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Sammanfattning 

Studien syftar till att ge en beskrivande bild av premiepensionens fondutbud, vad som skiljer 

de olika fondalternativen åt samt till att undersöka hur sambandet mellan riskjusterad 

avkastning, storlek och avgift är för premiepensionens fonder. Fonderna delas in i olika 

fondkategorier: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder. Sedan studeras 

hur storlek, avgift och risk skiljer sig mellan de olika kategorierna. För att undersöka hur 

sambandet mellan riskjusterad avkastning, storlek och avgifter är görs en multipel 

regressionsanalys för varje fondkategori. Utifrån resultaten dras slutsatserna att avgift har ett 

negativt samband med riskjusterad avkastning, fondstorlek har ett positivt samband med 

riskjusterad avkastning för aktiefonder, räntefonder och blandfonder och ett negativt samband 

för generationsfonder.  
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1. Inledning      

I inledningen ges en kort beskrivning av det valda ämnesområdet samt en förklaring och 
bakgrund till hur problemet vi undersöker yttrar sig. Avsnittet avslutas med att uppsatsens 
forskningsfråga och syfte presenteras. 

1.1 Problemdiskussion 

I början på året dimper det orange kuvertet ner i brevlådan hos nästan sju miljoner svenskar. 

Det innehåller information om hur mycket de hittills tjänat ihop till sin allmänna pension. I 

det orange kuvertet som skickas hem till skattebetalarna varje år får de även information om 

att de själva har rätt att välja hur en del av deras allmänna pension ska placeras. Den del av 

allmänna pensionen som väljaren själv får placera i olika fonder kallas premiepensionen 

(Pensionsmyndigheten 2014a). Fonderna som finns att välja på är många och de skiljer sig åt 

på flera punkter. En del fonder är stora, andra är små. En del är aktiefonder, en del är 

räntefonder och andra är en blandning av båda. Fondernas avgifter är ett annat exempel på 

något som skiljer de olika fonderna åt. Det kan vara svårt för pensionsspararen själv att veta 

vilka fonder som är ett bra val – och vilka fonder som är ett lite sämre val. Det avspeglar sig i 

statistiken över hur många som gör ett aktivt val – 2014 var det endast 55% av alla med 

premiepension som själva hade valt fonder att placera pengarna i (Pensionsmyndigheten 

2015b). Att förstå vad det är som gör att vissa fonder ger högre avkastning är kanske inte helt 

självklart ens för de som är insatta i fondvärlden. Alla individer som betalar skatt i Sverige 

erbjuds dock, i och med premiepensionen, att ta ställning på den finansiella marknaden, 

oavsett grad av intresse och kunskap. Många uppfattar valen som ska göras inom 

premiepensionssparandet som svåra, och vissa ser det stora urvalet av fonder som en djungel. 

Hur fonderna presterar påverkas av en mängd olika faktorer, och med mer än 800 valbara 

fonder i premiepensionen är det vanligt att det orange kuvertet bemöts med ointresse 

(Angelov et. al. 2012). Ett välstuderat ämne är hur olika faktorer relaterar till fonders 

avkastning, och studier har visat att bland annat avgifter och fondernas storlek är viktiga när 

det gäller avkastningens variation mellan olika fonder. 

(Dahlquist, Engström och Söderlind 2000)  

1.2 Problemformulering 

Premiepensionen berör 6,9 miljoner individer, vilket gör de flesta svenskar till fondsparare. 

Det finns idag 814 fonder i premiepensionsvalets fondutbud (Pensionsmyndigheten 2015b). 

Att det finns så pass många fonder att välja på gör att många upplever hela pensionssystemet 

som en djungel (Angelov et. al. 2012). Det kan vara svårt för pensionsspararen att avgöra 
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vilka fonder som är ett bra val och vad det kan finnas för gemensamma kännetecken hos de 

fonderna. Att olika fonder presterar olika bra är allmänt känt men hur fondernas avkastning 

hänger ihop med andra faktorer är inte lika självklart. Gemensamt för rationella placerare är 

dock viljan att uppnå en så hög avkastning som möjligt till den risknivå placeraren kan tänka 

sig (Elton et. al.2011). Det finns många faktorer som påverkar en fonds avkastning, och 

tidigare forskning (se avsnitt 3.3) har visat att både storlek och avgift är av stort intresse för 

hur olika fonder presterar. Om premiepensionsspararna får mer klarhet i hur fondernas 

avkastning relaterar till olika faktorer som storlek och avgifter kanske antalet sparare som gör 

ett aktivt val ökar.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur är relationen mellan riskjusterad avkastning, avgift och storlek i de svenska 

premiepensionsfonderna?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för premiepensionens utbud, och därför 

beskriva utbudet av fonder samt undersöka om, och i sådant fall hur, faktorerna avgift och 

storlek relaterar till fondernas riskjusterade avkastning. Vidare är syftet att redovisa hur det 

eventuella sambandet mellan riskjusterad avkastning, avgift och storlek skiljer sig åt mellan 

aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder.  
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2. Premiepension  

I det här avsnittet beskrivs hur Pensionsmyndigheten förklarar pensionssystemets 

uppbyggnad, vad som avses med fondavgifter, Pensionsmyndighetens indelning av 

premiepensionsfonderna i olika kategorier, och vad som skiljer de olika kategorierna åt.   

2.1 Pensionens uppbyggnad 

År 2014 sparade svenska befolkningen rekordmycket i fonder. Den totala fondförmögenheten 

i Sverige uppgick då till mer än 3000 miljarder kronor och det årets ökning var på mer än 520 

miljarder kronor (Fondbolagen.se). Av dem ingick 774 miljarder kronor i 

premiepensionssystemet, vilket innefattar 6,9 miljoner individer (Pensionsmyndigheten 

2015b). Pensionen är uppdelad i tre olika delar. Allmän pension, tjänstepension och eventuell 

privat pension. Allmänna pensionen innefattar inkomstpension och premiepension och den 

tas från statliga medel. Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den allmänna 

pensionen. 16% av den pensionsgrundande inkomsten sätts av till inkomstpensionen och 

2,5% till premiepensionen (Pensionsmyndigheten 2014a). Nedan följer en bild på hur 

Pensionsmyndigheten själv visar pensionssystemets uppbyggnad:  

 

Modell 1 

 
(Pensionsmyndigheten 2015e) 

Den delen som hamnar i premiepensionen får pensionsspararen själv placera i någon 

eller några av de drygt 800 fonder som ingår i premiepensionssystemet. Spararen får välja 

upp till fem olika fonder. Om ingen aktiv omplacering görs placeras 

premiepensionsbesparingarna i AP7 Såfa, vilket är statens årskullsförvaltningsalternativ 
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(Pensionsmyndigheten 2014b).  AP7 Såfa innebär att pengarna placeras till olika risknivåer 

beroende på ålder. Fram till 56 års ålder placeras spararens pengar i AP7 aktiefond, och 

därefter placeras en allt större andel i AP7 räntefond, vilken har en lägre risk 

(Pensionsmyndigheten 2014c).   

2014 var det knappt 1300 av de som för första gången kunde göra ett val som faktiskt 

gjorde det medan resterande drygt 174 000 nya sparare valde att inte göra ett aktivt val och 

således fick sitt sparande placerat i AP7Såfa. Andelen sparare som gör aktiva val är överlag 

ganska liten. Vid utgången av år 2014 hade knappt 55% av premiepensionsspararna valt en 

egen portfölj medan resterande hade sitt sparande i AP7Såfa. Av dem är det cirka 89,5% som 

valt att inte göra ett aktivt val och i och med det fått sina pensionspengar placerade i AP7Såfa 

medan övriga aktivt valt AP7Såfa (Pensionsmyndigheten 2015b). 

2.2 Fondavgifter inom premiepension 

Fondavgiften är det pris som fondspararen får betala för att placera sina pengar i en fond. 

Avgiften ska täcka fondbolagets administrativa kostnader och beror på hur stora dessa är, 

utöver det beror avgiften även på fondens placeringshorisont, hur aktivt den förvaltas (för en 

del fonder utövas aktiv förvaltning och fondbolaget lägger ned stora resurser i form av 

analyser inför köp- och säljbeslut för att öka chansen för högre avkastning) och fondbolagets 

eventuella erbjudande av service i form av exempelvis rådgivning (Fondbolagens förening 

2015). När pensionsspararna sparar i fonder genom premiepensionen får de rabatt på 

fondavgifterna, då Pensionsmyndigheten kräver att fondbolagen ska ge en viss rabatt på 

fondavgiften för att fonderna ska få ingå i premiepensionsvalet. Rabatten leder till att 

fondavgifterna inom premiepensionen är lägre än vad fondavgifterna på öppna marknaden är. 

Fondavgiften påverkar spararens slutgiltiga pensionsstorlek mer än vad många tror 

(Pensionsmyndigheten 2015d). Pensionsmyndigheten visar i en tabell hur mycket 

fondavgifterna påverkar pensionsspararens premiepension. (se nedan) 
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Tabell 1 

Fondens avgift Minskning av 
premiepensionen 

0,05% 2% 

0,15% 5% 

0,25% 8% 

0,50% 15% 

0,75% 22% 

1,00% 28% 

1,50% 39% 
I tabellen syns exempel på hur mycket premiepensionen minskar beroende på fondavgiftens 
storlek. Exemplet förutsätter ett sparande till pensionen i 33 år, vilket är den genomsnittliga 
spartiden i premiepensionssystemet. (Pensionsmyndigheten 2015d) 

Rabatten på fondavgifterna som spararen får genom Pensionsmyndigheten är i 

genomsnitt ungefär två tredjedelar av den egentliga fondavgiften. Vilket betyder att spararen 

endast behöver betala cirka en tredjedel av avgiften när pengarna placeras inom 

premiepension, jämfört med ett sparande i samma fonder men utanför premiepensionen. Med 

tanke på hur stora skillnaderna blir i pensionsbehållningen beroende på fondavgifternas 

variation (se tabell ovan) är rabatten ett sätt att minska risken för att pensionsspararnas 

besparingar minskar allt för drastiskt på grund av höga avgifter (Pensionsmyndigheten 

2015d). 

2.2.1 Pensionsmyndighetens administrationsavgift 

Utöver fondavgifterna (se ovan) tar Pensionsmyndigheten ut en avgift för administration av 

premiepensionen. Avgiften ska utöver det administrativa även täcka kostnaderna för att 

Pensionsmyndigheten informerar väljarna om vad premiepensionen är och hur de ska gå till 

väga för att göra sina val. Avgiften drar Pensionsmyndigheten årligen från spararnas konton. 

Avgiften är vid studiens genomförande (2015) 0,14% av beloppet som pensionsspararen för 

tillfället har på sitt premiepensionskonto. Det finns dock ett tak på 120 kronor per år, vilket 

innebär att ingen sparare behöver betala en högre avgift än 120 kronor 

(Pensionsmyndigheten 2015f). 

2.3 Fondkategorier 

Pensionsmyndigheten delar in fonderna som finns valbara inom premiepensionen i fyra olika 

kategorier: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder 
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(Pensionsmyndigheten 2014d). De olika fonderna har olika generella egenskaper. Nedan 

följer en förklaring av fondkategorierna, och vad som skiljer dem åt. 

2.3.1 Aktiefonder 

En aktiefond är en fond som är en sammanplockning av olika aktier. För att en fond ska få 

kallas för en aktiefond ska den innehålla minst 75% aktier och minst 16 olika aktier. Då en 

aktie är en ägarandel i ett företag, beror fondens värdeutveckling på den respektive 

värdeutvecklingen i de olika företag som fonden placerar i. Det gör att värdet i aktiefonder 

över tiden varierar mer än värdet i till exempel räntefonder, och en högre variation innebär en 

högre risk. På lång sikt innebär det att aktiefonder har möjlighet till en större avkastning än 

vad räntefonder har. För aktiefonder som placerar utanför Sverige har valutakursen betydelse, 

och de olika valutornas relation till kronan. Exempelvis sjunker värdet på en fond som 

placerar i USA när dollarn sjunker i förhållande till kronan (Pensionsmyndigheten 2010a). 

2.3.2 Räntefonder 

En räntefond är en fond som är en sammanplockning av olika räntebärande värdepapper 

(Pensionsmyndigheten 2010b). Räntebärande värdepapper handlas till en i förväg bestämd 

ränta under en bestämd löptid och kan till exempel vara obligationer och statsskuldväxlar 

(Swedbank Robur 2015). En obligation är en skuldförbindelse som vanligen har en löptid på 

över ett år, och ges ut av bland annat företag, kommuner och staten. En statsskuldväxel ges ut 

av staten, och har normalt en löptid på mindre än ett år. Värdet i räntefonder påverkas av hur 

de korta och de långa räntorna förändras. På kort sikt sjunker värdet på en räntefond om 

räntan stiger, och det ökar om räntan sjunker. Räntefonder ökar normalt sett inte lika mycket i 

värde som aktiefonder har möjlighet att göra. Risken i räntefonder är därmed också lägre. 

Räntefonder som placerar utanför Sverige påverkas av valutakursförändringar, exempelvis 

minskar en fond som placerar i USA i värde när dollarn sjunker jämfört med kronan 

(Pensionsmyndigheten 2010b). 

2.3.3 Blandfonder 

En blandfond är, precis som det låter, en fond som innehåller en blandning mellan både aktier 

och räntebärande värdepapper. Fondens förvaltare bestämmer fördelningen mellan aktier och 

räntebärande värdepapper i fonden, och därför ser fördelningen och risknivåerna olika ut från 

fond till fond. En blandfond kan vara ett alternativ till att själv plocka ihop sin egen portfölj 

med aktiefonder och räntefonder, då fondens förvaltare gör det valet åt fondspararen. 

Blandfonders risknivå avgörs helt av fördelningen mellan aktier och räntor, och de är också 
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utsatta för samma påverkan av valutakursförändringar som både aktiefonder och räntefonder 

är (Pensionsmyndigheten 2010c). 

2.3.4 Generationsfonder 

En generationsfond är en slags blandfond, som utgår från spararens åldersgrupp och dess 

beräknade pensionsålder, och anpassar fondens innehåll därefter. De är anpassade så att när 

det är långt kvar till den förväntade pensionen placeras en stor del i aktier, och ju närmre 

spararen kommer den förväntade pensionsåldern placeras desto större del av fondens totala 

förmögenhet i räntebärande värdepapper, vilket är en säkrare placering än i aktier. Syftet med 

en generationsfond är att ta en större risk och ha chans till större avkastning i början av 

sparperioden, och ju närmre pensionen kommer ta en lägre risk och “säkra hem vinsten”. 

Generationsfonder är uppbyggda för att kunna passa sparare som inte själva vill vara aktiva i 

sitt val av pensionsfond. Spararen måste inte välja den generationsfond som utgår från 

spararens åldersgrupp, utan det beror på hur riskbenägen spararen är. Om spararen vill spara i 

generationsfonder men med högre risk kan spararen välja en generationsfond som är 

beräknad att passa dem med längre tid kvar till pension och tvärtom om spararen vill ta en 

lägre risk (Pensionsmyndigheten 2010d). 
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3. Litteraturöversikt 

Avsnittet inleds med en beskrivning av moderna portföljteorin och den effektiva 
marknadshypotesen. Sedan presenteras tidigare forskning inom området. Avsnittet avslutas 
med en sammanfattning av den teoretiska referensramen, undersökningens hypoteser och 
analysmodell.   

3.1 Moderna Portföljteorin 

Den moderna portföljteorin utvecklades på 1950-talet av amerikanen Harry M. Markowitz 

(1952). Teorin bygger på en strävan att maximera en portföljs förväntade avkastning vid en 

viss given risk eller att minimera en portföljs risk vid en viss given förväntad avkastning. 

Detta görs genom diversifiering, det vill säga genom att sprida ut risken på olika tillgångar. I 

teorin antas alla investerare vara både rationella och riskmedvetna. Det leder till att en 

investerare endast antas acceptera en högre risk om de samtidigt kompenseras med en högre 

förväntad avkastning. Avkastningen antas vara normalfördelad, det vill säga att fördelningen 

följer en symmetrisk kurva, och risken definieras som standardavvikelsen (hur avkastningen 

varierar kring medelvärdet) i avkastningen. Portföljens avkastning räknas ut genom att ta den 

viktade avkastningen i portföljen (Elton et. al. 2011). En väl diversifierad portfölj är en 

portfölj som innehåller många olika tillgångar och där korrelationen är låg mellan 

tillgångarna. Korrelationen kan anta ett värde mellan 1 och minus 1 och visar hur 

prisutvecklingen i de olika tillgångarna samvarierar med varandra. Om korrelationen är 1 

innebär det att det finns ett perfekt positivt samband mellan tillgångarnas prisutveckling. Om 

priset på den ena tillgången stiger kommer priset på den andra tillgången också att stiga. En 

korrelation på minus 1 betyder att det finns ett perfekt negativt samband. Om den ena 

tillgången stiger kommer den andra att sjunka (Elton et. al. 2011). 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Eugene Fama 1970. Hypotesen utgår från 

att marknader är effektiva, det vill säga att priserna på värdepapper direkt korrigeras vid ny 

och kurspåverkande information (De Ridder och Råsbrant 2000, 89). Det innebär att all 

information om en tillgång avspeglas i priset – och att det därför är omöjligt att konsekvent 

vinna över marknaden. Värdet på en finansiell tillgång förändras endast då ny eller oväntad 

information tillkännages, vilket enligt den effektiva marknadshypotesen anses omöjligt att 

förutspå (Fama 1970, Ennis 2005). 

För att den effektiva marknadshypotesen ska kunna stämma och marknaden ska 

kunna klassificeras som effektiv måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: 
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● Antalet aktörer på marknaden är stort, de eftersträvar högsta möjliga avkastning och 

aktörerna agerar på marknaden oberoende av varandra. 

● Marknadsaktörerna kan inte förutse ny information. 

● Priserna på de finansiella tillgångarna justeras snabbt beroende på ny information 

(De Ridder och Råsbrant 2000, 89). 

Operationellt finns det tre grader av den effektiva marknadshypotesen: svag, 

medelstark och stark (Fama 1970). Enligt den svaga formen av den effektiva 

marknadshypotesen avspeglas all historisk information i priset. Om den svaga formen 

stämmer, innebär det att det är omöjligt att göra upprepade vinster på marknaden genom att 

basera sina beslut på tidigare händelser och prismönster (Fama 1970). En central del av den 

effektiva marknadshypotesen i den svaga formen är avsaknaden av mönster i 

kursutvecklingen, vilket ofta omnämns som “random walk” - det vill säga att avkastningen 

följer ett slumpmässigt mönster som inte går att förutspå (De Ridder och Råsbrant 2000, 

101).  

Den medelstarka formen av den effektiva marknadshypotesen bygger på att all 

offentlig information avspeglas i priset, och där ingår även historisk information. Offentlig 

information är till exempel delårsrapporter, årsredovisningar, vinstprognoser och annan 

finansiell information. Informationen företagen lämnar till allmänheten ska, enligt den 

medelstarka formen, värderas och prissättas direkt och korrekt av marknadens aktörer (De 

Ridder och Råsbrant 2000, 104). Det skulle, om den medelstarka formen av den effektiva 

marknadshypotesen stämde, vara omöjligt att göra konsekventa vinster genom att analysera 

den offentliga informationen (Fama 1970). 

Om den starka formen av den effektiva marknadshypotesen stämde, skulle all 

information om tillgången avspeglas i priset – historisk information, offentlig information 

och även insiderinformation. Det skulle därmed vara omöjligt att göra upprepade vinster på 

marknaden, även med tillgång till all information om tillgången, historisk, officiell och även 

inofficiell information (Fama 1970). 

3.3 Tidigare forskning inom området 

3.3.1 Fondavgifter 

Palme och Sundén (2004) hävdar att systemet med den valbara premiepensionen är dyr, att 

administrationskostnaderna årligen kostar 0,73% av besparingarna inom premiepensionen. 

De ifrågasätter om den kostnaden verkligen kan motiveras. Det är även osäkert om det 

verkligen är positivt för pensionsspararna att det finns så många olika fonder att välja på. 
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Valfrihetens positiva sidor bygger på att människor gör rationella val vilket de hävdar att folk 

oftast inte gör. De menar att investering är ett svårt ämne och att folk i allmänhet saknar den 

kunskap som behövs och att avsaknandet av kunskap kan leda till negativa konsekvenser på 

grund av att spararen till exempel tar för stora eller för små risker (Palme och Sundén 2004).  

Karlsson (2007) undersöker investeringsbeslut, och finner att icke-professionella 

investerare löper större risk att råka ut för olika typer av biaser, och därmed att 

pensionssparare i allmänhet också gör det. I en undersökning utförd av Engström och 

Westerberg (2003) kommer författarna fram till att sparare bland annat tenderar att välja 

fonder med lägre direkta och indirekta kostnader och studien finner även att historisk 

avkastning är mindre viktigt än vad tidigare studier funnit.  

Det finns mycket forskning som visar att avgifterna har stor betydelse för 

avkastningen. Dellva och Olson, (1998) undersöker till exempel sambandet mellan olika 

fondavgifter och hur de relaterar till fondens avkastning, och finner att många avgifter som 

tas ut inte är försvarbara – eftersom den riskjusterade avkastningen inte är tillräckligt hög. 

Ennis (2005) menar i sin artikel att om den effektiva marknadshypotesen (se avsnitt 3.2 för 

utförlig förklaring av den effektiva marknadshypotesen) stämde skulle inte avgifterna för 

fonderna vara för höga. Shukla (2004) kommer i sin undersökning fram till att fonder som 

utsedda fondförvaltare väljer ger högre avkastning men det kommer inte spararen till hands 

eftersom avgifterna för att få förvaltningshjälpen “äter upp” den vinsten. Den höjningen av 

avkastningen som kommer av den aktiva förvaltningen är inte tillräckligt hög för att täcka 

kostnaden spararen får betala för att få spara i den aktivt förvaltade fonden. Miller (2007) 

undersökte den verkliga kostnaden för den aktiva delen i aktivt förvaltade fonder, och drog 

slutsatsen att det är olönsamt att spara i aktivt förvaltade fonder istället för passiva fonder, på 

grund av den högre kostnaden som spararen betalar för aktiv förvaltning. Hans slutsats går i 

linje med det Shukla (2004) kommer fram till, att den högre avkastningen aktivt förvaltade 

fonder ger är mindre än kostnaden för den aktiva förvaltningen. 

3.3.2 Fondstorlek 
Redan 1966 studerade William Sharpe huruvida storleken på fonderna har betydelse eller 

inte. Han studerade 34 fonder under åren 1954 till 1963. Sharpe (1966) fann i sin 

undersökning att större fonder presterar något bättre än vad mindre fonder gör, men att 

skillnaden är marginell. Dessutom menar Sharpe att en större fond kan lägga en mindre andel 

av sin totala förmögenhet på att analysera vilka investeringar fonden ska göra, jämfört med 

vad en mindre fond kan göra. Hans studie fann även att marknaden var effektiv i och med att 
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kostnader som fondförvaltarna lägger ner för att söka information i de flesta fall inte 

avspeglar sig i bättre avkastning (Sharpe 1966). Sharpe introducerade ett mått på riskjusterad 

avkastning, vilket han kallar reward-to-variability, men som idag har kommit att kallas 

sharpekvoten, vilken vi återkommer till med en utförlig beskrivning i kapitel 4.2.1 (De 

Ridder och Råsbrant 2000, 135).  

Michael Gobitschek skriver att han ofta får frågor om huruvida storleken på fonderna 

har någon betydelse. Han menar att frågan kommer av tanken att fonder som är för stora har 

svårt att skapa högre avkastning än det höga indexet som fonden jämförs med. När fonderna 

kommer upp i en viss storlek kan förvaltarna inte agera helt fritt och de får problem med att 

agera kraftfullt och snabbt. Istället blir fonderna tvungna att mer eller mindre följa index och 

det leder ofta till ett felaktigt avgiftsuttag. Detta då fondägaren betalar för en aktivt förvaltad 

fond men får en fond som mer eller mindre följer index (Gobitschek, 2006). 

Enligt en artikel i Affärsvärlden finns det flera argument för att storleken på fonderna 

har betydelse. Författarna menar att små fonder varierar mer medan stora fonder oftare följer 

index. En förklaring kan enligt artikeln vara att förvaltningsavgifterna tas ut i procent och det 

därför inte är lika lönsamt för fondbolaget att ha små fonder. Det leder till att förvaltarna 

måste och vågar chansa mer på satsningar med små fonder. När de små fonderna vuxit sig 

stora minskas framgången och fonden närmar sig index mer och mer. En fond som snabbt 

ökar är enligt artikeln ett varningstecken då den snabba ökningen ofta beror på att fondens 

säljare kört en massiv reklamkampanj (Affärsvärlden, 2000).     

Johansson och Torstensdotter (2007) har gjort en undersökning där de undersökt om 

det finns något samband mellan aktiefonders storlek och dess avkastning. De tittade på alla 

Sverigefonder från 2002 till 2006. Fonderna delades in i olika grupper utefter storlek på 

fonderna. I sin undersökning har de bland annat jämfört avkastningens medelvärde, 

medianvärde och standardavvikelse för olika fonder.  Deras resultat visar att i gruppen med 

stora fonder finns det ett positivt samband mellan fonderna och dess avkastning, ju större 

fond desto starkare korrelation. När det gäller gruppen med små fonder fick de inte fram 

någon korrelation men undersökningen visade att flertalet av de fonder som gick dåligt var 

små (Johansson och Torstensdotter 2007). 

Chen et al. (2004) har i en undersökning studerat hur amerikanska fonder presterat 

under åren 1962-1999. Som prestationsmått använder de sig av CAPM, Fama och Frenchs 

trefaktorsmodell och Cartharts fyrfaktorsmodell. De finner att fondstorlek urholkar 

prestationen – alltså att generellt sett genererar större fonder lägre avkastning än likvärdiga 

mindre fonder. Det här sambandet är mest signifikant för småbolagsfonder. De diskuterar 
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varför det negativa sambandet mellan fondstorlek och avkastning finns, och finner en 

förklaring som de kallar för likviditetshypotesen. Den innebär att stora fonder begränsas när 

det gäller att kunna placera sina pengar i företag som redan har en hög likviditet, eftersom en 

stor investering i ett företag med låg omsättning påverkar aktiepriset för mycket (Chen, et al. 

2004). 

3.3.3 Liknande studie 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) har gjort en undersökning där de jämför olika 

fonders avkastning med ett antal faktorer. Deras studie täcker åren 1992-1997 och de tittar på 

aktiefonder och räntefonder i form av obligationsfonder och penningmarknadsfonder. De 

undersöker sambandet mellan olika fonders avkastning och faktorer som fondstorlek, 

nettoflöden, avgifter, och hur aktivt förvaltade fonderna är. Undersökningen har i huvudsak 

genomförts med regressionsanalyser där den riskjusterade avkastningens samband med de 

olika faktorerna kontrolleras. Artikeln presenterar olika resultat för olika fondtyper, 

exempelvis finner författarna att större aktiefonder presterar sämre än mindre aktiefonder – 

men att det är tvärtom för räntefonder. Studien visade att stora räntefonder presterar bättre än 

små räntefonder. Studien visade även att räntefonders avkastning är negativt relaterad till 

dess avgifter, det vill säga att räntefonder med högre avgifter presterar sämre än fonder med 

lägre avgifter. Vidare presenterade studien även bevis för att aktiefonder med aktiv 

förvaltning presterar bättre än fonder med passiv förvaltning (Dahlquist, Engström och 

Söderlind 2000). 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Pensionsspararna får själva välja hur en del av deras pensionspengar ska placeras. Den delen 

kallas premiepensionen och består av 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten 

(Pensionsmyndigheten 2014a). Premiepensionens fondutbud utgörs av drygt 800 olika 

fonder. Spararen har möjlighet att välja upp till fem olika fonder för sitt sparande. Om inget 

aktivt val görs placeras besparingarna i AP7Såfa (Pensionsmyndigheten 2014b). Trots 

möjligheten att välja placeringsalternativ själv är det relativt få som väljer att göra ett aktivt 

val. Fondavgiften som är det pris spararen får betala för att placera sina pengar i fonden 

varierar mellan de olika fonderna. För att en fond ska få ingå i premiepensionens utbud 

kräver pensionsmyndigheten rabatt på fondavgiften vilket leder till att ett sparande i en fond 

inom premiepensionen kostar mindre än ett sparande inom samma fond men utanför 

premiepensionen (Pensionsmyndigheten 2015d). Pensionsmyndigheten delar in de valbara 

fonderna i fyra olika kategorier: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder.   
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Om den effektiva marknadshypotesen verkligen stämde skulle inte avgifterna för 

fonderna vara för höga. Högre avgift skulle inte innebära högre avkastning (Ennis 2005). 

Dellva och Olson (1998) kommer i sin undersökning fram till att det ofta tas ut för höga 

fondavgifter jämfört med den riskjusterade avkastning som fonderna ger. Shukla (2004) 

menar att fonder som väljs av utsedda fondförvaltare ger en högre avkastning, men inte 

tillräcklig hög i jämförelse med andra fonder för att täcka den höjda avgiften som 

fondförvaltningen kräver. Även Miller (2007) kommer fram till att avgifterna är för höga, 

framförallt när det gäller aktivt förvaltade fonder. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) 

finner i sin studie att de får olika resultat beroende på vilken slags fond det handlar om. 

Aktiefonderna med aktiv förvaltning (och då oftast även högre avgift) har högre avkastning 

än aktiefonder med passiv förvaltning. När det gäller räntefonderna finner de ett negativt 

samband mellan avgifter och avkastning. De räntefonder som har högre avgift presterar 

sämre än räntefonder med låg avgift. Enligt moderna portföljteorin är investerare rationella 

och vill ha högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk investeraren är beredd att ta, 

det vill säga investeraren borde, utifrån sin risknivå, välja den fond som har högst riskjusterad 

avkastning (Elton et. al. 2011). 

Sharpe (1966) kommer fram till att större fonder presterar marginellt bättre än vad 

mindre fonder gör, medan andra som till exempel Gobitschek menar att små fonder är bättre 

då de varierar mer i sin avkastning än stora fonder som mer eller mindre följer index. 

Johansson och Torstensdotter (2007) finner i sin undersökning att det finns ett positivt 

samband mellan storlek och avkastning. Stora fonder presterar enligt dem bättre än små. 

Medan Chen et al. (2004) i sin undersökning konstaterar att fondstorlek har ett negativt 

samband med avkastning. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) finner i sin 

undersökning att huruvida stora eller små fonder presterar bäst är olika beroende på vilken 

slags fond det är. När det gäller aktiefonder ger små fonder högst avkastning medan det är 

tvärtom, stora fonder ger högst avkastning, för till exempel räntefonder. 

3.4.1 Hypoteser 
De tidigare studierna ligger till grund för analysen av vårt datamaterial. I analysen jämförs 

våra resultat med de resultat som framgår av litteraturöversikten.  

Angående avgifterna visar tidigare forskning tvetydighet i frågan om avgifterna, vissa studier 

visar att det finns ett negativt samband mellan avkastning och avgifter, medan andra studier 

finner ett positivt samband. Det innebär att det inom forskningsområdet råder oklarhet kring 

om det finns ett samband och hur det i sådant fall ser ut. För den här studiens urval kan vi 
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därför bara spekulera i om det finns ett samband, och om det i sådant fall kommer att visa sig 

vara positivt eller negativt. Därför väljer vi att utgå från att det inte finns något samband, och 

studiens första hypotes (H1) är således: Det finns inget samband mellan fondernas 

riskjusterade avkastning och fondernas avgifter. 

I likhet med tidigare studier rörande avgifter, visar tidigare studier rörande fondstorlek 

också meningsskiljaktighet kring hur ett eventuellt samband med riskjusterad avkastning 

yttrar sig. Därför väljer vi även här att utgå ifrån att det inte finns något samband, och vår 

andra hypotes (H2) lyder som följer: Det finns inget samband mellan fondernas riskjusterade 

avkastning och fondernas storlek. 

3.4.2 Analysmodell 
Våra resultat utifrån hypoteserna analyseras sedan utifrån tidigare forskning tillsammans med 

modern portföljteori (MPT) och den effektiva marknadshypotesen (EMH), enligt modellen 

nedan: 

 

Modell 2 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs ingående hur studien genomförs. Förklaringar av de olika 

ekvationerna som används och hur urval och datainsamling utförs ges. Variablerna som 

används i undersökningen beskrivs utförligt. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

4.1 Urval 

I vårt urval utgår vi från samtliga fonder som är valbara inom premiepensionen 2015-03-31. 

Av de 814 fonderna som spararna kan välja mellan använder vi oss av de fonder som det 

finns publicerad information om sharpekvot på Pensionsmyndighetens hemsida samt de 

fonder som information om fondförmögenhet finns tillgänglig för hos Morningstar. Vårt 

urval består således av de 693 fonder som Pensionsmyndigheten publicerar information om 

sharpekvot, avgift och fondförmögenhet om. Det är 484 aktiefonder, 116 räntefonder, 67 

blandfonder och 26 generationsfonder. Att vi utgår från alla fonder som i dagsläget är valbara 

inom premiepensionen innebär att vårt urval är så gott som fullständigt och därmed får 

studien en hög reliabilitet. Hade vi bara tagit med ett mindre urval av fonderna inom 

premiepensionen, hade det kunnat bli svårt att dra generella slutsatser – vilket nu är möjligt. 

Dessutom är det av värde att ha med alla fonder i den mån det går, då en del av syftet är att 

beskriva urvalet.  

4.1.1 Datainsamling 

De data som analyseras hämtas till största del från Pensionsmyndigheten. Kompletterande 

uppgifter hämtar vi från Morningstar, vilket är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation (Morningstar 2015a). All data är sekundärdata, men eftersom den kommer 

från Pensionsmyndigheten som är en oberoende statlig myndighet (Pensionsmyndigheten 

2015b) anser vi att den är trovärdig. Då Morningstar är ett välkänt och oberoende bolag väljer 

vi att lita på att även den är riktig. För att säkerställa att all data vi använder är korrekt 

kontrollerar vi de båda källornas data mot varandra. 

4.2 Variabler 

4.2.1 Sharpekvot 
Vi väljer att använda sharpekvoten som mått för avkastningen i förhållande till risken. 

Sharpekvoten som mått har fått sitt namn efter William Sharpe, som utvecklade metoden 

1966. Sharpekvoten innebär i praktiken att fondens avkastning, utöver det riskfria 

placeringsalternativets avkastning, divideras med standardavvikelsen (se utförlig beskrivning 

av standardavvikelsen i avsnitt 4.3.3) i portföljens avkastning (Sharpe 1966). Ju högre 
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sharpekvot en fond har, desto bättre har fonden presterat i förhållande till sin marknadsrisk 

(De Ridder och Råsbrant 2000, 135).  

Pensionsmyndigheten, som vi hämtar fondernas sharpekvoter från, räknar ut 

sharpekvoten enligt följande formel: 
 

ℛ! − ℛ!
!  

 
ℛ! = avkastning på portföljen (i det här fallet fonden) 
ℛ! = avkastning på det riskfria placeringsalternativet 
! = standardavvikelsen i avkastning för portföljen (fonden) 

Att mäta avkastning är komplicerat, och enligt modern portföljteori vill en placerare 

som tänker rationellt uppnå så hög avkastning per risk som möjligt. Då sharpekvoten mäter 

avkastning i förhållande till standardavvikelse, risk, är sharpekvot ett lämpligt mått att studera 

för rationella placerare. Detta innebär därmed att placerare, enligt den moderna portföljteorin, 

vill uppnå en så hög sharpekvot som möjligt (Morningstar 2015c).  

Den genomsnittliga sharpekvoten som vi väljer att använda och som är presenterad i 

Pensionsmyndighetens fonddatabas är angiven i ett genomsnitt för de senaste tre åren (2012-

03-31 till 2015-03-31). Att den finns tillgänglig för alla enskilda premiepensionssparare och 

är det mått på riskjusterad avkastning som Pensionsmyndigheten använder sig av, gör att vi 

anser sharpekvoten vara ett lämpligt mått på riskjusterad avkastning för den här studien. 

4.2.2 Storlek 
Som mått på fondstorlek väljer vi att använda fondförmögenhet, vilket definieras som det 

totala värdet av fondens tillgångar, med fordringar inkluderade och skulder borträknade 

(Morningstar 2015b). Fondförmögenheten är snedfördelad, och för att vara lämpliga för en 

regressionsanalys ska variablerna vara normalfördelade, det vill säga vara så symmetriskt 

fördelade kring medelvärdet, som möjligt (Dahmström 1991, 273). Därför använder vi oss av 

fondförmögenheten i miljoner SEKs naturliga logaritm (som tagits fram i Excel) i 

regressionsanalyserna.  

4.2.3 Avgift 
Som avgift använder vi den avgift som Pensionsmyndigheten presenterar, det vill säga 

förvaltningsavgiften som spararen får betala för fonden, efter det att rabatten som 

Pensionsmyndigheten ger dragits av.  
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4.2.3.1 Pensionsmyndighetens administrativa avgift  

Den administrativa avgiften på 0,14% (max 120 kronor) som Pensionsmyndigheten tar ut tas 

inte med i undersökningen. Den är lika hög oavsett vilka fonder pensionsspararen än valt att 

placera sina pengar i. Det är en kostnad som spararen får automatiskt när pengar sätts av till 

premiepensionen och således inget spararen kan påverka. För vår undersökning har den här 

avgiften inte någon betydelse, då den är en lika stor andel av sparandet oavsett fond.    

4.2.4 Kontrollvariabler 
Det som skiljer våra olika fondkategorier åt är framförallt storleken på risken 

(standardavvikelsen), som enligt portföljteorin har ett självklart samband med fondens 

avkastning (Elton et. al. 2011). Genom att vi använder oss av Pensionsmyndighetens 

kategorisering av fonderna, det vill säga uppdelade i aktiefonder, räntefonder, blandfonder 

och generationsfonder, minskar vi risken för att variabeln risk ska påverka våra 

regressionskoefficienter till att visa ett snedvridet resultat. Våra oberoende variabler 

fondstorlek och fondavgift blir även de kontrollvariabler för varandra då vi undersöker deras 

samband med den riskjusterade avkastningen.  

4.3 Beskrivande statistik 

4.3.1 Aritmetiska medelvärdet 

För att beräkna den genomsnittliga sharpekvoten, storleken, avgiften och standardavvikelsen i 

respektive fondkategori använder vi oss av det aritmetiska medelvärdet, vilket är summan av 

alla värden dividerat med antal värden. Det vill säga:  

 

×1 +×!
!  

 

Där x i det här fallet är sharpekvot, storlek eller avgift, och n är antalet observationer, vilket i 

det här fallet är antalet fonder i kategorin (De Ridder 2003, 71).  

4.3.2 Median 

Medianen är det mittersta värdet av alla observationer. Är det ett jämnt antal tal definieras 

medianen som det aritmetiska medelvärdet av de två mittersta observationerna. Medianen är 

lämplig att titta på för att få ett hum om hur spridningen ser ut bland observationerna. 

Avviker medianen mycket från medelvärdet innebär det att urvalet är viktat åt något håll. För 

att enkelt räkna ut medianen sorteras alla värden i nummerordning. Sedan adderas ett till 
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antal observationer och summan divideras med två, för att få fram vilken plats i 

nummerordningen som motsvaras av medianen. Det vill säga: 

 

! + 1
2  

 

Där n i det här fallet är antal värden, sorterade i storleksordning (Körner och Wahlgren 2012, 

72-73).  

4.3.3 Standardavvikelse 

En variabel som ingår i ekvationen för sharpekvoten är standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen är även det mått på risk som Pensionsmyndigheten använder sig av. 

Standardavvikelsen är ett sätt att beskriva spridningen. Måttet visar hur mycket 

observationens värde i genomsnitt skiljer sig från medelvärdet (Körner och Wahlgren 2012, 

102-104).  

Standardavvikelsen räknas ut genom: 

! = ∑(×−×!
! − 1  

 

Där x i vårt fall är fondens avkastning, ! är fondens medelavkastning och n är tiden. 

4.4 Regressionsanalys 

För att analysera huruvida det finns ett samband mellan sharpekvot och storlek samt avgift, 

utförs regressionsanalyser för samtliga fondkategorier. En regressionsanalys är en slags 

förklaringsanalys som innebär att med hjälp av en eller flera faktorer försöka förklara en viss 

företeelse. I dess enklaste form innebär en regressionsanalys att ett samband mellan två 

variabler bestäms genom att ett linjärt samband mellan variablerna konstrueras. 

Regressionsanalys är en vanligt förekommande statistisk metod för företagsekonomiska 

analyser (De Ridder 2003, 78-79). Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) använder sig av 

regressioner för att göra sin analys, där de jämför fonders avkastning med olika faktorer. Att 

de använder sig av den metoden gör att vi anser regressionsanalys vara lämpligt även för vår 

studie, då vi studerar och analyserar fonder på ett liknande sätt. En regressionsanalys består 

av en beroende variabel, och en eller fler oberoende variabler. Vid endast en oberoende 

variabel kallas regressionen för enkel, och vid fler än en oberoende variabel kallas 
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regressionen för multipel (Gujarati 2004, 25). Då vår studie består av en beroende variabel 

(sharpekvot) och två oberoende variabler, så innebär det att det mest lämpade för studien är 

multipel regression. I studiens multipla regressioner är sharpekvoten beroende variabel och 

oberoende variabler är fondstorlek och fondavgift. För att ge en överskådlig bild av urvalet i 

de olika fondkategorierna tar vi även fram flera spridningsdiagram med en enkel 

regressionslinje. 

4.4.1 Multikollinearitet 
Multikollinearitet innebär att förklaringsvariablerna korrelerar, det vill säga att ett linjärt 

samband mellan två eller flera oberoende variabler råder. Det innebär att det blir svårt att 

urskilja vilken av de oberoende variablerna som har en effekt på den beroende variabeln, 

vilket leder till att resultaten inte blir signifikanta (Gujarati 2004, 344-346). För att 

kontrollera för multikollinearitet tas en korrelationen mellan de oberoende variablerna fram. 

4.4.2  Korrelation 

Korrelation utförs för att få reda på om det finns ett samband mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten visar hur starkt sambandet är och i vilken riktning sambandet är.  

En korrelationskoefficient på 0 innebär att inget samband föreligger, en 

korrelationskoefficient på 1 innebär att ett perfekt positivt samband föreligger, och en 

korrelationskoefficient på -1 innebär att ett perfekt negativt samband föreligger. Ju mer 

värdet avviker från noll, desto större är sambandet. För att räkna ut korrelationskoefficienten 

används den här formeln: 

! = !ℴ!(×,!)
!"#(×) ∗ !"#(!)

 

 

! = korrelationskoefficienten 

!ℴ! = kovariansen (väntevärdet för funktionen) 

x och ! = de oberoende variablerna 

!"# = Variansen 

(Körner och Wahlgren 2006, 104-105).  
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4.5 Relevans och tillförlitlighet 

För att en studie ska vara relevant, det vill säga ha en hög validitet, är det av yttersta vikt att 

studien mäter det den avser mäta. För att studien dessutom ska vara tillförlitlig måste den 

dessutom ha en hög reliabilitet, vilket enkelt kan förklaras som reproducerbarhet – studien 

ska visa samma resultat om den reproduceras av andra personer vid en annan tidpunkt 

(Saunders, Lewis och Thornhill 2012, 156-157). 

4.5.1 Validitet 

En studies validitet avser huruvida mätmetoden mäter den egenskap som avses mätas. 

(Saunders, Lewis och Thornhill 2012, 157). Vi avser mäta sambandet mellan variablerna 

sharpekvot, avgift och fondstorlek, vilket vi gör med hjälp av en regressionsanalys. 

Mätmetoden är en väl använd och välbeprövad metod i företagsekonomiska studier, vilket 

bidrar till en hög validitet Nästintill hela populationen studeras i studien, vilket innebär att 

studiens validitet kan antas vara hög, då vi kan anta att vår data är representativ för 

verkligheten. För att studien ska anses vara valid krävs även att studien är reliabel, i nästa 

stycke följer ett avsnitt om studiens reliabilitet. 

4.5.2 Reliabilitet 

All data som används i studien är hämtad från välkända och trovärdiga källor som 

Pensionsmyndigheten och Morningstar vilket innebär att trots att det är sekundärkällor är vår 

data tillförlitlig. Metoden som används i undersökningen är utförligt beskriven vilket gör att 

det även på den punkten är lätt att efterlikna studien. Då urvalet består av hela populationen 

premiepensionsfonder finns det inte någon risk att det på grund av urvalet skulle bli 

skillnader i resultatet om undersökningen reproduceras. Värdena på variablerna har varit 

färdiguträknad när den hämtats från Pensionsmyndigheten och Morningstar, vilket innebär att 

risken för beräkningsfel är liten. All data har dessutom kontrollerats, vilket gör att vi kan 

konstatera att studien har en hög reliabilitet. Samma resultat skulle uppnås om studien gjordes 

igen med samma metod och samma data.  

4.6 Metodkritik 

4.6.1 Datainsamling 
Att en del fonder tagits bort från vårt urval på grund av att vi saknar data om dem innebär att 

vårt urval inte är helt fullständigt. Att det skulle påverka vårt resultat är dock inte särskilt 

troligt då de är en så pass liten del av det totala fondutbudet inom premiepensionen. Att vår 

undersökning baseras på sekundärdata och att den hämtas från olika databaser kan kritiseras 
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då det eventuellt finns risk för att de olika databaserna använder sig av olika 

redovisningsmetoder och definitioner. Den risken har vi försökt minska genom att använda 

trovärdiga och välansedda databaser samt genom att så långt det går jämföra vår data från de 

båda databaserna.  

4.6.2 Sharpekvot 

Valet att använda sharpekvot som variabel för riskjusterad avkastning kan kritiseras då det 

finns andra mått som anses ge en sannare bild av avkastningen (De Ridder och Råsbrant 

2000, 135). Att det skulle vara så stor skillnad att resultatet i vår undersökning skulle kunna 

bli annorlunda med ett annat mått på avkastningen anser vi inte som troligt. Vi menar att hur 

exakt mätningen av avkastning blir inte är det viktiga i vår undersökning då vi enbart är ute 

efter att se ett eventuellt samband och inte att mäta en exakt avkastning.  

4.6.3 Extremvärden 
Om det finns värden som avviker markant från övriga värden kallas dem för extremvärden. 

Beror de på mätfel bör de uteslutas. Finns det däremot kännedom om att de extrema värdena 

är sanna kan de bidra till ökad förståelse för hur variablerna varierar (Dahmström 2011, 228-

229). Då vårt urval (bortsett från de fonder som saknat data) är på hela populationen, det vill 

säga alla fonder som är valbara inom premiepensionen, och inte på ett mindre urval bland 

dem, har vi valt att låta alla extremvärden vara kvar. Om vår undersökning istället varit på 

endast ett litet urval av fonderna hade det kanske funnits risk för att extremvärdena skulle 

påverka vårt resultat till att bli missvisande. Det hade varit omöjligt att dra några generella 

slutsatser om hela populationen, och att ta bort extremvärden och ersätta dem med ett annat 

värde hade varit nödvändigt. I vår studie vore det istället missvisande att ta bort 

extremvärdena.   

4.6.4 Survivorship bias   

Ett problem vid fondstudier är att fonder som underpresterar eller har ett så pass lågt 

marknadsvärde att det av förvaltarna inte anses lönsamt att behålla fonden, tenderar att 

försvinna från marknaden. Detta problem definieras som survivorship bias och innebär att 

studier kan bli missvisande, då fonder som underpresterat inte tas med i beräkningarna, 

eftersom de inte längre finns kvar på marknaden. Ofta försvinner dock inte fonder helt från 

marknaden, utan det är vanligt att de läggs ihop med andra fonder inom samma 

förvaltningsbolag (Elton et al. 1996). 

Elton et al. (1996) uppskattar surviviorship bias på amerikanska fonder vara kring 1% 

per år. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) finner att surviviorship bias är ett mindre 
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problem vid studier av svenska fonder, än vad tidigare studier på amerikanska fonder funnit. 

Vi är medvetna om att risken för survivorship bias i vår studie finns men väljer att bortse från 

det, då målet med vår studie är att ge en beskrivande bild av fonderna som finns i 

premiepensionsvalet idag, vilket innebär att eventuella fonder som funnits tidigare men 

försvunnit inte är av intresse för vår undersökning.  
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5. Resultat 

Det här avsnittet presenterar resultatet från undersökningen. Först presenteras den 

beskrivande statistiken, vilken innehåller tabeller över fondkategoriernas lägsta och högsta 

värde, medelvärde och median för samtliga variabler, samt spridningsdiagram. 

Korrelationen mellan de oberoende variablerna visas, och sist följer resultaten från de 

multipla regressionsanalyserna för samtliga fondkategorier. 

5.1 Beskrivande statistik 

5.1.1 Lägsta respektive högsta värde 

Nedan följer en tabell över respektive fondkategoris samt samtliga fonders lägsta respektive 
högsta värden. 
 
Tabell 2 

  Antal Sharpekvot Fondförmög
enhet  
(Mkr SEK) 

Avgift Standardav
vikelse 

Aktiefonder 485 -1 
3,7 

15,9 
269419,7 

0% 
0,89% 

5,2 
35,3 

Räntefonder 114 -1,1 
6,4 

53,3 
47302,1 

0,05% 
0,42% 

0,1 
10,1 

Blandfonder 68 0 
2,7 

40,3 
199143,7 

0,18% 
0,62% 

2,1 
13,4 

Generationsfonder 26 1,8 
2,8 

379,1 
31544,4 

0,18% 
0,21% 

2,2 
8,1 

Alla fonder 693 -1,1 
6,4 

15,9 
269419,7 

0% 
0,89% 

0,1 
35,3 

 
I tabellen ser vi att det är större variationer i sharpekvoten för aktiefonder och räntefonder än 

för blandfonder och generationsfonder, dock bör det tydliggöras att det förekommer flest 

fonder i dessa två fondkategorier. Både den minsta fonden och den största fonden är 

aktiefonder, och inom kategorin aktiefonder återfinns även den lägsta och högsta avgiften. 

Den högsta standardavvikelsen är nästan tre gånger så hög för aktiefonder som för de andra 

fondkategorierna – det visar tydligt att risken är större i aktiefonder. 
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5.1.2 Medelvärde och median 
Nedan följer en tabell som visar det aritmetiska medelvärdet med medianvärdet inom 

parentes för samtliga fondkategorier och för samtliga fonder.   

Tabell 3 

 Antal Sharpekvot Fondförmö
genhet (Mkr 
SEK) 

Avgift Standardavvi
kelse 

Aktiefonder 485 1,391  
(1,6) 

5763,35 
(2063) 

0,593% 
(0,64%) 

11,818 
(11) 

Räntefonder 114 1,726 
(1,3) 

5065,19 
(2090,3) 

0,272% 
(0,27%) 

3,911 
(4) 

Blandfonder 68 1,688 
(1,85) 

7156,57 
(1864,65) 

0,475% 
(0,49%) 

6,333 
(5,85) 

Generationsfonder 26 2,277  
(2,3) 

7820,22 
(3640) 

0,197%  
(0,2%) 

5,927 
(7) 

Alla fonder 693 1,513  
(1,6) 

5852,56 
(2091,6) 

0,514% 
(0,51%) 

9,758 
(9,6) 

 

Genomsnittlig sharpekvot för alla fonderna är 1,513. Den högsta genomsnittliga sharpekvoten 

finns i kategorin generationsfonder (2,277) medan den lägsta finns i kategorin aktiefonder 

(1,391). Genomsnittlig fondförmögenhet, mätt i miljoner svenska kronor, för alla fonderna är 

5852,56. Den högsta genomsnittliga fondförmögenheten finns i kategorin generationsfonder 

(7820,22) medan den lägsta finns i kategorin räntefonder (5065,19). 

Genomsnittlig avgift för alla fonder är 0,514%. Den högsta genomsnittliga avgiften 

finns i kategorin aktiefonder (0,593%) medan den lägsta finns i kategorin generationsfonder 

(0,197%). Den genomsnittliga risken, mätt i standardavvikelse, är 9,758 för alla fonder och är 

högst för aktiefonder (11,818) och lägst för räntefonder (3,911). 

Att medianvärdet för den riskjusterade avkastningen är högre än medelvärdet för 

kategorierna aktiefonder, blandfonder och generationsfonder innebär att de flesta fonderna 

faktiskt har högre riskjusterad avkastning än vad medelvärdet antyder. För samtliga 

fondkategorier är fondstorlekens median lägre än medelvärdet, vilket innebär att de flesta 

fonder är mindre än vad medelfonden är. För blandfonder är skillnaden mellan fondstorlekens 

medelvärde och median störst, både sett procentuellt och till miljoner SEK. För variablerna 

avgift och standardavvikelse är inte skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet lika 
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stor. Det mest anmärkningsvärda där är i stället att det skiljer så pass mycket mellan de olika 

fondkategorierna.  

Notera att standardavvikelsen används för att ta fram sharpekvoten, vilket rent 

matematiskt innebär att en högre standardavvikelse ger en lägre sharpekvot.  

5.1.3 Spridningsdiagram 
Nedan följer spridningsdiagram med regressionslinjer för linjära regressioner mellan 

sharpekvot och storlek, respektive sharpekvot och avgift för alla fonder i urvalet och för 

samtliga fondkategorier. Spridningsdiagrammen ger en överskådlig bild som tydligt visar 

skillnaderna mellan de olika fondkategorierna. Observera att diagrammens skalor skiljer sig 

då de är anpassade efter de värden som finns i respektive fondkategori.  
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Samtliga fonder   

 Diagram 1: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Storlek 

 
Diagram 2: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Avgift 

 
 
Spridningsdiagrammen för samtliga fonder illustrerar hur pass spridda värdena för 

avkastning, storlek och avgift är i hela urvalet. Av detta kan utläsas lägsta och högsta värde 

för samtliga fonder, som tabell 2 i kapitel 5.1.1 visade, men diagrammet visar även hur 

spridningen där emellan är. Ur diagram 1 kan bland annat utläsas att många fonder befinner 

sig kring medelvärdet för både sharpekvot och storlek – men att det finns ett antal värden som 

utmärker sig åt båda håll. Ur diagram 2 kan bland annat utläsas att det finns ett antal fonder 

som utmärker sig genom att ha en relativt låg avgift, men hög sharpekvot. Diagram 2 visar 

också att ingen fond har en högre avgift än 0,89% – men att ett antal fonder med olika 

sharpekvot har exakt 0,89% i avgift. 



30 

Aktiefonder 

 Diagram 3: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Storlek

 
Diagram 4: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Avgift

 
 

I diagrammen för aktiefonder ser vi en spridning i värdena för samtliga variabler. Diagram 3 

visar en spridning där flest värden ligger i mitten kring medelvärdet men med ett antal 

extremvärden i kategorin för både sharpekvot och storlek. Diagram 3 visar också att den 

största aktiefonden har en sharpekvot strax över 2 och att den näst största aktiefonden inte är i 

närheten av lika stor som den största. Diagram 4 visar en spridning kring regressionslinjen, 

och det syns att spridningen i sharpekvot är större bland aktiefonder med högre avgifter än 

bland aktiefonder med lägre avgifter. Det ska dock poängteras att det finns fler fonder med 

avgifter som hamnar högt upp på skalan, än avgifter som anses låga. 
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Räntefonder  

 Diagram 5: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Storlek 

 
Diagram 6: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Avgift 

 
 

I diagrammen för räntefonder ser vi hur spridningen mellan räntefondernas värden för 

avkastning, storlek och avgifter är. Det är relativt många som har en låg sharpekvot och 

hamnar under regressionslinjen medan drygt ett tiotal räntefonder är utstickande med markant 

högre sharpekvot. Vi kan även ur diagram 5 utläsa att den största fonden och den minsta har 

relativt lika sharpekvot.  I diagram 6 kan vi se att det är ett antal fonder som har den högsta 

avgiften (0,42%), och att dessa fonder inte har några sharpekvoter som är extrema i 

förhållande till övriga. 
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Blandfonder 

 Diagram 7: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Storlek 

 
Diagram 8: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Avgift 

  
 

Spridningsdiagrammen för blandfonderna visar en stor spridning i både sharpekvot, storlek 

och avgift inom intervallet för blandfonder. Diagram 7 visar att den största blandfonden är 

markant större än den näst största blandfonden. Ur diagram 8 kan utläsas att nio av de 68 

blandfonderna har den högsta avgiften i kategorin, nämligen 0,62%. Mellan dessa nio fonder 

är spridningen i sharpekvot förhållandevis stor. Fyra av de 68 blandfonderna har den lägsta 

avgiften, 0,18%. Mellan dessa fyra fonder är spridningen i sharpekvot förhållandevis liten. 
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Generationsfonder 

 Diagram 9: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Storlek

 
Diagram 10: Enkel linjär regression - Sharpekvot/Avgift 

 
 

Spridningsdiagrammen för generationsfonderna har små intervall jämfört med resterande 

fondkategorier, och generationsfonder är kategorin med minst antal fonder. Diagram 9 visar 

hur pass utspridda de olika värdena är inom intervallet. Diagram 10 visar att samtliga fonder 

har en av fyra olika avgiftsnivåer, vilka alla ligger mellan 0,18% och 0,21%, flertalet 

generationsfonder har även exakt samma standardavvikelse och avgift. 
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5.2 Korrelation mellan de oberoende variablerna 

För att kontrollera hur de oberoende variablerna förhåller sig till varandra beräknas 

korrelationen mellan avgift och fondförmögenhet för samtliga fonder. Korrelationen visar att 

sambandet mellan avgift och fondförmögenhet är signifikant (p<0,05). Sambandet är 

negativt, ≈-0,26. Då sambandet är svagt föreligger det inte en stark multikollinearitet mellan 

variablerna, och ur den aspekten anses det vara lämpligt att använda båda variablerna i 

samma multipla regression. 

5.3 Multipla regressioner 
Nedan följer multipla regressioner för samtliga fonder och samtliga fondkategorier, med 

sharpekvot som beroende variabel, och storlek samt avgift som oberoende variabler. 

Viktigt att ha i bakhuvudet vid tolkandet av regressionerna är att det inte handlar om ett 

orsakssamband, det vill säga en ökning av avgiften eller storleken leder inte till någon 

förändring i sharpekvoten. Regressionerna talar i det här fallet om hur det genomsnittliga 

sambandet ser ut för respektive faktor och fondkategori. 

5.3.1 Samtliga fonder 

Tabell 4 

  Regressions- 
koefficienten 

t-värde p-värde 

Fondförmögenhet  0,12652  5,45  <0,0001 * 

Avgift  -1,1187  -7,08  <0,0001 * 

  
Förklaringsgrad: 13,55%  
Ekvationen: Sharpekvot = 1,1332 + 0,12652 LN Fondförmögenhet - 1,1187 Avgift 
Signifikans markeras med * 
 
I regressionen för samtliga fonder är båda våra resultat signifikanta. (p<0,05) 

Förklaringsgraden är på 13,55% vilket innebär att fondförmögenhet och avgift tillsammans 

förklarar 13,55% av sharpekvoten. Regressionen visar att den oberoende variabeln 

fondförmögenhet visar ett positivt samband med den beroende variabeln sharpekvot. 

Eftersom fondförmögenheten är logaritmerad måste den divideras med 100 för att tolkas. Ett 

positivt samband på 0,0012652 (0,12652/100) innebär att om fondförmögenheten är en enhet 

(1 miljon kronor) högre i en fond än i en annan i övrigt likadan fond, är sharpekvoten i 

genomsnitt 0,0012652 enheter högre i den större fonden. För den oberoende variabeln avgift 

visar regressionen ett negativt samband med den beroende variabeln sharpekvot. Det negativa 
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sambandet på 1,1187 innebär att om avgiften är en enhet (1%) högre i en fond än i en annan 

är sharpekvoten i genomsnitt 1,1187 enheter lägre i fonden med den högre avgiften. 

5.3.2 Aktiefonder 
Tabell 5 

  Regressions- 
koefficienten 

t-värde p-värde 

Fondförmögenhet  0,12853 5,28 <0,0001 * 

Avgift -0,7980 -4,41 <0,0001 * 

  
Förklaringsgrad: 12,27%  
Ekvation: Sharpekvot = 0,9106 + 0,12853 LN Fondförmögenhet - 0,7980 Avgift. 
Signifikans markeras med * 
 

I regressionen för aktiefonderna är båda våra resultat signifikanta. (p<0,05) 

Förklaringsgraden är på 12,27% vilket innebär att fondförmögenhet och avgift tillsammans 

förklarar 12,27% av aktiefondernas sharpekvot. Regressionen visar att det finns ett positivt 

samband mellan den oberoende variabeln fondförmögenhet och den beroende variabeln 

sharpekvot. Det positiva sambandet på 0,0012853 (0,12853/100) innebär att för en aktiefond 

med en fondförmögenhet på en miljon kronor mer än en annan i övrigt likadan aktiefond är 

sharpekvoten i genomsnitt 0,0012853 enheter högre för den större aktiefonden än den mindre 

fonden. För den oberoende variabeln avgift visar regressionen ett negativt samband till den 

beroende variabeln sharpekvot. Det negativa sambandet på -0,7980 innebär att en aktiefond 

med en procentenhet högre avgift i genomsnitt har en 0,7980 enheter lägre sharpekvot än en i 

övrigt likadan fond med en procentenhet lägre avgift. 

5.3.3 Räntefonder 

Tabell 6 

  Regressions- 
koefficienten 

t-värde p-värde 

Fondförmögenhet  0,23485  2,42 0,0172 * 

Avgift  -4,423  -4,04 0,0001 * 

  
Förklaringsgrad: 14,99% 
Ekvation: Sharpekvot = 1,1252 + 0,23485 LN Fondförmögenhet - 4,423 Avgift. 
Signifikans markeras med * 
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I regressionen för räntefonder är resultaten för både fondförmögenhet och avgift signifikant. 

(p<0,05) Förklaringsgraden är på 14,99% vilket innebär att fondförmögenhet och avgift 

tillsammans förklarar 14,99% av sharpekvoten. Regressionen visar ett positivt samband 

mellan den oberoende variabeln fondförmögenhet och den beroende variabeln sharpekvot. 

Det positiva sambandet på 0,0023485 (0,23485/100) innebär att om fondförmögenheten för 

en räntefond är en miljon kronor mer än en annan, i övrigt likadan, räntefonds förmögenhet är 

sharpekvoten i genomsnitt 0,0023485 enheter högre. Det finns ett negativt samband mellan 

avgift och sharpekvot på -4,423, vilket innebär att om allt i två fonder är lika, men den ena 

fonden har en procentenhet högre avgift, så har den fonden i genomsnitt en -4,423 lägre 

sharpekvot.  

5.3.4 Blandfonder 
Tabell 7 

  Regressions- 
koefficienten 

t-värde p-värde 

Fondförmögenhet  0,10128  2,53 0,0137 * 

Avgift  -1,5358  -2,90 0,0050 * 

  
Förklaringsgrad: 23,93% 
Ekvation: Sharpekvot = 1,6703 + 0,10128 LN Fondförmögenhet - 1,5358 Avgift. 
Signifikans markeras med * 
 
I regressionen för blandfonder är båda resultaten signifikanta (p<0,05). Förklaringsgraden är 

på 23,93% vilket innebär att fondförmögenhet och avgift tillsammans förklarar 23,93% av 

sharpekvoten. Regressionen visar ett positivt samband mellan den oberoende variabeln 

fondförmögenhet och den beroende variabeln sharpekvot. Det positiva sambandet på 

0,0010128 (0,10128/100) innebär att om fondförmögenheten är en miljon kronor mer i en 

blandfond än en annan blandfond (som i övrigt är likadan) är sharpekvoten i genomsnitt 

0,0010128 enheter mer för den större fonden än för den mindre fonden. För den oberoende 

variabeln avgift och den beroende variabeln sharpekvot visar regressionen ett negativt 

samband. Det negativa sambandet på -1,5358 innebär att om avgiften är en procentenhet 

högre för en fond, är sharpekvoten i genomsnitt 1,5358 enheter lägre, om allt annat i fonderna 

i övrigt är lika.  
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5.3.5 Generationsfonder 
Tabell 8 

  Regressions- 
koefficienten 

t-värde p-värde 

Fondförmögenhet  -0,16828  -2,58 0,0166 * 

Avgift  -6,421  -0,87 0,3915 

  
Förklaringsgrad: 18,16% 
Ekvation: Sharpekvot = 4,948 - 0,16828 LN Fondförmögenhet - 6,421 Avgift. 
Signifikans markeras med * 
 

I regressionen för generationsfonder är resultatet för fondförmögenhet signifikant. Resultatet 

för avgift är inte signifikant. Förklaringsgraden är på 18,16% vilket innebär att 

fondförmögenhet och avgift tillsammans förklarar 18,16% av sharpekvoten. Regressionen 

visar ett negativt samband mellan den oberoende variabeln fondförmögenhet och den 

beroende variabeln sharpekvot. Det negativa sambandet på 0,0016828 (0,16828/100) innebär 

att om fondförmögenheten är en miljon kronor högre för en fond än för en annan, i övrigt 

lika, fond kommer den större fonden i genomsnitt ha en 0,0016828 enheter högre sharpekvot 

än den mindre fonden.  
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6. Analys och diskussion 

I det här avsnittet analyseras resultaten från undersökningen. Kopplingen mellan studiens 
resultat, tidigare studier inom ämnet, effektiva marknadshypotesen samt moderna 
portföljteorin presenteras och diskuteras. Slutligen diskuteras begränsningar för resultatet. 
 
Syftet med vår undersökning var att ge en ökad förståelse för urvalet av fonder i 

premiepensionen, samt att undersöka om det finns något samband, och i sådant fall hur det 

eventuella sambandet mellan riskjusterad avkastning, fondstorlek och fondavgifter inom 

premiepensionen yttrar sig. Vidare var syftet att reda ut hur det eventuella sambandet skiljer 

sig åt mellan räntefonder, aktiefonder, blandfonder och generationsfonder.  

Vår första hypotes som vi grundade utifrån tidigare forskning var H1: Det finns inget 

samband mellan fondernas riskjusterade avkastning och fondernas avgifter. Vår andra 

hypotes som vi grundade utifrån tidigare forskning var H2: Det finns inget samband mellan 

fondernas riskjusterade avkastning och fondernas storlek.  

6.1 H1: Det finns inget samband mellan fondernas riskjusterade 

avkastning och fondernas avgifter.  

Vi ser direkt att vi kan förkasta vår första hypotes, då vi har signifikanta resultat för 

aktiefonder, räntefonder och blandfonder som talar emot hypotesen. Regressionerna för 

samtliga fondkategorier visar att det finns ett negativt samband mellan riskjusterad 

avkastning och avgift. Det innebär att fonder med högre avgift i genomsnitt har en lägre 

sharpekvot för samtliga fondkategorier. För en aktiefond är skillnaden i sharpekvot inte lika 

stor vid en skillnad i avgiften, som för de övriga fondkategorierna. Överlag är avgiften högre 

i aktiefonder än i andra fonder, vilket gör att när vi undersökt hur skillnad med en 

procentenhet relaterar till sharpekvoten blir den procentenheten en mindre del av den totala 

procentsatsen avgift för aktiefonder än för till exempel räntefonder. Precis som Dellva och 

Olson (1998) finner vi att den riskjusterade avkastningen inte är tillräckligt hög för att de 

höga fondavgifterna ska vara försvarbara.  

Resultatet av vår studie går i linje med både Millers (2007) och Shuklas (2007) 

resultat, det lönar sig inte att betala mer i förvaltningsavgift – avkastningen blir inte stor nog 

för att väga upp för kostnaden. Eftersom fonder inom premiepensionen med högre avgift i 

genomsnitt inte ger en bättre riskjusterad avkastning, är det, sett till den riskjusterade 

avkastningen, bättre att välja fonder med lägre avgift. I Engström och Westerbergs (2003) 
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studie, visade det sig att svenska premiepensionssparare föredrar fonder med låga avgifter – 

vilket vår studie visar är att föredra.  

Vår studie kan bidra till att öka förståelsen hos svenska premiepensionssparare om att 

högre avgifter oftast inte ger högre avkastning. Engström och Westerbergs (2003) studie visar 

att många sparare föredrar billigare fonder, men det är uppenbarligen vanligt att 

pensionssparare betalar mer för aktiv förvaltning, men däremot inte nödvändigtvis för högre 

avkastning.  Genom att öka premiepensionsväljarnas förståelse för skillnaderna mellan olika 

fondalternativ kanske problemen med att väljarna inte gör rationella val, och därmed riskerar 

att råka ut för olika biaser på grund av sin okunskap, som Palme och Sundén (2004) samt 

Karlsson (2007) beskriver, kan minskas.  

Den moderna portföljteorin bygger på att individer är rationella, och väljer det 

alternativ med den högsta möjliga avkastningen utifrån deras riskpreferenser. Utifrån studiens 

resultat och den moderna portföljteorin borde individer således välja fonder inom 

premiepensionen med en låg avgift, då riskjusterad avkastning visade sig vara negativt 

relaterad till avgifter.  

Om effektiva marknadshypotesen stämmer är det omöjligt att konsekvent slå 

marknaden. Att vi får fram ett negativt samband mellan fondernas riskjusterade avkastning 

och fondavgifterna betyder att höga avgifter, som i många fall beror på att fonderna är aktivt 

förvaltade, inte hänger ihop med högre riskjusterad avkastning. Tvärtom, fonderna med låg 

fondavgift har i genomsnitt högre riskjusterad avkastning. Vi tolkar det som att den aktiva 

förvaltningen inte fungerar som den är tänkt. Aktörerna, fondförvaltarna, lyckas inte med att 

slå marknaden. På den punkten stämmer den effektiva marknadshypotesen, i vad vi antar är 

den mellanstarka formen - vi förutsätter att fondförvaltarna tar hänsyn till historisk 

information och all annan offentlig information, men att de inte har någon insiderinformation. 

Det som talar emot att marknaden är effektiv är att vid en effektiv marknad ska priserna 

justera sig själva, och därmed borde avgiften tas hänsyn till när fonderna automatiskt 

prissätts. Om den effektiva marknadshypotesen stämde på den punkten, borde vårt resultat ha 

visat att fonder med en högre avgift i genomsnitt har högre sharpekvot. Som Ennis (2005) 

menar skulle inte avgifterna för fonderna vara för höga vilket de enligt vår studie är. 

6.2 H2: Det finns inget samband mellan fondernas riskjusterade 

avkastning och fondernas storlek. 

Av våra resultat ser vi att vi kan förkasta även vår andra hypotes. För alla våra fondkategorier 

har vi fått signifikanta resultat och samtliga regressionsanalyser visar att det finns ett 
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samband mellan fondernas riskjusterade avkastning och fondernas storlek. För aktiefonder, 

räntefonder, blandfonder och för alla fonder tillsammans finns ett positivt samband i 

regressionen, medan det för generationsfonder finns ett negativt samband.  

Generationsfonderna uppvisar i genomsnitt högre riskjusterad avkastning för små 

fonder medan det för övriga fondkategorier är de stora fonderna som uppvisar högre 

genomsnittlig riskjusterad avkastning. Det skulle kunna bero på att det är de äldsta 

pensionsspararna som står för den största andelen av placeringarna i generationsfonderna (då 

de under åren har hunnit tjäna ihop en högre summa att placera). De som är närmare 

pensionen tenderar att till en större del placera sina pengar i de generationsfonder med lägre 

risk, vilket är mer lämpligt för kortsiktiga placeringar. En del fonder i kategorin 

generationsfonder består av nästintill bara aktier vilket innebär en högre risk medan andra 

består av nästintill bara räntebärande värdepapper vilket då innebär en lägre risk.  

 Generationsfonder med lägre risk har alltså lägre andel aktier och större andel räntebärande 

värdepapper. Det innebär att en större del av placeringarna i generationsfonder är i fonder 

med stor andel räntebärande värdepapper och en mindre andel aktier. I och med att 

räntebärande värdepapper har en lägre risk än aktier, får de större generationsfonderna en 

högre sharpekvot än övriga generationsfonder.  

Att vår undersökning visar ett positivt samband mellan riskjusterad avkastning och 

fondstorleken för kategorin aktiefonder stämmer inte överens med vad Dahlquist, Engström 

och Söderlind (2000) fann i sin studie. Däremot fick vi samma resultat som dem när det 

gäller räntefonderna, ett positivt samband mellan fondstorlek och riskjusterad avkastning. Att 

vi fick olika resultat för just aktiefonderna skulle kunna bero på att aktiefonderna har högst 

genomsnittlig risk och även högst variation i risken. Den höga graden av variation i risk gör 

att resultatet kan skifta mycket beroende på när undersökningen görs. Våra resultat (bortsett 

från det negativa sambandet som visas för generationsfonderna) stämmer bra överens med en 

del av tidigare forskning inom området, som till exempel undersökningarna utförda av Sharpe 

(1966) och Johansson och Torstensdotter (2007). Vårt resultat stämmer dock inte alls överens 

med exempelvis undersökningen utförd av Chen et al. (2004), då de finner ett negativt 

samband mellan fondstorlek och avgift. De hävdar att deras resultat kan förklaras av vad de 

kallar likviditetshypotesen, att stora fonder begränsas av sin storlek i och med att deras 

placeringar i företag med låg omsättning påverkar aktiepriset för mycket. 

Likviditetshypotesen går dock inte att applicera på vårt resultat, då vårt resultat är det 

motsatta. Resultatet från vår studie stämmer inte heller med det Gobitschek (2006) och 

artikeln i Affärsvärlden, om fondstorlekens betydelse, menar. Enligt våra resultat har de 
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större fonderna en högre genomsnittlig riskjusterad avkastning och deras teori om att stora 

fonder enbart följer index tycks inte stämma. 

Vi tror att de varierande resultaten kan bero på att det inte finns något kausalt 

samband mellan riskjusterad avkastning och fondstorlek, det vill säga att det inte är 

fondstorleken i sig som har ett samband med avkastningen utan att det till exempel beror på 

fondförvaltarnas förmåga att hantera stora fonder.  

6.3 Resultatets begränsningar 

Då vi enbart undersökt fonder som finns valbara inom premiepensionen, kan resultatet inte 

generaliseras till alla fonder. Detta eftersom inga undersökningar har gjorts om huruvida 

fonderna som är valbara inom premiepensionen är ett urval som representerar hela 

populationen fonder.  

Att inga kontrollvariabler utöver grupperingarna i fondkategori och att storlek och 

avgift har fungerat som kontrollvariabler åt varandra, har använts i studien gör att vi inte kan 

utesluta att resultatet av regressionsanalyserna, det vill säga sambanden, inte är så kallade 

spuriösa samband. Spuriösa samband innebär att sambandet mellan två variabler egentligen 

beror på en tredje variabel (Dahmström 2011, 214). Då vi enbart har syftat till att se hur 

relationen är mellan riskjusterad avkastning, storlek och avgifter kan vi alltså inte dra 

slutsatser om varför sambanden är som de är, bara att de är som de är. 
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7. Slutsats 

Kommande avsnitt är uppsatsens sista avsnitt, här presenteras slutsatsen och förslag till 
fortsatta studier ges.  
 

Frågan vi ämnade besvara med den här undersökningen var “Hur är relationen mellan 

riskjusterad avkastning, avgift och storlek i de svenska premiepensionsfonderna?” Den har vi 

besvarat genom att studera utbudet av fonder inom premiepensionen, samt genom att 

undersöka hur premiepensionsfondernas avgift och fondförmögenhet relaterar till 

premiepensionsfondernas riskjusterade avkastning (i det här fallet sharpekvot) och sedan 

studerat hur det sambandet skiljer sig åt mellan olika fondkategorier. De fondkategorier vi 

använt oss av är de fondkategorier som pensionsmyndigheten själva grupperar fonderna som 

finns valbara inom premiepensionen i: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och 

generationsfonder.  

Svaret på frågan vi ställde oss i början är att det finns ett signifikant negativt samband 

mellan avgift och sharpekvot för aktiefonder, räntefonder och blandfonder inom 

premiepensionen. För generationsfonder fann vi inget signifikant samband gällande avgift 

och sharpekvot. Det finns ett signifikant positivt samband mellan fondstorlek och sharpekvot 

för aktiefonder, räntefonder och blandfonder, men ett signifikant negativt samband för 

generationsfonder.  

För pensionssparare innebär det att det inte är lönsamt, sett till riskjusterad 

avkastning, att välja dyrare pensionsfonder. För en pensionssparare som enbart tittar på 

fondstorlek och som vill ha en risknivå som går i linje med fonder i någon av kategorierna 

aktiefonder, räntefonder och blandfonder, innebär vårt resultat att det sett till riskjusterad 

avkastning, i genomsnitt är bättre att välja större fonder. Skulle en pensionssparare som 

sparar i generationsfonder enbart titta på storleken och sikta på en hög riskjusterad avkastning 

är mindre fonder att föredra. 

Den effektiva marknadshypotesen säger att om marknaden vore effektiv skulle all 

tillgänglig information avspeglas i priset, vilket innebär att det inte skulle löna sig att betala 

mer för aktiv förvaltning av fonder. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i linje med 

den effektiva marknadshypotesen inte går att slå marknaden – fonder som har högre avgifter 

och i större utsträckning är aktivt förvaltade, presterar inte bättre. Däremot justerar priserna 

på fonderna sig inte “automatiskt” som de enligt den effektiva marknadshypotesen ska göra. 

Utifrån den moderna portföljteorin borde individer välja premiepensionsfonder med en låg 
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avgift, då riskjusterad avkastning - vilken enligt den moderna portföljteorin föredras av 

rationella investerare, visade sig vara negativt relaterad till avgifter.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
En vidareutveckling på vår studie men med andra aspekter, som till exempel etisk hållbarhet, 

för att beskriva likheter och skillnader mellan de olika fonderna i premiepensionens 

fondutbud skulle vara intressant att se. Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att se en 

liknande undersökning men en studie som inte tar hänsyn till premiepensionens rabatt, för att 

kunna se hur mycket resultatet när det gäller avgifterna skiljer sig åt med och utan rabatten. 

En undersökning angående olika orsaker till premiepensionsväljarnas passivitet när det gäller 

att aktivt välja fonder vore också intressant även om det hamnar långt utanför vårt område.  

Att undersöka sambandet mellan avgift och storlek för att kunna dra slutsatser om 

huruvida avgiften påverkar vilka fonder som blir populärast inom premiepensionsvalet, vore 

intressant. En sådan studie skulle vara lämplig att koppla samman med vår studie, i syfte att 

öka förståelsen för premiepensionsspararnas val. Även andra fondattribut vore intressanta att 

addera till undersökningen, om syftet kretsar kring att göra en undersökning om varför 

spararna väljer som de väljer.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Fonder i urvalet 
Bilaga 2 – Regressioner och Korrelation från Minitab 



Bilaga&1&–&Urvalet&
&
Aberdeen Global - Asia Local Currency Short Duration Bond Fund 
Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund 
Aberdeen Global - European Equity Fund 
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 
Aberdeen Global - North American Equity Fund 
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond 
Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund 
Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund 
Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund 
Aberdeen Global - Technology Equity Fund 
Aberdeen Global - UK Equity Fund 
Advisor Världen 
Aktia Capital 
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 
Aktie-Ansvar Europa 
Aktie-Ansvar Sverige 
Aktiespararna Topp Sverige 
Aktiv Europa 
Aktiva Fonder SICAV - Global Stabil 
Alandsbanken SICAV - Nordic Growth 
Alfred Berg Aktiv 
Alfred Berg Fastighetsfond Norden 
Alfred Berg GAMBAK 
Alfred Berg Global Quant 
Alfred Berg Kort Kreditfond 
Alfred Berg Nordic Best Selection 
Alfred Berg Norge 
Alfred Berg Obligasjon 
Alfred Berg Obligationsfond Plus 
Alfred Berg Penningmarknadsfond 
Alfred Berg Ryssland 
Alfred Berg Ränteallokering Plus 
Alfred Berg Sverige Plus 
Allianz Brazil Equity 
Allianz BRIC Equity 
Allianz China Equity 
Allianz Emerging Asia Equity 
Allianz Euro High Yield Bond 
Allianz Europe Equity Growth 
Allianz Europe Small Cap Equity 
Allianz Global Metals and Mining 
Allianz Little Dragons 



Allianz Thailand Equity 
Allianz US Equity Fund 
Allianz US High Yield 
Allra Strategi Försiktig 
Allra Strategi Lagom 
Allra Strategi Modig 
Alpcot Russia 
AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 
AMF Aktiefond Europa 
AMF Aktiefond Global 
AMF Aktiefond Mix 
AMF Aktiefond Nordamerika 
AMF Aktiefond Småbolag 
AMF Aktiefond Sverige 
AMF Aktiefond Världen 
AMF Balansfond 
AMF Räntefond kort 
AMF Räntefond Lång 
AMF Räntefond Mix 
Amundi Funds Absolute Volatility World 
Amundi Funds Equity ASEAN 
Amundi Funds Equity Asia ex Japan 
Amundi Funds Equity Emerging World 
Amundi Funds Equity Euro 
Amundi Funds Equity Europe 
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle 
Amundi Funds Equity Global Resources 
Amundi Funds Equity Global Select 
Amundi Funds Equity Greater China 
Amundi Funds Equity India 
Amundi Funds Equity Japan Value 
Amundi Funds Equity Latin America 
Amundi Funds Equity US Concentrated Core 
Amundi Funds Equity US Relative Value 
AP7 Aktiefond 
AP7 Räntefond 
Avanza Zero - Fonden utan avgifter 
Avaron Emerging Europe Fund 
Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund 
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund 
Aviva Investors - European Equity Fund 
Aviva Investors - Global Convertibles Fund 
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund 
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund 
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund 



AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund 
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund 
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund 
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund 
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund 
Baring Asia Growth Fund 
Baring Eastern Europe Fund 
Baring Europa Fund 
Baring Global Emerging Markets Fund 
Baring Global Resources Fund 
Baring Global Select Fund 
Baring Hong Kong China Fund 
Baring Latin America Fund 
BL - Bond Dollar 
BL - Bond Euro 
BL - Emerging Markets 
BL - Equities America 
BL - Equities Dividend 
BL - Equities Europe 
BL - Equities Horizon 
BL - Global 30 
BL - Global 50 
BL - Global 75 
BL - Global Bond 
BL - Global Equities 
BL - Global Flexible EUR 
BL Fund Selection - 50-100 
BL Fund Selection - Equities 
BlackRock Emerging Europe Fund 
BlackRock Emerging Markets Fund 
BlackRock Euro Markets Fund 
BlackRock European Fund 
BlackRock European Value Fund 
BlackRock Global Allocation Fund 
BlackRock Global Equity Fund 
BlackRock Global Funds China Fund 
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund 
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund 
BlackRock Global SmallCap Fund 
BlackRock India Fund 
BlackRock Japan Flexible Equity Fund 
BlackRock Latin American Fund 
BlackRock New Energy Fund 
BlackRock US Basic Value Fund 
BlackRock US Flexible Equity Fund 
BlackRock World Energy Fund 



BlackRock World Financials Fund 
BlackRock World Gold Fund 
BlackRock World Healthscience Fund 
BlackRock World Mining Fund 
BlackRock World Technology Fund 
Carnegie Afrikafond 
Carnegie Asia 
Carnegie Corporate Bond 
Carnegie Emerging Markets 
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Strategy Fund (A) 
Carnegie Fund - East European Sub-Fund 
Carnegie Fund - European Equity Sub-Fund 
Carnegie Fund - Medical Sub-Fund 
Carnegie Fund - Nordic Markets Sub-Fund 
Carnegie Fund - Svensk kort ränte Sub-Fund 
Carnegie Fund - Svensk Obligationsfond 
Carnegie Fund - Swedish Large Cap Sub-fund 
Carnegie Fund - Swedish Small Cap Sub-fund 
Carnegie Fund - WorldWide Ethical 
Carnegie Fund - WorldWide Sub-Fund 
Carnegie Indienfond 
Carnegie Likviditetsfond 
Carnegie Obligationsfond 
Carnegie Rysslandsfond 
Carnegie Småbolagsfond 
Carnegie Strategifond 
Carnegie Sverigefond 
Catella Avkastningsfond 
Catella Reavinstfond 
Catella SICAV - Catella Nordic Tiger 
Catella Småbolagsfond 
Catella Sverige Index 
CB European Quality Fund 
Cicero Avkastningsfond 
Cicero SRI Sverige 
Cicero World 0-50 
Cicero World Asset Selection 
Cicero World Wide 
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund 
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund 
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund 
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning 
Danske Invest Eastern Europe Convergence A 
Danske Invest Europa 
Danske Invest Global Corporate Bonds 



Danske Invest Global Index 
Danske Invest Global Stockpicking 
Danske Invest Horisont Aktie 
Danske Invest Horisont Balanserad 
Danske Invest Horisont Försiktig 
Danske Invest Horisont Ränta 
Danske Invest SRI Global 
Danske Invest Sverige 
Danske Invest Sverige Fokus 
Danske Invest Sverige Kort Ränta 
Danske Invest Sverige Ränta 
Danske Invest Sverige/Europa 
Delphi Europe 
Delphi Global 
Delphi Nordic 
Didner & Gerge Aktiefond 
Didner & Gerge Global 
Didner & Gerge Småbolag 
DNB Fund - Asian Small Cap 
DNB Fund - China Century 
DNB Fund - Far East 
DNB Fund - Global Emerging Markets 
DNB Fund - Global SRI 
DNB Fund - India 
DNB Fund - Navigator 
DNB Fund - Private Equity 
DNB Fund - Scandinavia 
DNB Fund - SEK Long Bond 
DNB Fund - SEK Short Bond 
DNB Företagsobligationsfond 
DNB Health Care 
DNB Nordic Technology 
DNB Realräntefond 
DNB Småbolagsfond 
DNB Sverigefond 
DNB Sweden Micro Cap 
DNB Utlandsfond 
East Capital (Lux) - China Fund 
East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund 
East Capital Balkanfonden 
East Capital Baltikumfonden 
East Capital Rysslandsfonden 
East Capital Turkietfonden 
East Capital Östeuropafonden 
Enter Maximal 
Enter Penningmarknadsfond 



Enter Sverige 
Enter Trend Räntefond 
ESPA Bond Corporate BB 
ESPA Bond Danubia 
ESPA Bond Emerging Markets 
ESPA Bond Emerging Markets Corporate 
Evli Corporate Bond 
Evli Europa 
Evli Finland Mix 
Evli Finland Select 
Evli High Yield 
Evli Nordic 
Evli Ryssland 
Evli Short Corporate Bond 
Evli Statsobligation 
Evli Sverige Småbolag 
F&C Portfolios Fund - Emerging Markets Bond 
F&C Portfolios Fund - European Equity A 
F&C Portfolios Fund - European High Yield Bond 
F&C Portfolios Fund - European Small Cap A 
F&C Portfolios Fund - F&C Responsible Global Equity 
F&C Portfolios Fund - Global Convertible Bond A 
F&C Portfolios Fund - Global Emerging Markets Portfolio A 
F&C Portfolios Fund - Japanese Equity A 
F&C Portfolios Fund - US Smaller Companies A 
Fidelity Funds - America Fund 
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund 
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund 
Fidelity Funds - European High Yield Fund 
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund 
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities Fund 
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund 
Fidelity Funds - Latin America Fund 
FIM Brands 
FIM Brazil Placeringsfond 
FIM BRIC+ Placeringsfond 
FIM Emerging Markets Småbolag 
FIM Europa 
FIM Europa små och medelstora bolag 
FIM Fenno Placeringsfond 
FIM Global Placeringsfond 
FIM India Placeringsfond 
FIM Nordic Placeringsfond 
FIM Russia Placeringsfond 



FIM Sahara 
FIM USA 
Finasta Baltic Fund 
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 
Finasta New Europe TOP20 Subfund 
Finasta Russia TOP20 Subfund 
First State Asian Property Securities Fund 
First State Global Listed Infrastructure Fund 
First State Global Property Securities Fund 
First State Global Resources Fund 
First State Worldwide Leaders Fund 
Folksam LO Obligation 
Folksam LO Sverige 
Folksam LO Världen 
Folksam LO Västfonden 
Folksams Aktiefond Europa 
Folksams Aktiefond Japan 
Folksams Aktiefond Sverige 
Folksams Aktiefond USA 
Folksams Framtidsfond 
Folksams Förvaltningsfond 
Folksams Globala Aktiefond 
Folksams Obligationsfond 
Folksams Penningmarknadsfond 
Folksams Tjänstemannafond Obligation 
Carnegie Fund - Nordic Markets Sub-Fund 
Carnegie Fund - Svensk kort ränte Sub-Fund 
Carnegie Fund - Svensk Obligationsfond 
Carnegie Fund - Swedish Large Cap Sub-fund 
Carnegie Fund - Swedish Small Cap Sub-fund 
Carnegie Fund - WorldWide Ethical 
Carnegie Fund - WorldWide Sub-Fund 
Carnegie Indienfond 
Carnegie Likviditetsfond 
Carnegie Obligationsfond 
Carnegie Rysslandsfond 
Carnegie Småbolagsfond 
Carnegie Strategifond 
Carnegie Sverigefond 
Catella Avkastningsfond 
Catella Reavinstfond 
Catella SICAV - Catella Nordic Tiger 
Catella Småbolagsfond 
Catella Sverige Index 
CB European Quality Fund 
Cicero Avkastningsfond 



Cicero SRI Sverige 
Cicero World 0-50 
Cicero World Asset Selection 
Cicero World Wide 
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund 
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund 
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund 
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning 
Danske Invest Eastern Europe Convergence A 
Danske Invest Europa 
Danske Invest Global Corporate Bonds 
Danske Invest Global Index 
Danske Invest Global Stockpicking 
Danske Invest Horisont Aktie 
Danske Invest Horisont Balanserad 
Danske Invest Horisont Försiktig 
Danske Invest Horisont Ränta 
Danske Invest SRI Global 
Danske Invest Sverige 
Danske Invest Sverige Fokus 
Danske Invest Sverige Kort Ränta 
Danske Invest Sverige Ränta 
Danske Invest Sverige/Europa 
Delphi Europe 
Delphi Global 
Delphi Nordic 
Didner & Gerge Aktiefond 
Didner & Gerge Global 
Didner & Gerge Småbolag 
DNB Fund - Asian Small Cap 
DNB Fund - China Century 
DNB Fund - Far East 
DNB Fund - Global Emerging Markets 
DNB Fund - Global SRI 
DNB Fund - India 
DNB Fund - Navigator 
DNB Fund - Private Equity 
DNB Fund - Scandinavia 
DNB Fund - SEK Long Bond 
DNB Fund - SEK Short Bond 
DNB Företagsobligationsfond 
DNB Health Care 
DNB Nordic Technology 
DNB Realräntefond 
DNB Småbolagsfond 



DNB Sverigefond 
DNB Sweden Micro Cap 
DNB Utlandsfond 
East Capital (Lux) - China Fund 
East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund 
East Capital Balkanfonden 
East Capital Baltikumfonden 
East Capital Rysslandsfonden 
East Capital Turkietfonden 
East Capital Östeuropafonden 
Enter Maximal 
Enter Penningmarknadsfond 
Enter Sverige 
Enter Trend Räntefond 
ESPA Bond Corporate BB 
ESPA Bond Danubia 
ESPA Bond Emerging Markets 
ESPA Bond Emerging Markets Corporate 
Evli Corporate Bond 
Evli Europa 
Evli Finland Mix 
Evli Finland Select 
Evli High Yield 
Evli Nordic 
Evli Ryssland 
Evli Short Corporate Bond 
Evli Statsobligation 
Evli Sverige Småbolag 
F&C Portfolios Fund - Emerging Markets Bond 
F&C Portfolios Fund - European Equity A 
F&C Portfolios Fund - European High Yield Bond 
F&C Portfolios Fund - European Small Cap A 
F&C Portfolios Fund - F&C Responsible Global Equity 
F&C Portfolios Fund - Global Convertible Bond A 
F&C Portfolios Fund - Global Emerging Markets Portfolio A 
F&C Portfolios Fund - Japanese Equity A 
F&C Portfolios Fund - US Smaller Companies A 
Fidelity Funds - America Fund 
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund 
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund 
Fidelity Funds - European High Yield Fund 
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund 
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities Fund 
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund 



Fidelity Funds - Latin America Fund 
FIM Brands 
FIM Brazil Placeringsfond 
FIM BRIC+ Placeringsfond 
FIM Emerging Markets Småbolag 
FIM Europa 
FIM Europa små och medelstora bolag 
FIM Fenno Placeringsfond 
FIM Global Placeringsfond 
FIM India Placeringsfond 
FIM Nordic Placeringsfond 
FIM Russia Placeringsfond 
FIM Sahara 
FIM USA 
Finasta Baltic Fund 
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 
Finasta New Europe TOP20 Subfund 
Finasta Russia TOP20 Subfund 
First State Asian Property Securities Fund 
First State Global Listed Infrastructure Fund 
First State Global Property Securities Fund 
First State Global Resources Fund 
First State Worldwide Leaders Fund 
Folksam LO Obligation 
Folksam LO Sverige 
Folksam LO Världen 
Folksam LO Västfonden 
Folksams Aktiefond Europa 
Folksams Aktiefond Japan 
Folksams Aktiefond Sverige 
Folksams Aktiefond USA 
Folksams Framtidsfond 
Folksams Förvaltningsfond 
Folksams Globala Aktiefond 
Folksams Obligationsfond 
Folksams Penningmarknadsfond 
Folksams Tjänstemannafond Obligation 
Folksams Tjänstemannafond Sverige 
Folksams Tjänstemannafond Världen 
Fondita 2000+ Placeringsfond 
Fondita Equity Spice Placeringsfond 
Fondita European Small Cap Placeringsfond 
Fondita European Top Picks B 
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond 
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond 
Fondmarknaden Global Edge 



Franklin European Growth Fund 
Franklin India Fund 
Franklin Mutual Global Discovery Fund 
Franklin U.S. Opportunities Fund 
Franklin US Equity Fund 
GodFond Sverige & Världen 
Granit Kina 130/30 
Granit Småbolag 
Granit Sverige 130/30 
Gustavia Balkan 
Gustavia Global Tillväxt 
Gustavia Kazakstan och Centralasien 
Gustavia Ny Teknik 
Gustavia Ryssland 
Gustavia Småbolag 
Gustavia Sverige 
Handelsbanken Amerikafond 
Handelsbanken Asienfond 
Handelsbanken Europafond 
Handelsbanken Europafond Index 
Handelsbanken Funds - Swedish Bonds Shares 
Handelsbanken Funds - Swedish Short Term Asset Shares 
Handelsbanken Global Index Criteria 
Handelsbanken Globalfond 
Handelsbanken MSCI USA Index 
Handelsbanken Rysslandsfond 
Handelsbanken Råvarufond 
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 
Handelsbanken Sverige Index Criteria 
Handelsbanken Sverige OMXSB Index 
Handelsbanken Sverigefond 
Handelsbankens Japanfond 
Handelsbankens Latinamerikafond 
Handelsbankens Läkemedelsfond 
Handelsbankens Nordenfond 
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 
Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond 
Handelsbankens Östeuropafond 
Holberg Global 
Holberg Kreditt 
Holberg Norden 
Holberg Norge 
Holberg Rurik 
IKC 0-50 
IKC Global Brand 
IKC Opportunities 



IKC Pension Variabel 
IKC Sverige Flexibel 
IKC World Wide 
ING (L) Invest Alternative Beta 
ING (L) Invest Asia ex Japan 
ING (L) Invest Euro Equity 
ING (L) Invest Europe Opportunities 
ING (L) Invest European Equity 
ING (L) Invest First Class Protection 
ING (L) Invest Global Opportunities 
ING (L) Invest Global Real Estate 
ING (L) Invest Greater China 
ING (L) Invest Information Technology 
ING (L) Invest Japan 
ING (L) Invest Latin America 
ING (L) Invest Sustainable Equity 
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency 
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency 
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 
Inside Asia 
Inside Sweden 
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 
JP Global Trend 
JP Morgan China A (dist) - USD 
JPM Funds - Emerging Markets Equity Fund 
JPM Global Dynamic D 
JPM Global Natural Resources D 
JPM Investment Funds - Global Balanced Fund 
JPM Investment Funds - Japan Select Equity Fund 
JPM Latin America D 
JPMorgan India D (acc) -USD 
JRS SICAV - JRS Global Asset Allocation - Aktiv Pension 
KPA Etisk Aktiefond 
KPA Etisk Blandfond 1 
KPA Etisk Blandfond 2 
KPA Etisk Räntefond 
Lannebo Likviditetsfond 
Lannebo Mixfond 
Lannebo Småbolag 
Lannebo Sverige 
Lannebo Sverige 130/30 
Lannebo Vision 
LHV Persian Gulf Fund 
Luxembourg Selection Fund - Prognosia Galaxy 
Luxembourg Selection Fund - Prognosia Supernova 
Länsförsäkringar Asienfond 



Länsförsäkringar Europa Aktiv 
Länsförsäkringar Europa Index 
Länsförsäkringar Fastighetsfond 
Länsförsäkringar Global Aktiv 
Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 
Länsförsäkringar Kort Räntefond 
Länsförsäkringar Lång Räntefond 
Länsförsäkringar Pension 2010 
Länsförsäkringar Pension 2015 
Länsförsäkringar Pension 2020 
Länsförsäkringar Pension 2025 
Länsförsäkringar Pension 2030 
Länsförsäkringar Pension 2035 
Länsförsäkringar Pension 2040 
Länsförsäkringar Pension 2045 
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 
Länsförsäkringar Sverige Aktiv 
Länsförsäkringar Sverige Index 
Länsförsäkringar Sverige och Världen 
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv 
Länsförsäkringar Trygghetsfond 
Länsförsäkringar USA Aktiv 
Länsförsäkringar USA Index 
Lärarfond 21-44 år 
Lärarfond 45-58 år 
Lärarfond 59+ 
Monyx Aktiv Ränta 
Monyx Strategi Balanserad 
Monyx Strategi Nya Marknader 
Monyx Strategi Offensiv 
Monyx Strategi Sverige/Världen 
Monyx Strategi Trygghet 
Monyx Strategi Världen 
Monyx Svenska Aktier 
Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe Middle East Africa 
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt 
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund 
Morgan Stanley Investment Funds European Currencies High Yield Bond Fund 
Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fund 
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Eurozone Equity Alpha Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund 



Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund 
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund 
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund 
Naventi Balanserad Flex 
Naventi Offensiv Flex 
Naventi Tillväxtmarknadsfond 
Navigera Aktie 
Navigera Balans 
Navigera Tillväxt 
Nordea Generationsfond 40-tal 
Nordea Generationsfond 50-tal 
Nordea Generationsfond 60-tal 
Nordea Generationsfond 70-tal 
Nordea Generationsfond 80-tal 
Nordea Generationsfond Senior 
Nordea Global 
Nordea Globala Tillväxtmarknader 
Nordea Indienfond 
Nordea Kinafond 
Nordea Latinamerikafonden 
Nordea Nordenfond 
Nordea North America Fund 
Nordea Nya Tillväxtmarknader 
Nordea Obligationsfond 
Nordea Realräntefond 
Nordea Rysslandsfond 
Nordea Räntefond 
Nordea Småbolagsfond Norden 
Nordea Stratega Ränta 
Nordea Swedish Stars 
Nordnet Räntefond Sverige 
Norron Sicav-Target 
Odin Emerging Markets 
Odin Europa 
Odin Fastighet 1 
Odin Finland 
Odin Global 
Odin Maritim 
Odin Norden 
Odin Norge 
Odin Offshore 
Odin Sverige 
OPM Listed Private Equity 
Pictet Asian Equities (Ex Japan) 
Pictet Biotech 



Pictet Clean Energy 
Pictet Digital Communication 
Pictet Eastern Europe 
Pictet Emerging Markets 
Pictet EUR Bonds 
Pictet EUR Corporate Bonds 
Pictet European Equity Selection 
Pictet European Sustainable Equities 
Pictet Generics 
Pictet Global Bonds 
Pictet Global Emerging Debt 
Pictet Global Megatrend Selection 
Pictet Greater China 
Pictet Indian Equities 
Pictet Japanese Equities Opportunities 
Pictet Japanese Equity Selection 
Pictet Premium Brands 
Pictet Russian Equities 
Pictet Security 
Pictet Small Cap Europe 
Pictet Timber 
Pictet Water 
PineBridge American Equity Fund 
PineBridge Emerging Europe Equity Fund 
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund 
PineBridge Global Bond Fund 
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund 
PineBridge Global Focus Equity Fund 
PineBridge Greater China Equity Fund 
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund 
Quest Mangement Sicav - Quest Cleantech Fund A 
SEB Aktiesparfond 
SEB Asienfond ex Japan 
SEB Asset Selection Lux Ack 
SEB Dynamisk Aktiefond 
SEB Emerging Marketsfond 
SEB Europafond 
SEB Europafond Småbolag 
SEB Generationsfond 50-tal 
SEB Generationsfond 60-tal 
SEB Generationsfond 70-tal 
SEB Japanfond 
SEB Korträntefond SEK 
SEB Latinamerikafond 
SEB Läkemedelsfond 
SEB Nordamerikafond 



SEB Nordenfond 
SEB Obligationsfond Flexibel SEK 
SEB Obligationsfond SEK 
SEB Realräntefond SEK (SEB Fund 3- SEB Index Linked Bond Fund) 
SEB Rysslandfond 
SEB Sverigefond Stora Bolag 
SEB Teknologifond 
SEB Världenfond 
SEB Östeuropafond 
Seligson & Co Asien - Indexfond 
Seligson & Co Euroobligation 
Seligson & Co Europa Indexfond 
Seligson & Co Finland - Indexfond 
Seligson & Co Global Top 25 Brands 
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 
Sensor Sverige Select 
Simplicity Afrika 
Simplicity Asien 
Simplicity Indien 
Simplicity Kina 
Simplicity Likviditet 
Simplicity Norden 
Simplicity Nya Europa 
SKAGEN Global 
SKAGEN Kon-Tiki 
SKAGEN Krona 
SKAGEN m2 
SKAGEN Tellus 
SKAGEN Vekst 
Skandia Asien 
Skandia Europa Exponering 
Skandia Japan Exponering 
Skandia Kapitalmarknadsfond 
Skandia Penningmarknadsfond 
Skandia Realräntefond 
Skandia Smart Balanserad 
Skandia Smart Försiktig 
Skandia Smart Offensiv 
Skandia Småbolag Sverige 
Skandia Sverige 
Skandia Time Global 
Skandia USA 
Skandia Världen 
Solidar Fonder Flex 100 
Solidar Fonder Flex 70 
Solidar Fonder Sverige 



Solidar Sicav - Global Fokus 
Solidar Sicav - Global Tillväxt 
Sparinvest - Equitas 
Sparinvest - Ethical Global Value 
Sparinvest - European Value 
Sparinvest - Global Value 
Sparinvest - High Yield Value Bonds 
Sparinvest - Procedo 
Sparinvest - Securus 
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds 
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds 
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds 
Sparinvest Global Small Cap Value 
Sparinvest High Yield Value Bonds SEK R 
Sparinvest Investment Grade Value Bonds 
Spiltan Aktiefond Dalarna 
Spiltan Aktiefond Småland 
Spiltan Aktiefond Stabil 
Spiltan Aktiefond Sverige 
Spiltan Räntefond Sverige 
SPP Aktiefond Europa 
SPP Aktiefond Global 
SPP Aktiefond Japan 
SPP Aktiefond Sverige 
SPP Aktiefond USA 
SPP Emerging Markets SRI 
SPP Generation 40-tal 
SPP Generation 50-tal 
SPP Generation 60-tal 
SPP Generation 70-tal 
SPP Generation 80-tal 
SPP Obligationsfond 
SPP Penningmarknadsfond 
Swedbank Robur Aktiefond Pension 
Swedbank Robur Europafond MEGA 
Swedbank Robur Globalfond MEGA 
Swedbank Robur Medica 
Swedbank Robur Mixfond Pension 
Swedbank Robur Nordenfond 
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 
Swedbank Robur Realinvest 
Swedbank Robur Rysslandsfond 
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 



Swedbank Robur Technology 
Swedbank Robur Transfer 50 
Swedbank Robur Transfer 60 
Swedbank Robur Transfer 70 
Swedbank Robur Transfer 80 
Swedbank Robur Östeuropafond 
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM 
Söderberg & Partners Trygghet 80 PM 
Taaleri Eastern Europe Equity Fund 
Taaleri Finland Value Equity Fund 
Taaleri Rhein Value Equity Fund 
Taaleri Turkey Equity Fund 
Tellus Midas 
Trigon Baltic Fund 
Trigon Emerging Financials Fund 
Trigon New Europe Fund 
Trigon Russia Top Picks Fund 
Tundra Pakistan Fund 
Tundra Rysslandsfond 
Turkisfund Bonds 
Turkisfund Equities 
UBS (Lux) Bond Fund-Global (CHF) (EUR hedged) P - acc 
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) 
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) 
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) 
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) 
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) 
UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil 
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Sustainable 
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia 
UBS (Lux) Equity Sicav - Small Caps Europe 
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth B 
UBS (Lux) Key Sel. SICAV 2 - Asian Equities 130/30 (USD) 
UBS (Lux) Str. Sicav - Rogers Int Commodity Index (EUR) 
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) 
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) 
UBS(Lux) Equity Fund- USA Multi Strategy (USD) P-acc 
ValueInvest LUX Global 
ValueInvest LUX Japan 
Ålandsbanken Euro Bond 
Ålandsbanken Euro High Yield 



Ålandsbanken Europe Value 
Ålandsbanken Finland Value 
Ålandsbanken Premium 70 
Öhman Etisk Index Europa 
Öhman Etisk Index Japan 
Öhman Etisk Index Pacific 
Öhman Etisk Index Sverige 
Öhman Etisk Index USA 
Öhman Företagsobligationsfond 
Öhman Global Growth 
Öhman Global Sustainable Brands 
Öhman Hjärt-Lungfond 
Öhman Obligationsfond 
Öhman Penningmarknadsfond 
Öhman Realobligationsfond 
Öhman Sicav 1 - Öhman High Yield Fund 
Öhman Sverigefond 
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