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Abstract 

Pension is a topic that affects all individuals in the society. Although the number of funds has 

increased in recent years, the fund fee has not been affected to the same extent, which we 

believe indicate that the market is not completely efficient. Fund fees directly affect the 

retirement wealth accumulation; this study will therefore provide a better understanding of the 

expense associated with premium pension. The study aims to explore and explain what the 

cost of saving for the premium pension consists of, i.e. which factors that affect the fund fee. 

We argue that a broader understanding of the factors that affects the fund fee clarifies what 

management costs of the premium pension consists of. 

 

We have used a quantitative method and applied a positivist view of knowledge and a 

deductive approach. We have studied our problem empirically where we studied previous 

research and theories, to arrive at the variables we wanted to examine for a connection with 

the fund fee. Based on previous research, we have investigated whether the factors: fund 

capital, risk, fiscal years, return, type of fund and whether the management (passive or active 

managed) influence the fund fee for premium pension funds. To investigate whether such a 

relation exists, we have used a regression analysis where data from 100 premium pension 

funds have been investigated and two different models have been constructed. 

 

The results from model 2 showed a negative correlation between fund capital and the fund 

fee, and that passively managed funds has lower fund fees than actively managed funds. The 

variable risk and the fund type balanced fund compared to the other fund types illustrate a 

positive significant correlation with the fund fee. The study’s result from model 2 

demonstrates a relatively low coefficient of determination, where only 33, 4 percent of the 

surveyed independent variables explained the total variation of the fund fee. We believe that 

the low value of the coefficient of determination indicates that there are other variables, not 

included in this model, which could explain the variation in the independent model in a more 

comprehensive manner, which we have discussed in the analysis chapter.  The conclusion is 

that premium pension savers must base their choice of funds on several factors and that a low 

fund fee always is preferable when savings occur over a long period of time. 
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Sammanfattning 

Pension är ett ämne som förr eller senare alla individer i samhället kommer i kontakt med. 

Trots att antalet fonder har ökat de senaste åren har fondavgiften inte påverkats i lika stor 

utsträckning. Konsekvenserna av att fondavgiften tar en stor andel av de sparade 

pensionsmedlen i anspråk har en allvarlig påföljd för hur vi tvingas leva efter vårt 

yrkesverksamma liv. Genom denna undersökning vill vi därför bidra med en ökad förståelse 

om kostnaden vid premiepensionssparande och studien syftar därför till att undersöka och 

förklara vad kostnaderna för att spara i premiepensionsfonder består av, det vill säga vilka 

faktorer som påverkar fondavgiften. Vi menar att en bredare kunskap om vad som påverkar 

fondavgiften klargör vad spararna betalar för vid förvaltning av premiepensionen.  

 

Vi har betraktat studien utifrån en kvantitativ forskningsansats vilket naturligt bidrog till att vi 

tillämpade den positivistiska kunskapssynen med ett deduktivt angreppssätt. Vi har undersökt 

vår problemformulering empiriskt där vi bland annat studerat tidigare forskning och teorier, 

för att komma fram till vilka variabler vi ville testa för ett samband med fondavgiften. Vi har 

testat om ett samband föreligger mellan fondavgiften och faktorerna risk, fondförmögenhet, 

antal verksamhetsår, avkastning, fondtyp samt om fonden är passivt eller aktivt förvaltad. 

Detta har undersökts med hjälp av två olika regressionsanalyser där datamaterial från 100 

stycken premiepensionsfonder har undersökts. 

 

Resultatet från modell 2 visade ett negativt signifikant samband mellan fondförmögenhet och 

fondavgiften och att en passivt förvaltad fond har en lägre fondavgift än en aktivt förvaltad 

fond. Variabeln risk visade ett tydligt positivt signifikant samband med fondavgiften. Fondtyp 

visade sig påverka avgiftsnivån då resultatet visade att fondtypen blandfond gav en högre 

avgift jämförelsevis med fondtyperna aktiefond, räntefond och generationsfond. Studiens 

resultat från modell 2 visade en relativt låg justerad förklaringsgrad, där endast 33,4 procent 

av de undersökta oberoende variablerna förklarade den totala variationen i fondavgiften. Av 

denna anledning har det i analysen även diskuterats vilka andra faktorer som skulle kunna ha 

ett samband med fondavgiften. Slutsatsen är att en premiepensionssparare inte endast kan 

överväga en faktor vid valet av fond, utan hänsyn måste tas till flera faktorer. Vi menar att en 

låg fondavgift alltid är att föredra då sparandet sker under ett långt tidsintervall, oavsett i 

vilken fond spararen vill investera i. 

 

Nyckelord: premiepension, fondavgift, pensionsfonder, pension, effektiv marknad 
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Begreppsförklaringar 
 

Fondavgift kallas även för förvaltningsavgift och utgörs av en årlig procentsats som tas ut 

från fondkapitalet med 1/365 per dag.  

 

Avgiftsbestämd pension kallas även för premiebestämd pension och innebär att summan som 

betalas in till pension varje månad är bestämd och att den anställde kan påverka avkastning 

och förvaltningsavgift genom att göra ett aktivt val av förvaltare eller fond. 

 

Förmånsbestämd pension innebär att den anställde garanteras en viss procentsats av 

slutlönen som kommer att utgöra pensionen. 

 

Aktivt förvaltade fonder är fonder där investeringarna väljs utefter analyser och målet är att 

generera en avkastning som är högre än ett visst marknadsindex. 

 

Passivt förvaltade fonder har som mål att hålla förhållandevis låga kostnader och generera 

avkastning som motsvarar avkastningen på en viss marknad, det vill säga ett index. 
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1. Inledning 
 

 

I denna inledande del av studien beskrivs pensionssparande och en kort genomgång av det 

svenska pensionssystemet återges. Därefter konkretiseras problemet i problemdiskussionen 

med stöd av tidigare forskningsresultat för att sedan utmynna i syftet med undersökningen.  

 

1.1  Pensionssparande 
 

Att spara är något alla människor kommer i kontakt med. Anledningarna till att spara kan vara 

många, de kan innebära att spara till en speciell investering, som en lägenhet eller en bil, men 

de kan också innebära att spara inför framtiden. Ett framtida sparande som är, eller åtminstone 

borde vara, viktigt för alla individer i samhället är pensionssparandet då syftet med ett sådant 

sparande är att förflytta konsumtionskapacitet till framtiden (Sexauer & Siegel, 2013, s. 14, 

Miniaci et al., 2010). Svenskarna lever allt längre (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013) 

vilket ökar efterfrågan på pensioner (Lindquist Sjögren, 2009, s. 578f). Även Schooley och 

Worden (2013, s. 184f)  menar att pensionsavgångarna kraftigt ökar men att individerna inte 

sparar tillräckligt till sin pension. Pensionssparandet är essentiellt för ett lands välfärd genom 

att individerna själva, genom att arbeta, sparar till pensionskapitalet (Miniaci et al., 2010). Om 

en individ inte har sparat ihop någon pension står staten för försörjningen av denna individ 

(Pensionsmyndigheten, 2014d). En låg pension innebär även att individens konsumtionsnivå 

är låg, något som hämmar landets tillväxt (Miniaci et al., 2010). Det är därmed av största 

intresse för landet att individerna inser allvaret i pensionssparandet och att dessa verkar för att 

maximera den framtida pensionen. 

 

Ett pensionssparande tryggar därmed en individs framtida ekonomiska välstånd, men vad 

innebär då pensionssparande? Det svenska pensionssystemet är avgiftsbestämt vilket innebär 

att pensionerna baseras på de avgifter som årligen betalas in till pensionen, undantag finns för 

tjänstepensionen som kan vara förmånsbestämd samt för privat pension där du öppnar ett eget 

sparande (Pensionsmyndigheten, 2012). Pensionssystemet består av de tre delarna; allmän 

pension, tjänstepension och privat pension (Pensionsmyndigheten, 2014), vilka tillsammans 

utgör de totala pensionsmedlen som betalas ut till landets pensionärer. Privat pension är den 

andel av lönen som individen själv väljer att avsätta till pension varje månad. Denna del är 

frivillig och individen ansvarar själv för placering av dessa medel (Pensionsmyndigheten, 

2013). Tjänstepension utgör den del arbetsgivaren avsätter till arbetstagarens pension varje 

månad och beroende på vilken bransch en individ arbetar inom ser dessa avtal olika ut, 

avtalen innehåller även ett flertal valmöjligheter där livförsäkring och fonder kan väljas av 

individen själv (Pensionsmyndigheten, 2014a). Utöver tjänstepension och privat pension 

avsätts varje år 18,5 procent till den allmänna pensionen, 16 procentenheter av dessa utgör 

inkomstpensionen vilken Pensionsmyndigheten ansvarar för och du kan inte påverka denna 

del (Pensionsmyndigheten, 2013a). 2,5 procentenheter utgör premiepensionen vilken du kan 

påverka genom att välja vilka premiepensionsfonder du vill placera i (Pensionsmyndigheten, 

2013b). 
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Figur 1. Pensionspyramiden 

Källa: Pensionsmyndigheten (2014) 

 

 

Då en majoritet av det totala pensionssparandet är avgiftsbestämt förväntas individen själv 

välja vilka fonder denne vill placera pensionspengarna i, eller alternativt välja en förvaltare 

som placerar dessa medel i fonder, aktier eller andra värdepapper (Pensionsmyndigheten 

2013; 2013b; 2014a). Det finns endast ett sätt att spara till pension, nämligen genom att 

investera på den finansiella marknaden (Sexauer & Siegel, 2013, s. 14) och vanligtvis sker 

detta i fonder (Pensionsmyndigheten 2013; 2013b; 2014a; Sexauer & Siegel, 2013). 

Fondsparandet är utbrett i Sverige, under 2013 ökade den svenska fondförmögenheten 

markant, och endast ett tidigare år har ökningen av nytt sparat kapital varit lika stort 

(Fondbolagen, 2014). Att pensionsmedlen måste placeras i fonder eller liknande värdepapper, 

kan vara en av anledningarna till att den totala fondförmögenheten har ökat i landet då 

samtliga individer har ett fondsparande om premiepensionen medräknas, jämfört med 76 

procent om premiepensionen inte räknas in i det totala fondsparandet (Fondbolagen, 2012). 

Premiepensionen utgör därmed en stor andel av det totala svenska fondsparandet 

(Fondbolagen, 2012), trots att premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen. 

 

Premiepensionen utmärker sig på ett flertal sätt från vanligt fondsparande. Det finns inget 

alternativ till att förvalta premiepensionen än i premiepensionsfonder (Pensionsmyndigheten, 

2013b), vilket gör systemet unikt jämfört med övrigt sparande där individen på eget initiativ 

valt sparform. Marknaden är även unik ur perspektivet att endast vissa fonder ingår i utbudet 

för premiepensionsfonder (Pensionsmyndigheten, 2013b) och premiepensionen är dessutom 

bunden till den dag du fyller 61 år, vilket innebär att dessa pengar är låsta till 

premiepensionsmarknaden under denna tid och fondavgifter tas ut varje år 

(Pensionsmyndigheten, 2014c). Jämfört med andra länder är det svenska pensionssystemet ett 

av de mest välutvecklade i sitt slag och speglas av mindre politiskt inflytande (Bonoli & 

Shinkawa, 2005, s. 113). En skillnad mellan den svenska premiepensionen och motsvarande 

allmän pension i andra länder är att avgiftsstrukturen skiljer sig åt, där länder i samma 

regioner tenderar att ha en liknande struktur vilken skiljer sig åt mot andra regioner, 

exempelvis Europa mot Sydamerika (OECD, 2013, s. 200). I Sverige tas fondavgiften för 

premiepensionsfonder ut som en procentsats på fondförmögenheten (Pettersson & Hård af 

Segerstad, 2012, s. 3), medan i andra länder kan avgifter i tillägg tas ut för avkastning samt att 

huruvida procentsatsen för avgiften är rörlig eller fast också kan variera mellan olika länder 

(OECD, 2013, s. 200). Premiepensionen utmärks av att spararna har individuella konton vilket 

medför att risken förflyttats från staten till individerna, något som är en stor skillnad från 

andra pensionssystem (Andresen, 2006, s. 310; Lawson, 2005, s. 82f). Det finns med andra 



3 
 

ord ett direkt samband mellan förmögenheten på den individuelle pensionsspararens konto, 

avkastningen denne fått vid valet av fonder, de totala besparingarna under arbetslivet och vad 

denne får ut från detta konto vid pension (Lawson, 2005, s. 82). 

 

Enligt Hedesström et al. (2009, s. 414) var syftet med premiepensionens införande att 

delegera ansvaret för denna del av pensionen till landets invånare, varför det är viktigt att 

pensionsspararna tar detta ansvar. Även Sexauer och Siegel (2013) menar att det är av 

betydelse att engagera sig i sitt pensionssparande genom att veta hur sparandet ska investeras 

men även att förstå de regler som pensionssparandet innebär. Undersökningar visar att allt fler 

individer anser att pension är viktigt (Collectum, 2013; Collectum/Sifo, 2013). En studie 

utförd av Sifo på uppdrag av Skandia visar dock att svenskarna överskattar sin kunskap om 

pension. När de tillfrågades att uppskatta sin kunskap om pension och även att besvara ett 

antal kontrollfrågor visade resultatet att tron på den egna kunskapen var högre än vad som 

verkligen var fallet (Skandia, 2013). En annan undersökning utförd av SBAB påvisar att åtta 

av tio svenskar inte anser sig ha tillräcklig kunskap vid valet av fonder. Undersökningen visar 

att magkänsla klassas som viktigare än både avgifter och rekommendationer (SBAB Bank, 

2013, s. 5). Pensionsspararna verkar därmed vara medvetna om betydelsen av att 

pensionsspara men likväl efterföljs denna insikt inte av ett lika stort praktiskt handlande då 

andelen individer som aktivt väljer premiepensionsfonder är lågt (Riksdagen, 2013, s. 27). 

Detta tar sig även uttryck i en undersökning som visar att 46 procent inte vet hur de ska byta 

fonder i premiepensionssystemet och 65 procent har inte ens försökt skaffa sig någon kunskap 

om fonderna i premiepensionssystemet (Skpf/Sifo, 2012). 

 

I många ekonomiska modeller och teorier, antas att en individ är rationell (Kendall, 1953; 

Markowitz, 1952). Att en individ är rationell innebär att det bästa av två eller fler alternativ 

alltid väljs, det vill säga när nyttan som erhålls är så stor som möjligt (Axelsson et al., 1998, s. 

199). Med andra ord innebär rationalitet att spararna bör välja fonder på ett sådant sätt att den 

framtida pensionen ska bli så hög som möjligt. En effektiv marknad innebär att alla har 

tillgång till samma information vilket är en förutsättning för att kunna ta ett rationellt beslut 

(Kendall, 1953, s. 31).  Palme et al. (2007) har undersökt hur spararna i 

premiepensionssystemet väljer fonder och resultatet visar att vissa är rationella medan andra 

inte är det, där risktagandet ökar med nivån på inkomsten. Resultaten visar dock även att 

individer med de lägsta inkomsterna tar lika hög risk som de med den högsta, vilket tyder på 

att dessa sparare inte är rationella (Palme et al., 2007, s. 645). För att en individ ska kunna 

avgöra i vilka fonder denne ska placera i för att maximera den framtida pensionen, och på så 

vis välja fonder på ett rationellt vis, är det viktigt att dels ha tillgång till information men 

också att ha en god kunskap för att kunna använda denna information, något som Hibbert et 

al. (2012) har undersökt i sin studie om betydelsen av finansiell kunskap vid 

pensionssparande. Resultaten av studien visar att investeringsbesluten skiljer sig åt mellan de 

som har god kunskap om fondplacering och de som inte har det, där de med stor kunskap är 

mer aktiva samt till större andel fördelar pensionsmedlen lika mellan olika fonder för att 

sprida ut risken (Hibbert et al., 2012, s. 306). Hedesström et al. (2009, s. 411) påvisar 

liknande resultat där individer med låg finansiell kunskap placerar premiepensionen i fonder 

inom samma bransch, vilket de menar ökar risken för detta sparande. Premiepensionssystemet 

bygger på att spararna själva ska ta ansvar för sin framtida pension (Hedesström et al., 2009, 

s. 414) samtidigt har de inte de verktyg, i form av kunskap om fondplacering, som krävs för 

att kunna ta detta ansvar fullt ut. Med Hedesström et al. (2009) som stöd menar vi att 

premiepensionssystemet gynnar dem som har kunskap om fondplacering, något endast två av 

tio ansåg sig ha i SBAB:s undersökning (SBAB Bank, 2013). 
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Avkastning och risk är två viktiga faktorer i valet mellan olika sparalternativ (Sharpe, 1964; 

Fama & MacBeth, 1973, s. 610). Relationen mellan risk och avkastning beskrivs bland annat 

av portföljteorin vilken i korthet innebär att finna den högsta möjliga avkastningen till alla 

nivåer av risk och används vid sammansättning av fonder (Markowitz, 1952; Rubinstein, 

2002). Att sprida ut risken genom att fördela de sparade medlen mellan olika värdepapper, 

branscher och risknivåer är därmed något som beskrivs i Portföljteorin (Markowitz, 1952). 

Risk och avkastning är viktigt då syftet med ett sparande är att öka avkastningen, men det är 

även av betydelse att ta hänsyn till hur mycket det kostar att spara i fonder (Baker, 2007, s. 

93ff). En högre risk sammankopplas med möjligheten till en högre avkastning (Sharpe, 1964), 

men det är inte självklart att en pensionssparare vill ta en allt för stor risk då det äventyrar den 

framtida inkomsten, vilken för pensionsspararen är avgörande då denne ska leva på dessa 

pengar efter det yrkesverksamma livet. Hedesström et al. (2004, s. 38) visar i sin studie att 

fonder med högst risk i premiepensionssystemet undviks av de flesta spararna. En lägre 

avkastning till förmån för lägre risk kan dock stå pensionsspararen dyrt om avkastningen inte 

även täcker de avgifter som tas ut (Baker, 2007, s. 93ff). 

 

Det finns en mängd olika avgifter som tas ut i samband med pensionsfondsparande, 

gemensamt för samtliga fonder är att de är belagda med en fondavgift vilken motiveras för att 

täcka fondbolagens kostnader (Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 3). 

Pensionsmyndigheten skriver i årsredovisningen för 2012 att avgifterna för premiepensionen 

förväntas att sjunka de kommande åren (Pensionssystemets årsredovisning, 2012, s. 24). En 

undersökning som syftar till hela den svenska fondmarknaden visar dock att de flesta 

fondavgifter hittills har ökat över tid eller varit som AMF skriver “stabila på en hög nivå”, där 

främst avgifterna för blandfonder och räntefonder har ökat över tid (AMF, 2012). Denna 

studie ger ett bra riktmärke för hur fondernas avgiftsnivå ser ut även för 

premiepensionsfonder och att det därmed finns utrymme att sänka avgifterna. Vidare visas i 

en marknadsundersökning av Nordnet (2012) att 50 procent av svenskarna inte vet vad de 

betalar i avgift för sitt pensionssparande och 6 procent tror att de inte betalar någon avgift alls. 

Under senare tid har vi också sett allt fler tidningsrubriker som: ”Dolda avgifterna som äter 

upp din pension (Zenou, 2013)” och nyligen publicerades en rapport med rubriken: ”4,6 

miljarder försvinner i onödigt höga pensionsavgifter (Collectum, 2014)”. Att fondavgifterna 

skiljer sig åt är ingen hemlighet (Pensionsmyndigheten 2014f) och det finns därmed möjlighet 

för pensionsspararna att välja fonder med lägre avgifter för att öka den framtida pensionen. 

Avgifterna behöver enligt oss få ett ännu större utrymme, då många pensionssparare inte vet 

vad de betalar för eller vad det egentligen kostar att spara i dessa fonder (Nordnet, 2012). 

 

1.2  Varför är avgifterna ett problem? 
 

Forskning har visat att höga avgifter minskar spararnas medel och att avgifter har en direkt 

påverkan på den framtida pensionen när avkastningen inte täcker avgifterna (Baker, 2007, s. 

93ff; Hess & Kupferschmidt, 2010, s. 14). En anledning till att fondavgifterna skiljer sig åt 

mellan olika fonder är enligt Reed Cline (2012, s. 96) att fondbolag differentierar sig 

gentemot sina konkurrenter genom att erbjuda olika lösningar för pensionssparande och tar 

därmed ut olika höga avgifter för dessa tjänster. Hess och Kupferschmidt (2010, s. 8f) menar 

att det för pensionsspararens del därför är viktigt att identifiera vilka avgifter en 

pensionsförvaltare tar ut för att kunna få en bild av den totala kostnaden. Enligt Hedesström et 

al. (2004, s. 40) måste avgiftsredovisningen och jämförelsen mellan olika fonder vara enkel 

för att gemene man ska kunna fatta ett beslut om vilka premiepensionsfonder denne vill 

placera i. Fondbolagen är precis som övriga företag på marknaden vinstdrivande 
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(Oxenstierna, 2013, s. 173f), vilket är viktigt att ha i åtanke vid val av fonder då 

fondavgifterna har en direkt inverkan på den framtida ekonomiska ställningen. 

 

Prissättningen av fondavgifter sker enligt en fri marknad (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2012, s. 4), där jämviktspriset styrs av utbud och efterfråga (Axelsson et al., 1998, s. 163f). 

Utbudet av premiepensionsfonder är stort, då dessa har ökat i antal samt till fondförmögenhet 

i takt med att premiepensionssystemet har introducerats (Riksdagen, 2013, s. 26; 

Pensionssystemets årsredovisning, 2012). Att spara i premiepensionsfonder är inte valfritt, 

utan något varje individ måste göra (Pensionsmyndigheten, 2013b), vilket visar att även 

efterfrågan är stor då samtliga individer i samhället som förvärvsarbetar intjänar 

premiepension som sedan ska placeras i dessa fonder. För att priset på en tjänst eller produkt 

ska sänkas krävs att konsumenterna efterfrågar lägre priser, högre efterfrågan medför ett ökat 

utbud och därmed nås en prissänkning (Axelsson et al., 1998, s. 163).  Som vi tidigare har 

nämnt antas i många ekonomiska teorier att en individ är rationell (Kendall, 1953; Markowitz, 

1952). Enligt antagandet om rationalitet bör en pensionssparare efterfråga och välja den fond 

med lägst avgifter förutsatt att den förväntas generera lika stor avkastning som andra 

alternativ. En högre efterfrågan på lägre avgifter skulle i och med det kunna öka 

priskonkurrensen och medföra lägre avgifter, men för att det ska vara möjligt krävs 

information och kunskap.  

 

En prisförändring innebär att ny information har tillkännagivits enligt teorin om en effektiv 

marknad vilken går ut på att nuvarande priser speglar all tillgänglig information och att priset 

är korrekt utifrån dessa förutsättningar (Bodie et al, 2010, s. 344). Utifrån vår studies vinkel 

om avgifter innebär det att så länge spararna inte får ny information och kunskap om hur 

fondavgifterna påverkar den framtida pensionen kommer dessa inte att minskas. Då många 

konsumenter saknar kunskap om avgifter och dess påverkan på pensionsmedlen (Nordnet, 

2012), menar vi att pensionsmarknaden inte med säkerhet är effektiv och en utökad kunskap 

om avgifter skulle därför påverka dessas nivå. Med grund i att studier (Hibbert et al., 2012; 

Hedesström et al., 2009) visar att kunskap om fondplacering påverkar placeringen av 

pensionen menar vi att kunskap om pension och fondplacering är nödvändig då systemet 

bygger på den enskilde individens val. Bristen på sådan kunskap kan vara anledningen till att 

pensionsspararna inte efterfrågar lägre avgifter, alternativt är fonderna helt enkelt värda priset. 

En ökad kunskap om avgifter ger spararna en makt att kunna byta bort dyra fonder och de kan 

därmed påverka utbudet genom efterfrågan för att tvinga fonder till prispress (Axelsson et al., 

1998, s. 199). En undersökning av Hedesström et al. (2004, s. 39) visar att individer i 

premiepensionssystemet delvis har baserat sina val av fonder på rekommendationer från 

Pensionsmyndigheten. Det är av denna anledning viktigt att samhället och däribland 

Pensionsmyndigheten bidrar till en utökad kunskap. Vidare är det även essentiellt för 

samhället att individen tryggar sin pension då individerna annars blir beroende av bidrag och 

kompensation från samhället vid pension (Pensionsmyndigheten, 2014d), samt för att 

individens konsumtion inte ska minska allt för kraftigt under pensionstiden (Miniaci et al., 

2010). 

 

Trots att forskning (Baker, 2007; Hess & Kupferschmidt, 2010) påvisar avgifternas effekt på 

de sparade medlen är andelen individer som aktivt väljer fonder lågt (Riksdagen, 2013, s. 27), 

vilket indikerar att spararna inte utvärderar de olika alternativen (Hedesström et al., 2004, s. 

40). Samma Riksdagsutredning påvisar att premiepensionsutbudet kraftigt har ökat under 

samma tid som antalet aktiva väljare har minskat. I en utredning om premiepension slås det 

fast att effekten av avgifterna förväntas vara stor på grund av ränta-på-ränta effekten samt det 

långa tidsintervallet sparandet pågår (SOU 2005:87, s. 119). Vi menar att tidsaspekten inte 
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endast är negativ, då den möjliggör att premiepensionen kan placeras om många gånger under 

spartiden. Individen har möjlighet att välja och placera i maximalt fem fonder åt gången men 

utförs inget val placeras pengarna i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa 

(Pensionsmyndigheten, 2014e). Att göra ett aktivt val en gång är inte tillräckligt då fondernas 

avgiftsstruktur och avkastning kan förändras beroende på yttre marknadsfaktorer (Pettersson 

& Hård af Segerstad, 2012, s. 3; Hedesström et al., 2009, s. 414), varför det är viktigt att vara 

aktiv under hela sparandetiden. 

 

Fondavgiften är viktig då lägre fondavgifter ger ett bättre resultat för de individer som 

investerat i fonden (Sharpe, 1966, s. 137). Betalar vi en mindre andel i avgifter stannar mer 

pengar kvar i fonden, men är det verkligen så simpelt? Vad som styr avgiftsnivån har 

undersökts i ett antal tidigare studier där undersökningsobjekten och infallsvinklarna har 

varierat. Enligt Pettersson och Hård af Segerstad (2012, s. 4) kan höga avgifter vara en följd 

av att förvaltningen är dyrare, exempelvis är indexfonder, som är passivt förvaltade, billigare 

än aktivt förvaltade fonder som i större utsträckning kräver resurser i form av tid och 

arbetskraft. Incitamentet till att välja en aktivt förvaltad fond som kräver fler analyser är 

möjligheten till en högre avkastning än vid en passivt förvaltad fond (Pettersson, & Hård af 

Segerstad, 2014). Fama och French (2010) menar dock att de höga kostnaderna av aktivt 

förvaltade fonder resulterar i lägre avkastning för investerarna, en aktivt förvaltad fond 

garanterar därmed inte bättre avkastning. En studie av Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009, s. 

2154), utförd i USA och omfattande aktiefonder, visar ett negativt samband mellan den 

riskjusterade bruttoavkastningen och avgiften. Samma undersökning visar även att fonder 

med sämre riskjusterad bruttoavkastning dessutom tar ut högre avgifter och att avgifter ofta 

sätts efter tidigare prestation (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú, 2009, s. 2178f). Fondsparande är 

dessutom förknippat med någon nivå av risk, något som Hugonnier och Kaniel (2010) 

undersökt om det påverkar avgifterna. Många tidigare studier om fonder har antagit att en 

investerare har ett specifikt belopp att investera i en fond och att investeringen sker en gång 

(Hugonnier & Kaniel, 2010, s. 187f). Av denna anledning har dessa forskare undersökt hur 

fonden påverkas när pengar flyttas dynamiskt in och ut ur fonden vilket samspelar med 

verklighetsbilden av hur denna handel fungerar.  Hugonnier och Kaniel (2010, s. 215f) har i 

sin studie påvisat ett positivt samband mellan en fonds avgift och dess volatilitet i syfte att 

utreda vad som påverkar en fondförvaltares beslut. Även Wongsuruwat (2011) finner att 

fonder som investerar i värdepapper med hög risk tar ut högre avgifter än fonder som innehar 

värdepapper med låg risk. Dessa studier visar därmed ett samband mellan risk och fondavgift, 

om detta stämmer även för premiepensionsfonder skulle risk kunna vara en faktor som styr 

kostnaden för sparandet. Något som talar emot detta är att indexfonder, som vi tidigare 

beskrivit generellt sett har lägre avgifter än andra fonder, inte alltid har en lägre risk då de 

syftar till att följa ett visst index (Allt om spara, 2013).   

 

Inledningsvis beskrev vi undersökningar som visar att fondsparandet aldrig har varit så utbrett 

i landet som det är idag (Fondbolagen, 2014), och att andelen förvaltat kapital i 

premiepensionsfonderna stadigt ökar (Riksdagen, 2013, s. 26). Då fondavgiften tas ut som en 

procentsats på det sparade kapitalet (Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 3), menar vi att 

ett ökat kapital skulle kunna leda till att fondavgiften sänks, allt eftersom förtjänsten ökar. När 

förtjänsten ökar kan fondbolagen effektivisera verksamheten och därigenom minska 

kostnaderna enligt teorin om stordriftsfördelar (Carlton & Perloff, 2005, s. 36) något som 

också skulle kunna sänka avgiften. Martí et al. (2009, s. 2167) visar i sin studie om 

bestämningsfaktorer för pensionsavgifter att ett samband mellan avgiften och storleken på 

förvaltningsbolaget finns. Resultatet påvisar ett samband mellan avgiften och antalet 

fondsparare där bolag med högre investeringar per deltagare tar ut högre avgifter än bolag 
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med ett stort antal småsparare.  Khorana et al. (2009, s. 31) jämför fonder i 18 olika länder 

och finner bland annat att större fonder tar ut lägre avgifter och även att fonder som kräver en 

högre investering tar ut lägre avgifter. Även Duke och Upadhyay (2006, s. 109) menar att det 

finns ett samband mellan fondavgifter och storleken på fonden, de framhäver i sin studie att 

lägre fondavgifter leder till en ökad storlek av fondförmögenheten, det vill säga 

fondstorleken. Undersökningsobjekten skiljer sig åt i dessa studier, oavsett indikerar samtliga 

tre studier att ett samband finns mellan avgiften och storleken på fonden, något som därför 

skulle vara intressant att undersöka ur ett premiepensionsperspektiv.  

 

I syfte att minska kostnaderna för pensionsspararna (Pensionssystemets årsredovisning, 2012, 

s. 24) och att stordriftsfördelar ska komma spararna till del (Riksdagen, 2013, s. 27) finns en 

rabatt på fondavgiften för premiepensionsfonder. Rabatten utgör ytterligare en viktig skillnad 

mellan vanligt fondsparande och premiepensionsfondsparande, förutom de skillnader vi 

tidigare har nämnt. Detta innebär att fonderna i premiepensionsutbudet har en lägre avgift än 

vad samma fonder har på den öppna marknaden (Pensionssystemets årsredovisning, 2012, s. 

24). Fondrabatten beräknas till grund av storleken på fondens förmögenhet samt hur stor 

bruttoavgiften är vilket innebär att ju högre efterfråga på fonden desto större blir rabatten 

(Fondbolagen, 2012b). Denna rabatt kan dock ge incitament för fondförvaltarna att ta ut en 

högre ordinarie avgift för att maximera vinsten och därmed är avgiftsnivån, trots rabatten, 

fortsatt hög. Detta är även något som har diskuterats i medierna, vilka har uppmärksammat att 

fonder som är specifika för premiepensionssystemet med avsikt sätter högre grundavgifter för 

att kompensera för rabatten (Svenska dagbladet, 2013). 

 

Som vi tidigare har beskrivit är pensionssparande oerhört viktigt för ett lands välfärd då en låg 

pension hämmar landets tillväxt genom en låg konsumtionsnivå (Miniaci et al., 2010). 

Dessutom innebär en låg pension att individer blir beroende av bidrag och stöd från staten 

(Pensionsmyndigheten, 2014d). Med andra ord är det av stor vikt för landet och även för 

pensionsspararen själv att denne verkar för att få en så stor pension som möjligt.  Med tanke 

på den inverkan som avgifterna har på nettoavkastningen och därmed på det framtida 

pensionskapitalet (Baker, 2007; Hess & Kupferschmidt, 2010) väcks ett intresse att förklara 

avgifterna vid premiepensionssparande. Av denna anledning vill vi försöka finna vilka 

faktorer som påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder, vi har i problemdiskussionen 

ovan belyst ett flertal faktorer som kan påverka avgiftens storlek, vilket fördjupas i kapitel 3. 

Teoretisk referensram. Vi menar att det finns utrymme för att sänka fondavgifterna på 

premiepensionsmarknaden genom en högre efterfrågan på lägre avgifter. Om fler efterfrågar 

minskade avgifter kommer utbudet av sådana fonder att öka för att jämvikt ska nås på 

marknaden, detta innebär därmed en prispress av avgifterna (Axelsson et al., 1998, s. 163f). 

Ytterligare ett incitament till att utföra denna undersökning är att vi vill medvetandegöra 

fondsparare om vad det är de betalar för och hur det påverkar deras pensionssparande. Genom 

att utreda vad kostnaderna består av, kan skillnader kartläggas mellan olika fonder vilket 

underlättar för spararna att utreda om ett pris är för högt eller för lågt. Vi menar att ingen 

tidigare forskning har syftat till att försöka förklara vad som påverkar fondavgifterna för de 

olika premiepensionsfonderna, vi ämnar med denna studie bidra till att minska detta tomrum. 

Vi menar att vår studie bidrar till att öka kunskapen hos spararna samt bidrar till att spararna 

får tillgång till ny information. På en effektiv marknad förändras priserna när ny information 

tillkännages (Fama, 1970), vi anser därför att ny information och en bredare kunskap om 

avgiftsstrukturen för premiepensionsfonder möjliggör en prisförändring av fondavgifterna. 

Vår studie bidrar enligt vår mening även till forskningen om pension då den uppmärksammar 

avgifternas betydelse och där resultatet ger en grund för vilka faktorer som påverkar 

fondavgiften, något som även kan bana väg för vidare forskning inom ämnet. Dessutom 
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menar vi att studien bidrar till samhällsnyttan genom att uppmärksamma att avgifterna 

minskar spararnas kapital, något som samhället inte tjänar på då individerna riskerar att lida 

ekonomisk förlust, vilket samhället måste kompensera för. Vi anser att det råder brist på 

forskning om pension ur ett svenskt perspektiv, och vi menar att det krävs mer forskning inom 

detta område för att kunna utveckla och förbättra pensionssystemet och på så vis förenkla de 

val som är förknippade med pension för spararna. Framförallt menar vi att kunskap om 

avgifternas påverkan på pensionen är nödvändig då avgifterna har en direkt påverkan på den 

framtida disponibla inkomsten. 

 

Den tidigare forskningen om fondavgifter har framförallt bedrivits på fondavgifter generellt, 

det vill säga fonder utanför pensionssystem. Exempelvis de studier vi tidigare refererat till av 

Khorana et al. (2009) och Gil-Bazo & Ruiz-Verdú (2009). Stor andel av tidigare forskning, 

som inledningsvis har nämnts, har även utförts i andra länder än Sverige. Den svenska 

forskningen består främst av utredningar utförda av fondbolag och Pensionsmyndigheten men 

även diskussioner om att fondavgiften minskar det sparade kapitalet har förekommit i 

medierna (Zenou, 2013; Svenska dagbladet, 2013; Pensionsmyndigheten, 2014f; Amf, 2012). 

Teorier som portföljteorin och den effektiva marknadshypotesen kan överföras även till 

premiepensionsmarknaden, då denna marknad är en del av den finansiella marknaden som 

åsyftas i dessa teorier. Eftersom pensionssystemen, som vi beskrivit i 1.1 Pensionssparande,  

ser olika ut i olika länder (Bonoli & Shinkawa, 2005, s. 113; Andresen, 2006, s. 310; Lawson, 

2005, s. 82) menar vi att det är av yttersta vikt att området undersöks i en svensk kontext. Då 

pensionssystemen och avgiftsstrukturen skiljer sig åt är det inte möjligt att fullt ut generalisera 

resultatet av studier utförda i andra länder till Sverige då det skulle ge en felaktig bild av 

verkligheten eftersom varje land bygger upp ett pensionssystem beroende på hur dess 

ekonomiska och demografiska förutsättningar ser ut (AP2, 2010; OECD, 2013). Däremot kan 

vi med grund av denna forskning undersöka om tidigare forskningsresultat stämmer även för 

svenska premiepensionsfonder. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och förklara kostnaderna för att spara i 

premiepensionsfonder. Studien syftar till att utreda vad kostnaderna vid sparande i 

premiepensionsfonder består av genom att undersöka vilka faktorer som påverkar 

fondavgiften. Detta för att vi vill bidra med en ökad förståelse om kostnaden för 

premiepensionssparande då höga avgifter minskar spararnas kapital. Ett minskat kapital är 

inte endast till spararens nackdel utan även till samhällets, som riskerar att behöva 

kompensera spararen i framtiden. Denna studie har därmed även en tydlig samhällskoppling 

där ny kunskap och information kan bidra till en mer effektiv marknad för 

premiepensionsfonder. I denna inledande del har vi påbörjat en diskussion med stöd av 

tidigare forskning om vilka faktorer som kan påverka fondavgiften, vilken fördjupas 

ytterligare i kapitel 3. Teoretisk referensram. Då pensionssparandet sker under en lång 

tidsperiod menar vi att det är viktigt att minska avgifternas påverkan på den framtida 

pensionen, att veta vilka faktorer som påverkar avgiften kan enligt oss bidra till detta. Syftet 

konkretiseras i 3.7 Vad påverkar fondavgiften. 
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2. Teoretisk metod 
 

 

Kapitlet teoretisk metod inleds med en motivering till ämnesvalet varefter vår förförståelse 

diskuteras. Kapitlets ändamål är att redogöra för metodval och synsätt vilka studien baseras 

på. I slutet beskrivs hur insamling av litteratur har gått till och referenserna granskas kritiskt. 

  

2.1 Ämnesval 

 

Valet av ämne baserades på de uppsatsförslag Pensionsmyndigheten presenterat på sin 

hemsida, där en studie om avgifter efterfrågades (Pensionsmyndigheten, 2014g). Även om vi 

inte sedan tidigare kommit i kontakt med pensioner i någon större utsträckning anser vi att det 

är något som kommer att påverka oss i framtiden. Av denna anledning ansåg vi att det skulle 

vara intressant att fördjupa oss inom ett område där vi har möjlighet att utveckla ny kunskap 

men samtidigt tillämpa den kunskap vi har lärt oss under våra studieår. Då vi fann ämnet 

avgifter intressant beslutade vi oss för att genomföra en studie angående detta. 

 

2.2 Förförståelse 

 

Förförståelse innebär att varje tolkning utgår från en tidigare erfarenhet och kunskap, 

tolkningen föregås därmed av en förväntan om vilket resultat som kommer att uppnås 

(Nationalencyklopedin [NE], 2014a). Förförståelsen kan påverka uppsatsens utförande där 

bland annat val av metoder, forskningsdesign och analys av data kan påverkas utefter 

författarnas tidigare kunskap (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Vidare menar Bryman och Bell 

(2013, s. 53) att det därför är viktigt att reflektera över hur förförståelsen påverkar studien. 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 76) finns två olika delar av förförståelse. Dels finns den 

sociala förförståelsen som syftar till personliga erfarenheter och dels finns den teoretiska 

förförståelsen som uppkommer från erfarenheter hämtade ur litteratur (Johansson Lindfors, 

1993, s. 76). Vi kommer nedan att mer utförligt beskriva vår egen förförståelse både ur ett 

socialt men också ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

Den teoretiska förförståelse vi har är att vi studerat företagsekonomi mot inriktning 

redovisning och finansiering i fyra år på Umeå Universitet. Detta menar vi innebär att vi har 

en relativt god kunskap kring ämnet företagsekonomi. Vi har under denna tid studerat statistik 

och ekonometri där vi tillgodoräknat oss kunskaper om hur statistiska metoder används, 

exempelvis hur en regressionsanalys fungerar och hur resultaten av denna ska tolkas. Från 

andra företagsekonomiska kurser som finansiering har vi lärt oss hur den finansiella 

marknaden fungerar och hur den påverkas av yttre faktorer, som till exempel ökad efterfrågan 

på en produkt och inflation. Vi har även fått kunskaper om hur lagar och redovisningsregler 

påverkar företag och den finansiella marknaden, exempelvis hur lagförändringar och 

redovisningsregler kan ge fördelar och nackdelar för olika företags verksamheter. Tidigare 

kurser har till viss del berört ämnet pensioner, där vi exempelvis i nationalekonomi har fått 

kunskap om hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt och vad syftet är med ett sådant 

system. Våra studier vid Umeå Universitet har även hjälpt oss att utveckla en kritisk och 

ifrågasättande förmåga, bland annat genom att läsa olika forskningsrapporter men även 

genom undervisning där olika samhällsproblem och ekonomiska problem har diskuterats. 
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Denna förmåga har hjälpt oss att vara mer ifrågasättande vad det gäller information vi 

kommer i kontakt med på olika sätt i samhället. Vi anser att förmågan att vara kritisk och 

ifrågasättande är en förutsättning för att skriva en vetenskaplig uppsats, vilket har varit 

avgörande för att utvärdera tidigare forskning och litteratur som har använts i denna studie. 

För att få en djupare förståelse för pension har vi haft en dialog med experter på 

Pensionsmyndigheten med avsikten att öka vår förförståelse inom det svenska 

pensionssystemet och avgifter specifikt. Pensionssystemet är oerhört komplext varför det har 

varit viktigt för denna studies genomförande att förstå hur systemet fungerar och vilka delar 

det består av. Vidare har en mer ingående kunskap krävts om detta område för att 

frågeställningen ska kunna besvaras på ett gediget vetenskapligt sätt. Vi har då med hjälp av 

att studera tidigare forskning och litteratur utvecklat vår kunskap inom området där 

vetenskapliga artiklar visat vad den tidigare forskningen berört kring ämnet och vilket resultat 

den medfört. Vi har även hämtat kunskap från tidningsartiklar och liknande för att bilda oss 

en uppfattning om samhällets syn på pensioner, pensionsfonder och avgifter i samband med 

dessa.  

 

De teorier vi har studerat inom vår utbildning antar ofta att en människa är rationell (Kendall, 

1953; Markowitz, 1952), som vi tidigare har beskrivit innebär detta att nyttan alltid ska 

maximeras varför det bästa av två alternativ alltid väljs (Axelsson et al., 1998, s. 199). Vi tror 

att en förutsättning för att människor ska vara rationella är att de har fullständig kunskap och 

information om att ett alternativ faktiskt är bättre än ett annat. En effektiv marknad innebär 

exempelvis att priser speglar all tillgänglig information, om det finns ytterligare information 

som inte är tillgänglig speglas den således inte i priset (Kendall, 1953, s. 31). I likhet med 

föregående resonemang tror vi att spararna på pensionsmarknaden inte har tillgång till all 

information som finns varför de inte handlar rationellt. Vi menar att de saknar kunskap och 

information samtidigt som de ändå tvingas att göra ett val vilket leder till att de inte alltid 

väljer det bästa av två eller flera alternativ, det vill säga handlar rationellt. Av denna 

anledning innebär vår förförståelse att en individ alltid vill ha en bredare kunskap för att 

kunna fatta bättre informerade beslut och att individer har förmåga att kunna utveckla sådan 

kunskap. Detta antagande utgör en grund till att studien har utförts, och är därför något som 

kan ha påverkat vår studie i val av teorier och utförande av analysen. Då vi inte tror att 

individer alltid handlar rationellt på grund av bristande kunskap har vi valt att inkludera såväl 

teorier som antar rationalitet som teorier som ifrågasätter detta. Att rationalitet behandlas 

utifrån olika vinklar anser vi stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Den sociala förförståelse vi besitter är hämtad från tidigare arbetslivserfarenhet. Vi menar 

dock att våra tidigare yrken inte har bidragit till en förförståelse om svenska pensioner. Detta 

då en av oss mestadels arbetat i Norge och därmed inte sparat i det svenska pensionssystemet. 

Den andra av oss har begränsad arbetslivserfarenhet och har av denna anledning inte 

pensionssparat i någon större utsträckning. Vi har därmed inte själva aktivt valt 

premiepensionsfonder, och har därför inte någon kunskap om vilka fonder som finns att välja 

mellan och hur avgifterna skiljer sig åt mellan dessa.  Vi besitter inte heller på något annat sätt 

en social förförståelse om det svenska pensionssystemet och dess delar. Angående 

fondsparande har vi en grundläggande kunskap, ingen av oss handlar dock aktivt med 

värdepapper varför vi menar att denna kunskap endast är grundläggande.  

 

Vår förförståelse har hjälpt oss att vara kritiska i vår undersökning eftersom vi dels har en 

grundläggande kunskap för att förstå området men även kompletterat denna med ny kunskap 

och erfarenhet. Det finns dock alltid en risk för att förförståelsen påverkar studien, till 

exempel vid val av teorier och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 52). För att minska 
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denna risk har vi noggrant motiverat de val vi har gjort och stärkt våra argument med tidigare 

forskning och fakta. Vidare anser vi att våra till viss del olika inriktningar inom ämnet 

företagsekonomi (redovisning och finansiering) bidrar till att vi tillsammans uppnår en 

bredare förförståelse vilket vi menar är till studiens fördel. Vi har av denna anledning 

tillsammans en bredare kunskap om finansiella modeller och teorier samt om 

redovisningsmässiga regler än om vi studiemässigt fördjupat oss inom samma område. Vi 

menar att detta inte har påverkat objektiviteten av studien, utan snarare underlättat 

informationssökandet. Vi anser även att det faktum att ingen av oss har sparat och intjänat 

pension i någon större omfattning och därmed inte själva aktivt valt premiepensionsfonder har 

bidragit till att en objektivitet i studien har kunnat bibehållas. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt & perspektiv 

 

Vi menar att det underlättar för läsarens förståelse av denna studie att ha kunskap om vilket 

vetenskapligt synsätt och perspektiv studien har genomförts utifrån, vilket beskrivs i detta 

stycke.   

 

Vi har betraktat vår studie utifrån ett objektivt synsätt då vi anser att den sociala 

verkligenheten utgör, som Bryman och Bell (2013, s. 42) beskriver, en yttre och objektiv 

verklighet. I vår studie har faktorer som motiverats genom tidigare forskning undersökts om 

de har ett samband med fondavgiften för premiepensionsfonder. Bryman och Bell (2013, s. 

42) menar vidare att det objektiva synsättet innebär att den sociala verkligheten inte kan 

påverkas då den är oberoende av sociala aktörer. Vi behandlar de undersökta faktorerna 

objektivt då vi testar dessa genom en statistisk analys för att se om ett samband finns. Vi har i 

och med det inte lagt någon värdering i de resultat den statistiska analysen påvisade utan 

endast utfört en statistisk analys av den sociala verkligheten. Först i avsnittet analys har 

resultaten diskuterats med hjälp av teori ur kapitel 3. Teoretisk referensram för att finna 

orsaker till det uppvisade resultatet. Vi har därmed särskiljt resultat och analys från varandra 

på ett tydligt sätt, för att kunna uppvisa en så objektiv studie som möjligt. Vi anser att 

resultatet kan tolkas objektivt oberoende av vem som studerar resultatet då detta är entydigt. 

 

Syftet med denna studie anser vi är av vikt för ett flertal potentiella intressenter, bland annat 

samtliga enskilda individer som har ett pensionssparande men även för samhället i stort. Då 

avgifterna minskar spararnas framtida pensionskapital (Baker, 2007, s. 93ff) menar vi att det 

är viktigt att utreda vilka faktorer som påverkar avgiften. Samhället påverkas av om 

pensionärerna i landet kan försörja sig eller inte och pensionen utgör därmed ett 

styrinstrument för samhället (Miniaci et al., 2010, s. 273; Pensionsmyndigheten, 2012). Det är 

viktigt att pensionärernas konsumtionsnivå inte minskas allt för kraftigt, samtidigt som 

pensionärerna inte kan ha allt för mycket pengar då det skulle minska incitamentet till att 

arbeta (Pensionsmyndigheten, 2012). Den enskilda individen är dock den som direkt påverkas 

av hur mycket pengar denne har till sitt förfogande som pensionär. Denna studie har utförts 

både utifrån den enskilda individens perspektiv men också utifrån samhällets perspektiv. Det 

är samhällets pensionärer som påverkas direkt av pensionsmedlen vilket avgör 

levnadsstandarden efter det yrkesverksamma livet. Vi anser att en bredare kunskap behövs för 

samtliga individer med ett pensionssparande och genom att utreda vilka faktorer som påverkar 

fondavgiften syftar denna studie till att bidra med ny kunskap till landets pensionssparare. 

Genom att veta vilka faktorer som påverkar fondavgiften kan pensionsspararna avgöra vad de 

vill betala för och om de anser att priset är värt den tjänst de köper. Samtidigt som studien 

syftar till att ge individerna en bredare kunskap är det något som i högsta grad även påverkar 
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samhället, varför vi menar att dessa två perspektiv går hand i hand. Vi är medvetna om att 

studien innehåller teorier som kan vara lättare att förstå för personer som redan är insatta i 

ämnet pension och fondsparande, vi ämnar dock grundligt förklara och förenkla dessa teorier 

för att öka förståelsen för samtliga läsare av denna studie. 

2.4 Kunskapssyn 

 

Kunskapsteori handlar om vad som kan betraktas som en giltig kunskap inom ett 

ämnesområde och huruvida den sociala verkligheten kan studeras utifrån samma metoder som 

används inom naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2013, s. 35). En av de mest ledande 

kunskapssynerna är positivismen (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Bryman och Bell (2013, 

s. 36) beskriver att positivismen stödjer de naturvetenskapliga metoderna där syftet är att 

generera hypoteser för att se om det finns en förändring eller ett samband mellan olika 

variabler. Vidare beskriver samma författare att positivismen innebär att endast företeelser 

som kan uppfattas genom sinnen ska betraktas som riktig kunskap och endast genom att samla 

in fakta kan kunskap uppnås. Enligt positivismen är vetenskapen fri från värderingar vilket 

medför att den är objektiv (Bryman & Bell, 2013, s. 36). 

 

Vi menar att positivism lämpat sig bäst då denna studie undersökt vilka faktorer som påverkar 

fondavgifter, vi har därmed formulerat hypoteser som testats för att se om ett samband finns 

mellan de undersökta variablerna, vilket är i enighet med de naturvetenskapliga metoderna 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 35). Studien har genomförts genom en kvantitativ metod där 

resultaten av vår statistiska studie har tolkats objektivt, det vill säga att resultatet har återgetts 

exakt. De faktiska resultaten har, som tidigare nämnts, tydligt särskiljts från de delar som 

avser analys och diskussion av resultaten för att på så vis säkerställa att objektiviteten i 

studien bevaras. Vi menar att detta synsätt samt det faktum att datamaterialet har insamlats 

från oberoende sekundärkällor som Pensionsmyndigheten, de undersökta fondernas faktablad 

och årsredovisningar samt den oberoende aktören Morningstar, medför att studiens resultat 

inte har förvanskats. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 334) utgör information och statistik 

publicerad av en myndighet offentlig statistik vilken inte har blivit påverkad av en forskare 

vilket kan vara fallet i samband med ett forskningsprojekt. Vi anser att kvaliteten på 

datamaterialet är hög då den är offentligt publicerad av en myndighet samt av aktörer som 

lyder under Finansinspektionen. Detta medför därmed att studiens resultat kan replikeras, 

vilket innebär att om studien skulle genomföras på nytt under samma förutsättningar och med 

samma metod skulle även resultatet bli detsamma som i vår studie. Vi har även varit skilda 

från det objekt vi undersöker vilket är ett kännetecken för positivismen och studien har därvid 

inte blivit lidande av att tidigare erfarenheter har påverkat utfallet av den statistiska analysen. 

Vi är medvetna om att de val som gjorts i studien kan påverka objektiviteten, av denna 

anledning har samtliga val motiverats väl för att i största möjliga utsträckning trygga en 

objektivitet av studien. 

 

Då positivismen innebär att kunskap endast kan genereras från det som kan uppfattas genom 

sinnen (Bryman & Bell, 2013, s. 36) menar vi att studien bidrar med ny kunskap till spararna 

och samhället i form av vilka faktorer som påverkar fondavgiften. Då studien utförs utifrån 

den positivistiska kunskapssynen kan spararna och samhället tolka resultatet av denna 

undersökning som riktig kunskap eftersom resultatet är empiriskt testat. Denna kunskap är 

viktig för dessa aktörer då fondavgiften minskar spararnas medel (Baker, 2007, s. 93ff; Hess 

& Kupferschmidt, 2010, s. 14), något som påverkar både de enskilda individerna och 

samhället. Vi menar att spararna kan använda denna kunskap vid valet av fonder då de vet 

varför en fond kostar som den gör. De får därmed en kunskap om vad priset består av. Likaså 
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kan samhället ha nytta av denna kunskap för att utveckla och förbättra pensionssystemet. 

Pensionssystemet finns till för att trygga pensionärernas framtida konsumtionsnivå 

(Pensionsmyndigheten 2012; Miniaci et al., 2010), vi menar att denna kunskap kan bidra till 

att utforma systemet att bli mer rättvist för samtliga individer genom att dessa individer får 

tillgång till samma information. Samhället kan därmed använda denna kunskap både för att 

informera spararna men även för att kunna utforma ett system som är hållbart över tid.  

 

2.5 Angreppssätt 

 
Då studien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar fondavgiften anser vi att en 

kvantitativ ansats lämpar sig bäst för genomförandet av denna studie. Bryman och Bell (2013, 

s. 163) beskriver att en kvantitativ ansats innebär att ett deduktivt perspektiv är i fokus där 

hypoteser deduceras med hjälp av teori för att sedan testas. Deduktion innebär att förhållandet 

mellan teori och praktik ska försöka förklaras (Bryman & Bell, 2013, s. 31) och 

angreppssättet sammankopplas med det objektiva förhållningssättet (Johansson Lindfors, 

1993, s. 54). För att utföra denna empiriska undersökning har vi använt oss av en kvantitativ 

ansats och den deduktiva metoden och därmed utgått från existerande teorier för att kunna 

utarbeta ett syfte och frågeställning. 

 

För att avgöra vilka faktorer som skulle undersökas har kunskap inhämtats från teorier, fakta 

och tidigare forskning inom ämnesområdet.  Vi har därmed utgått från befintliga teorier och 

forskning för att formulera en hypotes, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 31f) innebär att 

deduktion har använts. Därefter menar Bryman och Bell att den deduktiva metoden innebär 

att datamaterial samlas in för att testa hypoteserna för att på så vis kunna bekräfta eller 

förkasta dessa. Vi har samlat in datamaterial för 100 stycken fonder som valts genom ett 

slumpmässigt urval, där numerisk data har sammanställts för de faktorer som har undersökts. 

 

Den kvantitativa ansatsen innebär kvantifiering av empiriskt insamlad data (Bryman & Bell, 

2013, s. 49f). Datamaterialet som har använts i denna undersökning består av numerisk data 

för de variabler vi undersöker, variablerna beskrivs närmre under kapitel 3. Teoretisk 

referensram och kapitel 4. Praktisk metod. Därefter har en statistisk analys genomförts i 

programmet SPSS för att testa om ett samband finns mellan de valda förklaringsvariablerna 

och den bestående variabeln (fondavgiften). En kvantitativ ansats beskrivs vidare innebära att 

den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt används samt att den sociala 

verkligheten uppfattas objektivt (Bryman & Bell, 2013, s. 49f). Det datamaterial som har 

insamlats utgör verkligheten ur ett objektivt perspektiv då det samlats in och bearbetats från 

statistik och inte från hur enskilda individer uppfattar verkligheten, det vill säga att den 

statistiska analysen baseras på data för hur verkligheten faktiskt ser ut och inte för hur vi tror 

att den ser ut. Eftersom datamaterialet är inhämtat från aktörer som granskas av en myndighet 

menar vi att vi på goda grunder kan vara säkra på att materialet ger en rättvis bild av 

verkligheten. 

 

Efter att datamaterialet är insamlat och kvantifierat, utförs analysen vilken genererar ett 

resultat som sedan tolkas för att därefter nå en slutsats vilket är de sista stegen i en kvantitativ 

ansats (Bryman & Bell, 2013, s. 163). Genom att kvantifiera och testa datamaterialet med 

hjälp av en statistisk analys i programmet SPSS har vi erhållit ett resultat. Resultatet har 

medfört att syftet har kunnat besvaras på ett objektivt sätt, men för att detta skulle vara möjligt 

har en stor mängd data insamlats för att på så vis öka tillförlitligheten i studien. Vi anser att en 

stor mängd data var nödvändigt för att resultatet ska vara pålitligt och att variationer i 
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fondavgiften inte har uppstått av slumpmässiga faktorer. I avsnittet analys har resultatet sedan 

analyserats med hjälp av de valda teorierna, som beskrivs under 3. Teoretisk referensram, för 

att därpå nå en slutsats, vilket även är det sista steget i den deduktiva ansatsen enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 31f).  Det undersökta objektet, det vill säga fondavgifter, har sin grund i de 

valda teorierna och det empiriska resultatet av studien har återkopplats till teorierna för att 

kunna analysera utfallet av studien. Förhållandet mellan teori och praktik har därmed 

förklarats och analyserats med hjälp av befintliga teorier vilket är syftet med en deduktiv 

metod (Bryman & Bell, 2013, s. 31f). 

2.6 Insamling av litteratur 

 

Vår informationsinsamling har bestått av att litteratur och tidigare forskning om pensioner, 

fonder och fondavgifter har studerats. Denna informationsinsamling har bidragit med 

bakgrundsinformation om det svenska pensionssystemet och kring ämnet avgifter vilket har 

underlättat för oss att formulera en passande frågeställning. Vi har även i studiens inledande 

skede haft ett telefonmöte med experter på Pensionsmyndigheten för att diskutera vad de 

tycker är intressant kring ämnet avgifter i pensionssystemet. Detta möte gav oss möjlighet att 

diskutera olika angreppssätt för problemet samt vilken data det var möjligt för oss att få 

tillgång till. Vi har därefter själva tagit ställning till vad vi mer precist har som syfte att 

undersöka och vilken metod vi har använt. Pensionsmyndigheten publicerar regelbundet 

statistik angående de fonder som finns tillgängliga i premiepensionssystemet och detta 

datamaterial finns därmed att ladda ned från pensionsmyndighetens hemsida 

(Pensionsmyndigheten, 2014h). Innan studien påbörjades kontrollerade vi även vilken 

information som fanns tillgänglig i fondernas faktablad och årsredovisningar för att vara säkra 

på att vi kunde få tillgång till all data som var nödvändig för att genomföra studien. 

Informationen från telefonmötet med Pensionsmyndighetens experter har fungerat som 

inspiration till studien snarare än som referens. Av denna anledning har denna information 

inte använts i studiens utförande eller som datamaterial. 

 

För att finna de teorier och modeller som inkluderats i studien har, för ämnet, relevanta 

vetenskapliga artiklar eftersökts genom att använda Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion. 

Vi har i första hand använt databasen Business Source Premier (EBSCO), men även Google 

Scholar har använts. För att finna tryckt litteratur har Umeå Universitetsbiblioteks 

sökfunktion Album använts. 

 

De sökord som har använts är “pension fee”, “fund fee”, “pension cost”, “fund cost”, 

“pension management fee”, “fund performance” och “fund risk”. Sökord som “efficient 

market”, “rationality”, “portfolio theory”, ”scale economies” och “rational choice” har också 

använts. Även svenska sökord som “avgifter + pension”, “premiepension”, 

“premiepensionsfonder” och “intresse + pension” har använts för att hitta information om den 

svenska pågående diskussionen om avgifter. För att försäkra oss om att de artiklar vi har 

använt är tillförlitliga har vi avgränsat våra sökningar genom att välja “Peer reviewed” samt 

“Academic Journals” när vi utfört sökningarna. Detta innebär att artiklarna är granskade av 

andra forskare än författarna samt att de är publicerade i vetenskapliga artiklar. 
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2.7 Källkritik  

 

Vi har noga utrett huruvida den litteratur och tidigare forskning vi har använt oss av i denna 

studie är att betrakta som tillförlitlig och användbar i vår studie. Då det inte finns tillräckligt 

med forskning om specifikt premiepension eller den svenska pensionsmarknaden, har vi i 

tillägg till sådan forskning använt oss av studier som syftar till andra pensionsmarknader samt 

fondmarknaden. Detta innebär dock att tidigare forskning på dessa marknader inte är direkt 

överförbar eftersom premiepension skiljer sig från vanligt fondsparande bland annat genom 

en rabatterad avgift samt att pengarna är låsta till systemet över tid (Pensionsmyndigheten, 

2014c; Pensionssystemets årsredovisning, 2012, s. 24). Premiepension skiljer sig även från 

pensionssystem i andra länder, då systemen är utformade på olika sätt och att 

avgiftsstrukturerna skiljer sig åt (AP2, 2010; OECD, 2013; Lawson, 2005, s. 82f; Andresen, 

2005, s. 310; Bonoli & Shinkawa, 2005, s. 113). Detta innebär att sparandet är förknippat med 

olika avgifter i olika länder, exempelvis att avgifter kan tas ut av andra aktörer än 

fondbolagen (Martí et al., 2009, s. 2161) och att avgifter kan baseras på olika faktorer, 

exempelvis avkastning och fondförmögenhet (OECD, 2013, s. 200). Vi menar dock att 

premiepensionen, då denna är fonderad ändå utgör en del av den finansiella marknaden varför 

vi har tagit hjälp av finansiella teorier för att undersöka premiepensionen. Trots att forskning 

om fondmarknaden generellt och forskning om andra länders pensionssystem inte är direkt 

överförbar till det svenska systemet, menar vi att dessa påvisar viktiga resultat som därmed 

ger stöd till att undersöka dessa i en svensk kontext. Tidigare forskning ger därmed incitament 

till att utföra denna studie varför det är av stor vikt att påvisa dessa resultat och diskutera dem 

i relation till vår studie.  

 

För att kunna avgöra huruvida litteratur som använts i denna studie kan anses vara trovärdig 

eller inte har vi till vår hjälp använt de fyra kriterierna; äkthetskrav, oberoendekrav, 

färskhetskrav samt samtidighetskrav vilka Ejvegård (2009, s. 71ff) beskriver som avgörande 

vid denna bedömning. Äkthetskravet syftar till att bedöma om materialet är äkta eller om det 

uppkommit förfalskningar (Ejvegård, 2009, s. 71). Oberoendekravet syftar till att ta reda på 

vilken källa uppgifterna kommer ifrån, om uppgifterna medvetet eller omedvetet har utsatts 

för manipulering, vilket enklast utreds genom att gå tillbaka till primärkällan då primärkällor 

anses ha större trovärdighet än sekundärkällor. (Ejvegård, 2009, s. 71) Färskhetskravet 

innebär att det vanligtvis är bättre att använda nyare publicerat material än äldre då detta 

speglar vad som är aktuellt just nu (Ejvegård, 2009, s. 72). Samtidighetskravet går ut på att 

material som publicerats närmare en händelse som detta beskriver, kan innehålla mer 

överensstämmande information med den faktiska händelsen än material som skrivits lång tid 

efter att händelsen ägt rum (Ejvegård, 2009, s. 73). Vidare menar Ejvegård att detta beror 

främst på den mänskliga faktorn och att vi tenderar att glömma information om det inte skrivs 

ned i nära tid med händelsen. 

 

De vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie anser vi vara äkta och oberoende då 

vi i största möjliga mån spårat informationen tillbaka till ursprungskällan, och därmed använt 

oss av primärkällor för att minska risken för feltolkning. Umeå Universitetsbiblioteks 

sökfunktion har även givit oss möjligheten att söka efter vetenskapligt granskade artiklar, det 

vill säga “Peer Reviewed” samt artiklar som har publicerats i vetenskapliga artiklar. Dessa 

artiklar har därmed genomgått en granskning vilken vi förlitar oss på. I största utsträckning 

har vi använt artiklar som relativt nyligen har publicerats och vi bedömer dem därmed som 

aktuella. Delvis har även äldre artiklar inkluderats i studien då delar av tidigt utförd forskning 

har haft ett stort inflytande på teoribildning och senare forskning, exempelvis artiklar av 

Sharpe (1966), Fama (1970) och av Markowitz (1952). Vi har i dessa och liknande fall 
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bedömt det bättre att gå tillbaka till primärkällan, och därefter kompletterat med senare 

skrivna teorier och forskning som bygger på den ursprungliga. Vi har i dessa fall låtit 

äkthetskravet gå före färskhetskravet. Viss tryckt litteratur har inkluderats i studien då vi anser 

att denna gett en givande överblick av teorier, vi har i tillägg även använt de artiklar som 

dessa teorier först är beskrivna i. I teoribeskrivningen av Behavioural finance har en artikel av 

Razek (2011) använts, denna artikel utgör framförallt en summering av forskningsresultat 

inom området Behavioural finance. Vi menar att denna artikel har bidragit med en god 

överblick inom ämnet vilket är anledningen till att en sekundärkälla använts istället för en 

primärkälla. Då Razek (2011) har noggranna referat i artikeln samt att vi har kontrollerat 

primärkällorna, kan vi försäkra oss om att resultatet inte har manipulerats eller förvanskats av 

Razek. Vi menar även att användningen av en sekundärkälla i beskrivningen av denna teori 

innebär att färskhetskravet i större utsträckning uppnås, dock får samtidighetskravet stå 

tillbaka som följd av detta val.  För att inte endast begränsa oss till sekundärkällan Razek har 

även primär forskning refererats till i beskrivningen av Behavioural finance, vilket vi anser 

fördjupar beskrivningen av detta område då vår analys därutav baseras på fler tidigare 

forskningsresultat. 

 

I studiens inledande del har artiklar från Dagens Nyheter (Zenou, 2013) och Svenska 

dagbladet (2013) använts, detta för att påvisa problematiseringen som ligger till grund för 

studien. Vi är medvetna om att artiklar av detta slag kan vara vinklade, men vi anser ändå att 

de tillför studien ett värde. Detsamma gäller för de publikationer och pressmeddelanden vi 

refererat till från Collectum (Collectum, 2014; Collectum/Sifo, 2013; Collectum, 2013), dessa 

är också inkluderade i studien för att påvisa problematiken med avgifter. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Den teoretiska referensramen skildrar tidigare forskning och teorier som vi har ansett varit 

av betydelse för vår studie. Inledningsvis beskrivs fondmarknaden för att underlätta läsarens 

vidare förståelse av kapitlet varefter teorier och viktiga forskningsresultat om pensioner, 

fonder och avgifter beskrivs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där studiens syfte 

konkretiseras genom en frågeställning och hypoteser formuleras.   

 

3.1 Fondmarknaden & förvaltningsstrategi 
 

Företag behöver kapital för att växa, sparare vill öka sitt sparande. Denna kombination förs 

samman på den finansiella marknaden där sparare kan investera pengar i företag genom att 

köpa andelar i företaget i form av värdepapper och därmed lånar de ut sitt kapital till 

företagen (Bodie et al, 2011, s. 11). Företagen får möjlighet till ett större kapital för att 

utveckla företagen och belönar därigenom spararna, om de lyckas, med avkastning och 

utdelning (Bodie et al., 2011, s. 11). Det är därmed detta som är grunden till hur den 

finansiella marknaden fungerar.  Denna utlåning kan ske på olika sätt, däribland att sparare 

köper andelar i fonder. Ur den enskilde individens perspektiv är det därför viktigt att komma 

ihåg att fondbolag är en vinstdrivande mellanhand mellan företag och sparare, varför de tar en 

avgift för att placera spararens medel i olika värdepapper, det vill säga att de förvaltar 

pengarna i fonden (Oxenstierna, 2013, s. 173). 

En fond är en portfölj som består av olika värdepapper som en investerare kan köpa andelar i 

(NE, 2014c).  En fond förvaltas av ett fondbolag där varje fond har en eller flera ansvariga 

förvaltare (Pensionsmyndigheten, 2010). Premiepension är speciell då pengarna som förvaltas 

inom premiepensionen betalas in baserat på den intjänade inkomsten, vilket vi tidigare 

beskrivit. Oavsett hur individen agerar hamnar dessa pengar i en fond, görs inget val av fond 

placeras pensionsmedlen i det statliga fondalternativet AP7 (Pensionsmyndigheten, 2014e). 

Syftet med att spara i fonder är att få en högre avkastning än om dessa pengar hade placerats 

på något annat sätt (Bodie et al, 2011, s. 1). Syftet med att spara i pensionsfonder är dock dels 

att få en högre avkastning men även att spara dessa pengar till den dag du inte längre arbetar 

för att då kunna få en inkomst att leva på (Miniaci et al., 2009). Detta innebär att du inte när 

som helst kan sälja ditt innehav i fonden för att disponera dessa pengar på annat sätt, vilket du 

kan göra i ett vanligt fondsparande. Däremot har spararna möjlighet att byta fonder när som 

helst mellan de fonder som finns inom premiepensionssystemet (Pensionsmyndigheten, 

2014e). 

Det finns många olika typer av fonder (Oxenstierna, 2013, s. 175). I premiepensionssystemet 

delar Pensionsmyndigheten (2010) in fondtyperna i aktiefond, blandfond, räntefond samt 

generationsfond. I aktiefonder sker placeringarna i bolag som antingen antas vänta en kraftig 

tillväxt eller anses vara undervärderade av marknaden, men den grundläggande idén är att 

fonden ska prestera bättre än marknadens genomsnitt. Risknivån kan därför skilja sig åt 

beroende på i vilka bolag det investeras i (Oxenstierna, 2013, s. 176). En räntefond placerar i 

olika typer av räntepapper och avkastningen erhålls genom avkastning samt kursvinster 

(Oxenstierna, 2013, s. 177). En räntefond beskrivs även ha en lägre risk än aktiefonder då den 

största risken i en räntefond utgörs av om en hög inflationsnivå skulle uppstå. Enligt 

Oxenstierna (2013, s. 178) innehåller en blandfond både räntebärande papper och 
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aktieinvesteringar, där mindre än 75 procent av fonden utgörs av aktiefonder. Enligt samma 

författare är generationsfond en typ av blandfond som är speciellt anpassad för 

pensionssparare, då den individuelle spararens pengar övergår till allt större andel 

räntebärande papper i takt med att spararen åldras för att på så vis minska risknivån i 

sparandet.  Gemensamt för samtliga fondtyper är därmed att de består av värdepapper 

skillnaden består av att värdepappren sätts samman på olika sätt samt olika typer av 

värdepapper (Oxenstierna, 2013, s. 151). Elton et al. (2007) har undersökt skillnader mellan 

olika typer av fonder. Resultatet av studien visar att avkastning är korrelerat inom typen av 

fond, det vill säga att fonder inom en viss typ av fond genererar en liknande avkastning. 

Resultaten visar även att nivån av risk skiljer sig mellan olika fondtyper, där fonder inom 

samma typ tenderar att ha samma risknivå. Anledningen till dessa likheter inom fondtyperna, 

tillika skillnader mellan olika fondtyper, är enligt Elton et al. (2007, s. 275) att fonder inom 

samma typ ofta innehar liknande värdepapper samt utsätts för samma exponering av 

ekonomiska sektorer och industrier.  

Fondtyperna kan ytterligare delas in i kategorier utefter geografi och vilka slags värdepapper 

som fonden inkluderar, exempelvis att de investerar i en viss bransch, att de är etiska, att de 

representerar snabbväxande företag eller är en indexfond (Oxenstierna, 2013, s. 176ff). De 

olika typerna av fonder förvaltas på olika sätt där förvaltningen kan delas in i aktiv eller 

passiv förvaltning, där indexfonder är passivt förvaltade medan de flesta andra fonder är 

aktivt förvaltade (Oxenstierna, 2013, s. 176). Det är därmed möjligt att använda två olika 

former av förvaltningsmetoder, aktiv och passiv förvaltning (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2014, s. 3). Samma författare menar att målet vid en aktiv förvaltning är att fonden ska 

generera en avkastning som överträffar referensindexet vilket betyder att förvaltaren aktivt 

fattar placeringsbeslut oberoende av hur ett visst index ser ut. Vid aktiv förvaltning försöker 

fondförvaltaren att hitta företag vars aktiekurs är undervärderad samt investera i företag som 

har en positiv utveckling och potential för en ihållande vinsttillväxt (Pettersson & Hård af 

Segerstad, 2014, s. 3). Oxenstierna (2013, s. 176) anger att indexfonder alltid är passivt 

förvaltade men att de har en lika hög risknivå som den totala aktiemarknaden. 

Passivt förvaltade fonder är utformade för att följa ett referensindex, fondförvaltaren skapar 

en indexfond som är passiv genom att köpa aktier i ett företag beroende på hur stor andel de 

utgör av ett börsindex (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014, s. 4). Pettersson och Hård af 

Segerstad (2014, s. 4) menar att det som kräver arbete vid passiv förvaltning är att 

fondförvaltaren måste justera fondindexet om det skulle ske förändringar på referensindexet 

eller hos ett företag på börsen som har en markant betydelse för den specifika fonden. Enligt 

Oxenstierna (2013, s. 177) utgör indexsparandet endast en liten del av fondförmögenheten i 

Sverige men andelen är ökande. Detta bekräftas även av Morningstar (2014) där vi kan utläsa 

att det endast finns 40 indexfonder bland de över 800 premiepensionsfonderna, därmed finns 

endast ett fåtal fonder i premiepensionssystemet som vi med säkerhet kan säga är passivt 

förvaltade. Om en fond är passivt eller aktivt förvaltad har visat sig ha betydelse för 

avgiftsnivån, Haslem et al. (2007, s. 49f) finner i sin studie att fonder med höga avgifter 

presterar bättre, något dessa författare menar innebär att högre avgifter kan addera värde till 

aktivt förvaltade fonder. Syftet med aktiva fonder är att förvaltaren ägnar dessa fonder tid, 

analyserar dem noggrant och förändrar aktivt innehållet av värdepapper i fonden med 

förhoppning om att dessa aktiva handlingar kommer att generera en högre avkastning (Jones 

et al., 2011, s. 31). Vi menar att om en passivt förvaltad fond är billigare än en aktivt förvaltad 

fond, är det till kostnaden av att förvaltaren inte ägnar fonden någon tid för djupare analyser. 

Enligt Pettersson och Hård af Segerstad (2014, s. 3) finns det olika grad av aktiv förvaltning, 

där andelen aktivitet kan skilja sig åt mellan olika fonder. Redman och Gullett (2007, s. 436) 
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beskriver i sin studie att räntefonder främst påverkas av förändringar i räntenivåer vilket 

innebär att graden av aktivitet förvaltaren utövar inte bör ha ett särskilt stort inflytande för 

fondens prestation.  Resultatet av dessa författares studie visar att räntefonder framförallt 

påverkas av skatt och räntenivå, men att fondförvaltarens aktivitet kan påverka i viss grad 

även om de menar att detta är osäkert. Vidare menar de att en investerare bör välja räntefond 

utefter skatt och avgift för att få en så hög avkastning som möjligt (Redman & Gullett, 2007, 

s. 441). Om förvaltningsstrategin inte påverkar de räntebärande papprena bör räntefonder 

såväl som generationsfonder och blandfonder, som inkluderar räntebärande papper, enligt 

Redman och Gullets resultat ha lägre avgifter då avgifterna motiveras av förvaltarens 

aktivitet.  

Som tidigare nämnts sätts priserna på fonder enligt en fri marknad (Pettersson & Hård af 

Segerstad, 2012, s. 4), och beroende på bland annat förvaltningsstrategi, vilket är beskrivet 

ovan, är avgifterna olika höga. Fondavgiften uttas dagligen från spararens andelsvärde 

(Oxenstierna, 2013, s. 174) och avgiften finns för att täcka fondbolagens olika kostnader, som 

exempelvis administration, analyser, tillsyn och distribution (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2012, s. 3). Dessa författare poängterar även att fondbolagen strävar efter att generera vinst till 

bolaget liksom alla bolag gör, något spararna bör vara medvetna om. Oxenstierna (2013, s. 

173f) menar att fondavgiften motiveras med förvaltarens skicklighet och att fonden måste 

generera en högre avkastning i relation till avgiften för att kunna ge skäl för fondavgifterna. 

Förvaltningsstrategin är alltså betydelsefull för avgiftens storlek då han vidare menar att den 

lägsta avgiften alltid är att föredra för indexfonder då dessa är passivt förvaltade. Enligt Bodie 

et al. (2011, s. 9) är den finansiella marknaden så pass konkurrenskraftig att det är svårt att 

finna värdepapper till underpris för att uppenbart generera en vinst, ändå är det just det som 

fondförvaltare har som mål att göra. Det är alltså svårt att finna underprissatta värdepapper för 

att generera vinst samtidigt det är detta spararna betalar fondförvaltarna för, därav kan 

förvaltarens skicklighet vara avgörande, men likväl helt meningslös om denne misslyckas. 

En pensionssparare vill naturligtvis få så mycket pengar som möjligt när denne når 

pensionsåldern. För att uppnå detta måste pensionsspararen handla rationellt, det vill säga 

alltid försöka optimera sitt sparande (Axelsson et al., 1998, s. 199). För att få största möjliga 

pension behöver individen, förutom att arbeta och intjäna dessa pengar, även försöka få så 

hög avkastning som möjligt. Ett annat sätt att se på detta är att pensionsspararen måste minska 

kostnaderna i största möjliga utsträckning, det vill säga avgifterna. Vi har tidigare beskrivit att 

Baker (2007, s. 93ff) samt Hess och Kupferschmidt (2010, s. 14) menar att lägre avgifter ökar 

kapitalet för pensionsspararna. Vi anser därför att pensionsspararen genom att välja 

pensionsfonder med låga avgifter, ökar sitt kapital.  

 

 3.2 Effektiva marknadshypotesen 
 

Den effektiva marknadshypotesen är en av de mest kända och grundläggande teorierna inom 

den finansiella marknaden. Denna teori menar att priset på värdepapper reflekteras av all 

publik tillgänglig information som finns på marknaden (Kendall, 1953, s. 31). 

 

En effektiv marknad följer en Random walk, vilket enligt Bodie et al. (2010, s. 344) innebär 

att förändringar i aktiepriser är randomiserade och oförutsebara och att priserna reflekterar all 

tillgänglig information. Prisförändringar på värdepapper varierar oberoende av varandra, det 

innebär att oddsen är desamma oberoende av vilken dag det är (Kendall, 1953, s. 22). Vidare 

menar Kendall att om oddsen inte var lika och det inte skulle finnas arbitragemöjligheter, 

skulle det gå att åstadkomma vinster endast baserat på tidigare information, vilket inte 
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fungerar i en konkurrensutsatt marknad.  Priserna på värdepapper i den svaga 

marknadsformen är baserade på historiska priser, vilket inte säger någonting om hur 

aktiekurserna kommer att förändras i framtiden (Bodie et al., 2010, s. 345). Vidare menar 

dessa författare att då antagandet om att priser på värdepapper speglar all information som 

finns tillgänglig kan en investerare få viktig information om ett företags framtid genom att 

studera dess årsredovisningar före ett investeringsbeslut.  

 

Det finns tre former av marknadseffektivitet där styrkan i informationen skiljer dem åt, dessa 

är svag-, medelstark- samt stark marknadseffektivitet (Bodie et al., 2010, s. 347). Den svaga 

formen av marknadseffektivitet innebär att priser på den finansiella marknaden reflekterar 

historisk information vilket betyder att det i längden inte skulle vara möjligt att göra vinster då 

priserna reflekterar all tillgänglig information (Fama,1970, s. 383). Tester har genomförts för 

att kunna fastslå om den svaga formen av marknadseffektivitet stämmer genom att undersöka 

värdepappers vinster med antagandet om att det finns ett mönster för dessa värdepappers 

priser, resultatet av undersökningen visade att det till viss del finns ett mönster på den dagliga 

avkastningen (Brealey et al., 2010, s. 318), vilket stödjer den svaga formen av 

marknadseffektivitet. Medelstark marknadseffektivitet beskrivs innebära att priserna på den 

finansiella marknaden reflekterar all den offentligt tillgängliga informationen vilken påverkar 

priserna så snart informationen är offentlig (Bodie et al., 2010, s. 348). Forskning på den 

medelstarka formen av marknadseffektivitet har genomförts med hjälp av analyser för hur 

snabbt ny information, om exempelvis utdelningar, påverkat priser på värdepapper (Bell, 

2012; Keown & Pinkerton, 1981). Keown och Pinkertown (1981, s. 855) hävdar att när 

företag fusioneras har undersökningar visat att en drastisk förändring av priset på företagens 

aktier sker samma dag som sammanslagningen äger rum, vilket är i linje med teorin om en 

effektiv marknad. Stark form av marknadseffektivitet innebär att priserna reflekterar den 

privata och den offentligt tillgängliga informationen där den privata informationen kallas 

”insider information”, vilket ledning och VD besitter (Bodie et al., 2010, s. 348). Denna 

information är enligt svensk lag (SFS 2005:377, 1-2 §§) olaglig att utnyttja. Även den starka 

formen av marknadseffektivitet har testats i tidigare studier genom att undersöka om fondens 

prestation berodde endast på tur (Kosowski et al., 2006). Resultatet visade att så inte var fallet 

då fondernas prestation inte endast kunde förklaras av föränderlighet (Kosowski et al., 2006, 

s. 2594). Carhart (1997) har testat den starka formen av marknadseffektivitet genom att ha 

undersökt pensionsfonder och fonder som förutspåtts skulle kunna generera en högre 

avkastning än marknaden, och jämfört dessa med liknande värdepapper. Resultatet visade att 

fonderna analytikerna valde ut som antogs skulle generera en högre avkastning än marknaden 

presterade sämre än de jämförelsefonder som valdes, detta då förvaltningskostnaderna 

minskade den effektiva avkastningen. Carhart (1997, s. 80) slår fast att marknadseffektiviteten 

stämmer och att resultatet visar att det inte finns duktiga och informerade fondförvaltare som 

kan generera en avkastning över index.  Även Brealey et al. (2010, s. 320f) beskriver att det är 

få förvaltare som är så pass duktiga att de kan slå index varför många investerare istället 

väljer att köpa indexfonder som redan är diversifierade. 

 

Enligt Jones et al. (2011, s. 31) sammanställning av tidigare forskningsresultat på den 

effektiva marknadshypotesen bör alla rationella investerare på en medelstark marknad välja 

en passiv förvaltning, något som han menar inte samspelar med verkligheten. Den empiriska 

forskningen stödjer starkt att summan av den totala avkastningen som aktiva fonder genererar 

är lika med den som marknaden i sig genererar, men i de aktivt förvaltade fonderna 

tillkommer extra kostnader för de transaktioner fondförvaltare gör. Det innebär att den aktiva 

fonden i slutändan kommer att ha presterat sämre än fonder som inte är aktiva på grund av de 

avgifter som tas ut. Samma författare menar därför att förvaltare för aktiva fonder måste 
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generera en överavkastning, det vill säga avkastning över index, för att kompensera för det 

högre priset spararna måste betala för aktiv förvaltning. Jones et al. (2011) poängterar att 

syftet med aktiv förvaltning är att samla in och analysera information för att kunna nå en 

överavkastning, om en sådan avkastning inte nås finns inga incitament att utföra analyser. 

Vidare menar Jones et al. (2011, s. 31) att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt inte genererar 

en bättre avkastning än passiva fonder. Jones beskriver även att det finns skillnader mellan 

olika aktiva fonder där vissa har mer erfarna förvaltare som faktiskt klarar av att skapa en 

överavkastning, dock till en högre kostnad för investeraren. Jones et al. (2011, s. 32) 

framhäver att det för den enskilde investeraren är omöjligt att avgöra vilka förvaltare som 

faktiskt är värda sitt pris, och vilka som inte är det på grund av att avkastningen kan ha 

uppkommit genom ren tur enligt Random walk. Det finns dock möjligheter för en investerare 

att identifiera duktiga förvaltare genom att värdera och analysera förvaltares tidigare 

avkastning, förvaltarens utmärkande drag och fondförmögenheten (Jones et al., 2011, s. 32). 

Vi anser att detta är något som kräver att investeraren är väl insatt i ämnet och har god 

kunskap om den finansiella marknaden, något som inte alla premiepensionssparare har 

(Hedesström 2004, s. 39). Jones slutsats är att avkastning från aktiva fonder ska förväntas vara 

i genomsnitt noll på en effektiv marknad (Jones et al., 2011, s. 42). Författaren menar att 

investerare som väljer att placera sitt kapital hos aktiva fondförvaltare kan få en hög 

avkastning dock till kostnaden av den högre risken de tar för möjligheten till en 

överavkastning, vilken är att avkastningen blir noll, som skulle innebära att förmögenheten 

minskar då avgiften ändå måste betalas.  

 

För att premiepensionsmarknaden ska vara effektiv måste investerare ha fullständig tillgång 

till information för att korrekt kunna tolka den och fatta ett beslut (Hedesström et al., 2004, s. 

32). Enligt Hedesström et al. (2004, s. 32) ökade de finansiella investeringarna drastiskt i 

Sverige när premiepensionssystemet infördes och allt fler amatörer äntrade den finansiella 

marknaden. Vidare menar Hedesström et al. att amatörer förvärrar den 

marknadsineffektivitetet som kan finnas på marknaden då kunskap och erfarenhet om den 

finansiella marknaden saknas.  De menar att irrationella beslut inte bara för negativa 

konsekvenser till den finansiella marknaden utan även har en ekonomisk kostnad för 

individen och samhället, varför information är viktigt för premiepensionsspararna. 

Informationen som presenteras för varje premiepensionsfond påverkar människors val av 

fonder och så länge denna information varierar mellan fondalternativen upplevs fonderna 

olika attraktiva (Hedesström et al., 2004, s .40).  Den otillräckliga informationen leder enligt 

dessa författare till en ökad effekt på den finansiella marknaden då investeringarna i 

premiepensionssytemet ökar över tid  (Hedesström et al., 2004, s. 40).   

 

Den effektiva marknadshypotesen är intressant utifrån denna studie då vi argumenterar för att 

konsumenterna, det vill säga premiepensionsspararna, inte har tillgång till all information 

rörande avgifter. Information finns men är inte tillräckligt tillgänglig och lättförståelig vilket 

även Hedesström (2004, s. 32) poängterar då han menar att pensionsspararna dessutom inte 

vet hur de ska hantera informationen och tillämpa den vid valet av fonder. Om spararna hade 

full uppsikt över avgifterna skulle de eventuellt välja fonder på ett annorlunda sätt, då avgifter 

kan förutses på ett bättre sätt än exempelvis avkastning som beror på många osäkra faktorer så 

som marknaden och inflation (Oxenstierna, 2013, s. 174). Vi anser att den effektiva 

marknadshypotesen i detta fall är av vikt då det visat sig att marknadsformer kan vara 

effektiva i olika former, det vill säga svag, medelstark och stark. Eftersom att det finns många 

olika fondförvaltare på marknaden kan deras erfarenhet, kompetens och den information de 

besitter ha en avgörande roll för den avkastning de kan generera. En mer välinformerad 

fondförvaltare kan genom aktiv förvaltning prestera en överavkastning, vilket även kan vara 
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en anledning till att fondavgifterna är olika höga då de motiveras av förvaltarens skicklighet 

(Jones et al., 2011). Detta leder oss till att investerare till grund av marknadseffektivitet skulle 

kunna hitta de förvaltare som är effektiva och därmed få en överavkastning (Jones et al., 

2011). Som Brealey et al. (2010) och Carhart (1997) beskriver är det dock få förvaltare som är 

så pass duktiga att de kan slå index samtidigt som aktivt förvaltade fonder generellt sett är 

dyrare än passivt förvaltade fonder (Oxenstierna, 2013, s. 174). Marknadens effektivitet är 

därmed intressant att ifrågasätta då tidigare forskning menar att det är svårt att slå index, trots 

att fonder som har ett sådant syfte är dyrare. Den allmänna pensionen avser att trygga den 

framtida inkomsten, där premiepension införts för att spararna själva ska kunna ta ställning till 

vilka fonder de vill placera i. Att detta val kräver så pass mycket kunskap av spararna minskar 

marknadseffektiviteten enligt Hedesström et al. (2004, s. 32). Höga avgifter minskar det 

sparade kapitalet, frågan är om spararna själva är medvetna om detta? Vi tror att kunskap om 

fonder och pension skulle öka effektiviteten på premiepensionsmarknaden.  

 

3.3 Portföljteori 
 

Marknadshypotesen ger en grund för insikten i hur prissättningen av värdepapper och även 

avgifter fungerar. Vidare är det för denna studie även av vikt att förstå hur fondbolagen sätter 

samman fonder. Fonder är uppbygga som portföljer, det vill säga att fondförvaltaren väljer ut 

aktier eller andra värdepapper till en fond beroende på vilken risknivå fonden ska ha samt för 

att kunna maximera avkastningen. Detta beskrivs i portföljteorin, som återges nedan, vilken 

medför en förståelse för en fonds sammansättning och förklarar relationen mellan risk och 

avkastning. Vidare är portföljteorin även intressant ur den enskilde investerarens perspektiv 

vilket också återges nedan. 

 

Portföljteori beskrevs första gången i en artikel av Markowitz (1952), där det visades hur 

portföljer kan diversifieras genom att aktier som inte är perfekt korrelerade väljs att inkluderas 

i en portfölj. En portfölj definieras enligt NE (2014b) som det samlade innehavet av 

värdepapper som en person, en fond eller ett företag äger. Markowitz beskrivning av 

portföljteorin har sedan dess publicering legat till grund för det mesta som skrivits om 

relationen mellan risk och avkastning (Brealey et al., 2010, s. 185). 

 

I portföljteorin antar Markowitz (1952, s. 77) att förväntad avkastning är önskbart medan 

varians av avkastning inte är önskvärt, med detta menas att investeraren alltid bör försöka att 

minimera risken. En investerare försöker alltid att finna den portfölj som ger den bästa 

framtida avkastningen, men vidare menar Markowitz (1952, s. 89) även att investeraren tar 

hänsyn till risk. Investeraren är därmed rationell genom att alltid välja det bästa av två 

alternativ, om lika hög avkastning spås av båda alternativen väljs det alternativ med lägst risk. 

Vidare menar samme författare att en bra diversifierad portfölj ska innehålla värdepapper från 

olika branscher för att på så sätt sprida riskerna. Detta är av stor vikt eftersom det är troligt att 

företag inom samma bransch presterar på liknande sätt vid samma tidpunkt. Vidare skriver 

Markowitz att det inte räcker att investera i ett stort antal värdepapper för att risken ska 

spridas ut, då värdepapper kan vara korrelerade, exempelvis kan en viss bransch vara 

beroende av en annan varför detta måste tas hänsyn till (Markowitz, 1952, s. 89). Det kan 

dock anses svårt att hitta en portfölj som är helt diversifierad samtidigt som den förväntas ge 

den högsta framtida avkastningen och av denna anledning kan investeraren behöva välja om 

denne ska minska diversifieringen till förmån för förväntad avkastning eller tvärtom 

(Markowitz, 1952, s. 79). 
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Den eller de portföljer som ger den högsta förväntade avkastningen för varje risknivå 

benämner Markowitz som effektiva portföljer (Brealey et al., 2010, s. 189). Brealey et al. 

menar dessutom att olika nivåer av risk och förväntad avkastning uppnås genom att inkludera 

olika stora andelar av de valda värdepapperna. För att avgöra om en portfölj är effektiv sätts 

den förväntade avkastningen i relation till standardavvikelse (risk), där den portföljen med 

högst förväntad avkastning till den valda risknivån anses vara effektiv. Vidare beskriver de att 

risknivån är subjektiv, vilket innebär att en investerare kan tänkas vilja ha en högre risknivå 

för att få möjlighet till en högre avkastning, eller en lägre risknivå till en lägre förväntad 

avkastning.  Markowitz teori (1952) innebär därmed att det finns effektiva portföljer för varje 

risknivå. Även Bodie et al. (2010, s. 211) konstaterar att diversifierade portföljer leder till en 

högre förväntad avkastning och mindre standardavvikelser. Rubinstein (2002, s. 1042f) slår 

fast att det viktigaste med portföljteorin är sammansättningen av de värdepapper som 

inkluderas i portföljen och kovariansen dem emellan. Med andra ord är det hur de inkluderade 

värdepapperna påverkar varandra som är avgörande, och inte ett enskilt värdepappers risk och 

förväntade avkastning. 

 

Trots att fonderna som spararna har att välja mellan i premiepensionssystemet är 

diversifierade av fondförvaltarna, ges spararna möjlighet att placera pengar i upp till fem olika 

fonder för att själva ytterligare kunna sprida risken (Pensionsmyndigheten, 2014e). 

Hedesström et al. (2004, s. 35) menar att det är viktigt att spararna i premiepensionssystemet 

har kunskap om diversifiering då de annars kan riskera att endast välja fonder med hög risk 

eller fonder som är korrelerade med varandra, exempelvis inom samma branch. Hedesström et 

al. (2004, s. 38f) visar i sitt resultat att de individer som väljer mer än en fond i 

premiepensionssystemet är mer benägna att välja mer extrema fonder med högre risk. Vidare 

menar Hedesström et al. (2004, s. 40) att bristen på kunskap om hur premiepensionsspararna 

ska välja fem olika fonder, leder till att fel uppstår där vissa individer som vill ta en hög risk 

har diversifierat sina val allt för mycket och istället minskat risken, medan andra som vill ta 

en låg risk har placerat allt kapital i samma fond vilket ökar risken. Senare visar Hedesström 

et al. i en studie från 2009 att premiepensionsspararna placerar sina investeringar endast 

utefter risk utan att ta hänsyn till avkastning, de fokuserar därmed för mycket på hur många 

fonder de ska placera i istället för att fundera över hur fonderna är relaterade till varandra. 

Detta menar dessa författare leder till en illusion om att ha minskat risken när så inte alltid är 

fallet.  

 

Diversifiering är därmed intressant dels utifrån hur fondförvaltarna diversifierar fonderna, 

men även utifrån hur de enskilda spararna diversifierar premiepensionen genom att välja olika 

fonder. Vidare finns det faktorer som portföljteorin inte tar hänsyn till, vilka Sharpe 

uppmärksammar i sin artikel från 1966. Sharpe (1966, s. 120) beskriver att portföljteorin inte 

tar hänsyn till de olika fondernas priser eller förvaltarnas förmåga att finna den mest effektiva 

portföljen. Fonder kan därmed ge olika avkastning baserat på förvaltarnas förmåga att placera 

investeringen i en diversifierad portfölj och ifall de investerar i korrekt prissatta fonder eller ej 

(Sharpe, s. 120). Tidigare prissättning behöver inte vara användbar för att förutse framtida 

prissättning i enighet med Random walk, som beskrevs i 3.2 Effektiva marknadshypotesen, 

vilket Sharpe (1966, s. 120) menar även är intressant ur ett avgiftsperspektiv.   En förvaltare 

som ägnar stora resurser till att utreda om ett värdepapper är korrekt prissatta kan därmed 

generera en dyrare fond vilket ger investeraren en sämre nettoavkastning än en förvaltare som 

inte aktivt söker efter felaktigt prissatta värdepapper (Sharpe, 1966, s. 121). Av denna 

anledning är det viktigt för den enskilde spararen att inte endast överväga risk och avkastning, 

utan även att ta hänsyn till fler faktorer vid valet av fonder.  
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Vi menar att portföljteorin är viktig i det avseendet att den beskriver relationen mellan risk 

och avkastning men att teorin helt bortser från förvaltarens förmåga och huruvida fondens 

avgift är för hög eller för låg. Vi har tidigare beskrivit att bland annat Baker (2007, s. 93ff) 

menar att en hög fondavgift resulterar i ett mindre kapital för pensionsspararen, varför vi 

anser att avgifter bör inkluderas i beräkningen av en effektiv portfölj. De fonder som ingår i 

premiepensionsutbudet tolkar vi som en typ av effektiva portföljer som 

premiepensionsspararen har att välja emellan men det är då vitalt enligt oss att hänsyn tas 

även till avgifter.  

 

Förvaltarens förmåga kan vara svår att mäta på annat sätt än den avkastning fonden genererar. 

Hur mycket tid fondförvaltaren lägger ned på att förvalta fonden och vilken kompetens denne 

har styr i viss mån avkastningen fonden genererar (Oxenstierna, 2013, s. 176). Av denna 

anledning är det intressant om fonden är passivt eller aktivt förvaltad, men även i aktivt 

förvaltade fonder kan graden av aktivitet och kompetens skilja sig åt (Jones et al., 2011, s. 

31). Det är omöjligt att garantera en viss utdelning, medan avgiften är lättare att förutspå 

(Oxenstierna, 2013, s. 174) varför det skulle vara möjligt att inkludera avgiften i beräkningen 

av en effektiv portfölj. En studie av Martí et al. (2009, s. 2153) som undersöker vilka faktorer 

som påverkar avgiften för pensioner visar att avkastning är signifikant och omvänt relaterade 

till avgiften, vilket innebär att ett företag som genererar en högre nettoavkastning även tar ut 

en lägre avgift. Denna studie är inte helt tillämpbar på den svenska premiepensionsmarknaden 

då avgifterna som åsyftas tas ut av kreditenheter och inte de specifika fonderna. Oavsett 

påvisar den vikten av att inte endast ta hänsyn till avkastning utan även att avgifter är av 

central betydelse vid sparande i pensionsfonder. 

 

En annan aspekt som portföljteorin inte tar hänsyn till är tidsintervallet under vilket sparandet 

sker. Premiepensionssparandet sker under en individs hela arbetsliv. Av denna anledning 

menar vi att avgifter är av extra stor relevans och även att effekten av avgifterna blir stor i 

denna form av sparande då pengarna är låsta till systemet under lång tid (SOU 2005:87, s. 

119). Som tidigare nämnts, finns dock möjligheten att byta fonder under spartiden 

(Pensionsmyndigheten, 2014e), något den enskilde spararen skulle kunna utnyttja i större 

utsträckning för att sänka kostnaderna för sitt sparande och även för att minska risken 

(Hedesström et al., 2004, s. 39f). Vissa fonder som ingår i premiepensionssystemet är 

inriktade på en specifik bransch vilket innebär att diversifieringen är låg (Markowitz, 1952, s. 

89), om fonden dessutom har en hög avgift kan detta vara förödande för spararens framtida 

pension, då avgiften tar en stor andel av avkastningen i anspråk samtidigt som 

pensionsspararen tar en hög risk om denne endast placerar i en sådan fond (Hedesström et al., 

2004; Fama & French, 2010). Vi argumenterar för att en effektiv portfölj med hög avkastning 

och låg risk i kombination med låga avgifter är det mest lönsamma för en 

premiepensionssparare. 

 

 

3.4 Risk  
 

Risk behandlas i portföljteorin, men vi anser att det krävs en mer utförlig förklaring då det 

finns olika typer av risker som är förenade med ett fondsparande och till följd därav med 

premiepensionssparande. 

 

Den vanligaste definitionen av risk är hur volatil avkastningen har varit under en viss tid 

(Pettersson & Hård af Segerstad, 2013, s. 2). Vidare menar dessa författare att risk är 

nödvändigt i form av att högre risk ofta associeras med möjligheten till en hög avkastning, 
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men samtidigt riskeras en låg avkastning. För att räkna ut risker på portföljer används 

statistiska metoder för att beräkna varianser och standardavvikelser (Brealey et al., 2010, s. 

163). Fonders volatilitet undersöks för att ha möjlighet att göra en bedömning om vilken risk 

fonden har. En fonds standardavvikelse är ett mått för att kvantifiera volatiliteten på ett 

värdepapper och innebär att ju högre volatilitet ett värdepapper har, desto högre är 

standardavvikelsen (Brealey et al., 2010, s. 166). 

 

Standardavvikelsen kan även användas för att mäta korrelationen mellan två värdepapper, 

vilket kan vara användbart när en portfölj ska diversifieras (Brealey et al., 2010, s. 171). 

Vidare menar Brealey et al. att standardavvikelsen mäter hur två aktier samvarierar genom att 

beräkna kovariansen mellan dessa och med hjälp av kovariansen kan relationen mellan 

värdepapper utläsas för att avgöra om de är korrelerade. Finns ingen samvariation är 

kovariansen noll men om de istället skulle röra sig i mottsatt riktning, det vill säga att de inte 

är korrelerade med varandra, skulle kovariansen istället vara negativ. Om värdepappren inte 

är korrelerade är de fördelaktiga att inkludera i en portfölj för att diversifiera denna och med 

det minimera risken för förluster (Brealey et al., 2010, s. 171). 

 

Standardavvikelsen kan även ange hur mycket fondens faktiska kursutveckling under olika 

tidsperioder genomsnittligt avviker från sitt medelvärde (Oxenstierna, 2013, s. 40). Ju högre 

standardavvikelse en fond har desto större värdesvängningar har fonden haft under en viss 

period. Det innebär att en högre varians av en fonds avkastning medför en högre risk för 

förluster (Oxenstierna, 2013, s. 41). Hur höga eller låga standardavvikelser fonder har beror 

även på hur väl diversifierad fonden är, där en fond med många aktier vanligtvis har lägre en 

standardavvikelse än fonder med få aktier (Markowitz, 1952). 

 

Standardavvikelsen utgörs av kvadratroten ur variansen och för att beräkna variansen används 

följande formel:  

 

            
 

 

Det finns även andra typer av riskbeteckningar, som exempelvis beta (Brealey et al., 2010, s. 

169). Beta används för att beräkna marknadsrisken vilket är den risk i relation till marknaden 

som investeraren är exponerad till genom att ha investerat i aktier eller portföljer. Brealey et 

al. beskriver att ett beta under ett innebär att värdepappret är mindre volatilt än marknaden vid 

en förändring, i likhet med att ett beta på 1 innebär att priset på värdepappret rör sig i exakt 

samma riktning som marknaden. För att minska risken och därmed värdepapprets volatilitet 

kan investeraren diversifiera sin portfölj (Brealey et al., 2010, s. 169). När portföljen 

diversifieras minskar bland annat bolagsrisken, däremot är det inte möjligt att diversifiera bort 

marknadsrisken som bland annat beror på räntehöjningar, inflation och konjunktur (Brealey et 

al, 2010, s. 170). 

 

Ytterligare en typ av risk beskrivs av Brown (2012, s. 1001) vara branschrisk vilken beskriver 

risken för att en viss bransch påverkas positivt eller negativt, av denna anledning menar de att 

det inte är fördelaktigt att endast investera i en bransch. Vidare beskriver denne författare att 

företagsrisk innebär risken för att ett företag ska gå i konkurs, därvid bör en sparare investera i 

flera olika företag för att kunna minska denna risk. Ytterligare finns ränterisk som är speciellt 

viktigt för räntefonder som har en direkt sammankoppling med räntenivån i landet, även 

börsen påverkas av en ränteförändring då en sänkt ränta har en positiv inverkan på börsen och 

tvärtom (Redman och Gullett, 2007, s. 436). 
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För denna studie är det viktigt att förstå risk då fondsparande alltid innebär någon nivå av risk. 

Risk är intressant då risk inte endast visar hur mycket fondens avkastning genomsnittligt 

avviker från sitt medelvärde utan risken ger även indikationer på hur väl diversifierad en fond 

är. En väl diversifierad fond kräver mer arbete då förvaltaren spenderar mer tid för att avgöra 

vilka aktier som ska inkluderas i fonden för den valda risknivån. Det i sin tur ger incitament 

till en högre prissättning varför vi menar att högre risk skulle kunna innebära en högre avgift. 

När vi fortsättningsvis refererar till risk är det standardavvikelsen som åsyftas, det vill säga 

hur mycket avkastningen avviker från period till period. 

 

3.5 Behavioural Finance 
 

Den effektiva marknadshypotesen och portföljteorin i all ära, men verkligheten ter sig inte 

alltid så som teorierna förutser. Många finansiella modeller antar att en investerare alltid 

handlar rationellt, däribland portföljteorin och den effektiva marknadshypotesen. Behavioural 

finance syftar till att förklara varför så alltid inte är fallet och varför en marknad kan vara 

ineffektiv (Subrahmmanyam, 2007, s. 13). Vidare beskriver Subrahmanyam (2007, s. 12f) att 

huvudsyftet med Behavioural finance är att förklara vilka misstag som bör undvikas vid en 

investering samt vilka finansiella marknadsstrategier som troligtvis fungerar för att nå en hög 

avkastning.   

 

En erkänd finansiell teori är ”expected utility theory”, det vill säga nyttomaximeringsteorin. 

Denna används frekvent inom de ekonomiska disciplinerna där antagandet görs att individen 

alltid vill maximera nyttan (Forbes, 2009, s. 20). Forbes beskriver att för detta antagande 

krävs även antagandet om att människan är rationell, med andra ord att individen alltid 

kommer att välja det bästa av två alternativ. Vidare beskriver Forbes (2009, s. 26) att 

finansiella modeller som portföljteorin baseras på nyttomaximeringsteorin, och därmed 

beskriver inte dessa modeller helt vad som ligger till grund när osäkra beslut fattas. En individ 

är inte alltid rationell, och handlar därmed inte alltid så som teorin förutsäger 

(Subrahmanyam, 2007). För att ta ett exempel så kritiserades nyttomaximeringsteorin redan 

1979 av Kahneman och Tversky då de menar att teorin om nyttomaximering inte tar hänsyn 

till hur och varför beslut fattas (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

Som ovan nämnt fungerar inte verkligheten i exakt symbios med teorin. Enligt Razek (2011) 

är det ett problem att individer tenderar att tillfredsställa snarare än att optimera när de fattar 

beslut. Individer fattar ofta beslut baserat på information de har använt vid ett annat 

beslutsfattande men även att beslut tas utefter information som individerna har till sitt 

förfogande istället för att aktivt eftersöka den riktiga informationen (Razek, 2011, s. 9ff). 

Övermod beskrivs också vara ett bekymmer av denne författare då individer ofta övervärderar 

den egna förmågan vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Marknaden ser även olika ut för 

olika typer av investeringar vilket kan orsaka problem då det på lång sikt kan vara svårare att 

förutspå en investering än på kort sikt (Razek, 2011, s. 12). 

 

Schooley och Worden (2013) menar att finansiella teorier misslyckas i att förklara hur 

individer agerar när det handlar om pensionssparande. Samma författare menar att 

pensionsavgångarna ökar kraftigt men att individerna inte sparar tillräckligt till sin pension. 

Schooley och Worden (2013, s. 184f) har utfört sin studie i USA och påvisar att besparingarna 

är större hos de mer välutbildade invånarna i landet och att utbildning på så vis är avgörande 

för besluten om pension. I USA är avgifterna ett problem då de avskräcker individer från att 
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spara (Schooley & Worden, 2013, s. 184), detta problem finns inte på samma sätt i Sverige då 

premiepensionen är öronmärkt för sitt syfte, dock kan det utgöra ett problem exempelvis för 

privat pension som är frivillig. Vidare menar Schooley och Worden (2013, s. 185) att bättre 

finansiell kunskap är ett måste för att invånarna ska förstå de alternativ som finns. De menar 

även att konkurrensen bland pensionsfonder ökar i takt med att befolkningen blir äldre varför 

det är av yttersta vikt att individerna förstår varför de ska spara till pension och hur de ska 

fatta sina beslut om detta sparande. Att kunskap är viktigt och att transparenta avgifter är 

betydelsefullt för pensionsspararna uppmärksammas i USA där nya regler nyligen införts för 

att avgifterna ska redovisas på ett tydligt sätt (Dempsey & Fridely, 2013, s. 21). I USA utgörs 

problemet av att vissa företag tillhandahåller pensionsplaner medan andra förvaltar fonderna, 

detta kan likställas med de svenska tjänstepensionsavtalen där fonder bjuds ut via företag som 

administrerar avtalen. De nya amerikanska reglerna hade sin grund i att företagen som 

tillhandahåller avtalen inte visste hur mycket de betalade i avgifter, vilket direkt påverkade 

avgifterna pensionsspararna betalade. Syftet med de nya reglerna är att öka kontrollen och 

insynen i pensionssparande samt att underlätta informerade investeringsbeslut, något de 

menar kommer att gynna hela pensionsindustrin (Dempsey & Fridely, 2013, s. 26).  

 

De svenska premiepensionsspararna väljer inte fonder på det rationella sätt som de finansiella 

teorierna förutsäger, då finansiell kunskap saknas (Hedesström et al., 2004, s. 32). Enligt 

Palme et al. (2007) finns det dock både rationella och icke rationella sparare när dessa 

författare har jämfört inkomst med vald risknivå. Palme et al. (2007, s. 545) visar att risknivån 

ökar i takt med inkomsten vilket de menar är ett rationellt beteende, men undantag finns för 

de som tjänar minst vilka också väljer en hög risknivå vilket de menar tyder på icke 

rationalitet. Enligt den lista Pensionsmyndigheten regelbundet publicerar över de mest 

frekvent valda fonderna väljer premiepensionsspararna varken de fonder med lägst avgifter 

eller högst avkastning (Pensionsmyndigheten, 2014f). Uppenbarligen finns andra faktorer som 

spelar in när en genomsnittlig svensk placerar sin premiepension. Vi menar att om spararna 

skulle handla rationellt och dessutom ha tillgång till uttömmande information skulle 

incitament finnas att minska kostnaderna för sitt sparande och därmed välja fonder med lägre 

avgifter. Gemensamt för de mest frekvent valda fonderna är dock att de förvaltas av stora 

bolag (Pensionsmyndigheten, 2014f). Kunskapen om detta kan vara av betydelse för 

fondbolagen och prissättningen av fondavgiften, om de har kännedom om att spararna snarare 

väljer stora erkända bolag framför mindre behöver dessa bolag inte minska avgifterna då 

spararna ändå väljer dessa fonder, därmed kan faktorer som varumärke eller storlek på bolaget 

vara faktorer som har ett samband med fondavgiften. 

 

3.6 Stordriftsfördelar 
 

Med hjälp av Behavioural finance har vi beskrivit att inte alla premiepensionssparare handlar 

på ett rationellt sätt, och att de tenderar att favorisera fonder som tillhandahålls av stora bolag. 

Stora bolag sammankopplar vi med de fondbolag som är väl etablerade och även har en stor 

fondförmögenhet. Stora bolag uppnår fördelar genom att organisationen är väl etablerad, så 

kallade stordriftsfördelar. Stordriftsfördelar uppnås genom att ett företags kostnader faller i 

takt med att dess omfattning av producerade produkter eller tjänster ökar (Carlton & Perloff, 

2005, s. 36). Vidare beskrivs att stordriftsfördelar uppnås genom att verksamheten 

effektiviseras genom att arbetskraften kan användas för mer specialiserade uppgifter. Efter en 

viss nivå ökar inte heller kostnaderna att tillhandahålla tjänsten i lika stor omfattning då de 

fasta kostnaderna är lika stora oavsett hur många som köper tjänsten (Carlton & Perloff, 2005, 

s. 36f). 
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Bikker et al. (2012) undersöker i sin studie om det finns stordriftsfördelar för stora 

pensionsfonder i ett antal olika länder, Sverige är dock inte inkluderat. Resultaten påvisar att 

stordriftsfördelar existerar då kostnaderna inte ökar i samma utsträckning som antalet sparare. 

Vidare visar även studien att fondbolag som erbjuder mer komplexa tjänster och bättre 

servicekvalitet har högre avgifter än de som inte gör det. De mindre av de undersökta 

fondbolagen visade sig erbjuda färre tjänster än större bolag trots högre kostnader. Även 

studien av Martí et al. (2009), om pensionsavgifter, påvisar ett samband mellan storleken på 

företag och avgifter. Resultaten visade att stora förvaltningsbolag tar ut högre avgifter än 

mindre bolag (Martí et al., 2009, s. 2162). Studien visade även att fondbolag med ett större 

antal deltagare har lägre kostnader per deltagare, vilket möjliggör lägre priser på de tjänster de 

tillhandahåller (Martí et al., 2009, s. 2159).  

 

Trots att stordriftsfördelar medför en kostnadsminskning för fondbolagen, får spararna inte ta 

del av dessa genom lika stor andel minskade avgifter enligt Haslem et al. (2007, s. 35) som 

har undersökt fonder utifrån avgifter och kostnader. Haslem et al. (2007, s. 47) menar att 

fondmarknaden inte karaktäriseras av priskonkurrens vilket innebär att avgifterna kan hållas 

på en hög nivå . Även denna studie visar att stora fonder har lägre kostnader och lägre avgifter 

än mindre fonder. Studien är utförd på aktiefonder men vi anser att den påvisar problematiken 

med att de kostnadsbesparingar som uppnås när en fond växer inte når hela vägen ut till 

spararna.  

 

Många fondbolag tillhandahåller även ett flertal fonder, Carlton och Perloff (2005, s. 45) 

menar att företag även kan få fördelar av detta då exempelvis marknadsföring och försäljning 

av den ena tjänsten även gynnar den andra. Ett exempel på detta är de banker och 

försäkringsbolag som förutom premiepensionsfonder även tillhandahåller banktjänster, 

försäkringar, låneverksamhet samt fonder utanför premiepensionssystemet. 

 

Både Martí et al. (2009), Haslem et al. (2007) och Bikker et al. (2012) finner som ovan 

redogjorts för att stora fondbolag har lägre kostnad per deltagare, det vill säga att de har 

stordriftsfördelar. Vi menar att dessa stordriftsfördelar medför en möjlighet att sänka 

kostnaderna och effektivisera verksamheten för bolagen vilket i förlängningen borde ha en 

inverkan på avgiftsnivån som spararna betalar för att fondbolagen ska förvalta 

pensionspengarna. Premiepensionssystemet introducerades i början av 2000-talet och antalet 

fonder har stadigt ökat sedan dess (Pensionsmyndigheten, 2012), likaså har 

fondförmögenheten i fonderna gjort då allt mer pengar har avsatts till premiepension 

(Riksdagen, 2013).  Det finns även ett flertal bolag som tillhandahåller många andra tjänster 

varför de rimligtvis har fördel av detta även när det gäller premiepensionsfonderna. För att 

uppnå dessa fördelar menar vi att det är en förutsättning att fonden har funnits en längre tid, 

alternativt har fördel av andra tjänster som dessa bolag säljer. Vi menar därmed att det finns 

fonder i premiepensionssystemet som har stordriftsfördelar varför stora bolag med en hög 

fondförmögenhet och bolag som funnits under en längre tid skulle kunna ha en effekt på 

avgiftsnivån. Fondrabatten som vi tidigare beskrivit finns för att minska avgifterna för 

premiepensionsspararna och har som syfte att spararna ska få ta del av stordriftsfördelar 

(Riksdagen, 2013, s. 27). Om stordriftsfördelar finns, och spararna verkligen får ta del av 

dessa genom rabatten bör stora bolag och bolag som funnits en längre tid ha ett samband med 

fondavgiften.  
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3.7 Vad påverkar fondavgiften? 
 

Höga avgifter har konstaterats minska avkastningen för spararna (Fama & French, 2010; 

Baker, 2007; Hess och Kupferschmidt, 2010), vilket vi även diskuterade i de inledande 

delarna av denna studie. Det är därmed detta som är motivet till att undersöka fondavgifterna 

för premiepensionsfonder ytterligare. I kapitel 1. Inledning skildrades studiens problem vilket 

därefter formulerades i ett syfte. Utefter teorier och tidigare forskning som beskrivits i detta 

kapitel, konkretiseras härmed syftet genom en mer specifik frågeställning som anger vilka 

faktorer vi undersöker för ett samband med fondavgiften för premiepensionsfonder. Slutligen 

formuleras hypoteser vilka återges i slutet av detta avsnitt.  

 

Ovan har diskuterats att avkastning och risk är två viktiga faktorer enligt portföljteorin, där 

avkastning bör optimeras samtidigt som risknivån hålls relativt låg (Markowitz, 1952). Som 

tidigare beskrivet mäts ofta risk genom standardavvikelse, vilken redogör för variansen av 

avkastning för en viss fond (Oxenstierna, 2013, s. 40). Tidigare forskning, som nämnts 

inledningsvis, av Hugonnier och Kaniel (2010, s. 215f) påvisar ett samband mellan avgift och 

risk. Vi har därmed undersökt om så är fallet även för premiepensionsfonder. Det är även 

intressant att undersöka avkastning för att se om denna har ett samband med fondavgiften. 

Martí et al. (2009, s. 2167) menar att avkastning inte nödvändigtvis bör ha ett samband med 

fondavgiften medan Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009, s. 2178f) menar att avgiften ofta sätts 

efter tidigare prestation, vilket beskrevs i inledningen, vi har därför utrett om avkastning har 

ett samband med fondavgifter för premiepensionsfonder. 

 

I inledningen beskrev vi att Khorana et al. (2009, s. 31) samt Duke och Upadhyay (2006, s. 

109) fann stöd för att fondförmögenhet och avgift har ett samband. I denna teoridel har vi 

utvecklat detta resonemang genom att påvisa att stora fondbolag har så kallade 

stordriftsfördelar (Haslem et al., 2007; Bikker et al., 2012) och att ett samband finns mellan 

storleken på fonden och avgiften (Martí et al., 2009, s. 2167). Med detta som grund har vi 

undersökt huruvida fondförmögenheten påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder. 

Vidare har antalet verksamhetsår undersökts för att se om det finns ett samband mellan hur 

lång tid en fond har funnits och fondavgiften, även detta med stöd av studierna av Haslem et 

al. (2007) samt Bikker et al. (2012) som påvisar att stordriftsfördelar för större fonder 

existerar och då dessa fördelar först kan uppnås efter att fonden funnits en viss tid har vi 

undersökt om antalet verksamhetsår har ett samband med fondavgiften.  

 

Enligt Elton et al. (2007, s. 274f) innehar ofta fonder inom en viss fondtyp samma 

egenskaper. De olika typerna av fonder kännetecknas ofta av olika risknivå och avkastning 

och kräver därmed olika nivå av arbete av fondförvaltarna (Elton et al., 2007; Oxenstierna, 

2013, s. 175fff). Exempelvis menar Redman och Gullett (2007, s. 440) att prestationen för 

räntefonder inte är beroende av förvaltarens aktivitet i någon större utsträckning. Hur mycket 

tid förvaltaren tillägnar fonden bör rimligtvis ha en påverkan på avgiften, av denna anledning 

har vi undersökt om typ av fond har ett samband med fondavgiften. De olika typerna vi har 

valt att undersöka är de Pensionsmyndigheten (2010) fördelar premiepensionsfonderna utefter 

vilka är: aktiefond, räntefond, generationsfond och blandfond. Passivt och aktivt förvaltade 

fonder kan ha en effekt på avgiften enligt Jones et al. (2011), Pettersson och Hård af 

Segerstad (2012) samt Haslem et al. (2007). Passiva fonder sammankopplas ofta med 

indexfonder, vilka inte behöver lika stor utsträckning av resurser i form av analyser och ett 

frekvent justerande av fondens innehav (Oxenstierna, 2013, s. 176), varför vi har undersökt 

om det finns en skillnad i avgiften beroende på om fonden är en indexfond eller en annan typ 

av fond. Vi har sammanliknat indexfonder med passivt förvaltade fonder och övriga fonder 
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benämner vi som aktivt förvaltade fonder.  Detta resonemang, med stöd i tidigare forskning 

och teorier, har utmynnat i följande frågeställning:  

 

Påverkar faktorerna avkastning, risk, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, typ av fond och 

passiv/aktiv fond fondavgiften? 

 

Hypoteserna utifrån denna frågeställning utgörs av om var och en av ovan nämnda faktorerna 

har en påverkan på fondavgiften förutsatt att de andra faktorerna är inkluderade i modellen. 

När det gäller typ av fond formulerades en hypotes för vardera typ. Nio hypoteser har därför 

konstruerats enligt följande: 

 

H01: Det finns inte ett samband mellan risk och fondavgiften 

H11: Det finns ett samband mellan risk och fondavgiften 

 

H02: Det finns inte ett samband mellan avkastning och fondavgiften 

H12: Det finns ett samband mellan avkastning och fondavgiften 

 

H03: Det finns inte ett samband mellan fondförmögenhet och fondavgiften 

H13: Det finns ett samband mellan fondförmögenhet och fondavgiften 

 

H04: Det finns inte ett samband mellan antal verksamhetsår och fondavgiften 

H14: Det finns ett samband mellan antal verksamhetsår och fondavgiften 

 

H05: Det finns inte ett samband mellan aktiefond och fondavgiften 

H15: Det finns ett samband mellan aktiefond och fondavgiften 

 

H06: Det finns inte ett samband mellan räntefond och fondavgiften 

H16: Det finns ett samband mellan räntefond och fondavgiften 

 

H07: Det finns inte ett samband mellan blandfond och fondavgiften 

H17: Det finns ett samband mellan blandfond och fondavgiften 

 

H08: Det finns inte ett samband mellan generationsfond och fondavgiften 

H18: Det finns ett samband mellan generationsfond och fondavgiften 

 

H09: Det finns inte ett samband mellan passiv/aktiv fond och fondavgiften 

H19: Det finns ett samband mellan passiv/aktiv fond och fondavgiften 

 

Hypotestestning beskrivs även närmre i 4.6 Signifikanstester & Hypoteser. 
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4. Praktisk metod 
 

 

Den praktiska metoden avser att redogöra för vårt urval där fördelar och nackdelar med 

detta diskuteras. Vidare ges en grundläggande förståelse för hur undersökningen har utförts, 

där regressionsanalys och hur denna ska tolkas beskrivs. Kapitlet ger även en djupare 

beskrivning av de variabler som undersökts samt hur datamaterialet för dessa har samlats in. 

Avslutningsvis diskuteras källkritik till datamaterialet som har använts i studiens 

undersökning där vi kritiskt granskar hur trovärdig använd sekundärdata är.  

 

4.1 Urval av premiepensionsfonder 
 

Vi har valt att avgränsa studien till de fonder som har SEK som noteringsvaluta, detta för att 

det ska bli möjligt att inkludera variabeln fondförmögenhet i undersökningen som anges i 

tusentals kronor (TKR). Om vi inte begränsat oss till fonder som redovisar 

fondförmögenheten i SEK, hade det varit nödvändigt med en valutaomräkning och vi anser att 

en sådan omräkning skulle riskera att felaktigheter uppstår i studien då exaktheten inte kan 

garanteras. Urvalet baseras på Pensionsmyndighetens sammanställning av samtliga 

premiepensionsfonder (Pensionsmyndigheten, 2014h), varefter vi sammanställt de fonder med 

SEK som noteringsvaluta. Sammanställningen utgör därmed vår urvalsram, det vill säga 

samtliga enheter i den undersöka populationen som urvalet görs utifrån (Bryman & Bell, 

2013, s. 190). Vi har därmed inledningsvis gjort ett klusterurval då vi grupperat fonderna som 

fonder i SEK och fonder i annan valuta (Bryman & Bell, 2013, s. 196).  

Därefter har ett slumpmässigt urval utförts från de fonder som har SEK som noteringsvaluta, 

vilket är 474 stycken av det totala antalet 852 stycken. Anledningen till att ett slumpmässigt 

urval har utförts är att vi vill undersöka om ett generellt samband finns mellan 

förklaringsvariablerna avkastning, risk, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, fondtyp samt 

passiv/aktiv och den beroende variabeln fondavgift. Då vi vill påvisa ett generellt samband är 

det viktigt att alla fonder har lika stor chans att bli valda, vilket Bryman och Bell (2013, s. 

190) benämner som ett sannolikhetsurval. Samtliga fonder med SEK som noteringsvaluta har 

genom detta urval haft lika stor chans att bli valda, detta är något vi menar ökar studiens 

generaliserbarhet. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 200f) finns inga riktlinjer för hur stort urvalet bör vara, utan 

detta beror på hur stora fel forskarna kan tänka sig att acceptera. Vidare menar de att ett större 

urval minskar de fel som kan uppstå vid ett urval och ökar den troliga precisionen av urvalet, 

ofta styr forskarnas tid och kostnad urvalets storlek. För att minska eventuella urvalsfel som 

kan uppstå, exempelvis att endast fonder med högst avkastning eller lägst fondavgift 

inkluderas har vi valt ett relativt stort urval om 100 stycken fonder. Vi anser att storleken på 

urvalet minskar risken för att sådana typer av fel ska få ett stort inflytande på studien. 

Bland de undersökta fonderna finns samtliga typer av fonder i premiepensionssystemet 

representerade, det vill säga aktiefonder, blandfonder, generationsfonder samt räntefonder. Vi 

har även kontrollerat för att dessa fonder är representerade i proportion till urvalets storlek då 

detta även utgör en variabel i undersökningen. Då en variabel mäter om fonden är passiv eller 

aktiv har vi även kontrollerat för att både passiva och aktiva fonder är representerade i urvalet 

i relation till hur stor andel dessa utgör i den totala populationen. En kontroll har även utförts 

för samtliga variabler där vi har kontrollerat för att inte endast fonder med högst eller lägst 
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fondförmögenhet, avkastning, risk, avgift och verksamhetsår är inkluderade i studien, detta 

har kontrollerats i Excel genom att sortera variablerna på storlek. Vi har därefter jämfört med 

hur fördelningen ser ut i hela den undersökta populationen. Dessa kontroller har genomförts 

för att säkerställa att urvalet verkligen är representativt för den undersökta populationen. Vi 

har funnit att urvalet är representativt både till fondtyper och också variabler, datamaterialet 

visade sig därmed inte vara snedvridet. De kontroller vi har utfört samt att urvalet är relativt 

stort, vilket minimerar skevheter som annars kan uppstå, anser vi har bidragit till att urvalet är 

representativt för den undersökta populationen. Detta innebär att resultatet kommer att kunna 

generaliseras till samtliga premiepensionsfonder med SEK som noteringsvaluta. Därmed 

kommer resultatet inte att kunna generaliseras till samtliga fonder i premiepensionssystemet 

då fonder med utländsk noteringsvaluta inte finns representerade i studien.  

Vidare har tidsperioden avgränsats till att undersöka år 2013. Detta motiveras delvis med att 

Premiepensionssystemet introducerades i början av 2000-talet, och att fondutbudet har ökat 

sedan dess. Av denna anledning kan kostnadsstrukturen ha sett olika ut i början av systemet 

jämfört med hur det ser ut idag. Studiens fokus är att utreda vad som påverkar avgifterna idag, 

detta för att kartlägga vilka faktorer som påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder i 

nuläget. Moore et al. (2009, s. 755) poängterar dock att datainsamling över tid är ett måste för 

att kunna beskriva det långsiktiga beteendet av datamaterialet. Vissa år kan skilja sig från det 

normala, varför ett längre tidsintervall är att föredra då det ger möjlighet att få en uppfattning 

om helheten. Vi anser dock att den begränsade tiden vi har haft till vårt förfogande för denna 

undersökning har inneburit att vi inte har haft möjlighet att samla in information för ett så 

stort urval över tid. Vi menar även att skillnaderna inte är betydande från år till år, förutsatt att 

ingen omfattande regelförändring skett eller att marknaden har påverkats utöver det normala, 

något som stöds av AMF (2012) som beskriver att fondavgifterna varit stabila över en lång 

tid. 

Vi har för det undersökta året, 2013, använt oss av tvärsnittsdata vilket innebär att data från 

observationer av många objekt har samlats in vid en given tidpunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 

77). Detta innebär att analysen kommer att baseras på genomsnittlig årlig statistik för de valda 

fonderna för år 2013, detta då månatlig statistik inte är tillgänglig för samtliga variabler. Då 

den årliga statistiken baseras på ett genomsnitt under året anser vi att denna information ändå 

speglar hela året på ett tillfredsställande sätt. Månatlig statistik hade givit oss möjligheten att 

själva beräkna ett genomsnitt för året, men istället har vi nu förlitat oss på de källor vi har 

använt. Då vi anser att dessa är tillförlitliga menar vi att detta inte utgör ett problem i studien. 

Anledningarna till att tvärsnittsdata har använts är därmed att dagens pensionssystem är 

relativt nytt samt att antalet fonder och den totala fondförmögenheten i systemet har ökat 

markant över tid. Till grund därav menar vi att studiens resultat skulle riskera att bli felaktig 

om vi istället valt att använda seriedata. Genom att undersöka ett år menar vi att resultatet blir 

mer rättvist för vad som påverkar fondavgiften just nu. Urvalet inkluderar därmed både nyare 

och äldre fonder, och det är därmed möjligt att undersöka hur fondförmögenhet och antalet 

verksamhetsår påverkar fondavgiften. När systemet var nytt var även fonderna nya samt att de 

hade en låg fondförmögenhet (Riksdagen, 2013) och därför hade en undersökning av dessa 

faktorers påverkan på fondavgiften riskerat att blivit felaktig.  

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 80) är nackdelen med tvärsnittsdata att det är svårt att 

avgöra orsaksriktningen, det vill säga att ett samband kan upptäckas men att det är svårt att 

avgöra om den ena variabeln orsakade den andra eller tvärtom. Detta innebär att det finns en 

risk att det exempelvis är fondavgiften som har påverkat fondförmögenheten istället för 

tvärtom. Då vi har använt oss av en regressionsanalys för att testa om ett samband finns menar 

vi att orsakssambandet får en mindre betydelse eftersom en regressionsanalys endast mäter 
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sambandsstyrkan och säger därmed ingenting om kausaliteten, se 4.2 Regressionsanalys. 

Resultatet har dock givit oss underlag att med hjälp av tidigare forskning tolka och diskutera 

vilka orsakssamband som föreligger och vad detta beror på, se 6. Analys. En annan risk med 

att vi i vår studie endast mäter ett år är att det kan finnas specifika händelser under år 2013 

som medför att resultatet skiljer sig från övriga år. Exempelvis kan marknadsfaktorer som en 

finanskris eller lagförändringar påverka resultatet av studien. Lagförändringar och villkor kan 

förändras under olika år, vilket skulle kunna innebära att vårt undersökta år avviker från det 

normala. En av de största förändringarna på senare tid var när massfondbyten stoppades år 

2011 (Pensionsmyndigheten, 2013c), vilket innebar att bolag som förvaltar premiepension 

inte längre får byta fonder åt sina kunder på maskinell väg. Massfondbyten bidrog tidigare till 

problem med bland annat avgifter, då vissa fonder kunde tappa otroligt mycket i värde genom 

ett massfondbyte och andra fonder samtidigt få ett mycket större värde att investera, detta 

ökade kostnaderna för fondbolagen och innebar högre fondavgifter för spararna (Friskman, 

2011). Därefter har inga större förändringar skett som har varit av betydelse för 

premiepensionen när det gäller avgifter (Pensionsmyndigheten, 2014i). Genom att undersöka 

år 2013 kan förändringen om massfondbyten och andra händelser före år 2013 bortses ifrån. 

Vi syftar dessutom till att förklara vad som påverkar avgiften i nuläget varför vi menar att 

tidigare förändringar inte påverkar denna undersökning.   

Om någon sådan lagförändring som massfondbyten eller någon tydlig marknadsfaktor haft ett 

stort inflytande under året hade det kunnat påverka denna studies resultat. Det hade därmed 

funnits en risk att datamaterialet som denna undersöknings resultat baseras på inte givit en 

sann bild av hur verkligheten ser ut generellt sett.  Vi har givetvis tagit hänsyn till detta men 

anser inte att det finns någon marknadstörning eller regelförändring som har påverkat studiens 

tvärsnittsdata i någon större utsträckning då inga större förändringar inom premiepensionens 

avgiftsstruktur skett under år 2013 (Pensionsmyndigheten, 2014i).  

 

4.2 Regressionsanalys 
 

Regressionsanalys är en statistisk metod för att förklara om förändringar i en beroende 

variabel beror på en oberoende variabel (Studenmund, 2006, s. 6). I denna studie utgör 

fondavgiften den beroende variabeln medan avkastning, risk, fondförmögenhet, antal 

verksamhetsår, fondtyp samt om fonden är passiv eller aktiv utgör de oberoende variablerna.   

Regressionsanalys används för att kvantifiera ekonomiska förhållanden som från grunden är 

teoretiska (Studenmund, 2006, s. 6). Detta innebär att vi med hjälp av regressionsanalysen kan 

mäta om det finns ett samband mellan de variabler vi har valt att testa och fondavgiften. Vi 

har tidigare gått igenom de teoretiska bevisen av tidigare forskning och publikationer för att 

finna stöd för att ett samband kan finnas, genom regressionsanalysen har vi mätt huruvida 

detta stämmer eller inte. Utifrån de ekonomiska teorier och vetenskapliga artiklar vi tidigare 

har beskrivit och refererat till har vi utformat våra hypoteser, de variabler vi har använt har 

kvantifierats i Excel för att sedan testas i det statistiska programmet SPSS genom en 

regressionsanalys.  

Det finns olika former av regressionsanalyser där den enkla linjära regressionsanalysen testar 

om en beroende variabel har ett samband med en oberoende variabel (Studenmund, 2006, s. 

8). Endast ett fåtal beroende variabler kan förklaras av endast en oberoende variabel 

(Studenmund, 2006, s. 40), med stöd av teoriavsnittet har vi därför testat sambandet mellan de 

oberoende variablerna: avkastning, antal verksamhetsår, fondförmögenhet, risk, fondtyp samt 

passiv/aktiv och den beroende variabeln fondavgifter. Denna form av regressionsanalys 
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benämns multipel regressionsanalys och särskiljer effekten av en oberoende variabel på den 

beroende variabeln från de övriga oberoende variablerna (Studenmund, 2006, s. 41). Med 

detta menas att en förändring i en av de oberoende variablerna, exempelvis avkastning, testas 

mot den beroende variabeln, fondavgifter, och de övriga oberoende variablerna: risk, 

fondförmögenhet, antal verksamhetsår, fondtyp samt passiv/aktiv hålls konstanta för att kunna 

utläsa om det finns ett samband mellan avkastning och fondavgiften. 

I regressionsanalysen adderas även en stokatisk variabel (slumpvariabel) som tar upp 

variationen i Y (fondavgiften) som inte kan bli förklarad av de oberoende variablerna 

(Studenmund, 2006, s. 10). Variationen som inte kan förklaras av de oberoende variablerna 

kan bero på att variationen kommer från inkorrekta funktionsformer, oförutsägbara händelser 

eller att variabler som egentligen borde ha varit med i ekvationen har utelämnats 

(Studenmund, 2006, s. 10). 

En generell multipel regressionsanalys ser ut på följande sätt: 

 

 

                               
 

 

 

Y utgörs i vår ekvation av fondavgiften och X1, X2, …, Xk utgörs av variablerna avkastning, 

risk, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, fondtyp och passiv/aktiv.  I ekvationen 

representerar β0 interceptet, det vill säga värdet på Y om samtliga oberoende variabler (X) 

antar värdet noll (Studenmund, 2006, s. 8). β1 mäter effekten på Y om X1 ökar med en enhet 

då X2, X3, ... , Xk hålls konstanta (Studenmund, 2006, s. 41). Det finns alltid en viss variation 

som inte kan förklaras av de oberoende variablerna och därför infogas även slumpvariabeln ε i 

ekvationen (Studenmund, 2006, s. 10). 

En regressionsanalys kan inte bekräfta kausaliteten utan konstaterar endast styrkan i det 

kvantitativa sambandet och hur det ser ut (Studenmund, 2006, s. 7). Av denna anledning kan 

vi inte säkerställa att avkastning, risk, verksamhetsår, passiv/aktiv, fondtyp eller 

fondförmögenhet orsakar fondavgiften, vi kan endast mäta huruvida dessa samspelar. Av 

denna anledning menar vi att det inte har någon betydelse att datamaterialet utgörs av 

tvärsnittsdata som innebär att det inte heller går att fastställa ett orsakssamband (Bryman & 

Bell, 2013, s. 80). Regressionsanalysen hade därmed utelämnat detta även om exempelvis 

seriedata hade använts i studien (Studenmund, 2006, s. 7). 

 

4.3 Korrelation 
 

Korrelationskoefficienten (r) är ett mått på styrkan av riktningen av det linjära sambandet 

mellan de olika variablerna i vår ekvation. De tecken som r visar är riktningen på 

korrelationen mellan variablerna och dessa anges i ett intervall mellan + 1 och - 1 

(Studenmund, 2006, s. 52). Om två variabler är perfekt positivt korrelerade, det vill säga + 1, 

innebär det att de rör sig i exakt samma riktning. Ett r-värde på - 1 skulle istället betyda att de 

är perfekt negativt korrelerade vilket innebär att de två variablerna rör sig i exakt motsatt 

riktning. Ett r-värde på 0 innebär att variablerna inte är korrelerade med varandra och att det 

då inte finns något samband mellan dessa. (Studenmund, 2006, s. 53) Exempelvis skulle ett r-
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värde på + 1 mellan fondavgift och avkastning betyda att om avkastningen ökar med en enhet 

ökar även fondavgiften med en enhet.  

R
2
-värdet mäter variationen kring Y, som är vår beroende variabel fondavgift, i procent runt 

dess medelvärde vilket kan bli förklarat med hjälp av regressionsekvationen (Studenmund, 

2006, s. 50). Vi analyserar därför R
2
-värdet för att se hur bra vår ekvation passar 

datamaterialet, detta underlättar för oss att utvärdera hur bra vår modell faktiskt mäter 

variationen i Y, det vill säga hur bra de oberoende variablerna kan förklara variationen i 

fondavgiften (Studenmund, 2006, s. 50). Vidare beskriver Studenmund att om R
2
 är noll är X 

och Y inte relaterade med varandra vilket skulle innebära att vår linjära regressionsanalys inte 

kan förklara variationen i fondavgiften med hjälp av ekvationen vi har byggt upp. Ett R
2
-

värde på 1 innebär att 100 procent av variationen kring den beroende variabel skulle kunna bli 

förklarad av variablerna i ekvationen (Studenmund, 2006, s. 51). Detta innebär därmed att om 

vår modell uppvisar ett R
2
-värde på 1 kan våra oberoende variabler förklara fondavgiften till 

100 procent, det vill säga att vi funnit exakt de faktorer som har ett samband med 

fondavgiften. Det justerade R
2
-värdet skiljer sig från R

2
 på så vis att det blir möjlig att jämföra 

modeller med olika antal oberoende variabler (Studenmund, 2006, s. 55). Det innebär att om 

ytterligare en variabel inkluderas i modellen som visar sig vara oväsentlig, påverkas det 

justerade R
2
-värdet genom att minska förklaringsgraden, antalet frihetsgrader tappas inte 

heller vilket skulle minska skattningens trovärdighet (Studenmund, 2006, s. 55). R
2
-värdet 

kan aldrig bli mindre av att ytterligare variabler inkluderas i modellen, varför det justerade R
2
-

värdet därmed är en bättre indikator på modellens förklaringsgrad och förmåga att förklara 

sambandet mellan variablerna (Studenmund, 2006, s. 54). Av denna anledning har vi endast 

jämfört och analyserat modellernas justerade R
2
-värde. 

 

4.4 Multikollinearitet 
 

Ett viktigt problem som kan uppstå vid en multipel regressionsanalys är multikollinearitet 

(Studenmund, 2006, s. 245). Multikollinearitet som ett problem uppstår när de oberoende 

variablerna är linjärt relaterade till varandra (Studenmund, 2006, s. 249). Multikollinearitet 

innebär att det blir svårt att avgöra hur en oberoende variabel påverkar den beroende variabeln 

på grund av effekten från en annan oberoende variabel (Studenmund, 2006, s. 251). Med 

andra ord innebär detta att om exempelvis avkastning förklarar variabeln risk, blir det svårt att 

veta om dessa faktorer har en påverkan på fondavgiften eller om ett samband uppstått till 

grund av dessa variablers invärtes relation.  

Variance Inflation Factors [VIF] är ett mått på huruvida multikollinearitet har ökat variansen 

av en uppmätt koefficient (Studenmund, 2006, s. 258). För att utvärdera om multikollinearitet 

är ett problem i modellen studeras därför VIF-värdet, där ett högt VIF-värde innebär att 

multikollinearitet har påverkat variansen av mätningen, detta ger även ett lågt t-värde 

(Studenmund, 2006, s. 258). Ett vanligt riktmärke är att ett VIF-värde under fem indikerar att 

multikollinearitet inte är ett problem i modellen, ett VIF-värde på ett innebär att 

multikollinearitet inte finns överhuvudtaget (Studenmund, 2006, s. 259). 

VIF-värdet utfås genom SPSS och vi har med hjälp av det analyserat om multikollinearitet var 

ett problem i våra modeller. Då de oberoende variablerna i modellerna även har bevisats ha ett 

samband av tidigare forskare, exempelvis risk och avkastning, har det för oss varit extra 

viktigt att utvärdera multikollinearitet som ett problem. Resultaten av detta visas under 5. 

Empiri & Resultat. Vidare menar Studenmund (2006, s. 257f) att ett korrelationstest kan visa 

vilka variabler som påverkar varandra där gränsvärdet ofta sätts till 0,80. Detta innebär att om 
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exempelvis korrelationsanalysen anger värdet 1 för avkastning och risk tyder det på att 

multikollinearitet ändå finns i modellen, varför det kan vara nödvändigt att vidta åtgärder så 

som att utesluta en variabel (Studenmund, 2006, s. 257f). Om regressionsanalysen ändå 

påvisar ett signifikant värde vidtas sällan några åtgärder mot multikollinearitet då det kan 

riskera att ytterligare fel orsakas modellen, däremot kan det vara fördelaktigt att utesluta en 

variabel om t-värdet visar att variabeln inte är signifikant (Studenmund, 2006, s. 261). 

 

4.5 Variabler och insamling av data 
 

De faktorer (variabler) vi har valt att undersöka motiveras av tidigare forskning vilken, som 

tidigare beskrivits, visar att de valda faktorerna avkastning, risk, fondförmögenhet, antal 

verksamhetsår, fondtyp samt om det är en passivt eller aktivt förvaltad fond på olika sätt har 

ett samband med fondavgiften. I detta avsnitt beskrivs de olika variablerna som används i 

regressionsanalysen närmre, en beskrivning ges även för hur datamaterialet för var och en av 

variablerna är insamlad. 

Fondavgiften - Denna variabel är inkluderad i modellen då det är avgiften vi har som syfte att 

undersöka i denna studie. Fondavgiften är därmed den beroende variabeln, vilket innebär att 

vi testar om de övriga variablerna nedan (oberoende variablerna) kan, som Bryman och Bell 

(2013, s. 64) beskriver, ha ett inflytande över den beroende variabeln. Fonderna har vi, som 

tidigare nämnts, valt ut baserat på Pensionsmyndighetens statistik, från denna statistik har 

även fondavgifterna inhämtats (Pensionsmyndigheten, 2014h). Fondavgiften som 

Pensionsmyndigheten anger inkluderar fondens samtliga avgifter förutom räntekostnader, 

valutaförluster, transaktionskostnader samt kupongskatt (Pensionsmyndigheten, 2014h). 

Fondavgiften uttas som en procentsats av premiepensionsspararens tillgångar i fonden 

(Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 3). Då fondavgifterna i premiepensionssystemet är 

försedda med en rabatt, har vi valt att använda fondavgiften exklusive fondrabatten. 

Anledningen till att vi har undersökt fondavgiften efter avdragen rabatt är att det är 

nettobeloppet den individuelle premiepensionsspararen faktiskt betalar till fondförvaltaren, 

det vill säga att nettobeloppet utgör kostnaden för individen som premiepensionssparar. Detta 

menar vi även väl samspelar med det individperspektiv studien delvis har. 

Avkastning – Denna variabel inkluderas i studien med motivering att tidigare studier funnit 

stöd för att avkastning har en påverkan på fondavgiften (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú, 2009; Fama 

& French, 2010). Avkastning har använts som en förklaringsvariabel där vi har undersökt om 

avkastning har ett samband med fondavgiften. En förklaringsvariabel eller oberoende variabel 

som den också kallas, innebär att denna variabel testas med syfte att förklara förändringar i 

den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Datamaterial om årlig avkastning har 

inhämtats från de olika fondernas faktablad som finns att hämta via sökfunktionen ”Fondsök” 

på pensionsmyndigheten.se (Pensionsmyndigheten, 2014j), för vissa fonder har denna 

information istället inhämtats från fondernas årsrapporter (9.1 Årsredovisningar). I dessa 

källor anges årsavkastning för fonden vilket vi har använt för detta mått. 

Risk – Variabeln risk är intressant ur ett avgiftsperspektiv då tidigare studier visar att det 

finns ett samband mellan risk och avgifter för fonder (Wongsuruwat, 2011; Hugonnier & 

Kaniel, 2010). Av denna anledning har vi undersökt om risk även har en påverkan på 

fondavgiften för premiepensionsfonder, variabeln risk utgör därmed också en av 

förklaringsvariablerna. Risk mäts genom måttet standardavvikelse och då 

Pensionsmyndighetens statistik samt fondernas specifika faktablad endast anger 
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standardavvikelse beräknat på de senaste 36 månadernas avkastning, har vi valt att inhämta 

standardavvikelse för ett år från Morningstar.se (Morningstar, 2014a). 

Fondförmögenhet – Tidigare studier (Martí et al., 2009; Duke & Upadhyay, 2006; Khorana 

et al., 2009) visar att fondens storlek har ett samband med avgiftsnivån. Den totala 

fondförmögenheten i premiepensionssystemet har även ökat över tid (Fondbolagen, 2012; 

Riksdagen, 2013) trots att avgiftsnivåerna ligger på en stabil hög nivå (AMF, 2012). 

Fondavgiften är även rabatterad utefter storleken på fondförmögenheten och bruttoavgiften 

(Riksdagen, 2013, s. 27). Vi har av dessa anledningar undersökt om fondförmögenhet har ett 

samband med avgiften även för premiepensionsfonder. Fondförmögenhet utgör därmed också 

en av förklaringsvariablerna i studien. Datamaterial om storleken på fondförmögenheten har 

inhämtats från fondernas årsrapporter och faktablad (Pensionsmyndigheten, 2014j; 9.1 

Årsredovisningar). Fondförmögenheten består därmed av fondförmögenheten som fonden 

redovisade per den 31 december 2013. 

Antal verksamhetsår - Hur länge fonden har funnits har tidigare visat sig ha en effekt på 

fondavgiften (Martí et al., 2009; Haslem et al., 2007; Bikker et al., 2012). En nyligen startad 

fond, liksom ett nystartat bolag, kan med tiden effektivisera verksamheten vilket skulle kunna 

leda till lägre kostnader och därmed lägre avgifter för spararna (Carlton & Perloff, 2005, s. 

36f). Vi vill därmed undersöka om detta stämmer även för premiepensionsfonder. Antal 

verksamhetsår används som en oberoende variabel i undersökningen för att utreda om så är 

fallet. Datamaterialet om antalet verksamhetsår har inhämtats från Pensionsmyndighetens 

fondstatistik där startår för fonden finns angivet (Pensionsmyndigheten, 2014h). 

Passiv/Aktiv fond - Vi har tidigare diskuterat att en aktiv förvaltning kan kräva större 

resurser i form av en mer utbredd administration, det vill säga att fler analyser utförs och att 

innehavet i fonden justeras mer frekvent (Oxenstierna, 2013, s. 176). Detta kan leda till högre 

kostnader för fondbolaget och därmed till att en högre avgift sätts för att kompensera för 

denna kostnad (Jones et al., 2011; Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 4). Vi har infogat 

en dummyvariabel som mäter huruvida fonden är passivt eller aktivt förvaltad, för att kunna 

undersöka om förvaltningsstrategin har ett samband med avgiften. Vi har redogjort för att 

passivt förvaltade fonder oftast består av indexfonder (Pettersson & Hård af Segerstad, 2012). 

Vi kan dock inte garantera att det endast är de indexfonder som är inkluderade i urvalet som 

är passivt förvaltade. Vi menar dock att risken för att ytterligare någon fond som inte ses som 

passiv egentligen skulle utgöra en passiv fond minskar tack vare det stora urvalet. Vi anser 

därmed att urvalets storlek kompenserar för denna risk och att ett sådant fel inte skulle få en 

särskild stor effekt på resultatet. Information om typ av fond har inhämtats från 

morningstar.se, där en sortering kan göras på indexfonder (Morningstar, 2014). Vi har 

därefter kontrollerat för om fonderna i vårt urval är indexfonder eller någon annan typ av 

fond. Resultatet blev att nio stycken indexfonder är inkluderade i undersökningen. 

Fondtyp - De olika fondtyperna som Pensionsmyndigheten delar in premiepensionsfonderna i 

är blandfond, generationsfond, aktiefond och räntefond (Pensionsmyndigheten, 2010). Dessa 

fonder har olika placeringsstrategier varför sammansättningen av fondernas värdepapper ser 

olika ut (Oxenstierna, 2013, s. 176ff). Aktiefonder investerar i olika bolag och marknader 

medan räntefonder handlar med statsskuldväxlar och andra räntebärande papper som kan låsas 

på kort eller lång tid, generationsfonder och blandfonder är en blandning av dessa två 

(Oxenstierna, 2013, s. 176ff). Det är därmed uppenbart att dessa olika typer av fonder har 

olika risknivåer och avkastning, något som stöds av Elton et al. (2007, s. 274f). De olika 

typerna av fonder kräver även olika grader av aktivitet från förvaltaren. Som vi tidigare har 

beskrivit är aktiviteten något som styr kostnaden för fonden och därmed har en påverkan på 
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avgiften (Jones et al., 2011; Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 4). Räntefonder 

påverkas främst av förändringar i räntenivåer (Redman & Gullett, 2007, s. 436), vilket innebär 

att graden av aktivitet förvaltaren utövar inte bör ha ett särskilt stort inflytande, vilket även 

innebär att kostnaden och därigenom avgiften för fonden inte bör vara särskilt stor. Redman 

och Gullett (2007, s. 441) bekräftar detta då de finner i sin studie att räntefonder främst 

påverkas av skatt och räntenivå, men att fondförvaltarens aktivitet kan påverka i viss grad 

även om det senare anses som osäkert av dessa författare. De fastslår dock att skatt och 

avgifter bör styra valet av räntefonder för att få en så hög avkastning som möjligt då det 

främst är de faktorer som kan påverka fondens prestation bortsett från räntenivåer. Detta 

innebär att fonder som handlar med räntebärande papper bör ha lägre kostnader än andra 

fondtyper vilket är anledningen till att vi ville undersöka detta ur ett 

premiepensionsperspektiv. Detta är därmed fallet för såväl räntefonder, blandfonder som 

generationsfonder vilka samtliga innehåller räntebärande papper. Dummyvariabler för de 

olika fondtyperna har därför inkluderats i vår analys, för att kunna mäta om fondtypen faktiskt 

har en påverkan på avgiftsnivån för premiepensionsfonder. Datamaterial angående fondtyper 

har inhämtats från de olika fondernas faktablad samt årsredovisningar där detta står angivet 

(Pensionsmyndigheten, 2014j; 9.1 Årsredovisningar). Datamaterialet är därefter kontrollerat 

för att samtliga fondtyper finns representerade i motsvarande omfattning till populationen i 

vårt urval. 

 

4.6 Signifikanstester & hypoteser 
 

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställning har vi formulerat hypoteser för den 

multipla regressionsanalysen, vilka angavs i 3.7 vad påverkar fondavgiften? Hypoteserna är 

uppbyggda enligt följande mönster: 

 

H0: β = 0 

 

H1: β ≠ 0 

 

H0 innebär därmed att det inte finns ett samband mellan X och Y, medan H1 innebär att ett 

samband finns. För att kunna avgöra när en nollhypotes (H0) ska förkastas måste en 

signifikansnivå väljas (Moore et al., 2009, s. 384). Vi har valt en signifikansnivå på 0,05, 

vilket innebär att vi endast förkastar nollhypotesen om bevisen mot denna endast inträffar fem 

procent av gångerna när H0 egentligen är sann (Moore et al., 2009, s. 384). Anledningen till 

att vi valt en signifikansnivå på 0,05 är att om en lägre signifikansnivå hade valts ökar risken 

för typ-1 fel vilket innebär att vi skulle förkasta nollhypotesen när den egentligen är sann 

likaså som en högre signifikansnivå hade ökat risken för att acceptera H0 när denna egentligen 

är falsk, det vill säga typ-2 fel (Moore et al., 2009, s. 408). 

Inom statistik används signifikanstester för att avgöra om det finns ett samband mellan den 

beroende och de oberoende variablerna. De två testerna som används är t-test respektive F-

test som även benämns som Anova-test (Studenmund, 2006, s.121). T-test används för att 

göra hypotesprövningar på enskilda koefficienter där testet tar hänsyn till skillnader i 

variabler då mätningen av dessa kan gå till på olika sätt (Studenmund, 2006, s.121). F-test 

eller det så kallade Anova-testet används när regressionsanalyser inkluderar fler än en 

koefficient eftersom det endast går att göra hypotesprövningar på enskilda koefficienter.  F-

testet, som i princip har samma innebörd som ett t-test, måste därför användas vid en multipel 

regressionsanalys när hypotesprövning på fler än en koefficient görs för att kunna utvärdera 

hela modellens sambandsstyrka (Studenmund, 2006, s. 152).  Om sambandet är positivt eller 
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negativt kan utläsas genom att titta på B-koefficienten eller Beta (Studenmund, 2006, s. 23), 

riktningen anger därmed hur sambandet påverkar den beroende variabeln. F-testet (Anova) 

har vi använt för att testa hela modellens samband och t-testet har använts för att studera de 

enskilda variablernas samband med fondavgiften. 

 

4.7 Genomförande 
 

För att kunna genomföra studien har statistik angående de olika variablerna bearbetats och 

förts in i programmet Excel. För variablerna fondavgift, fondförmögenhet, avkastning, antal 

verksamhetsår samt risk har statistik endast förts in i Excel. Sammanställningen av data i 

Excel har därefter importerats till det statistiska programmet SPSS. För variabeln passiv/aktiv 

har en dummyvariabel skapats i SPSS för att urskilja indexfonder från övriga fonder. Som 

passiva fonder har indexfonder räknats, som därmed har fått siffran 1, och övriga fonder har 

fått siffran 0. Detta då en passivt förvaltad fond är den egenskap som vi vill utreda och SPSS 

känner därmed igen egenskapen genom de tilldelade siffrorna. På samma sätt har 

dummyvariabler skapats för de olika fondtyperna. I SPSS har sedan en multipel 

regressionsanalys utförts. SPSS visar för regressionen både t-test samt F-test vilka hjälper oss 

att analysera huruvida ett samband finns mellan de olika variablerna eller inte. SPSS visar 

även det justerade R2-värdet vilket möjliggör för oss att avgöra hur stor andel av variationen i 

Y (fondavgiften) som de oberoende variablerna tillsammans förklarar. 

 

4.8 Access & Bortfall 
 

Urvalet resulterade i ett bortfall på fyra stycken fonder, då det helt eller delvis saknades data 

för dessa fonder. Partiellt bortfall innebär att vissa värden saknas för variabeln medan 

objektbortfall syftar till att samtliga värden saknas för variabeln (SCB, 1997, s. 14). Vi har 

därmed upplevt ett partiellt bortfall för två fonder samt ett objektbortfall för två fonder. Vi 

valde att utesluta samtliga fyra bortfall helt ur studiens undersökning och har därmed 

behandlat samtliga som objektsbortfall, för att på så sätt få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Detta resulterade i att 96 stycken fonder inkluderades i undersökningen, var av 9 

stycken var indexfonder. Vi anser inte att detta bortfall nämnvärt påverkar studiens resultat då 

det endast rör sig om fyra fonder som exkluderats ur studien på grund av saknade uppgifter. 

Standardavvikelse (risk) kunde inte inhämtas från samma källor som övrigt material då dessa 

endast angav standardavvikelse för 3 år. En 3-årig standardavvikelse var inte möjligt att 

använda i denna studie då ett flertal fonder inte existerat i tre år. För att inte få ett allt för stort 

bortfall valde vi därför att använda standardavvikelse för 1 år, variabeln standardavvikelse har 

av denna anledning inhämtats från morningstar.se (Morningstar, 2014a).  I övrigt har vi inte 

stött på några större problem med datainsamlingen då årsrapporter, information från 

Pensionsmyndigheten samt fondernas faktablad är offentligt publicerade (9.1 

Årsredovisningar; Pensionsmyndigheten, 2014h; Pensionsmyndigheten, 2014j). 

 

4.9 Källkritik till datamaterialet 

 

Datamaterialet i denna studie utgörs av sekundärdata (Appendix 1), vilket vi tidigare beskrivit 

innebär att datamaterialet är insamlat av en annan forskare i ett annat syfte (Bryman & Bell, 

2013, s. 323). Fördelarna med sekundärdata är framförallt att det ger möjlighet att spara tid 

samt att det sekundära datamaterialet ofta är av hög kvalitet (Bryman & Bell, 2013, s. 325). 
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Anledningen till att sekundärdata har använts i denna studie motiveras med att data finns 

tillgänglig från ett flertal pålitliga källor. Vi menar att då detta datamaterial kan anses vara 

trovärdigt fanns ingen anledning att samla in data på egen hand, vilket dessutom inte hade 

varit möjligt med tanke på den tidsram vi har att förhålla sig till. Bryman och Bell (2013, s. 

329) beskriver även de nackdelar som finns med sekundärdata, bland annat att det kan ta tid 

att bli bekant med materialet men även att det finns en risk att nyckelvariabler saknas. Vi har 

inte haft möjlighet att samla in allt datamaterial från en och samma källa då vi inte hittat 

information om de variabler vi vill undersöka hos samma aktör. Av denna anledning har vi 

valt att samla in datamaterial från flera oberoende källor för att ha möjlighet att genomföra 

denna studie. Vi har därmed upplevt att det tagit tid att samla in datamaterial, men att vi under 

denna process även har haft möjlighet att utvärdera information och jämfört den mellan olika 

informationskällor då exempelvis historisk avkastning finns presenterad både i fondfaktablad 

men även på webbsidor som morningstar.se. 

Vid valet av sekundärdata från Pensionsmyndigheten, fondfaktablad, årsredovisningar och 

Morningstar har vi noggrant övervägt huruvida den kan anses vara trovärdig eller inte. Den 

största andelen av datamaterial är inhämtad från Pensionsmyndigheten, detta gäller data 

angående fondavgifter samt antal verksamhetsår. Vi anser att Pensionsmyndigheten är en 

tillförlitlig källa då Pensionsmyndigheten är en myndighet som har som syfte att vara 

objektiv. Vi kan dock nämna att det objektiva syftet hotas något av att de själva även förvaltar 

vissa fonder, de så kallade AP7-fonderna. Fonderna bedrivs dock under tillsyn från 

Finansinspektionen och lyder under lagen för värdepappersfonder (SFS 2004:46, 4 kap, 16a 

§), varför vi menar att risken för felaktigheter och att Pensionsmyndigheten skulle ha 

förvanskat materialet vi har baserat denna undersökning på är mycket liten. Då 

Pensionsmyndigheten kontrolleras av statliga institutioner, utgör detta material offentlig 

statistik enligt Bryman och Bell (2013, s. 334). Offentlig statistik har mindre påverkan från 

forskaren då materialet inte är insamlat i samband med ett forskningsprojekt (Bryman & Bell, 

2013, s. 334). Vi menar att detta är en fördel för vår studie då denna statistik finns till för att 

återspegla verkligheten och är därmed inte ämnad för något annat syfte än att påvisa 

fondernas faktiska prestation, avgifter och fondförmögenhet. 

Statistik angående avkastning och fondförmögenhet har inhämtats från årsrapporter och de 

olika fondernas faktablad. Vi anser att faktablad och årsrapporter är tillförlitliga källor då 

redovisningen ska följa Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och Bokföringslagen (SFS 

1999:1078). Om informationen hämtad ur dessa källor är förvanskad strider detta mot god 

redovisningssed (SFS 1995:1554, 2 kap 2 §), varför vi bedömer att vi kan förlita oss på detta 

material. Vi anser att materialet inte kan ha förvanskats av dessa aktörer, och ej heller 

manipulerats. 

För variabeln risk har vi endast funnit standardavvikelse beräknat på de senaste 36 

månadernas avkastning från dessa sekundärkällor, då vi ville ha all data på årsbasis har vi 

inhämtat statistik angående standardavvikelsen från morningstar.se (Morningstar, 2014a). För 

att kunna avgöra om en fond är aktivt eller passivt förvaltad har vi också tagit hjälp av 

Morningstar, då det på morningstar.se varit möjligt att sortera fonderna på indexfonder och 

därefter kontrollerat vilka av dessa som inkluderats i vårt urval. Morningstar är en oberoende 

aktör som har som uppgift att redovisa finansiell information. Vi anser därav att Morningstar 

också är en pålitlig källa. Beräkningen av standardavvikelsen baseras på tidigare avkastning, 

varför vi inte kan garantera exaktheten i Morningstars uträkningar då exaktheten beror på hur 

noggrant avkastningen är uppmätt. Oavsett anser vi att denna källa är tillförlitlig och att vi 

därmed litar på att beräkningarna överensstämmer med verkligheten. 
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5. Empiri & Resultat 
 

 

I kapitlet empiri & resultat återges resultatet av den regressionsanalys vi har genomfört för 

att testa om ett samband finns mellan de undersökta förklaringsvariablerna och den beroende 

variabeln. Två modeller har testats vilka återges var för sig, dessutom har ett korrelationstest 

utförts för att utvärdera modell 1 och på så vis generera modell 2. 

 

5.1 Linjär multipel regressionsanalys 
 

Följande avsnitt redovisar två olika regressionsanalyser, där modell 1 inkluderar samtliga 

undersökta oberoende variabler var efter de variabler som inte uppvisar signifikans och/eller 

korrelerar med andra oberoende variabler plockas bort i modell 2. 

 

5.1.1 Modell 1 
 
 

                                                         
                    

                                 

                                                           

     
 

 

Modellen visade ett R
2
-värde på 41,8 procent (se tabell 1) vilket innebär att 41,8 procent av 

variationen i fondavgiften kan förklaras av de oberoende variablerna fondförmögenhet, antal 

verksamhetsår, risk, avkastning, fondtyp samt om fonden är passiv eller aktiv. R
2
-värdet 

skiljer sig mot det justerade R
2
-värdet vilket tar hänsyn till antal frihetsgrader, men även till 

om variabeln passar in i ekvationen genom att öka eller minska i procent. Det justerade R
2
-

värdet visar 36,5 procent, vilket är lägre än R
2
 som inte är justerat för antal frihetsgrader, det 

är det justerade R
2
-värdet vi använder för att jämföra de olika modellerna, som vi tidigare har 

berört. 

 

Sammanfattning av modellen 

Modell R R
2
 Justerad R

2
 Standard 

avvikelse 

1 ,647
a
 ,418 ,365 ,23233 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Räntefond, Verksamhetsår, 

Passiv, Generationsfond, Blandfond, Fondförmögenhet, Avkastning, 

Risk 

 

Tabell 1: Förklaringsgrad modell 1 

 

 



42 
 

Anova-testet (se tabell 2), som testar hela modellens samband med fondavgiften, anger att 

sambandet är signifikant och att det därmed finns ett statistiskt samband mellan fondavgiften 

och modellens oberoende variabler. Genom att undersöka de enskilda koefficienternas 

signifikansnivå genom t-testet har vi kunnat se om de specifika oberoende variablerna har ett 

samband med den beroende variabeln. Variablerna standardavvikelse, fondtypen blandfond 

och passiv/aktiv är signifikanta på den femprocentiga signifikansnivån. Detta innebär att vi 

med 95 procents säkerhet kan säga att dessa koefficienter inte är noll, det vill säga att det 

finns ett samband mellan dessa variabler och fondavgiften. Övriga variabler är inte 

signifikanta på den femprocentiga signifikansnivån, vilket innebär att de enligt denna modell 

inte har ett samband med fondavgiften. 

 

 

ANOVA 

Modell Kvadratsumma 

 

differens Medel kvadrat 

 

F Sig. 

1 

Regression 3,376 8 ,422 7,818 ,000
b
 

Residual 4,696 87 ,054   

Total 8,072 95    

a. Beroende Variabel: Fondavgift 

b. Oberoende variabel: (Konstant), Räntefond, Verksamhetsår, Passiv, Generationsfond, 

Blandfond, Fondförmögenhet, Avkastning, Risk 

 

Tabell 2: Anova-test modell 1 

 

 

Vidare kan utläsas av B-koefficienten (se tabell 3), som beskriver riktningen på sambandet, att 

sambandet mellan risk och fondavgift är positivt. För att exemplifiera innebär det att risken 

ökar med 0,030 enheter när fondavgiften ökar med en enhet. Sambandet mellan variablerna 

avkastning, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, passiv/aktiv fond, fondtypen 

generationsfond och fondavgiften är istället negativt, vilket innebär att fondavgiften minskar 

vid en ökning av dessa variabler. Fondtyperna blandfond och räntefond påvisar ett positivt 

samband med fondavgiften. 
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Koefficienter 

Modell Ostandardiserade  

Koefficienter 

 

t- värde Sig. VIF 

B Medel fel 

1 

(Constant) ,236 ,121 1,955 ,054  

Risk ,030 ,007 4,058 ,000 2,143 

Avkastning -,002 ,002 -,828 ,410 1,383 

Fondförmögenhet -6,804E-009 ,000 -1,511 ,134 1,260 

Verksamhetsår -,008 ,005 -1,450 ,151 1,310 

Passiv/aktiv -,202 ,086 -2,354 ,021 1,112 

Blandfond ,325 ,104 3,131 ,002 1,462 

Generationsfond -,111 ,089 -1,252 ,214 1,311 

Räntefond ,099 ,101 ,984 ,328 2,739 

a. Beroende variabel: Fondavgift 

 

 

Tabell 3: Koefficienter modell 1 

 

 

SPSS uteslöt fondtypen aktiefond ur regressionen vilket tyder på att denna kan vara korrelerad 

med någon av de andra variablerna, av denna anledning valde vi att utföra ett korrelationstest.  

 

5.1.2 Korrelationstest  
 

Då SPSS uteslöt aktiefond ur regressionsanalysen valde vi att först utföra ett korrelationstest 

(se Appendix 2) för fondtyperna, detta för att undersöka om de olika fondtyperna korrelerar 

med varandra. Korrelationstestet visade att aktiefond var negativt korrelerat med samtliga av 

de andra fondtyperna på en enprocentig signifikansnivå. Detta innebär att aktiefond har ett 

samband med de andra fondtyperna, vilket försvårar analysen av vilka faktorer som faktiskt 

har ett samband med fondavgiften då dessa variabler samverkar med varandra. Enligt 

Studenmund (2006, s. 257f) kan det utläsas ur ett korrelationstest om det finns problem med 

multikollinearitet där ett värde över 0,80 anses som en indikation på betydande 

multikollinearitet. Korrelationen mellan de olika fondtyperna uppvisade värden mellan - 

0,389 och - 0,620 för hur blandfond, generationsfond och räntefond påverkades av aktiefond 

(se Appendix 2).  

Därefter utförde vi ytterligare ett korrelationstest (Appendix 2), men denna gång med samtliga 

variabler. Detta utfördes då vi ville utreda om det fanns fler oberoende variabler som påverkar 

varandra men även för att se hur korrelationen mot fondavgiften såg ut. Ur resultatet av testet 

kunde vi utläsa att risk, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, passiv/aktiv, generationsfond 

och blandfond uppvisade ett samband med fondavgiften. Vidare kunde vi utläsa att ett flertal 

av de oberoende variablerna påverkar varandra. Risk och avkastning korrelerade med 

varandra, liksom antal verksamhetsår och fondförmögenhet. Vidare visade testet att 
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fondtyperna korrelerade med ett flertal av de övriga oberoende variablerna, där bland annat 

aktiefond och räntefond påvisade ett samband både med risk och också med avkastning.  

Studenmund (2006, s. 261) menar att om de enskilda oberoende variablerna påvisar låga t-

värden och signifikansvärden kan anledning finnas att exkludera variabler ur modellen. Enligt 

Studenmund (2006, s. 262) kan en anledning till att en modell uppvisar samvariation mellan 

de oberoende variablerna vara att för många variabler är inkluderade i modellen. Med andra 

ord kan flera oberoende variabler förklara den beroende variabeln lika bra och det är därmed 

ett överflöd av variabler i modellen varför variabler kan plockas bort. Detta kan därmed vara 

fallet för fondförmögenhet och antal verksamhetsår då de visades korrelera med varandra. 

Studenmund (2006, s. 263) menar att det är viktigt att följa teorin och det tidigare förda 

resonemanget när en variabel ska exkluderas ur modellen och inte endast basera detta val på 

de mest signifikanta variablerna. Vi har tidigare redogjort för att fondavgiften är försedd med 

en rabatt baserad på storleken på fondförmögenheten och bruttoavgiften (Riksdagen, 2013, s. 

27). Vi menar att det är mest troligt att fondförmögenhet förklarar variationen i fondavgiften 

då vi mäter fondavgiften efter avdragen rabatt. Rabatt och fondförmögenhet har därmed ett 

samband varför vi menar att detta samband bör visa sig även mot fondavgiften. Teorin om 

stordriftsfördelar visade att kostnadseffektivitet nås för stora fonder, för att mäta detta valde vi 

att inkludera både fondförmögenhet och antalet verksamhetsår då stordriftsfördelar uppnås 

först efter att fonden varit verksam under en viss tid (Haslem et al., 2007; Bikker et al., 2012). 

Eftersom dessa två variabler korrelerade med varandra är det troligt att de egentligen mäter 

samma sak, även om de inkluderades med argumentet att även små fonder kan ta del av 

stordriftsfördelar. Av denna anledning har antalet verksamhetsår exkluderats till nästa modell. 

Vidare visade korrelationstestet att avkastning inte hade ett signifikant samband med 

fondavgiften vilket stöds av tidigare studier som menar att en högre avgift inte behöver 

garantera en högre avkastning (Fama & French, 2010), och att avkastning och risk var 

korrelerade med varandra, något som också stöds av tidigare forskning (Markowitz, 1952; 

Rubinstein, 2002). Då avkastning inte visade sig vara signifikant med fondavgiften valde vi 

att utesluta avkastning i nästa modell. Generationsfond är en typ av blandfond varför vi menar 

att det finns en möjlighet att blandfond och generationsfond mäter samma sak, dessutom 

visade sig generationsfond inte ha ett signifikant samband med fondavgiften i modell 1. Av 

dessa anledningar är inte generationsfond inkluderad i nästkommande modell. Nästa modell 

(modell 2) inkluderar därför variablerna risk, blandfond, fondförmögenhet och passiv/aktiv 

fond. 

 

5.1.3 Modell 2  
 

Modellen som skapades efter de justeringar som gjorts efter korrelationstestet ser ut som 

följande: 

 
 

                                                            

                       

 
 

Modell 2 visade ett förklaringsvärde (R
2
-värde) på 36,2 procent, vilket innebär att modellens 

oberoende variabler tillsammans förklarar 36,2 procent av fondavgiften (se tabell 4). Det 

justerade förklaringsvärdet (R
2
-adjusted) visade 33,4 procent, vilket innebär att de oberoende 

variablerna i modellen förklarar 33,4 procent av variationen i fondavgiften när detta är justerat 
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mot antalet frihetsgrader. Det justerade förklaringsvärdet är ett bättre mått när två 

regressionslinjer med olika antal oberoende variabler jämförs, vilket vi tidigare beskrivit.  Vi 

ser därmed att modell 2, som har ett lägre justerat förklaringsvärde, något sämre förklarar 

sambandet med fondavgiften än modell 1. 

 

Sammanfattning av modell 

Modell R R
2
 Justerad R

2
 Standard 

avvikelse 

1 ,601
a
 ,362 ,334 ,23797 

a. Oberoende variabler: (Konstant), Passiv, Fondförmögenhet, Risk, 

Blandfond 

b. Beroende variabel: Fondavgift 

 

Tabell 4: Förklaringsgrad modell 2 

 

 

Signifikansvärdet för hela modell 2 kan utläsas ur Anova-testet (se tabell 5) och visar 0,00, 

liksom i modell 1, vilket innebär att de oberoende variablerna tillsammans har ett samband 

med fondavgiften även om de inte förklarar variansen mer än med 33,4 procent. 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Kvadratsumma differens Medel kvadrat F Sig. 

1 

Regression 2,919 4 ,730 12,885 ,000
b
 

Residual 5,153 91 ,057   

Total 8,072 95    

a. Beroende  variabel: Fondavgift 

b. Oberoende variabler: (Konstant), Passiv, Fondförmögenhet, Risk,  Blandfond 

 

Tabell 5: Anova-test modell 2 

 

 

Vidare uppvisade t-testet för modell 2 (se tabell 6) att samtliga enskilda oberoende variabler 

är signifikanta på signifikansnivån 0,05, vilket utläses ur tabellen för de olika koefficienterna. 

Detta innebär att samtliga oberoende variabler har ett samband med fondavgiften. Variablerna 

fondförmögenhet samt dummyvariabeln passiv/aktiv påvisar att ett negativt samband finns 

mellan dessa variabler och fondavgiften förutsatt att risk och blandfond är inkluderade i 

modellen. Innebörden är därmed att en högre fondförmögenhet samt en passiv fond framför 

en aktiv genererar en lägre fondavgift. Risk och fondtypen blandfond påvisar, liksom tidigare 

ett positivt samband med fondavgiften. Innebörden är därmed att ju högre risk desto högre 

fondavgift, samt att blandfonder visar en högre fondavgift än de andra fondtyperna aktiefond, 

generationsfond och räntefond. 
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Koefficienter 

Modell Ostandardiserade  

Koefficienter 

 

t-värde Sig. VIF 

B Medel fel 

1 

(Konstant) ,228 ,060 3,818 ,000  

Risk ,024 ,005 4,592 ,000 1,025 

Blandfond ,352 ,089 3,955 ,000 1,027 

Fondförm -1,244E-008 ,000 -3,018 ,003 1,006 

Passiv/aktiv -,212 ,084 -2,534 ,013 1,012 

a. Beroende variabel : Fondavgift 

 

Tabell 6: Koefficienter modell 2 

 

5.2 Multikollinearitet 
 

VIF-värdena har studerats för att kunna avgöra om multikollinearitet har utgjort ett problem i 

våra modeller, där vi har använt 5 som gränsvärde för när multikollinearitet är ett problem. 

Ingen utav modellerna påvisade höga VIF-värden (se tabell 3 och 6), vilket betyder att de 

oberoende variablerna inte starkt samverkar med varandra. Däremot utfördes ett 

korrelationstest för att ytterligare kunna undersöka multikollinearitet, ur detta test kunde vi 

utläsa att det ändå fanns en viss samvariation mellan de olika oberoende variablerna även om 

samvariationen inte visade sig vara över det kritiska värde som Studenmund (2006, s. 257) 

anger är 0,80 för någon av variablerna. VIF-värdena var så pass låga att vi inte av denna orsak 

exkluderat dem ur modellen, utan som vi nämnt har de exkluderats med korrelationstestet som 

grund då vissa variabler misstänktes mäta samma sak och var därmed överflödiga i modellen. 

Enligt VIF-värdena lider inte modellerna av multikollinearitet, men vi har ändå kunnat 

konstatera samvariation mellan de oberoende variablerna. Detta har försvårat möjligheten att 

kunna fastställa vilka faktorer det är som faktiskt påverkar fondavgiften då vi konstaterat att 

det finns en samvariation mellan de oberoende variablerna men samtidigt att denna 

samvariation inte är så starkt att VIF-värdena påverkats eller att korrelationstestets värden var 

över gränsvärdet på 0,80. Då vi har justerat för detta till modell 2 menar vi att modell 2 inte 

uppvisar problem med multikollinearitet.   
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6. Analys 
 

 

I analysen kopplas studiens empiriska resultat tillbaka till teorierna som beskrevs i den 

teoretiska referensramen. Resultaten analyseras och diskuteras utifrån teorin för att förklara 

innebörden av resultaten samt att vi, med hjälp av tidigare forskning och teori, diskuterar vad 

anledningarna till detta kan vara. Kapitlet inleds med en diskussion av modellernas 

sambandsstyrka, varefter de undersökta förklaringsvariablerna analyseras var för sig. 

Avslutningsvis återfinns en analys om vilka andra faktorer, bortsett från de som undersökts i 

denna studie, som kan ha ett samband med fondavgiften för premiepensionsfonder. 

 

6.1 Modellernas sambandsstyrka 
 

Den justerade förklaringsgraden visade 36,5 procent för modell 1 och 33,4 procent för modell 

2. Resultatet av modell 2 angav att variablerna risk, passiv/aktiv, blandfond jämfört med 

övriga fondtyper samt fondförmögenhet uppvisade ett signifikant samband med fondavgiften 

på signifikansnivån 0,05. Detta innebär att variablerna i modell 2 kan förklara 33,4 procent av 

variationen i fondavgiften (Studenmund, 2006, s. 50). Ett R
2
-värde på 1 innebär att 100 

procent av variationen kring den beroende variabeln skulle kunna bli förklarad av variablerna 

i ekvationen (Studenmund, 2006, s. 51). Vi kan på grund av den låga förklaringsgraden 

konstatera att det finns fler variabler som i kombination med våra variabler bättre kan förklara 

variationen i fondavgiften, alternativt att det finns andra variabler som på egen hand kan 

förklara detta samband bättre. Den justerade förklaringsgraden visade sig bli mindre i modell 

2, som hade färre förklaringsvariabler än modell 1, vilket innebär att modell 2 förklarade en 

mindre andel av variationen i fondavgiften. Detta kan enligt oss bero på att de oberoende 

variabler som exkluderats ur modellen ändå har en viss påverkan på fondavgiften. Det kan 

också vara så att de exkluderade variablerna påverkar någon av de andra oberoende 

variablerna vilket ökar modellens förklaringsvärde (Studenmund, 2006, s. 262), något som 

visade sig stämma i korrelationstestet (Appendix 2).  

 

Multikollinearitet var inte ett stort problem i dessa modeller, även om viss samvariation fanns 

mellan de oberoende variablerna. VIF-värdena var låga och under gränsvärdet på 5, och i 

korrelationstestet låg också värdena under gränsvärdet för multikollinearitet. Detta innebär att 

de oberoende variablerna inte visade sig vara perfekt linjärt relaterade till varandra 

(Studenmund, 2006, s. 249), vilket hade försvårat analysen av variablerna då två oberoende 

variabler i sådant fall hade påverkat varandra så mycket att det hade blivit svårt att utläsa 

effekten på fondavgiften. Anova-testet för modell 1 visade att modellen var signifikant på en 

femprocentig signifikansnivå, dock visade t-testets värden och signifikansnivån för de 

enskilda variablerna att inte samtliga variabler hade ett signifikant samband med 

fondavgiften, vilket enligt Studenmund (2006, s. 261) är en anledning till att variabler kan 

behöva plockas bort ur modellen. Vi valde av denna anledning samt av anledningen att vissa 

oberoende variabler kan mäta samma sak att justera modell 1 för att kunna skapa en ny 

modell med signifikanta värden, modell 2. Detta utfördes då studiens syfte är att utreda vilka 

faktorer som påverkar fondavgiften, och av denna anledning ville vi skapa en modell som 

faktiskt visar faktorer som har ett samband med fondavgiften för premiepensionsfonder. 

 

Då korrelationstestet visade att variablerna klarade gränserna för multikollinearitet (Appendix 

2), kan vi konstatera att adekvata variabler har undersökts i modellen även om de inte kunde 
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förklara variationen i fondavgiften med mer än 36, 5 procent. Det relativt låga 

förklaringsvärdet indikerar även att det finns ytterligare faktorer som påverkar avgiften, av 

denna orsak bör inte våra variabler helt avskrivas som intressanta då det finns en möjlighet att 

de kan förklara en större andel av variationen i fondavgiften tillsammans med ytterligare 

variabler.   

 

Studiens syfte var att utreda vad kostnaderna vid sparande i premiepensionsfonder består av 

genom att undersöka vilka faktorer som påverkar fondavgiften. Vi menar att undersökningen 

bidragit till denna förståelse, även om resultatet av studien påvisar att ytterligare forskning är 

nödvändig då våra modeller inte till en övervägande procentandel kan förklara vilka faktorer 

som påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder. Med tanke på den tid vi har haft till vårt 

förfogande för denna studie har vi inte haft möjlighet att utöka antalet undersökta variabler för 

att försöka finna ytterligare variabler som påverkar fondavgiften. Vi valde därför att endast 

undersöka och analysera faktorerna fondtyp, passiv/aktiv, fondförmögenhet, antal 

verksamhetsår, risk och avkastning. En diskussion om ytterligare variabler som kan ha ett 

samband med fondavgiften fördjupas i 6.7 Andra faktorer som kan påverka fondavgiften, då 

vi anser att det är viktigt för studiens helhet att diskutera fler faktorer som kan vara av 

betydelse. 

 

6.2 Fondförmögenhet & Antal verksamhetsår 
 

H03: Det finns inte ett samband mellan fondförmögenhet och fondavgiften 

H13: Det finns ett samband mellan fondförmögenhet och fondavgiften 

 

H04: Det finns inte ett samband mellan antal verksamhetsår och fondavgiften 

H14: Det finns ett samband mellan antal verksamhetsår och fondavgiften 

 

 

Vi har genom tidigare forskning beskrivit att det finns stordriftsfördelar som fondbolagen 

uppnår genom att effektivisera sin verksamhet samtidigt som de växer (Haslem et al., 2007; 

Bikker et al., 2012). För att det ska bli möjligt att effektivisera verksamheten och ägna större 

andel resurser till specifika delar som exempelvis bättre marknadsanalyser behövs erfarenhet. 

Företag som funnits under en längre period på marknaden har bättre förutsättningar än 

nyetablerade fondbolag eftersom de har erfarenhet av hur verksamheten bedrivs på ett mer 

kostnadseffektivt sätt (Carlton & Perloff, 2005, s. 36). Vi anser att fondbolagen uppnår denna 

erfarenhet först efter att de har varit verksamma i branschen ett antal år och av denna 

anledning har antalet verksamhetsår inkluderats som en variabel i denna undersökning. Vidare 

har vi tidigare beskrivit att forskning visat att ett samband finns mellan hur stor 

fondförmögenheten är och avgiften för fonden (Duke & Upadhyay, 2006, s. 109). En större 

fondförmögenhet innebär att fondbolagets inkomster är större då avgifterna uttas som en 

procentandel på fondförmögenheten (Pettersson & Hård af Segerstad, 2012, s. 3). Högre 

intäkter frigör medel för att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna (Carlton & 

Perloff, 2005, s. 36f), vilket medför att avgifterna också skulle kunna sänkas. Vi ville därför 

undersöka om fondförmögenhet hade ett samband med fondavgiften för 

premiepensionsfonder. 

 

Vi menar att kostnadseffektiviseringar har underlättats av den teknologiska utvecklingens 

framskridande då resurser kan sparas genom tekniska förbättringar som minskar arbetsbördan 

för de anställda, resurser frigörs därmed och kan istället användas för specialisering av 
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verksamheten (Carlton & Perloff, 2005, s. 45f). Vi anser att det därför är naturligt att det 

uppkommer frågetecken kring avgifterna och huruvida de verkligen kan motiveras av 

fondbolagen eller inte. Enligt AMF (2012) har fondavgiften hållits på en stabil hög nivå under 

många år trots att fondförmögenheten samtidigt har ökat (Riksdagen, 2013). Vi menar att 

förutsättningar finns för etablerade bolag att sänka fondavgifterna och därmed bidra till en 

priskonkurrens vilket även skulle kunna påverka mindre fonders avgifter. Trots diskussioner i 

massmedia (Zenou, 2013; Collectum, 2014; Svenska dagbladet, 2013) kring att fondavgifter 

är höga och att avgifterna tar en stor andel av pensionsmedlen i anspråk, anser vi att 

priskonkurrensen hindras av spararnas bristande intresse om pensionsfonder och dess avgifter 

då fondavgiften till viss del styrs av spararnas efterfråga (Axelsson et al., 1998, s. 163f). Ett 

större intresse för pension och fonder menar vi skulle leda till en högre priskonkurrens bland 

fonderna, då spararna har möjlighet att rikta efterfrågan mot exempelvis lägre avgifter. Vi 

menar därmed att spararna besitter en makt att påverka avgifterna, något som inte utnyttjas 

fullt ut enligt oss. Att fondavgiften inte minskat trots att det skett en ökning av 

fondförmögenheten skulle enligt oss kunna förklaras av att spararna inte får ta del av de 

kostnadseffektiviseringar som skett inom fondbolagen genom en minskad avgift, något som 

även bekräftas av Haslem et al. (2007). 

 

Resultatet av vår undersökning visade i modell 1 att både fondförmögenheten och antalet 

verksamhetsår påvisade ett negativt samband med fondavgiften trots att det inte var 

signifikant, en ökning av dessa två variabler innebär därmed en lägre fondavgift. 

Korrelationstestet visade dock att fondförmögenhet och antal verksamhetsår hade ett samband 

med varandra (Appendix 2). Vi bedömde därför att det fanns en risk att dessa två variabler 

mätte samma sak, även om det inte varit syftet när vi inkluderade dem i analysen. Av denna 

anledning valde vi att exkludera den ena av dessa variabler till modell 2, och valet föll på 

antalet verksamhetsår. Trots att det inte är självklart att det endast är de största fonderna som 

upplever stordriftsfördelar, utan att stordriftsfördelar även kan sammankopplas med hur lång 

tid bolaget har varit verksamt (Carlton & Perloff, 2005, s. 37) bedömde vi att det mest troliga 

är att detta samband visar sig i fondförmögenheten. Det kan vara så att de fonder som funnits 

längst även har den högsta fondförmögenheten, vilket kan vara en anledning till att dessa 

variabler samspelar. Studenmund (2006, s. 263) menar att det är viktigt att gå tillbaka till teori 

och det förda resonemanget för att exkludera rätt variabel. Fondavgiften har försetts med en 

rabatt (Pensionssystemets årsredovisning, 2012, s. 24), vilken bestäms utifrån storleken på 

fondförmögenheten samt storleken på bruttoavgiften (Fondbolagen, 2012b), och en anledning 

till detta är att spararna ska få ta del av de stordriftsfördelar som fonderna upplever 

(Riksdagen, 2013, s. 27). Vi menar därför att fondförmögenhet är den bästa av dessa två 

variabler, även om antalet verksamhetsår också skulle kunna påvisa ett samband med 

fondavgiften. 

 

Sambandet mellan fondförmögenhet och fondavgift var dock inte signifikant i modell 1, ej 

heller sambandet mellan antalet verksamhetsår och fondavgiften. Däremot visade 

korrelationstestet att både fondförmögenhet och antal verksamhetsår korrelerade med 

fondavgiften, varför vi inte ville utesluta båda dessa variabler. I modell 2 däremot påvisade 

resultatet ett negativt signifikant samband mellan fondförmögenhet och fondavgift.  Vi menar 

att det negativa sambandet skulle kunna förklaras av fondrabatten som bestäms utefter 

fondförmögenhet och bruttoavgift. Ju högre fondförmögenhet desto högre rabatt, vilket 

minskar avgiften och kan därmed vara orsaken till att en högre fondförmögenhet innebär en 

lägre avgift.    
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Även om Haslem et al. (2012) menar att stordriftsfördelarna sällan kommer fondspararna till 

del samt att fondmarknaden inte är särskilt konkurrenskraftig när det gäller priser så verkar 

det ändå som att det finns ett samband här mellan avgiftsnivån och fondförmögenheten. För 

premiepensionsfonder menar vi att resultatet av vår studie visar att stordriftsfördelar ändå 

gynnar spararna, då större fonder är billigare än mindre fonder. Vidare kan en annan 

anledning vara att det stora utbudet av fonder har bidragit till en priskonkurrens och därmed 

tvingat fonderna till lägre priser, även om vårt grundantagande i denna studie är att det 

ytterligare går att sänka avgifterna. De fonderna med högst fondförmögenhet kan därmed ha 

haft möjlighet att sänka avgifterna mest. Trots att resultatet visar att spararna verkar få ta del 

av de stordriftsfördelar fonderna uppnår, där en fond med högre fondförmögenhet har en lägre 

avgift, har det inte skett någon markant minskning av fondavgifterna på den svenska 

fondmarknaden de senaste åren (AMF, 2012). Fondförmögenheten däremot har ökat radikalt 

sedan systemets start (Riksdagen, 2013; Fondbolagen, 2012), men eftersom systemet är 

relativt nytt menar vi att det inte är otänkbart att systemet inte är helt effektivt. Detta i enighet 

med Hedesström et al. (2004, s. 32) som menar att marknadseffektiviteten försämras av att 

många individer med låg finansiell kunskap opererar på premiepensionsmarknaden, det vill 

säga spararna. När fondbolagen upplever stordriftsfördelar och därmed lägre kostnader, men 

samtidigt inte utsätts för en hård priskonkurrens finns inga anledningar för dessa bolag att 

sänka avgifterna ytterligare än vad som blir utfallet av rabatten. 

 

Regressionsanalysen ger oss som sagt inget bevis för att fondförmögenheten orsakar 

fondavgiften, endast att ett signifikant samband finns dem emellan. Detta medför oavsett att vi 

accepterar alternativhypotesen om att ett samband mellan fondförmögenheten och 

fondavgiften finns, förutsatt modell 2. När det gäller antalet verksamhetsår är det svårare att 

dra några slutsatser då vi kommit fram till att fondförmögenhet och antalet verksamhetsår 

förmodligen mäter samma sak, därmed kan det likväl finnas ett samband mellan antalet 

verksamhetsår och fondavgiften som mellan fondförmögenheten och fondavgiften. Oavsett, 

kan vi med modell 1 som stöd inte konstatera att ett samband finns mellan antalet 

verksamhetsår och fondavgiften och av denna anledning accepterar vi nollhypotesen om att 

ett sådant samband inte finns. 

 

6.3 Passiv/aktiv fond 
 

H09: Det finns inte ett samband mellan passiv/aktiv fond och fondavgiften 

H19: Det finns ett samband mellan passiv/aktiv fond och fondavgiften 

 

 

Enligt Oxenstierna (2013, s. 176) förvaltas fonder på olika sätt, där indexfonder är passivt 

förvaltade medan de flesta andra fonder är aktivt förvaltade. Det är då självklart i vår mening 

att det skulle finnas ett samband mellan förvaltningsstrategin och fondavgiften eftersom ett 

passivt index kräver mycket mindre tid vid förvaltning än vad aktiva fonder gör (Jones et al., 

2011; Pettersson & Hård af Segerstad, 2012; Haslem et al., 2007). Detta innebär att 

fondförvaltare måste arbeta mer med aktiva fonder vilka kräver mer resurser för att bland 

annat göra marknadsanalyser och frekvent justera fondens innehav vilket ökar kostnaderna för 

aktivt förvaltade fonder (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014, s. 3f). 

 

Det som investerare betalar för när de investerar i en aktivt förvaltad fond är dessa extra 

tjänster som då tros ska bidra till att generera en högre vinst än en passivt förvaltad fond 

(Oxenstierna, 2013, s. 173). Vi menar, liksom Oxenstierna (2013) beskriver, att det är detta 
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som motiverar en högre avgift då fondförvaltarna dels har press på sig att generera en högre 

avkastning till investerarna men även att de använder fler resurser för att möjliggöra en högre 

avkastning. Om så inte är fallet, och aktivt förvaltade fonder inte genererar en överavkastning 

som täcker fondavgiften, är en aktivt förvaltad fond en olönsam affär för investerarna (Jones 

et al., 2011, s. 32; Carhart, 1997, s. 80). Motivet till att undersöka om förvaltningsstrategin i 

bemärkelsen om fonden förvaltas passivt eller aktivt har en påverkan på fondavgiften utgörs 

därmed av att fler resurser krävs för aktivt förvaltade fonder, vilket vi menar innebär en högre 

kostnad för bolaget och därigenom en högre avgift. 

 

I vår undersökning var variabeln passiv/aktiv signifikant och negativt korrelerad med 

fondavgiften i samtliga två modeller. Då denna variabel utgjordes av en dummyvariabel som 

endast kan anta två värden, 1 och 0, har vi kunnat utläsa ur resultatet att indexfonder som 

tilldelats nummer ett påverkar fondavgiften negativt, det vill säga att om fonden är en 

indexfond har den en lägre avgift jämförelsevis med en aktivt förvaltad fond. Dessa två typer 

av förvaltningsstrategier har därmed en påverkan på fondavgiften förutsatt våra modeller, 

vilket är i enighet med tidigare förda resonemang. Vi accepterar därmed hypotesen om att ett 

samband mellan fondavgift och passiv/aktiv fond finns. 

 

Haslem et al. (2007, s. 49f) upptäckte dock i sin studie att fonder med höga avgifter presterar 

bättre, vilket enligt oss innebär att högre avgifter kan addera värde genom aktiv förvaltning 

trots att förvaltare har svårt att prestera bättre än index (Carhart, 1997, s. 80; Brealey et al., 

2010, s. 320f). Aktivt förvaltade fonder måste därmed, när den högre avgiften är borträknad, 

prestera bättre än index för att de kan anses vara lönsamma, något som torde vara ännu 

svårare för fondförvaltarna att åstadkomma. Även Oxenstierna (2013, s. 173f) poängterar 

betydelsen av förvaltningsstrategi när det gäller avgifter då han menar att den lägsta avgiften 

alltid är att föredra för indexfonder då dessa är passivt förvaltade, och därmed blir fonden inte 

bättre förvaltad om en högre avgift uttas. Även Jones et al. (2011) menar att på en medelstark 

effektiv marknad bör passivt förvaltade fonder favoriseras av spararna eftersom aktiva och 

passiva fonder ofta genererar en lika hög avkastning, vilket innebär att de aktiva fonderna 

med en högre avgift än passiva fonder blir mindre lönsamma. Indexfonder förvaltas på i 

princip samma sätt oavsett fondbolag (Oxenstierna, 2013, s. 173ff) vilket vi menar minskar 

betydelsen av fondbolaget och istället ökar betydelsen av vilket index fonden har som syfte att 

följa.  Vi anser därför att fondbolaget inte är avgörande vid valet av indexfonder, utan att 

avgiften här bör vara det primära för detta urval. Bruttoavkastningen för ett visst index blir 

densamma oavsett fondbolag, förutsatt att fonden har som syfte att följa samma index, men 

stora skillnader kan ändå förekomma i nettoavkastningen då avgiften är borträknad. 

 

I premiepensionssystemet finns endast 40 indexfonder av de dryga 800 fonder som finns att 

välja mellan (Morningstar, 2014). Eftersom få förvaltare kan slå index (Carhart, 1997, s. 80; 

Brealey et al., 2010, s. 320f) menar vi att efterfrågan på indexfonder borde vara större hos 

spararna då pengar kan sparas i form av mindre avgifter för dessa fonder. Att det inte finns 

fler indexfonder i premiepensionssystemet kan enligt oss bero på att spararna inte vet att 

avgifterna är lägre för dessa fonder eller att aktivt förvaltade fonder ändå ger en högre 

avkastning över tid, även om vi själva ställer oss frågande till detta med tanke på det långa 

tidsintervallet sparandet pågår för premiepensionen. Aktivt förvaltade fonder motiverar högre 

avgifter vilket innebär en högre intäkt för fondbolagen (Oxenstierna, 2013, s. 173f), frågan är 

om spararna tjänar på detta. Jones et al. (2011, s. 31) menar att det främst är fondförvaltarens 

skicklighet som avgör om den aktivt förvaltade fonden kommer att prestera bättre än en 

passiv fond, något som är omöjligt för den enskilde investeraren att avgöra. Om det är 

omöjligt för den enskilde spararen att avgöra vilka aktiva fonder som är värda sitt pris, menar 
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vi att individer med låg kunskap alltid bör välja passiva fonder. Detta resonemang innebär att 

premiepensionssystemet är fördelaktigt för de individer som redan besitter en god kunskap 

om fondförvaltning och har erfarenhet av att utvärdera fondernas prestation och förvaltarens 

skicklighet, vilket missgynnar merparten av premiepensionsspararna som inte har en sådan 

kunskap (Hedesström et al., 2004, s. 32f; Nordnet, 2012). 

 

6.4 Avkastning 
 

H02: Det finns inte ett samband mellan avkastning och fondavgiften 

H12: Det finns ett samband mellan avkastning och fondavgiften 

 

 

Motivet till att undersöka om avkastning påverkar fondavgiften föll sig naturligt då 

anledningen till att spara i en fond är möjligheten till en högre avkastning än om dessa medel 

sparats på annat sätt (Bodie et al., 2011, s. 1), exempelvis ett bankkonto. För 

premiepensionsfonder finns dock inte detta val vilket medför att spararna måste välja fonder, 

men för de som inte själva väljer fond placeras medlen i det statliga fondalternativet AP7 Såfa 

(Pensionsmyndigheten, 2014e). Avkastning är intressant utifrån fondavgifter, då denna typ av 

sparande alltid är förenat med en kostnad i form av avgifter för spararna oavsett om de valt 

fonder som presterar bra eller fonder som presterar sämre (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2012, s. 3). 

 

I vår undersökning fann vi, med en signifikansnivå på fem procent, inget samband mellan 

fondavgiften och avkastningen förutsatt modell 1. Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009, s. 2178f) 

menar att avgifter ofta sätts efter tidigare prestation, något vår undersökning därmed inte 

stödjer. Enligt teorierna om Random walk varierar prisförändringar på värdepapper oberoende 

av varandra, det är därför omöjligt att med exakthet förutse den framtida avkastningen (Bodie 

et al., 2010, s. 347; Kendall, 1953, s. 22). I denna undersökning har vi endast undersökt ett år, 

om avgifterna sätts till grund av avkastning är det historisk avkastning som åsyftas vilket inte 

är inkluderat i denna studie. Vi menar att det därmed finns en möjlighet att ett samband finns 

mellan avkastning och avgift om fler år hade inkluderats i undersökningen. Detta kan därmed 

utgöra en anledning till varför vi inte fann ett signifikant samband mellan avkastning och 

fondavgift. 

 

Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009) visar ett negativt samband mellan den riskjusterade 

avkastningen och avgiften i sin studie. Resultatet av vår undersökning visar ett mycket svagt 

negativt samband mellan fondavgiften och avkastningen, dock är sambandet inte signifikant 

vilket innebär att vi förkastar hypotesen om att ett samband mellan dessa variabler existerar. I 

denna studie är inte avkastningen riskjusterad, till skillnad från Gil-Bazo och Ruiz-Verdú, 

vilket skulle kunna förklara varför vi inte funnit ett signifikant samband mellan avkastning 

och fondavgift. Tidigare studier verkar dock vara eniga om att en hög fondavgift minskar 

avkastningen för spararna (Fama & French, 2010; Baker, 2007; Hess och Kupferschmidt, 

2010). Vi anser att det därför är fördelaktigt för spararna att välja fonder med lägre avgifter 

snarare än med den högsta historiska avkastningen.   

 

Varje individ kan idag enkelt få tillgång till information om bland annat hur olika bolag 

bedriver sin verksamhet och hur dess resultat ser ut genom årsredovisningar. För att bättre 

kunna förutse ett bolags framtid, krävs ytterligare information (Fama, 1970), något som inte 

når ut till samtliga individer eller fondförvaltare. Ett problem är att aktiebolagen själva väljer 
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vad de vill kommunicera till kunderna genom årsredovisningar och marknadsföring. Det finns 

därmed möjlighet att vinkla denna information till fördel för det egna bolaget. Detta leder till 

nästa problem. Då spararna köper andelar i en fond, det vill säga att de betalar för att någon 

annan ska tolka information om marknaden och aktier samt justera innehållet i fonden, förlitar 

de sig på att fondförvaltarna är duktiga på att tolka information och utföra analyser för att 

bedöma fondens innehav (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014, s. 3f). Här menar vi att 

skillnader kan uppstå mellan olika fondbolag och fonder då de har olika förutsättningar för att 

lyckas optimera fondens innehav då vissa kan ha tillgång till mer information än andra, eller 

ha bättre kvalificerade fondförvaltare än andra. 

 

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att priser på värdepapper reflekteras helt och 

hållet av den information som finns på marknaden (Fama, 1970, s. 383) och att det därutav 

inte kan uppkomma vinstmöjligheter som innebär att det finns fondförvaltare som är bättre än 

andra då samtliga förvaltare har tillgång till samma information (Carhart, 1997, s. 80). Av 

denna anledning menar vi att fondbolagen omöjligt kan motivera avgifterna med avkastning 

som grund, då samtliga fondförvaltare har samma information till sitt förfogande. Ingen 

fondförvaltare kan därmed garantera en hög avkastning. Fonderna i premiepensionssystemet 

genererar oavsett olika höga avkastningar (Pensionsmyndigheten, 2014j; 9.1 

Årsredovisningar) och enligt Jones et al. (2011, s. 31) finns förvaltare som är skickligare än 

andra vilket möjliggör detta.  

 

Att vi inte fann ett samband mellan avkastning och fondavgift kan till viss del förklaras av 

den effektiva marknadshypotesen genom att fondförvaltarna har tillgång till samma 

information vilket möjliggör samma avkastning för samtliga fonder på en effektiv marknad 

(Fama, 1970). Utifrån detta resonemang menar vi att fondbolag på en effektiv marknad bör 

sätta en fast fondavgift som inte varierar eftersom att det inte har någon betydelse vem det är 

som utför investeringen då alla har tillträde till exakt samma information. I verkligheten 

genererar inte alla fonder en lika hög avkastning samtidigt som fondavgifterna är olika höga 

varför skillnader ändå finns (Pensionsmyndigheten, 2014h). Hur informationen tolkas kan 

skilja sig åt vilket talar för att det snarare kan vara fondförvaltarnas skicklighet och kunskap 

som påverkar fondavgiften än avkastningen (Jones et al., 2011). Då premiepensionssystemet 

innebär att spararna måste välja bland fonderna i systemet (Pensionsmyndigheten, 2014e), 

finns inte möjlighet att istället placera dessa medel i andra sparformer för att slippa 

fondavgifterna. Detta menar vi medför att spararna är beroende av fondförvaltarnas förmåga 

att generera en hög avkastning, men då det enligt Brealey (2010) och Jones et al. (2011) är 

näst intill omöjligt för förvaltarna att åstadkomma en bättre avkastning än index, menar vi att 

det är i spararnas intresse att försöka minska sina kostnader för detta sparande. Om 

marknaden är effektiv och det i och med det är omöjligt att generera en högre avkastning 

genom skicklighet menar vi att det långa tidsintervallet som pensionssparandet sker inom tar 

udden av avkastningen. Det är därför mer betydelsefullt att betala en lägre avgift för detta 

sparande för att på så sätt maximera den framtida pensionen. 

 

6.5 Risk 
 

H01: Det finns inte ett samband mellan risk och fondavgiften 

H11: Det finns ett samband mellan risk och fondavgiften 
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I teoriavsnittet beskrev vi Portföljteorin som anger relationen mellan risk och avkastning, där 

avkastningen maximeras till varje risknivå (Markowitz, 1962). Risk utgör sannolikheten att 

förlora hela eller delar av investeringarna, det vill säga sannolikheten att det inte går som 

väntat (Oxenstierna, 2013, s. 36). Pensionssparande är bundet till fonder under en lång tid 

(Pensionsmyndigheten, 2013b), vilket gör det extra viktigt att ta hänsyn till risk eftersom att 

det är viktigt att besparingarna inte minskar i värde. En hög risk kan ge en högre framtida 

pension genom bättre avkastning men likväl en lägre (Pettersson & Hård af Segerstad, 2013, 

s. 3). Då avkastningen är osäker menar vi att det är av största vikt att fondavgifterna inte är för 

höga för den valda risknivån. Portföljteorin menar att det oavsett risknivå finns möjlighet till 

god avkastning genom att diversifiera portföljen (Markowitz, 1962; Rubinstein, 2002). 

 

När det gäller diversifiering blir det intressant hur fonden förvaltas då en högre grad av 

diversifiering kräver mer arbete av fondförvaltarna (Brealey et al., 2010, s. 189). Genom att 

diversifiera och justera fonden uppnås en effektiv portfölj, vilken syftar till att maximera 

avkastningen för varje risknivå (Brealey et al., 2010, s. 189). Som tidigare nämnt är avgifterna 

olika höga för passivt och aktivt förvaltade fonder. Förvaltningsstrategin behöver dock inte 

avspegla sig i risknivån då indexfonder som är passivt förvaltade kan ha lika hög risk som en 

aktivt förvaltad fond (Oxenstierna, 2013, s. 176). Då avgiftsnivån men inte risknivån skiljer 

sig mellan indexfonder och övriga fonder, menar vi att variabeln risk inte på egen hand bör 

styra nivån av fondavgiften vilket även är en anledning till att vi undersökt ett flertal 

variablers påverkan på fondavgiften. 

 

Risk, som vi har mätt i standardavvikelse, vilket anger hur mycket avkastningen avviker från 

medelvärdet under 2013, visade sig vara den mest signifikanta variabeln i våra modeller. 

Resultatet visade att risk i båda modellerna var signifikant med 0,00 på den femprocentiga 

signifikansnivån, och positivt korrelerad med fondavgiften. Detta innebär att ju högre risk, 

desto högre fondavgift vilket stöds av Hugonnier och Kaniel (2010) som fann ett positivt 

samband mellan fondavgiften och risk. Även Wongsuruwat (2011) finner att fonder som 

investerar i värdepapper med hög risk tar ut högre avgifter än fonder som innehar värdepapper 

med låg risk. Skillnaden mellan vår studie och de föregående nämnda är att olika typer av 

fonder har undersökts samt att undersökningarna fokuserat på olika länder. Av denna orsak 

kan inte studien av Hugonnier och Kaniel samt av Wongsuruwat generaliseras till svenska 

premiepensionsfonder, det har därför varit av vikt för oss att inkludera variabeln risk även i 

vår studie. 

 

Hugonnier och Kaniel (2010) menar att anledningen till det positiva samband de finner är att 

pengar flyttas dynamiskt in och ut ur fonden då förvaltaren aktivt justerar fondens innehav av 

värdepapper samt att fonder med en hög avgift innehar mer extrema aktieposter. Vi menar att 

då indexfonder inte justerar innehavet lika frekvent fordras en lägre avgift.  Hugonnier och 

Kaniel (2010) bekräftar därmed att förvaltningsstrategi är av betydelse för risknivån som i sin 

tur påverkar avgifterna. De bekräftar även att det är fler faktorer inom risk som medverkar till 

det positiva sambandet mellan risk och fondavgiften. Att fonder med högre avgift innehar mer 

extrema aktieposter menar vi kan ha med förvaltarnas olika erfarenheter att göra, då mer 

erfarna förvaltare kan ha större kunskap om riskfyllda branscher och utföra bättre analyser 

vilket kräver mer arbete, något som även styrks av Jones et al. (2011) som beskriver att 

graden av skicklighet kan variera mellan olika förvaltare.  Erfarenhet och kunskap om 

riskfyllda bolag och marknader samt kunskap om att analysera dessa anser vi därmed 

motiverar en högre avgift. Haslem et al. (2007, s. 49f) bevisar att fonder med höga avgifter 

presterar bättre. Enligt oss är detta ytterligare ett stöd för att det finns egenskaper inom 

variabeln risk som är betydelsefull för fondavgiften. 
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Vi anser därmed att anledningen till det positiva sambandet mellan risk och fondavgift kan 

härledas från förvaltningsstrategi där det är av betydelse för avgiftsnivån hur frekvent 

innehavet i fonden justeras. Vid en högre risknivå måste innehavet justeras mer frekvent samt 

fler analyser genomföras för att fonden ska prestera bra. Vi menar att kostnaderna ökar i 

utsträckning med hur ofta innehavet i fonderna justeras då fondbolaget i sin tur betalar för att 

köpa och sälja värdepapper, detta har därefter en påverkan på avgiftsnivån som den enskilde 

spararen betalar till fondbolaget. Vi kan dock inte utifrån denna studies resultat helt uttala oss 

om orsakerna till det positiva sambandet mellan risk och fondavgift, endast konstatera att 

sambandet mellan fondavgift och risk mätt i standardavvikelse är signifikant. Vi accepterar 

till följd därav hypotesen om att ett samband finns mellan risk och fondavgift för 

premiepensionsfonder förutsatt våra modeller. 

 

6.6 Fondtyper 
 

H05: Det finns inte ett samband mellan aktiefond och fondavgiften 

H15: Det finns ett samband mellan aktiefond och fondavgiften 

 

H06: Det finns inte ett samband mellan räntefond och fondavgiften 

H16: Det finns ett samband mellan räntefond och fondavgiften 

 

H07: Det finns inte ett samband mellan blandfond och fondavgiften 

H17: Det finns ett samband mellan blandfond och fondavgiften 

 

H08: Det finns inte ett samband mellan generationsfond och fondavgiften 

H18: Det finns ett samband mellan generationsfond och fondavgiften 

 

 

Fondtyperna skiljer sig åt genom att de olika typerna av fonder har olika sorters värdepapper i 

sitt innehav (Oxenstierna, 2013, s. 176). En studie av Elton et al. (2007, s. 274f) visar att 

avkastning och risk skiljer sig åt mellan olika fondtyper samtidigt som fonder inom samma 

typ tenderar att ha en liknande risk- och avkastningsnivå. Variablerna avkastning och risk 

inkluderades i denna undersökning med stöd av tidigare forskning (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú, 

2009; Hugonnier & Kaniel, 2010). Till viss del anser vi att olikheterna mellan de olika 

fondtyperna redan mäts genom avkastning och risk, men det kan finnas fler faktorer som 

skiljer typerna åt. Vi har tidigare beskrivit att förvaltningsstrategi starkt påverkar avgiften för 

fonder där en mer aktiv förvaltning kräver större resurser av förvaltaren vilket leder till en 

högre kostnad som sedermera täcks av en högre avgift (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2014). Andelen förvaltning och hur mycket resurser en fondförvaltare lägger ned på att 

förvalta fonden kan därmed också vara en avgörande skillnad mellan de olika fondtyperna. 

Utöver förvaltningsstrategi kan typen av risk och avkastning skilja sig åt mellan de olika 

fondtyperna där exempelvis räntefonder placerar i räntebärande papper där riskerna snarare 

utgörs av risk för en ökad inflation eller en valutaförändring än som i många andra fonder, 

huruvida den bransch eller de företag som investerats i lyckas prestera eller inte (Elton et al., 

2007; Oxenstierna, 2013, s. 177). Vidare får räntefonder, för att fortsätta på samma exempel, 

utdelning genom kursvinster och löpande avkastning (Redman & Gullett, 2007; Oxenstierna, 

2013, s. 177), därmed kan även typen av avkastning skilja sig åt mellan de olika fondtyperna. 

Redman och Gullett (2007, s. 441) visar att graden av aktivitet förvaltaren utövar i 

räntefonder inte nödvändigtvis behöver påverka fondens prestation då avkastning från 
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räntefonder framförallt påverkas av räntenivån.  Det kan därmed finnas andra faktorer som 

karaktäriserar de olika fondtyperna som inte täcks av variablerna risk och avkastning, av 

denna anledning valde vi att inkludera fondtyp som en oberoende variabel för att säkerställa 

att någon faktor inom fondtyperna inte skulle gå förlorad.  

 

Resultatet av korrelationstestet (Appendix 2) visade att aktiefonder relativt starkt korrelerar 

med de övriga fondtyperna. Blandfonder innehåller en viss andel räntefonder och aktiefonder, 

liksom generationsfonder gör där aktieinnehavet är större än ränteinnehavet (Oxenstierna, 

2013, s. 178). Vi menar att detta är förklaringen till korrelationen mellan dessa fonder. 

Aktiefonder visade sig påverka så pass mycket att SPSS uteslöt aktiefond ur regressionen. I 

modell 1 fann vi endast ett signifikant positivt samband mellan blandfond jämför med om 

fonden varit en annan typ och fondavgiften. Sambandet var positivt, liksom det även påvisade 

i modell 2. Detta innebär att blandfonder jämfört med de övriga typerna av fonder har högre 

fondavgifter förutsatt vår modell. Detta stämmer överens med att fondavgifterna ökat över tid 

för blandfonder och räntefonder jämfört med andra fondtyper (AMF, 2012).   

 

Med tanke på korrelationen mellan aktiefond och de övriga fondtyperna, samt att fondtyperna 

korrelerade med flera andra variabler så som risk och avkastning (Appendix 2), menar vi att 

det är osäkert om allt för stora slutsatser kan dras utefter detta resultat. Förutsatt våra modeller 

finns endast ett samband mellan fondtypen blandfond och fondavgiften varför 

alternativhypotesen accepteras om att ett sådant samband finns. Vi ställer oss ändå frågande 

till att det finns ett samband endast mellan blandfond och fondavgiften då vi menar att risken 

är stor att risk och avkastning influerar fondtyperna så pass mycket att resultatet påverkas. 

Resultatet tyder dock på att det finns skillnader mellan fondtypen och fondavgiften men vi vill 

inte dra för stora slutsatser om att det endast är blandfonder som skiljer sig från de andra 

typerna av fonder. 

 

6.7 Andra faktorer som kan påverka fondavgiften  
 

Då variablerna avkastning, risk, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, fondtyp samt om 

fonden är passiv eller aktiv inte tillsammans kan förklara den totala variationen i fondavgiften 

menar vi att det finns andra variabler som inte undersökts i denna studie som kan förklara 

detta. Fondavgifterna motiveras av förvaltarnas skicklighet enligt Oxenstierna (2013, s. 173f) 

vilket vi tidigare diskuterat i relation till aktiv förvaltning. Då det är svårt för fondförvaltarna 

att generera en högre avkastning än index (Brealey, 2010; Jones et al., 2011) menar vi att 

fondförvaltare måste prestera exceptionellt bra för att detta ska lyckas, det innebär att även om 

fonden är aktivt förvaltad kan graden av skicklighet skilja sig åt mellan olika fonder (Jones et 

al., 2011, s. 32). Det innebär att förvaltaren måste vara duktig på att tolka och bearbeta den 

information som finns tillgänglig eftersom marknadshypotesen bland annat talar för att priset 

på värdepapper reflekteras av all den tillgängliga informationen som finns på marknaden 

(Fama, 1970, s. 384). Vi anser att det krävs en hög grad av skicklighet hos fondbolagen för att 

det ska vara lönsamt för spararen att investera i en fond med hög avgift. Jones et al. (2011) 

beskrev i sin studie att skillnader i skicklighet är det som är avgörande för om en aktivt 

förvaltad fond ska generera en överavkastning eller inte. Vi anser därmed att det inte räcker 

för en fond att vara aktivt förvaltad utan att det är graden av skicklighet hos fondförvaltaren 

som är avgörande. Av denna anledning är skicklighet något som bör motivera en högre avgift. 

Vidare innebär stordriftsfördelar att verksamheten effektiviseras vilket leder till 

kostnadsminskningar (Carlton & Perloff, 2005, s. 36). Att effektivisera verksamheten kan 

vara lättare för bolag som även tillhandahåller andra tjänster och opererar inom ett stort 
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område (Carlton & Perloff, 2005, s. 45), det vill säga att bolaget har resurser och kunskap om 

hur verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Med stöd av ovanstående diskussion 

menar vi att förvaltarnas och fondbolagets totala skicklighet, kunskap och erfarenhet kan vara 

faktorer som påverkar fondavgiften. Frågan om skickligheten verkligen lönar sig för spararna 

kvarstår dock. 

 

Vidare menar vi att det finns en informationsasymmetri på marknaden vilken fondbolagen 

utnyttjar eftersom spararna inte har en fullständig kunskap om pension och fondsparande 

(Hedesström et al., 2004, s. 32). En individ handlar inte alltid på ett rationellt sätt, något som 

teorier inom Behavioural finance har som syfte att förklara. Razek (2011) menar att individer 

tenderar att fatta beslut på den information de har tillgänglig och kunskap om. Detta menar vi 

kan betyda att spararna i större utsträckning väljer de fonder som förvaltas av de bolag de 

redan känner till eller har anlitat i annat syfte som för exempelvis banktjänster. Enligt 

Hedesström (2004, s. 32) utökas premiepensionsmarknadens ineffektivitet av att sparare med 

låg kunskap väljer fonder. Detta är därmed något som kan påverka fondavgifterna om 

fondbolagen känner till att premiepensionsspararna inte väljer de mest logiska alternativen 

som fonder med lägst avgift eller högst avkastning. Om sådana fonder inte är efterfrågade 

bland kunderna, finns ingen anledning för fondbolagen att sänka avgifterna. Det är därmed av 

vikt vilken information fondbolagen kommunicerar till premiepensionsspararna vid valet av 

fond då informationen ofta kan skilja sig åt mellan olika fonder vilket försvårar avgörandet 

för spararen (Hedesström et al., 2004, s. 40). Om fondbolagen i större utsträckning 

marknadsför sina fonder med låga avgifter, skulle efterfrågan på låga avgifter öka och därmed 

en priskonkurrens att inledas enligt teorierna om utbud och efterfrågan (Axelsson et al., 1998, 

s. 163f). Exempel på detta kan vi se inom teknikbranschen där stora bolag konkurrerar ut små 

aktörer då pris är den största marknadsföringsfaktorn, något som enligt oss lett till att 

konsumenterna är mycket prismedvetna angående dessa produkter.  Av denna orsak menar vi 

att typen av information som kommuniceras ut till spararna kan ha en påverkan på 

fondavgiften. 

 

Avgifterna är trots allt olika höga, och vi anser att det sannolikt är en kombination av många 

faktorer som påverkar avgifternas nivå.  Haslem et al. (2007) konstaterade i sin studie att 

bolag som erbjuder mer komplexa tjänster samt en bättre servicenivå tar ut högre avgifter. Vi 

menar att konsumenter ofta styrs av priset och något som kan få de flesta att vilja betala mer 

är en god kontakt med bolaget och en bra service, varför en god service kan ha en påverkan på 

avgiftsnivån. Utbudet av premiepensionsfonder är stort (Riksdagen, 2013, s. 26; 

Pensionssystemets årsredovisning, 2012) varför det totala utbudet med största säkerhet 

innefattar samtliga typer av fonder samt olika typer av komplexitet hos fondbolagen. ”Mer 

komplexa tjänster” skulle kunna styrka att bolag som även erbjuder andra tjänster favoriseras 

av kunderna, något Carlton och Perloff (2005) menar företag kan få fördel av. Ett exempel på 

det är företag där spararna kan samla all sin ekonomi inom ett bolag och därmed endast 

behöver ha kontakt med detta bolag, något som kan upplevas som betydelsefullt även vid 

valet av premiepensionsfonder. Denna typ av bolag kan i och med det få fördel av att de har 

annan verksamhet som är väl etablerad. Vi menar att det kan påverka spararna när det är dags 

att välja fonder för sin premiepension och till följd därav även påverka hur hög avgift ett 

fondbolag tar ut för förvaltning av premiepension, det vill säga att ett fondbolags övriga 

tjänster kan ha en påverkan på fondavgiften. 

 

Vi har tidigare beskrivit att fondavgifterna i premiepensionssystemet är försedda med en 

rabatt (Pensionssystemets årsredovisning, 2012, s. 24), något som inte har undersökts 

ytterligare i denna studie. Rabatten har uppmärksammats av media som hävdar att den 
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utnyttjas för att sätta högre grundavgifter (Svenska dagbladet, 2013). Rabatten är speciell för 

fonder inom premiepensionssystemet och kan därmed ha en viss påverkan för de fonder som 

endast finns att tillgå för premiepension om det är så att rabatten utnyttjas på detta sätt. Vi 

menar att fondrabatten kan ha en större påverkan på fondavgiften än vad 

Pensionsmyndigheten åsyftar med detta prisavdrag och att rabatten därmed inte endast 

behöver vara till spararnas favör.   

 

Sammanfattningsvis finns det ett antal faktorer som vi inte har undersökt men som kan ha ett 

samband med fondavgiften för premiepensionsfonder. Vi menar att detta ger incitament till att 

utvidga vår studie och undersöka om ett sådant samband finns mellan de ovan beskrivna 

faktorerna och fondavgiften, något vi dessvärre inte har haft möjlighet till. Denna diskussion 

ligger därmed till grund för 7.1 Förslag till ytterligare forskning.   
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7. Slutsats  
 

 

I följande kapitel uppvisas de slutsatser som baseras på resultatet av studien samt den 

föregående genomförda analysen och syftet besvaras. Till sist ges förslag på vidare forskning 

om pensioner och fondavgifter.    

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar fondavgiften för 

premiepensionsfonder. Med hjälp av tidigare forskning och teorier beslutade vi att undersöka 

om faktorerna: risk, avkastning, fondförmögenhet, antal verksamhetsår, fondtyp samt om 

fonden var passiv eller aktiv påverkade fondavgiften. Nio olika hypoteser formulerades därav, 

en för vardera variabel. 

Resultatet av studien påvisade ett signifikant samband mellan variablerna risk, 

fondförmögenhet, fondtypen blandfond samt om fonden är passiv eller aktiv och fondavgiften 

(se modell 2). För dessa variabler accepterades därmed alternativhypotesen som innebar att ett 

samband mellan den enskilda variabeln och fondavgiften finns. Vidare visade studien att 

variabeln avkastning inte hade ett statistiskt signifikant samband med fondavgiften, för denna 

variabel accepterades därmed nollhypotesen om att ett samband inte finns. Då F-testet för 

avkastning påvisade ett värde långt över den nivå vi valt att tillåta på 0,05 menar vi att risken 

för att detta är ett typ-1 fel är liten. Vi kan därmed med stor säkerhet fastställa att avkastning 

inte har ett samband med fondavgiften förutsatt att de övriga undersökta variablerna är 

inkluderade i modellen. Korrelationstestet visade att fondtyperna korrelerade med varandra 

samt ett flertal av de andra oberoende variablerna, vi vill därför inte dra för stora slutsatser av 

detta resultat då resultatet antyder att skillnader mellan fondtyperna avspeglar sig i avgiften, 

men att endast blandfonder skulle utmärka sig för en högre avgift menar vi inte behöver vara 

generellt. Av denna orsak menar vi att fondtyper har ett samband med fondavgiften men 

enligt vår modell kan vi endast uttala oss om att blandfond visade ett statistiskt signifikant 

resultat. Enligt Redman och Gullett (2007, s. 441) bör investerare välja räntefonder utefter 

skatt och avgift för att få en så hög avkastning som möjligt då förvaltarens insats inte har 

särskilt stor effekt på fondens prestation. Vi menar att detta resonemang även till viss del bör 

vara överförbart för blandfonder och generationsfonder som har en stor andel av innehavet 

placerade i räntebärande papper, att betala mer för en blandfond verkar därmed vara en dålig 

strategi för spararen. 

Variabeln antal verksamhetsår visade sig inte heller ha ett signifikant samband med 

fondavgiften i modell 1, dessutom konkluderade vi att antal verksamhetsår och 

fondförmögenhet förmodligen mäter samma sak varför antal verksamhetsår exkluderades till 

modell 2. Detta finns därmed indikationer på att antal verksamhetsår också skulle kunna 

förklara variationen i fondavgiften, men att denna variabel var överflödig då fondförmögenhet 

redan mäter detta samband. Av denna anledning måste vi acceptera nollhypotesen om att ett 

samband mellan antal verksamhetsår och fondavgiften inte finns då modell 1 inte påvisar ett 

sådant samband, dock menar vi att antal verksamhetsår egentligen skulle kunna mäta denna 

variation varför ett typ-1 fel kan föreligga här. Hursomhelst, anser vi att vi inte har tillräckligt 

med bevis för att hävda att ett samband faktiskt föreligger förutsatt att samtliga andra 

variabler är inkluderade i modellen.   

Till följd av detta kan vi besvara syftet med att faktorerna risk, fondförmögenhet, fondtypen 

blandfond samt passiv/aktiv påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder. Då våra 
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modeller hade ett lågt förklaringsvärde hävdar vi att det finns andra kombinationer av våra 

variabler tillsammans med ytterligare variabler alternativt helt andra variabler som förklarar 

fondavgiften på ett bättre sätt. Några faktorer som enligt oss kan ha en påverkan på 

fondavgiften har diskuterats i 6.7 Andra faktorer som påverkar fondavgiften, och dessa är typ 

av information som kommuniceras ut till spararna, stordriftsfördelar genom att bedriva flera 

verksamheter inom samma bolag, fondrabatten, graden av fondbolagets och fondförvaltarens 

skicklighet samt grad av servicenivå. Det teoretiska värdet anser vi är att denna studie bidrar 

med en kunskap om vilka faktorer som har ett samband med fondavgiften, och att studien ger 

grund för vidare forskning inom området. Vi menar att studien ger ett underlag för att mer 

information och kunskap är nödvändig för att premiepensionssystemet ska anses som effektivt 

och rättvist. Enligt Hedesström et al. (2004, s. 32) måste spararna få tillgång till sådan 

information som är nödvändig för att ha möjlighet att välja mellan de olika fonderna i 

systemet, och vi kan inte annat än att hålla med då en hög avkastning till en låg kostnad är 

fördelaktigt för att kunna nå en maximal pensionsersättning. Placerare kan genom en ökad 

förståelse för avgifter och dess innebörd fatta bättre beslut som gynnar fondsparandet vilket 

även skulle bidra till en mer effektiv marknad med lägre avgifter.  

Denna undersökning har därmed bidragit med fyra variabler som kan förklara variationen i 

fondavgiften. Risk visade ett positivt samband med fondavgiften vilket innebär att ju högre 

risk en fond har desto högre är fondavgiften. Detta kan belysas av faktumet att en högre risk 

är nödvändig för att kunna nå en högre avkastning och att slå index, vilket medför en högre 

kostnad då fler resurser krävs för att utföra analyser och frekvent justera fondens innehav. Hur 

mycket resurser som läggs ned av förvaltaren, det vill säga förvaltningsstrategin, är därmed 

också avgörande for fondavgiftens storlek, vilket resultatet visade genom att aktivt förvaltade 

fonder har en högre avgift än passivt förvaltade fonder. Variabeln fondförmögenhet visade på 

ett negativt samband, det vill säga att ju högre fondförmögenhet fonden har desto lägre är 

fondavgiften. Detta har lett oss till konklusionen att stordriftsfördelar, det vill säga att 

fondförvaltningen effektiviseras när bolagen växer vilket leder till lägre kostnader, är något 

som även gynnat pensionsspararna. Resultatet visade även att typen av fond avspeglar sig i 

fondavgiften vilket kan härledas till risk- och avkastningsnivå för de olika typerna av 

värdepapper som fonderna innehåller. Ytterligare en faktor inom fondtyperna som har 

diskuterats vara av betydelse är graden av förvaltning i likhet med resonemanget för aktiv och 

passiv förvaltning, där vissa fonder innehar mer extrema investeringar vilket kräver en högre 

grad av aktivitet.  

Värdet av denna undersökning är att resultatet bidrar med en kunskap om att risk, 

fondförmögenhet, fondtyp samt om fonden är passiv eller aktiv faktiskt har ett samband med 

fondavgiften förutsatt modell 2. En högre risk innebär därmed inte endast att spararen riskerar 

sitt insatta kapital för möjligheten att nå en högre avkastning, utan även att en högre risknivå 

också ökar avgiften. Det kostar mer för spararen att ta en högre risk, dels genom risken i sig, 

men även genom en högre fondavgift. Av denna anledning är det av extra vikt att fonden 

faktiskt genererar en överavkastning för att täcka avgiften, detta för att pensionskapitalet inte 

ska minska. En passiv fond har en lägre avgift än en aktiv fond, men risknivån behöver 

nödvändigtvis inte vara lägre. Detta innebär att det för spararen kan vara mer fördelaktigt att 

välja en passiv fond då möjlighet till en högre avkastning kvarstår men att kostnaden för detta 

ändå är låg. Av denna anledning har spararen en högre säkerhetsnivå, där fonden inte behöver 

generera en lika stor överavkastning som en aktivt förvaltad fond för att täcka avgifterna. En 

större fond har lägre fondavgifter än en mindre fond, vilket för spararen kan innebära att en 

större fond är mer lönsam ur ett avgiftsperspektiv. Vidare har typen av fond visat sig påverka 

avgiftsnivån, vilket följer resonemanget om olika förvaltningsstrategier samt skillnader i risk- 

och avkastningsnivå. Slutsatsen är att en premiepensionssparare inte endast kan överväga en 
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faktor vid valet av fond, utan hänsyn måste tas till flera faktorer. Det praktiska värdet av 

denna undersökning menar vi är att en låg fondavgift alltid är att föredra då sparandet sker 

under ett långt tidsintervall, varför en sparare, även om denne vill investera i en aktivt 

förvaltad fond, högriskfond, en specifik fondtyp eller en väletablerad stor fond alltid bör välja 

den fond inom denna kategori med lägst fondavgift.  

 

Studien är dels utförd ur ett samhällsperspektiv men även ur ett individperspektiv. För att 

kunskapen denna studie genererat ska nå ut till individerna anser vi att det är viktigt att ta 

hjälp av samhället då, som vi tidigare nämnt, den finansiella kunskapen skiljer sig åt mellan 

olika individer vilket påverkar investeringsbeslutet (Hibbert et al., 2012, s. 306; Hedesström 

et al., 2009, s. 411). Hedesström et al. (2004, s. 39) beskriver att individer ofta väljer fonder 

utefter Pensionsmyndighetens rekommendationer, därav anser vi att Pensionsmyndigheten bör 

tillhandahålla en mer uttömmande information om avgifter än i dagsläget. Vi är av 

uppfattningen att denna information måste vara tillgänglig för samtliga individer och även 

vara lätt att förstå oavsett förkunskaper om fondsparande varför vi föreslår en mer utvidgad 

information om avgifter på Pensionsmyndighetens hemsida där rådgivning ges till spararna. 

Resultatet av denna studie kan därmed komma spararna till del eftersom resultatet utgör en 

grund för att vidareutveckla och ge information till pensionssparare. 

 

Den nytta placeraren får av studien är en ökad kunskap och förståelse kring vilka faktorer som 

påverkar fondavgiften. Resultatet av denna studie påvisar vad som skiljer olika fonder åt och 

hur detta kan återspeglas i avgiften, studiens nytta är därmed att spararna tillges information 

om vad de ska undersöka närmre för att kunna avgöra huruvida avgiften är värd sitt pris. 

Därutöver bidrar studien även till att medvetandegöra spararna om betydelsen av fondval och 

förhoppningsvis väcks ett intresse som kan leda till en mer medveten och aktiv placering.  

 

7.1 Förslag till ytterligare forskning 
 

Fondbolagen vill naturligtvis ha en så hög lönsamhet som möjligt varför de vill sälja de mest 

lönsamma fonderna till kunderna. Fondavgiften är en del av den intäkt fondbolagen får vilket 

vi menar innebär att de vill ta ut en så hög avgift som möjligt. Vi menar därför att anledning 

finns att ytterligare undersöka fondavgifter men även andra typer av avgifter inom 

pensionssystemet. 

Vi har tidigare diskuterat ytterligare faktorer som vi menar kan påverka fondavgiften var av 

några har visat sig ha en påverkan på fondavgiften genom tidigare forskning (Haslem et al., 

2012). Det skulle därför vara intressant att undersöka om dessa faktorer har ett samband med 

fondavgiften för premiepensionsfonder. Det skulle dessutom vara intressant att undersöka 

detta under en längre tidsperiod för att kunna avgöra hur olika marknadsfaktorer samt 

regelförändringar påverkar fondavgiften. Vidare menar vi att det skulle vara intressant att 

undersöka en helhetsbild av det svenska pensionssystemet för att kartlägga hur mycket en 

pensionssparare i genomsnitt betalar för allmän pension, tjänstepension samt privat pension. 

Vi menar att pension är ett område med allt för liten andel forskning, och att det är viktigt att 

forskning bedrivs på det svenska pensionssystemet för att kunna utreda om det är ett effektivt 

och rättvist system eller inte. Det skulle även vara intressant att undersöka hur information 

som fondbolagen kommunicerar till spararna påverkar deras val av förvaltningsbolag för 

tjänstepension. Detta främst ur ett tjänstepensionsperspektiv, då tjänstepensionen 

tillhandahålls av privata aktörer som har möjlighet att föreslå sparalternativ för att främst 

främja sin egen verksamhet. Därutöver har vi diskuterat varför en pensionssparare inte alltid 
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handlar på ett rationellt sätt, det skulle därför vara intressant att undersöka på vilka grunder 

dessa individer avgör vilken fond de helst vill placera i, detta för att ha möjlighet att förbättra 

information om olika placeringsalternativ samt för att klarlägga vilken kunskap som 

egentligen behövs för att göra ett aktivt fondval. 

 

7.3 Etiska aspekter 
 

I denna studie har vi använt oss av publik information som är offentligt publicerad, av denna 

anledning leder datamaterialet inte till några konfidentiella problem då allmänheten får och 

kan ta del av denna information på samma sätt som vi har gjort.  

 

Vi har i studien diskuterat att det på pensionsmarknaden finns en informationsasymmetri 

eftersom pensionsspararna har olika stor kunskap om pensioner och fondsparande. En djupare 

kunskap hos pensionsspararna skulle exempelvis kunna leda till en minskad efterfråga på dyra 

fonder. Detta är något vi tror skulle vara en fördel för en rättvis premiepensionsmarknad ur ett 

individperspektiv. Ur ett fondbolagsperspektiv skulle detta inte nödvändigtvis vara lika 

önskvärt då dessa aktörer skulle behöva sänka avgifterna för att vara med i konkurrensen om 

individerna, alternativt att i större utsträckning utmärka sig mot konkurrenterna. Vi har 

diskuterat att skillnaderna i avgifterna mellan olika fonder kan vara ett resultat av spararnas 

olika förutsättningar att välja fonder, därmed finns i dagsläget en möjlighet att fondbolagen 

utnyttjar denna brist på kunskap genom att sätta höga avgifter. Att individer med låg finansiell 

kunskap missgynnas i ett pensionssystem kan ses som ett etiskt dilemma då systemets syfte är 

att trygga den framtida ekonomiska konsumtionsförmågan. Vi anser därför att det är viktigt 

att bidra till en bredare kunskap för premiepensionsspararna för att minska skillnaden i dessas 

förutsättningar att välja fonder.    
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8. Sanningskriterier  
 

 

Följande kapitel syftar till att diskutera hur tillförlitlig studien är genom att granska 

reliabilitet, validitet, överförbarhet och generaliserbarhet utifrån vald metod. 

 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten och om undersökningen skulle generera samma resultat 

om den genomfördes på nytt eller om det varit slumpmässiga eller tillfälliga faktorer som 

påverkat resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Vi menar att reliabiliteten i studien är hög då 

mätningarna har genomförts med hjälp av programmen Excel samt SPSS. Enligt vår mening 

minskar detta risken för fel under beräkningarna samt under analysutförandet då vi anser att 

beräkningar från dessa program blir korrekt utförda. Studien baseras även på datamaterial 

inhämtat från tillförlitliga källor, varför vi menar att datamaterialet är trovärdigt och ger en 

rättvis bild av verkligheten. Att vi använt oss av sekundärdata som är hämtad från tillförlitliga 

källor samt är offentligt publicerad bidrar till att studien skulle kunna upprepas om den 

genomfördes på nytt, det vill säga replikeras. Vi har även eftersträvat att tydligt redogöra för 

hur vi har gått till väga vid utförandet av studien vilket vi också menar ökar replikerbarheten. 

Bryman och Bell (2013, s. 63) skriver att det är viktigt att tydliggöra hur studien är genomförd 

för att den i framtiden ska kunna replikeras.  

Validitet handlar om att bedöma ifall ett mått på de begrepp som undersöks verkligen speglar 

det som begreppet anses beteckna (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Datamaterialet i denna studie 

baseras på mätningar av Pensionsmyndigheten, Morningstar samt vad som angetts i 

årsredovisningar och fondernas faktablad. Vi menar av denna anledning att 

regressionsanalysen mätt det den åsyftar att mäta då detta material överensstämmer med 

verkligheten. De variabler som har undersökts för ett samband med fondavgiften är även 

motiverad av tidigare forskning där dessa variabler figurerat i liknande undersökningar. Vi 

menar att vi därför med stöd av tidigare forskning har mätt adekvata variabler som det finns 

skäl för att undersöka för ett sådant samband. Den interna validiteten behandlar hur pass 

trovärdigt det är att våra oberoende variabler verkligen är ansvariga för den variation vi funnit 

i den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Vi har med hjälp av 

regressionsanalysens signifikansvärden kunnat avgöra vilka faktorer som faktiskt påverkar 

fondavgiften. Vi har diskuterat att fondtyp visade sig påverka avgiftsnivån men att vi inte 

säkert kan avgöra att endast blandfond har högre avgifter än andra typer av fonder även om 

resultatet antyder detta då fondtyperna korrelerade med ett flertal av de andra oberoende 

variablerna vilket kan ha påverkat utfallet. Den externa validiteten berör huruvida resultaten 

från vår undersökning kan generaliseras utöver andra fonder eller andra 

undersökningskontexter (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Premiepensionsfonderna är en del av 

den finansiella marknaden men vårt urval av fonder är inte representativt för att kunna dra 

slutsatser om hela den finansiella marknaden då vi inte har fokuserat på denna i sin helhet.  

Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 177) att resultatet av en studie endast kan 

generaliseras till den population som urvalet har gjorts utifrån. Vi eftersträvar en oberoende 

studie där urvalet har utförts på ett så oberoende sätt som möjligt, nämligen genom ett 

slumpmässigt urval bland de premiepensionsfonder som har SEK som noteringsvaluta. Vi 

menar att vårt urval är representativt för den population vi undersökt eftersom vi noga har 

granskat de undersökta objekten för att minimera risker för skevhet och urvalsfel. Detta har vi 

som tidigare nämnt utfört genom att kontrollera att bland annat inte endast fonder med högst 

eller lägst fondförmögenhet, avkastning, risk, avgift och verksamhetsår är inkluderade i 
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studien. Vi menar att detta medför att vår studie inte är unik endast för de fonder som varit 

inkluderade i studien utan att resultatet kan generaliseras till andra fonder i 

premiepensionssystemet med SEK som noteringsvaluta då vi i vår urvalsprocess har 

kontrollerat för den skevhet som kunde ha uppstått (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Urvalet 

medför dock att studiens resultat inte kan generaliseras till samtliga premiepensionsfonder då 

samtliga fonder med utländsk noteringsvaluta har exkluderats från urvalsramen. Trots att vi 

menar att vårt resultat är representativt för den population som ligger till grund för vårt urval 

anser vi inte att resultatet kan generaliseras utöver denna population, som exempelvis fonder 

med utländsk valuta. (Bryman & Bell, 2013, s. 179).   

Överförbarhet handlar om att undersöka om resultatet håller i andra kontexter eller i samma 

kontext vid en senare tidpunkt till skillnad från generaliserbarheten där generella slutsatser 

dras (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Vi anser att resultatet i vår studie är överförbart om 

studien skulle replikeras vid ett senare tillfälle men att skillnader kan uppstå om lagar, regler 

och hur premiepensionssystemets utformande förändras. Vår studie baserades på 

tvärsnittsdata för ett år vilket riskerar att resultatet inte skulle bli detsamma om samma studie 

utförs med data från ett annat år (Moore et al., 2009, s. 755). Detta innebär att resultatet 

endast kan säga något om vilka faktorer som påverkar fondavgiften för premiepensionsfonder 

år 2013. Vidare menar Moore et al. att datainsamling måste ske över tid för att kunna beskriva 

det långsiktiga beteendet av datamaterialet. Resultatet av denna studie kan av denna anledning 

inte användas för att dra några generella slutsatser om framtiden då resultatet inte beskriver 

det långsiktiga beteendet för faktorer som påverkar fondavgiften. I fondutbudet tillkommer 

nya fonder varje år (Pensionsmyndigheten, 2014h), om undersökningen utförts över tid hade 

vi istället riskerat ett stort bortfall eller endast kunnat undersöka fonder som funnits under en 

längre tid, och då hade studien riskerat att visa ett felaktigt resultat då fondernas 

fondförmögenhet har ökat över tid (Riksdagen, 2013). Premiepensionen är som vi tidigare 

beskrivit speciell ur ett flertal faktorer. För att upprepa några är avgiften försedd med en rabatt 

samt att risken är överförd från samhället till spararna (Bonoli & Shinkawa, 2005, s. 113; 

Andresen, 2006, s. 310). Därutöver skiljer sig avgiftsstrukturen åt mellan olika länders 

pensionssystem (OECD, 2013, s. 200). Dessa aspekter minskar således möjligheten att 

överföra resultatet till andra kontexter och marknader såsom pensionssystem i andra länder, 

övriga delar av det svenska pensionssystemet eller hela fondmarknaden.  
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Fond 
  

SD, 1 
år 

Avkastnin
g 

Fondförmögenh
et i TKR 

Fondavgi
ft 

Verksamhets
år 

GodFond Sverige & 
Världen 

  
8,58 20,52 724772 0,4 1 

Handelsbankens 
Europafond Index 

  
10,3 23,2 3852035 0,2 13 

Länsförsäkringar 
Teknologifond 

  
10,6 21,9 250000 0,41 13 

Danske Invest Sverige 
Likviditet 

  
0,3 2,49 9697000 0,16 13 

DNB Fund - Global 
Emerging Markets 

  
11,4 -1 1149000 0,67 13 

Länsförsäkringar 
Statsobligationsfond 

  
2,4 -1,2 439000 0,18 0 

DNB 
Företagsobligationsfond 

  
1,8 2,3 1581000 0,33 0 

DNB Fund - India 
  

20,8 -11,4 267000 0,65 0 
Allra Strategi Lagom 

  
7,27 17,9 7768000 0,8 2 

AMF Aktiefond Europa 
  

10,5 25,2 3027673 0,18 13 
Swedbank Robur Medica 

  
9,2 34,7 4894823 0,29 13 

Eligo Asset Allocation 
   

0,82 385000 0,97 0 
Skandia Offensiv 

  
10 20,6 3911000 0,49 13 

Länsförsäkringar USA 
Index 

  
10,4 30,4 4840000 0,22 0 

Handelsbankens Nordiska 
Småbolagsfond 

  
11,8 36,7 8436574 0,44 7 

AMF Balansfond 
  

6,9 15,5 17499034 0,18 13 
Lannebo Sverige 130/30 

  
13,7 27,8 1698000 0,4 5 

Swedbank Robur 
Technology 

  
9,7 22,5 10150424 0,29 13 

Öhman Varumärkesfond 
  

9,9 23,8 127000 0,62 13 
Söderberg & Partners 
Trygghet 80 PM 

  
7,4 15,1 3154000 0,88 1 

Swedbank Robur 
Realinvest 

  
9,2 7,1 1967866 0,29 13 

Aktie-Ansvar Sverige 
  

10,4 26,3 1276000 0,59 13 
Swedbank Robur Transfer 
80 

  
8,4 18,9 18997076 0,27 9 

Nordea Generationsfond 
60-tal 

  
9,5 19,1 6240000 0,2 13 

Aktie-Ansvar Sverige 
  

13,5 35,98 1176000 0,56 8 
Swedbank Robur 
Kapitalinvest 

  
9,2 19,1 22766621 0,29 13 

Zmart Balanserad 
       DNB Fund - Far East 
  

10,6 3,5 164000 0,5 10 
Folksams Aktiefond USA 

  
10,4 30,4 1904 0,21 13 

Solidar Fonder Flex 40 
  

5,2 8,7 6000 0,48 1 
Life Emerging Market 
Bonds 

  
5,9 -2,1 126000 1,49 1 

Carnegie Rysslandsfond 
  

13,5 4,2 4026000 0,62 13 
AMF Aktiefond Världen 

  
10,1 25 23411330 0,18 13 

Carnegie - Svensk 
Obligationsfond 

  
1,3 1,5 151000 0,18 3 

Swedbank Robur Transfer 
70 

  
6,7 14,2 23657716 0,27 9 

East Capital 
Baltikumfonden 

  
6,8 12 736000 0,77 10 

Inside USA Small Cap 
  

13,5 37,9 23000 0 1 
Länsförsäkringar 
Tillväxtmarknadsfond 

  
11,7 -4,5 3195000 0,46 12 

Appendix 1 
Tabell över undersökta fonder 
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SEB Japanfond 
  

14 24,3 996000 0,48 8 
Handelsbanken Funds 
Pension 50 

  
6,6 16,9 442000 0,01 1 

Gustavia Global Tillväxt 
  

8,6 19,3 63000 1,01 3 
Swedbank Robur 
Aktiefond Pension 

  
9,2 20,4 26497869 0,18 13 

Carnegie Indienfond 
  

23,4 -6,6 687000 0,56 9 
Spiltan Räntefond Sverige 

  
0,4 2,97 4468000 0,1 5 

Folksams 
Förvaltningsfond 

  
6,6 15,8 2809 0,21 13 

Didner & Gerge Aktiefond 
  

12,6 28,5 23778 0,35 13 
Öhman 
Realobligationsfond 

  
4,2 -5,3 160000 0,15 10 

SEB Emerging 
Marketsfond 

  
11,5 -6,8 3130000 0,51 11 

Länsförsäkringar 
Fastighetsfond 

  
14,2 20,5 5389000 0,39 12 

Catella Reavinstfond 
  

13 27,8 5481000 0,59 13 
Tundra Pakistanfond 

  
24,9 44,7 254000 0,99 2 

Skandia Sverige 
  

12,5 22,3 4168000 0,49 13 
Handelsbanken Kinafond 

  
8,5 10,9 1227000 0,49 4 

Swedbank Robur 
Småbolagsfond Norden 

  
12,9 20,5 7627864 0,29 13 

Folksams 
Tjänstemannafond 
Obligation 

  
3,3 -1,3 1322000 0,13 13 

Handelsbanken 
Sverigefond 

  
11,9 25,8 9126000 0,4 13 

SEB Europafond 
  

10,1 15 1334000 0,43 11 
Gustavia Balkan 

  
11,9 -2,5 194000 0,99 

 Swedbank Robur Ethica 
Global MEGA 

  
9,4 25,1 1754084 0,22 10 

Monyx Strategi Trygghet 
  

2,6 4,5 830000 0,37 2 
Catella Avkastningsfond 

  
0,5 3,5 6279000 0,3 13 

SEB Obligationsfond SEK 
  

2,7 -0,5 6368000 0,23 11 
Carnegie Likviditetsfond 

  
0,2 2,3 4684000 0,14 13 

Sparinvest Emerging 
Markets Corporate 
Value Bonds 

  
4,9 1,7 

 
0,61 3 

Cicero Avkastningsfond 
  

0,5 5,2 1383000 0,25 10 
Swedbank Robur Transfer 
50 

  
3,5 3,8 8496315 0,27 9 

Simplicity Indien 
  

21,5 -11,1 518000 0,78 8 
Simplicity Likviditet 

  
0,1 1,5 1352000 0,12 7 

Handelsbanken Funds 
Pension 70 

  
9,4 24,1 458000 0,01 1 

Inside UK 
  

10 1,8 2000 0 1 
Swedbank Robur 
Kinafond 

  
9,7 6,2 2161948 0,34 7 

FBP Opportunities 
Flexible 

  
11 12,6 101000 1,21 2 

SPP Aktiefond Europa 
  

10,4 22,5 3713000 0,16 13 
Ålandsbanken SICAV - 
Swedish Bond 

  
2,9 10,6 99000 0,33 0 

Nordea Generationsfond 
70-tal 

  
9,5 19 5015000 0,2 13 

Länsförsäkringar Pension 
2010 

  
4,3 10,8 1460000 0,22 13 

Handelsbanken 
Globalfond 

  
8,4 18,2 2357000 0,44 13 

Prior & Nilsson Sverige 
  

11,2 23,7 162000 0,45 0 
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Fetmarkerade fonder representerar bortfallet.  
  

Aktiv 
Swedbank Robur Ethica 
Sverige 

  
12,7 23 5634604 0,21 10 

HealthInvest Asia Fund 
  

10,6 13,9 126000 0,94 1 
Catella Sverige Select 

  
12,3 30,8 1667000 0,58 13 

Spiltan Aktiefond Dalarna 
  

9,1 20 31000 0,67 6 
Skandia Europa 
Exponering 

  
10,4 21,8 2103000 0,22 13 

Handelsbankens 
Tillväxtmarknadsfond 

  
12,8 0,8 7197000 0,44 13 

Alfred Berg Ryssland 
  

16,3 5,1 967000 0,93 9 
Didner & Gerge Aktiefond 

  
6 26,3 760000 0,42 2 

Indecap fondguide 2 
  

10,1 17,4 4483000 0,99 1 
SPP Generation 50-tal 

  
6,2 15,6 15953000 0,19 13 

FBP Pension Variabel 
  

9,8 7,2 972000 1,15 2 
Granit Trend 50 

       AMF Räntefond Lång 
  

2,4 0,65 4933939 0,11 13 
Handelsbanken MSCI 
Emerging Markets Index 

  
11,9 -4,2 1441000 0,29 0 

Nordea Generationsfond 
80-tal 

  
9,5 19,1 6240000 0,2 13 

Avanza Zero - Fonden 
utan avgifter 

  
11,4 25,5 9056000 0 7 

SPP Aktiefond Europa 
  

10,4 22,5 3713000 0,16 13 
Handelsbanken Global 
Index Criteria 

  
8,4 24,69 8826000 0,26 0 

Danske Invest Global 
Index 

  
7,6 25,58 2120000 0,25 13 

Öhman Etisk Index 
Europa 

  
9,5 23,6 1078000 0,3 13 

AMF Aktiefond Sverige 
  

12 26,9 22680707 0,18 13 
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Appendix 2 
Korrelationstest 

 

Korrelation 

 Blandfond Aktiefond Generationsfon

d 

Räntefond 

Blandfond 

Pearson Correlation 1 -,389
**
 -,103 -,145 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,319 ,159 

N 96 96 96 96 

Aktiefond 

Pearson Correlation -,389
**
 1 -,440

**
 -,620

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 96 96 96 96 

Generationsfond 

Pearson Correlation -,103 -,440
**
 1 -,164 

Sig. (2-tailed) ,319 ,000  ,111 

N 96 96 96 96 

Räntefond 

Pearson Correlation -,145 -,620
**
 -,164 1 

Sig. (2-tailed) ,159 ,000 ,111  

N 96 96 96 96 

**. Korrelation är significant på nivå 0.01 (2-tailed). 
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Korrelation 

 Y1avg X1SD X2avkast X3fondförm X4verksår Passiv Blandfond Aktiefond Generationsfon
d 

Räntefond 

Fondavgift 

Pearson Correlation 1 ,350
**
 -,112 -,288

**
 -,287

**
 -,224

*
 ,311

**
 ,060 -,261

*
 -,090 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,279 ,004 ,005 ,028 ,002 ,563 ,010 ,386 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

SD 

Pearson Correlation ,350
**
 1 ,269

**
 -,069 ,036 ,057 -,133 ,656

**
 -,134 -,614

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,008 ,504 ,726 ,580 ,197 ,000 ,192 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Avkastning 

Pearson Correlation -,112 ,269
**
 1 ,170 ,100 ,179 -,069 ,402

**
 ,038 -,479

**
 

Sig. (2-tailed) ,279 ,008  ,099 ,334 ,082 ,504 ,000 ,716 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Fondförmögenhet 

Pearson Correlation -,288
**
 -,069 ,170 1 ,333

**
 ,000 -,023 -,024 ,254

*
 -,153 

Sig. (2-tailed) ,004 ,504 ,099  ,001 ,997 ,820 ,815 ,012 ,138 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Verksamhetsår 

Pearson Correlation -,287
**
 ,036 ,100 ,333

**
 1 -,024 -,327

**
 ,207

*
 ,068 -,078 

Sig. (2-tailed) ,005 ,726 ,334 ,001  ,813 ,001 ,043 ,510 ,447 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Passiv 

Pearson Correlation -,224
*
 ,057 ,179 ,000 -,024 1 -,097 ,249

*
 -,110 -,155 

Sig. (2-tailed) ,028 ,580 ,082 ,997 ,813  ,347 ,014 ,287 ,133 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Blandfond 

Pearson Correlation ,311
**
 -,133 -,069 -,023 -,327

**
 -,097 1 -,389

**
 -,103 -,145 

Sig. (2-tailed) ,002 ,197 ,504 ,820 ,001 ,347  ,000 ,319 ,159 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Aktiefond 

Pearson Correlation ,060 ,656
**
 ,402

**
 -,024 ,207

*
 ,249

*
 -,389

**
 1 -,440

**
 -,620

**
 

Sig. (2-tailed) ,563 ,000 ,000 ,815 ,043 ,014 ,000  ,000 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Generationsfond 

Pearson Correlation -,261
*
 -,134 ,038 ,254

*
 ,068 -,110 -,103 -,440

**
 1 -,164 

Sig. (2-tailed) ,010 ,192 ,716 ,012 ,510 ,287 ,319 ,000  ,111 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Räntefond 

Pearson Correlation -,090 -,614
**
 -,479

**
 -,153 -,078 -,155 -,145 -,620

**
 -,164 1 

Sig. (2-tailed) ,386 ,000 ,000 ,138 ,447 ,133 ,159 ,000 ,111  
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

**. Korrelation är significant på nivån 0.01 (2-tailed). 

*. Korrelation är significant på nivån 0.05 (2-tailed). 


