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Generaldirektörens förord

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom
systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och
effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn
avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt.
Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet
fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.
Möjligheten att välja placering för premiepensionsdelen av den
allmänna pensionen har utnyttjats mycket olika av landets blivande
pensionärer. Vissa har avstått från att välja och därmed överlåtit
förvaltningen åt Sjunde AP-fonden. Andra har valt placering enbart
vid inträdet och därefter varit passiva. Andra har varit aktiva egna
förvaltare, medan andra åter – drygt 8 procent av de blivande pensionärerna – har anlitat externa förvaltare. Föreliggande rapport
beskriver vilka grupper som har valt de olika alternativen och analyserar effekterna av den externa förvaltningen.
De som har valt något fondalternativ och sedan varit passiva liknar
dem som över huvud taget inte har gjort något val. De mest aktiva är
ofta högutbildade och har höga inkomster. Gruppen som har anlitat
externa förvaltare är inte helt lätt att karaktärisera; den har, jämfört
med ickeväljarna, lägre genomsnittlig utbildningsnivå samt större
sannolikhet för förekomst av företagsinkomster och inkomst från
a-kassa. Samtidigt har denna grupp högre disponibel inkomst och
med högre sannolikhet även småhus, fritidshem eller bostadsrätt och
privat pensionssparande. Däremot har denna grupp lägre finansiella
tillgångar. Gruppen framstår alltså som tämligen heterogen. Möjligen
skulle den kunna karaktäriseras som en någorlunda inkomststark
grupp som söker ökad säkerhet i pensionen genom köp av extern
förvaltning.
Alternativet med extern förvaltning ger en lägre risk än egen förvaltning och är såtillvida en förbättring för pensionsspararen. Det ger
också en viss överavkastning i genomsnitt, men efter justering för
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förvaltningsavgiften är nettot bara svagt positivt. Vidare gäller det
positiva nettot bara i genomsnitt; för vissa sparare kan effekten av att
anlita en extern förvaltare bli negativ. De personer som är aktiva i sin
egen förvaltning når i genomsnitt ett bättre resultat än de som anlitar
extern förvaltning.
Det är väsentligt att understryka att de svagt positiva resultat som
erhållits för alternativet extern förvaltning bara gäller den grupp som
faktiskt har valt detta alternativ och inte kan generaliseras till pensionssparare i allmänhet. Tvärtom kan en del av de vinster som den
gruppen med extern förvaltning har gjort sägas ha tillkommit på
bekostnad av övriga pensionssparare i form av negativa kursförändringar och ökade förvaltningskostnader. Detta var också
motivet till att möjligheten till robotstyrda massbyten togs bort i
december 2011.
Rapporten är skriven av Nikolay Angelov, ISF och Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Lennart
Berg, docent vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Daniel Hallberg (projektledare), ISF, och Per Johansson, ISF
och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
Värdefulla synpunkter på tidigare utkast har tagits emot av Annika
Sundén, Pensionsmyndigheten.
Stockholm i november 2012
Per Molander
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Sammanfattning

Inslaget av egna val i delar av pensionssystemen har ökat dramatiskt
under det senaste decenniet. I premiepensionssystemet får premiepensionsspararen sedan juli 2000 välja att skapa en egen värdepappersportfölj med upp till fem fonder bestående av aktier och
räntepapper eller båda. Valet kan göras utifrån drygt 800 olika fonder.
Om inget aktivt val görs, hamnar avgifterna i ett särskilt fondalternativ som förvaltas av 7:e AP-fonden (hädanefter benämnt
ickevalsalternativet). Även inom de kollektivt avtalade tjänstepensionerna, vilka berör ungefär 90 procent av de anställda, kan
pensionsspararen göra aktiva fondval. Finansiell planering inför
pensionen är dock komplex, eftersom det fordrar att pensionsspararen
kan förstå och bearbeta information om avkastning, riskdiversifiering
och inflation och utifrån denna information göra prognoser om
utvecklingen på de finansiella marknaderna.
Allt fler sparare inom premiepensionen anlitade en extern fondförvaltningstjänst under perioden 2001–2010. Externa förvaltningsföretag svarade för den största delen av den dramatiska ökningen av
antalet fondbyten, som skedde under de senare åren i perioden.
Premiepensionssparare lämnade fullmakt till olika förvaltningsföretag
om att de löpande fick utföra fondbyten (så kallad diskretionär förvaltning). Förvaltningsföretagen gjorde massbyten för ett stort antal
pensionssparare samtidigt genom så kallade robotinskjutningar. I
april 2010 hade, enligt föreliggande undersökning, cirka 8,2 procent
av premiepensionsväljarna anlitat en extern förvaltare. Detta bekräftar
i huvudsak bilden som ges i andra undersökningar.
Mot denna bakgrund är det motiverat att undersöka dels om det har
varit lönsamt att anlita externa förvaltningsföretag för de pensionssparare som har köpt dessa tjänster, dels hur väl dessa företag har
lyckats generera en överavkastning jämfört med individer som själva
byter fonder aktivt inom premiepensionssystemet. Med överavkastning menas den avkastning som återstår när avkastningen som
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betingas av risken i fondportföljen har räknats bort. Dessutom
undersöks vilka grupper av sparare som anlitar externa förvaltningsföretag och vilka som inte gör det.
Resultaten visar att personer som har låg utbildning, låga finansiella
tillgångar, höga disponibla inkomster och som i högre utsträckning
har arbetslöshetsersättning, företagsinkomster eller privat pensionssparande oftare väljer externa förvaltare än andra grupper. Gruppen
som är relativt aktiva fondväljare och som inte anlitar externa
förvaltare består till större del av högutbildade personer med goda
inkomster. Vid sidan av gruppen som har valt fonder själva och som
inte har anlitat externa förvaltare, finns det dock en stor grupp passiva
pensionssparare som har förändrat sin fondsammansättning mycket
sällan sedan inträdet. Dessa pensionssparare är i vissa avseenden
ganska lika gruppen med ickevalsalternativet, till exempel i fråga om
utbildningsnivå.
Resultaten pekar vidare på att det i genomsnitt finns en överavkastning för dem som anlitar fondförvaltningstjänster. Beräkningarna antyder dock att den genomsnittliga överavkastning som externa
förvaltare ger är liten, borträknat den extra avgift för dessa tjänster
som individen betalar (utanför premiepensionssystemet). Vidare visar
resultaten att risken i portföljen reduceras för dem som väljer en
extern förvaltningstjänst, vilket alltså är positivt för den enskilda
spararen.
Vid en närmare undersökning tyder resultaten på att den positiva
effekten av externa förvaltare kan förklaras av att förvaltare generellt
sett är mer aktiva. En närmare studie visar att sparare som själva är
lika aktiva är i genomsnitt något bättre än externa förvaltare på att
generera överavkastning.
Denna analys visar att de som väljer att anlita en extern förvaltare är
de personer som kan förväntas vara inaktiva i premiepensionssystemet. Därmed kan det vara lönsamt för dem att anlita en extern
förvaltare. Innebörden av detta är att förvaltaren i genomsnitt gett en
högre avkastning för sina kunder än vad dessa sparare själva hade
kunnat åstadkomma, om de inte hade valt denna tjänst. Noteras bör
att effekten av externa förvaltare bara är undersökt för den grupp som
faktiskt har valt det och att resultatet inte kan generaliseras till
pensionssparare i allmänhet.
Sedan december 2011 är möjligheten till massbyten genom så kallad
robotinskjutning avskaffad. Därigenom avskaffades även möjligheten
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till diskretionär förvaltning i denna form av premiepensionsmedel.
Resultaten i denna rapport indikerar att detta sannolikt är till viss
nackdel för de grupper som valde externa förvaltare, eftersom stoppet
av massbyten i praktiken ledde till en kraftig inskränkning i möjligheten att bedriva diskretionär förvaltning.
Detta måste ställas i relation till externa effekter av massbyten på
andra pensionssparare, som påpekats i tidigare undersökningar. Dessa
undersökningar har visat att massbyten hade negativa externa effekter
på andra pensionssparare (såväl aktiva som passiva) i form av ökade
transaktionskostnader och kursförändringar och för Pensionsmyndigheten i form av ökad belastning på myndighetens IT-system. I analyserna i denna rapport tas ingen hänsyn till eventuella externa effekter.
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Summary

The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för
socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the
Swedish social insurance system. Its objectives are to strengthen
compliance with legislation and other statutes, and to improve the
efficiency of the social insurance system through system supervision
and efficiency analysis and evaluation.
ISF’s work is mainly conducted on a project basis and is
commissioned by the Government or initiated by the Agency. This
report has been initiated by the Agency.
Background

During the last decade, individuals in Sweden have become more
involved in investment decisions when it comes to saving for their
own retirement. A defined contribution plan called the Premium
Pension System (PPS), which is a part of the mandatory Swedish
public pension scheme, covers all employees since July 2000, with
yearly contributions equal to 2.5 per cent of income. Within the
system, future pensioners create their own portfolio with a maximum
of five funds containing equities, bonds, or both. If the individual is
inactive at entry and no fund choice is made, the savings are invested
in a specific default fund, managed by the Seventh AP Fund, which is
a state-managed national pension fund. In the PPS, the fund choice
can be made from about 800 different funds. The individuals can
choose funds on a daily basis and without having to pay for any
transaction costs. However, financial planning towards retirement is
complex, since the individual must understand and process
information regarding risk and return and from this predict future
development on the financial markets.
Between 2001 and 2010, an increasing number of savers in the PPS
chose to pay an external financial advisor for their investment choices
in the PPS. These external financial advisors, who make discretionary
decisions regarding their clients’ PPS funds, were responsible for a
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dramatic increase in activity in the PPS occurring in recent years. The
external advisors managed coordinated mass changes of funds for a
large number of clients simultaneously through so-called web robots.
According to this study, in April 2010 about 8.2 per cent of the
pension savers in the PPS hired an external financial advisor for their
PPS fund investments. This essentially confirms results from previous
studies.
Objectives

In light of this, it is motivated to study how these external financial
advisors actually perform. This study investigates, first, whether these
advisors are worth their fee for the group that chose to buy this
service, and, second, whether the advisors generated higher excess
return than individuals who actively managed their funds themselves.
Third, the study investigates whether the background characteristics
differ between groups depending on the decision to hire an external
financial advisor or not.
Methods

The investigation is based on administrative data from the Swedish
Pensions Agency, consisting of individual-level data on the monthly
account holdings in the PPS. The data cover all savers in the PPS
from January 2000 to April 2010. These data are linked to detailed
annual administrative registers from Statistics Sweden with data on
income, education, financial wealth, and real estate.
Findings

The results show that the group with a financial advisor consists of
persons with relatively low education, low financial wealth and high
disposable income, who receive income from unemployment
insurance or from self-employment more often than others, and who
to a greater extent save in a private pension insurance scheme.
Individuals who are more active in the PPS without hiring an external
financial advisor have relatively high education and income. There is
also a large group of relatively passive individuals in the PPS who are
outside the default fund and who have no external agent – these were
active in the first year when the PPS started but since then have
remained passive (i.e., made no change to their initial fund choice).

12

These individuals are similar to those with their PPS wealth in the
default fund, e.g., in terms of education level.
The results show that there is, on average, a higher excess return from
an external financial advisor for those that have decided to acquire
these services. However, the extra excess return is on average small,
net of the financial advisor’s charge. The results also indicate that the
financial advisors significantly reduce the portfolio risk, which should
be considered as positive for the individual.
Furthermore, the analysis indicates that the positive effect of external
financial advisors is explained by the fact that they are more active
and change funds more frequently for their client than the average
PPS saver. Individuals who are as active themselves are slightly
better on average at generating excess return.
Finally, the analysis shows that individuals who choose to hire an
external financial advisor for their PPS wealth are those who can be
expected to be relatively inactive in the PPS. Thus, it may be
profitable for them to engage an external financial advisor. The
implication of this is that financial advisors have generated a higher
excess return for their clients than they themselves would have
achieved on average had they not chosen this service. Note that the
effect of financial advisors is only examined for the group that
actually decided on a financial advisor and that the results cannot be
generalized to pension savers in general.
Discussion

In December 2011, the ability to mass-change funds was abolished.
Therefore the possibility of discretionary fund management of this
type in the PPS has been eliminated. The results in this report indicate
that this is likely to disadvantage somewhat the group that chose
external advisors, since the stopping of coordinated mass changes in
practice led to a substantial reduction in the ability to outsource
recurring fund-choice decisions to financial advisors.
This must be related to the external effects of coordinated mass
changes on other pension savers in the PPS, as noted in previous
studies. These studies have shown that the mass changes had negative
external effects on other retirement savers (both active and passive) in
the form of increased transaction costs and fund value fluctuations,
and on the Swedish Pensions Agency in the form of an increased
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burden on the agency’s IT systems. The present report does not
account for these potential externalities.
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1 Inledning

Inslaget av egna val i delar av pensionssystemen har ökat dramatiskt
under det senaste decenniet. I premiepensionssystemet får premiepensionsspararen sedan juli 2000 välja att skapa en egen värdepappersportfölj med upp till fem fonder bestående av aktier och räntepapper eller båda. Valet kan göras utifrån drygt 800 olika fonder. Om
inget aktivt val görs, hamnar avgifterna i ett särskilt ickevalsalternativ. Även inom de kollektivt avtalade tjänstepensionerna, vilka
berör ungefär 90 procent av de anställda, kan pensionsspararen göra
aktiva fondval. Finansiell planering inför pensionen är dock komplex,
eftersom det fordrar att individen kan förstå och bearbeta information
om avkastning, riskdiversifiering och inflation och från denna information göra prognoser om utvecklingen på de finansiella marknaderna.
Sedan starten har fondbytena inom premiepensionen ökat kraftigt från
cirka 100 000 år 2001 till cirka 4,6 miljoner år 2011. En orsak som
framhålls till ökningen är förekomsten av förvaltningsföretag, som
mot en avgift åtar sig att välja lämpliga fonder åt pensionsspararen (se
Pensionsmyndigheten, 2010). Pensionsspararen har möjlighet till
avgiftsfria fondbyten och betalar en administrationsavgift till
Pensionsmyndigheten (tidigare Premiepensionsmyndigheten). Om
spararen har gjort egna fondval betalas även en avgift till det eller de
fondbolag som förvaltar de enskilda fonderna. De som har ickevalsalternativet betalar en avgift till 7:e AP-fonden. Ytterligare en avgift
tillkommer vid sidan av systemet för de sparare som överlåter fondvalet åt externa förvaltningsföretag. För att en överlåtelse ska bli
lönsam för den framtida pensionären, måste den externa rådgivaren
kunna göra sådana fondval som genererar en högre avkastning än vad
spararen själv hade kunnat åstadkomma inom ramen för premiepensionssystemet (eller som ickevalsalternativet kan åstadkomma).
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De externa förvaltningsföretagen erbjuder olika tjänster, till exempel
rådgivningstjänster (som omfattar rekommendationer och placeringsalternativ) och förvaltningstjänster (som innebär så kallad
diskretionär förvaltning av premiepensionsmedlen). Förvaltningstjänst med diskretionär förvaltning innebär att premiepensionsspararen lämnar fullmakt till ett förvaltningsföretag om att företaget
löpande får utföra fondbyten. Därigenom har förvaltningsföretaget till
och med november 2011 kunnat genomföra byten av fonder för stora
grupper av sparare åt gången. Dessa byten har gjorts på maskinell
väg, genom så kallade robotinskjutningar. Det innebär att förvaltningsföretaget har kunnat byta premiepensionsfonder på samma sätt
för många kunder samtidigt. Denna företeelse benämns hädanefter
massbyten. I denna undersökning bestäms valet av förvaltningstjänst
genom att identifiera deltagande i massbyten av fonder åt stora
grupper av sparare.
I december 2011 avskaffades möjligheten till massbyten, sedan
Pensionsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, hade beslutat att
stoppa massfondbyten på Pensionsmyndighetens webbplats, där
spararna gör fondbyten. En anledning till stoppet var att den stora
handel som uppstod vid massbyten ansågs ha negativa externa
effekter för de pensionssparare som inte hade deltagit i massbytena
(se närmare beskrivning nedan). Om förvaltningsföretagen ger en
högre nettoavkastning till dem som har anlitat ett förvaltningsföretag
än vad spararna själva kan åstadkomma utan att anlita tjänsten, så kan
slopandet av denna möjlighet ha varit till nackdel för dessa grupper
av pensionssparare.
Två studier visar att en större aktivitet inom premiepensionssystemet i
form av många fondbyten hänger samman med en högre avkastning
(Dahlquist m.fl., 2011; Pensionsmyndigheten, 2010).1 Samtidigt
indikerar andra undersökningar att det bara var en liten andel sparare
som var aktiva. Under år 2010 hade cirka 42 procent av pensionsspararna ickevalsalternativet, och av förstagångsväljarna var det bara

1

Detta gäller om man mäter sedan inträdet i systemet. Pensionsmyndigheten (2010) visar på det
omvända för år 2010. Det är emellertid svårt att tro att det är hög aktivitet inom
premiepensionen i sig som skapar en högre avkastning. Troligen är en hög aktivitet en
indikator för något mer, till exempel att mer aktiva också väljer ”rätt” fonder. Detta är dock
betydligt svårare att mäta.
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1,6 procent som gjorde ett aktivt val (Pensionsmyndigheten, 2010).2
Detta tyder på att det kan vara svårt att göra välgrundade fondval
utifrån de drygt 800 fonder som finns i systemet och att informationen om pensionen, speciellt olika fonders utveckling, avgifter och
egenskaper i övrigt, sannolikt är svår att förstå och överblicka.
Forskningen på området pekar bland annat på att ett stort antal
valalternativ snarare passiviserar än motiverar individen till att välja,
samt att individerna inte nödvändigtvis föredrar att få välja sin egen
placeringsstrategi (se referenser i Palme och Sundén 2004). Samtidigt
är de allra flesta förstagångsväljare unga och har relativt lite medel i
premiepensionen att placera, vilket kan vara en annan förklaring.
Den låga aktiviteten bland stora grupper av sparare kan tyda på att en
stor del pensionssparare är finansiellt okunniga (inom forskningen
förekommer beteckningen financial illiteracy). Lusardi och Mitchell
(2009) finner att hälften av äldre pensionssparare i USA var relativt
okunniga om pensionen och saknar förmåga att förstå nödvändig
information kring beslutet om pensionssparandet. Om välgrundande
finansiella val är svåra och tidskrävande att göra, samtidigt som de
upplevs som nödvändiga för den framtida pensionen, kan det vara
rationellt för pensionsspararen att mot en avgift överlåta ansvaret för
dessa val till ett externt förvaltningsföretag.
I denna undersökning undersöks dels om det har varit lönsamt att
anlita externa förvaltningsföretag för dem som har köpt dessa tjänster,
dels hur väl de externa förvaltningsföretagen lyckas i att generera
överavkastning jämfört med personer som själva byter fonder aktivt
inom premiepensionssystemet. Med överavkastning menas den
avkastning som återstår när avkastningen som betingas av risken i
fondportföljen har räknats bort. Dessutom studeras vilka grupper av
sparare som anlitar externa förvaltningsföretag och vilka som inte gör
det.3
För att det ska bli lönsamt för en pensionssparare att anlita en
förvaltningstjänst krävs det att förvaltningsföretaget lyckas välja
fonder som genererar en överavkastning jämfört med vad spararen
2

Låg aktivitet bland pensionsspararna rapporteras också i ett antal undersökningar för det
amerikanska tilläggspensionssystemet 401(k), vilket omfattar ungefär hälften av alla anställda
i USA. Precis som i premiepensionssystemet kan spararna i 401(k) investera i till exempel
fonder, men aktiviteten har varit låg och ett stort antal individer har sina pensionsmedel
placerade i icke-valsfonden (se till exempel Agnew m.fl., 2003, Benatgi m.fl., 2007, och
Madrian och Shea, 2001).
3
Se Angelov m.fl. (2012) för en detaljerad redovisning av såväl de data som ekonometriska
modeller som används i rapporten. I Angelov m.fl. (2012) redovisas även alternativa
skattningar och känslighetsanalyser.
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skulle erhålla i frånvaro av tjänsten. Därtill måste extraavkastningen
täcka den avgift som tillkommer vid sidan av systemet för dem som
överlåter fondvalet åt ett externt förvaltningsföretag. Resultat från
tidigare forskning pekar dock på att det är svårt att slå marknaden –
sannolikheten att få någon systematisk överavkastning på en välfungerande marknad är alltså liten (Fama, 1998; Shleifer, 2000). För
att få en högre avkastning än marknadens genomsnittliga avkastning
måste den som investerar på kapitalmarknaden vara beredd att öka
risken i sin placering, till en risk som är större än marknadsrisken.
Trots att tidigare forskning är tämligen överens om att det är svårt att
uppnå systematisk överavkastning finner ISF att det är intressant att
undersöka frågan på nytt på en något annorlunda kapitalmarknad,
nämligen premiepensionssystemet. Tidigare teoretisk forskning har
fokuserat på välfungerande kapitalmarknader, med antaganden om
bland annat perfekt information, som är tillgänglig samtidigt för alla
investerare. Empiriska studier har i regel använt marknadsdata, där
marknadsaktörerna till största delen är professionella investerare eller
intresserade och välinformerade amatörer. Aktörerna i premiepensionssystemet är däremot alla premiepensionssparare, som
generellt inte kan förväntas ha tillgång till lika omfattande och snabb
information som finansiella rådgivare. Utifrån detta perspektiv menar
ISF att det är intressant att undersöka om professionella rådgivare kan
generera högre överavkastning än vad deras kunder kan generera på
egen hand. Det är dessutom av intresse att jämföra externa rådgivare
med aktiva (och därmed troligen välinformerade) sparare.
För att besvara dessa frågor används retrospektiva data från Pensionsmyndighetens databaser Pluto och FIDB och SCB:s databas LISA.
Pluto innehåller information om pensionsspararnas pensionsrätter och
tillgångssportfölj, FIDB innehåller information om de fonder som
ingår i premiepensionssystemet och LISA innehåller individuppgifter
om till exempel bostadsort, civilstånd, inkomst och förmögenhet.
Rapporten disponeras som följer. I kapitel 2 presenteras relevant
tidigare forskning. I kapitel 3 beskrivs bakgrund och regler. I kapitel
4 presenteras datakällor och variabeldefinitioner. Empiriska resultat
kring bestämningsfaktorer för aktiva pensionssparare presenteras i
kapitel 5. Kapitel 6 innehåller en redogörelse för effekten på avkastningen av att anlita externa förvaltningsföretag. I kapitel 7 avslutas
rapporten med en sammanfattning och diskussion.
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2 Tidigare forskning

Dahlquist m.fl. (2011) har undersökt fondportföljernas avkastning
och risk i premiepensionen och funnit att högre fondbytesaktivitet
hänger samman med högre avkastning vid en given risknivå.
Dahlquist m.fl. har även konstaterat att det uppstår negativa externa
effekter för andra sparare till följd av massbyten. Det innebär att
sparare, som inte deltar i ett massbyte men har ett innehav i en fond
med stor fondrörelse, drabbas av en kursförändring i sin premiepensionsportfölj.
Fondvalet till premiepensionssystemet för år 2000 analyseras av
Engström och Westerberg (2003). De koncentrerar sig på karaktäristiska för dem som gjort ett aktivt val. Deras undersökning visar
bland annat att erfarenhet av finansmarknader var viktig och att
kvinnor, gifta och utlandsfödda var mindre aktiva än män, ogifta och
svenskfödda. Undersökningen ger också stöd för hypotesen om att
komplexa beslut förhalas. Palme m.fl. (2007) och Säve-Söderbergh
(2012) analyserar förklaringsfaktorer till den risk som är förenad med
att pensionsspararen håller en egenvald fondportfölj i premiepensionssystemet. Huvudresultaten är att utbildnings- och inkomstnivå är betydelsefull, att risken är högst för låg- och höginkomsttagare och lägst för medelinkomsttagare, att gifta par samordnar sina
risker och att gifta kvinnor var mer riskbenägna än ogifta kvinnor.
Cronqvist och Thaler (2004) diskuterar ingående valet till premiepensionssystemet och belyser bland annat fenomenet med att
komplexiteten i val av till exempel fonder minskar antalet val som
pensionsspararen gör. Cronqvist och Thaler menar att många har en
finansiell tröghet och en benägenhet att förhala svåra och komplicerade ekonomiska beslut. De menar att detta är några av anledningarna
till att en relativt stor andel av pensionsspararna hamnar i det
erbjudna förvalsalternativet. I premiepensionssystemet kan det stora
antalet alternativ framstå som övermäktigt för de flesta. Det är alltså
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inte självklart att fler valmöjligheter är bättre, eftersom pensionsspararna kan bli mer osäkra på ”det rätta valet” ju större antalet
alternativ är (se referenser i Palme och Sundén, 2004).4
En grundlig beskrivning av omfattning, utveckling och fördelning av
pensionsspararnas avkastning, fondval, fondbyte med mera har gjorts
i Premiepensionsmyndigheten (2009a). I Premiepensionsmyndigheten
(2009b) diskuteras bland annat ett antal problemställningar beträffande utvecklingen för pensionsspararna i premiepensionssystemet.
Forskning kring financial literacy har visat att bristande finansiell
förmåga är vanligt förkommande i ett antal utvecklade länder och att
det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen (se
referenser i Almenberg och Finocchiaro 2011). Personer med dessa
brister tycks spara mindre, planera mindre inför ålderdomen, betala
högre avgifter för finansiella transaktioner och även oftare få svårigheter med att hantera bolån. (För en beskrivning av ytterligare
undersökningar, se ISF, 2012.)
Föreliggande undersökning fyller igen flera kunskapsluckor kring
premiepensionsvalen och finansiella val, såsom valet att anlita en
extern förvaltare. För det första tas hänsyn till den selektionsproblematik som består i att det inte är slumpmässigt vem som väljer
en extern förvaltare för sitt innehav (mer om detta i avsnitt 6.2). För
det andra kan denna undersökning söka efter sambanden mellan
finansiella val och aktivitet och bakomliggande individuella
karaktäristika, eftersom koppling görs mellan premiepensionsspararens portföljval och andra registerdata, till exempel
utbildningsnivå, typ av försörjningskälla, inkomst, förmögenhet.

4

För en bred redogörelse för litteraturen kring finansiell psykologi (på engelska behavioral
finance) och för en diskussion om marknaden för finansiella tjänster och ickevalsalternativ i
pensionsval, se Andersson och Korling (2012).
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3 Bakgrund och regelbeskrivning

3.1 Regelbeskrivning
Det allmänna ålderspensionssystemet som infördes år 1999 består av
garantipension, inkomstpension och premiepension.5 Garantipensionen är ett grundskydd för dem som får en låg eller ingen
ersättning från de två andra systemen. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, som innebär att inbetalda avgifter går till dem som
får pension från det allmänna ålderspensionssystemet i dag. Avgiften
till inkomstpensionen och premiepension är obligatorisk och utgör
16 respektive 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp
till 7,5 inkomstbasbelopp.
Premiepensionen är ett fonderat system, där premiepensionsspararen
kan välja att skapa en egen värdepappersportfölj med upp till fem
fonder bestående av aktier, räntepapper eller båda från ett så kallat
fondtorg. Det innehåller för närvarande drygt 800 fonder. Pensionsspararna betalar administrationsavgift till Pensionsmyndigheten och
avgifter till de fondförvaltare som de har valt fonder hos.6 Byte av
fonder kan göras kontinuerligt utan kostnad. För dem som inte väljer
någon fond eller fonder placeras avgiften i ett ickevalsalternativ.
Fram till april 2010 hette ickevalsalternativet Premiesparfonden, som
7:e AP-fonden förvaltar.7 Man kan notera att ickevalsalternativet kan
vara ett medvetet val. De pensionssparare som fram till april 2010
hade valt en egenvald portfölj kunde dock inte ändra sitt val och i
stället välja Premiesparfonden. Från och med maj 2010 utgörs icke-

5

Det nya systemet, som ersatte systemet med folk- och allmän tilläggspension, gäller alla som
är födda 1954 och senare. För äldre åldersgrupper gäller speciella övergångsregler. Regler som
styr den allmänna ålderspensionen finns i 55–71 kap. socialförsäkringsbalken.
6
Administrationsavgiften till Pensionsmyndigheten för år 2012 är 0,12 procent av
premiepensionsbehållningen med tak för avgiften på 110 kronor per år. Den genomsnittliga
fondavgiften för de aktivt valda fonderna i premiepensionssystemet (efter rabatt) var 0,32
procent år 2010. Det finns dock en stor variation i fondavgifterna.
7
Avgift för Premiesparfonden (ickevalsalternativet) var 0,28 procent år 2008.
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valsalternativet av AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ,
”Såfa”).8 Även den som en gång valt fonder kan sedan välja Såfa.

3.2 Val till och fondbyten inom
premiepensionssystemet
Inför det första valet till premiepensionssystemet år 2000 genomfördes en omfattande informationskampanj riktad till de cirka
4,5 miljoner personer som omfattades av systemet. Första året
investerades 55,6 miljarder kronor, som utgjorde de ackumulerade
pensionsavgifterna till premiepensionssystemet för perioden 1995–
1998. År 1998 valde cirka 67 procent av pensionsspararna att investera i en egen värdepappersportfölj, se tabell 1. Efter det första året
har andelen aktiva val minskat kraftigt. Under år 2007 och fram till år
2010 var det endast 1,6 procent som valde en egen portfölj vid
inträdet. Beträffande aktivt val förelåg inte någon större skillnad
mellan kvinnor och män. Andelen personer som har ickevalsalternativet har minskat med tiden som de varit i premiepensionssystemet. Se kolumn 3 i tabell 1, vilken visar andelen med ickevalsalternativet år 2010 utifrån år för inträde i premiepensionssystemet.

8

Såfa är en generationsfond, vilken har en varierande mix av räntefonder och aktiefonder
beroende på spararens ålder. Avgiften för Såfa är för år 2012 i intervallet 0,12 – 0,15 procent.
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Tabell 1.

Andel pensionssparare (procent) som valt egen portfölj
vid inträdet i premiepensionssystemet, antalet
tillträdande sparare (tusental) samt andel (procent) med
ickevalsalternativet år 2010, givet inträdesår 2000–2010.
Andel som valt
portfölj vid
inträdet (procent)

Antal nysparare
(tusental)

Andel med ickevalsalternativet år
2010, utifrån året
för inträde
(procent)

2000

67

4 420
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2001

18

493

61

2002

14

196

66

2003

8,4

150

71

2004

9,4

129

72

2005

8

117

78

2006

7,4

115

79

2007

1,6

133

85

2008

1,6

163

89

2009

1,6

183

92

2010

1,6

178

98,4

Källa: Pensionsspararna och Pensionärerna 2010, Pensionsmyndigheten.

Pensionsspararnas fondbyten har ökat sedan starten av premiepensionssystemet. Antalet byten från premiesparfonden till egen vald
portfölj har ökat från 10 000 år 2001 till drygt 80 000 år 2008. Totalt
har antalet fondbyten från år 2001 ökat från cirka 133 000 till hela 4,6
miljoner år 2011, se tabell 2. Ett annat mått på aktivitet är frekvensen
av inloggningar på Pensionsmyndighetens webbplats. Individen kan
logga in utan att genomföra något byte av sitt fondinnehav, till
exempel för att undersöka ställningen på kontot.9 En orsak till
ökningen som framhålls, är den ökade förekomsten av förvaltningsföretag som åtar sig att mot avgift förvalta pensionsspararnas
portföljer. Pensionsmyndigheten (2010) rapporterar att av alla
9

Inloggning kan ha gjorts av ett förvaltningsföretag genom så kallad visatjänst, som innebär att
kunden får tillgång till sitt individuella premiepensionssparande via företagets webbplats.
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fondbyten som gjordes år 2010, beräknas cirka 60 procent ha gjorts
av dessa förvaltningsföretag.
Enligt Pensionsmyndigheten (2010) var de största leverantörerna av
förvaltningstjänster Swedbank med cirka 230 000 anslutna kunder,
Monetar Pensionsförvaltning med cirka 120 000 kunder och Solidar
Fondservice med cirka 80 000 kunder. Det fanns ytterligare tolv
mindre aktörer som erbjöd förvaltningstjänster, till exempel
Independent, Max Mathiesen, Avanza, Nordnet, Söderberg &
Partners, Advisor och Fondbytesprogrammet.
Tabell 2.

Pensionsspararnas aktivitet, antal fondbyten och
inloggningar (tusental), åren 2001–2011.
Fondbyten

Inloggningar

2001

133

1 513

2002

232

133

2003

358

3 266

2004

636

5 756

2005

1 284

12 581

2006

1 783

17 553

2007

2 555

27 866

2008

3 160

30 407

2009

4 464

47 086

2010

4 686

48 600

2011

4 561

40 339

	
  

Källa: Pensionsmyndigheten.

Som tidigare nämnts är möjligheten till massbyten stängd sedan
december 2011. En anledning är att den omfattande handel som
uppstod vid massbyten hade negativa externa effekter för pensionssparare i systemet som inte deltagit i massbytena. I vissa fall gjordes
samma fondbyte för uppemot 100 000 pensionssparare samtidigt
(Pensionsmyndigheten, 2010). Stora utflöden av kapital i en fond
under kort tid, som skedde genom stora massbyten, kunde innebära
att fondens kurs påverkades (se Dahlquist m.fl., 2011). Stora och
frekventa flöden av sparare kan medföra högre transaktionskostnader
genom att de tvingar fonden till större handel. Också det kunde
drabba samtliga sparare i en fond, genom att fondavgiften höjdes.
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Ytterligare ett skäl till stoppet av massbyten, var att Pensionsmyndigheten upplevde störningar i sitt IT-system och bedömde att det
framöver kunde uppstå problem att hantera så stora fondrörelser som
det handlade om. Dessutom kunde likviditetsproblem uppstå i de
administrativa systemen på Pensionsmyndigheten (och tidigare på
Premiepensionsmyndigheten) i samband med den ökade fondbytesaktiviteten, vilket man på Premiepensionsmyndigheten varit tvungen
att parera genom att öka sin handelskredit hos Riksgäldskontoret för
att klara de stora handelsvolymerna.
Ett annat skäl var att vissa fondbolag drabbades mer genom att deras
fonder utsattes för kraftiga utflöden av kapital. Det ledde till att flera
stora fondaktörer inom premiepensionen till slut hotade med att
lämna systemet.
Efter stoppet har flera fondförvaltarbolag i stället valt en så kallad
”fond-i-fond”-lösning och fortsatt att ta ut avgift vid sidan av andra
avgifter i intervallet 400–1 000 kronor per år av sina kunder (se
Pensionsmyndigheten, 2012). I många fall sker fortsatt avgiftsdebitering, utan att fondförvaltarna informerar sina kunder om att
deras fond-i-fondlösningar kan väljas kostnadsfritt direkt på
Pensionsmyndighetens fondtorg (se Pensionsmyndigheten, 2012).10

3.3 Avkastning för premiepensionen ur ett
makroperspektiv
För perioden november 2000–december 2009 har Premiesparfonden,
det vill säga ickevalsalternativet, ökat med 1 procent, vilket i stort sett
är en oförändrad värdeutveckling. Av figur 1 framgår att fondens
NAV-värde var ungefär detsamma vid startdatum och slutdatum.
Detsamma gäller även för det så kallade PPM-indexet.11

10

Med ett genomsnittligt premiepensionskapital på 72 000 kronor år 2010
(Pensionsmyndigheten, 2010, s. 5) motsvarar avgiften för förvaltningstjänsten 0,56 procent
respektive 1,39 procent per år. Utöver denna avgift betalar spararen dessutom fondavgift till
de fondförvaltare som ingår i fondportföljen (se ovan).
11
NAV-värde betyder Net Asset Value och är fondvärdet per andel sedan alla avgifter dragits
ifrån. PPM-index är ett kapitalviktat NAV-värde för alla valbara fonder i
premiepensionssystemet.
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Figur 1.

Net asset value (NAV) för premiesparfonden, PPMindex och Six Return Index (Stockholmsbörsen),
genomsnittliga månadsvärden november 2000–maj
2010, standardiserade värden.
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Det nära nollresultatet för Premiesparfonden och PPM-indexet
kontrasterar mot Six Return Index (som speglar utvecklingen på
Stockholmsbörsen). Six Return Index har haft en ökning med cirka
30 enheter under åren 2000–2009, vilket motsvarar en årlig värdeökning på knappt 3 procent. Av figuren framgår att utvecklingen för
de tre indexen har samvarierat i olika grad och varit mycket volatil,
vilket innebär att det har varit stora och snabba svängningar. Premiesparfonden och PPM-indexet visar sammanfattningsvis en sämre
utveckling än det index för Stockholmsbörsen som man kan jämföra
dem med, utan hänsyn tagen till risk. Premiesparfonden och PPMindexet samvarierar för både NAV-värdena och den relativa förändringen av dessa, vilket i stort stämmer överens med målet för Premiesparfondens avkastning för tidperioden.12

12

Avkastningen för Premiesparfonden, för löpande 5-årsperioder, skulle enligt direktiven från
AP7:s styrelse motsvara minst den avkastning som de fritt valda fonderna i PPM-systemet
genererat, men till en lägre risk. Som framgår i en separat rapport (Berg, 2012), där bland
annat fem löpande 5-årsperioder analyserats, har styrelsens kriterier fullt ut uppfyllts för de
två första av de fem perioderna men inte för de tre andra.
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4 Data och variabeldefinitioner

4.1 Datakällor
I denna undersökning används data från Pensionsmyndighetens och
Statistiska centralbyråns (SCB) individdatabaser. Pensionsmyndighetens databas Pluto innehåller individspecifik information på
dagsbasis om pensionsspararnas och pensionärernas pensionsrätter
samt tillgångssportfölj, inklusive de transaktioner och den handel som
sker med fonder. De data som finns tillgängliga för denna analys är
på månadsbasis (den sista dagen varje månad) för alla som sparade i
premiepensionssystemet mellan åren 2001 och 2010. Pensionsmyndighetens databas FIDB innehåller information om de fonder
som ingår i premiepensionssystemet, till exempel avkastning,
standardavvikelser för avkastning, förvaltningsavgift, fondens namn
och karaktär.
Dessa data från Pensionsmyndighetens system är i denna undersökning länkade till individuppgifter som till exempel bostadsort,
födelseort, födelseår, civilstånd, inkomst och förmögenhet som finns i
SCB:s databas LISA13 och registerdatabasen för förmögenhetsstatistik. Dessa data är på årsbasis och tillgängliga mellan åren 2000
och 2008.
I data ingår individens valda fonder och respektive fonds andel av det
totala innehavet vid varje månadsslut mellan januari 2001 och april
2010.14
Analysen genomförs med ett 5-procentigt slumpmässigt individurval.

13
14

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier.
Undersökningsperioden är avgränsad till januari 2001-april 2010, det vill säga till perioden
innan Såfa infördes. Skälet är att införandet av Såfa i sig, vilken startade i maj 2010, innebär
en relativt stor förändring av individens valmängd eftersom ickevalsalternativet förändrades.
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4.2 Variabeldefinitioner
Avkastningen för individens fondinnehav beräknas utifrån de olika
fondernas avkastning från FIDB, sammanviktat utifrån marknadsvärdet för respektive fond i individens totala fondinnehav.
Premiepensionssystemets genomsnittliga avkastning, det vill säga
marknadsavkastningen, tjänar som jämförelse för avkastning. Den
beräknas som en sammanvägd individavkastning utifrån marknadsvärdet av pensionsspararens fondportfölj i premiepensionen.
Ett fondbyte definieras som att fondandelarna minskar i minst en av
individens fonder och ökar i minst en annan fond.15
I databasen finns ingen variabel som indikerar om en person har
anlitat ett fondförvaltningsföretag. I denna undersökning definieras en
individ ha anlitat en fondförvaltningstjänst från och med den första
tidpunkt då en sparare har deltagit i ett massbyte. Ett massbyte definieras som att minst 2 000 personer byter fonder på exakt samma sätt
vid samma tidpunkt.
För detaljer kring dessa definitioner och en känslighetsanalys, se
Angelov m.fl. (2012).

4.3 Datadeskription
Antalet premiepensionssparare har ökat sedan introduktionen från
drygt 4 miljoner år 2001 till knappt 6 miljoner år 2010, se figur 2.
Som noterades ovan har antalet byten proportionellt sett ökat ännu
mer. Enligt definitionen av byte som används i denna undersökning
ökade antalet byten från drygt 100 000 per år till drygt 3 miljoner per
år mellan åren 2001 och 2010. Jämfört med Pensionsmyndigheten
(2010) underskattar beräkningarna i föreliggande undersökning bytesfrekvensen. Orsaken är förmodligen att de data som används är på
månadsbasis. Det innebär att man som mest bara kan observera högst
ett byte per person och månad. Sker det flera byten inom en och
samma månad kan man inte mäta det med månadsdata. Trenden är
dock densamma som i statistiken från Pensionsmyndigheten.

15

Byten till Premiesparfonden (ickevalsalternativet) registreras inte som ett byte.
Premiesparfonden kan inte väljas aktivt. Individer kan dock komma att överföras till
Premiesparfonden, om den fond som pensionsspararen har valt upphör. Det räknas inte som
ett byte i denna analys.
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Figur 2.

Antal byten under en tolvmånadersperiod (centrerat
kring den sjunde månaden i tolvmånadersperioden) och
antal pensionssparare i premiepensionssystemet,
populationsvärden, per månad, januari 2001–april 2010.
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Med den definition av massbyte som angavs ovan stiger frekvensen
av massbyten brant under perioden, se figur 3. Speciellt under år 2005
tilltar massbytena för att år 2010 hamna på en nivå på drygt 50 procent av alla byten som görs. Detta överensstämmer någorlunda med
Pensionsmyndigheten (2010). Pensionsmyndigheten beräknar att
cirka 60 procent av samtliga fondbyten under 2010 genomfördes av
förvaltningsföretag. Avvikelsen beror förmodligen på frekvensen av
data i det material som denna undersökning har tillgång till.
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Figur 3.

Andel byten som är massbyten (vänster axel) och antal
personer i massbyten (höger axel), under en
tolvmånadersperiod (centrerat kring den sjunde månaden
i tolvmånadersperioden), populationsvärden, per månad,
januari 2001–april 2010.
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Följaktligen stiger det beräknade antalet individer som har fondförvaltningstjänst under perioden. I april 2010 hade uppskattningsvis
8,2 procent fondförvaltningstjänst, eller 24 527 personer i föreliggande urval. Det motsvarar cirka 490 000 personer i populationen.
Det är något lägre än den beräkning som framgår i Pensionsmyndigheten (2012), vilken anger att ungefär 700 000 pensionssparare (cirka
12 procent) anlitade förvaltningstjänst i november 2011. Skillnaden
kan bero på den definition av förvaltningstjänst som används här, att
mätningen slutar i april 2010 och på datafrekvensen i det material
som föreliggande undersökning har tillgång till. Skillnaden kan också
bero på att Pensionsmyndigheten har haft tillgång till andra administrativa data för sin klassificering.
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5 Bestämningsfaktorer bakom aktivitet
och valet att anlita extern förvaltare

I detta kapitel beskrivs vilka grupper av sparare som själva har varit
aktiva i premiepensionssystemet och vilka grupper som har valt att
anlita en extern fondförvaltare för att välja fonder.
De sparare som inte har ickevalsalternativet delas in i tre grupper:
aktiva sparare, passiva sparare och de som anlitat externa förvaltare.
Indelningen motiveras av att en del av dem som har egenvalda portföljer inte är särskilt aktiva, utan snarare är mycket passiva premiepensionssparare, och av att dessa har fått en relativt sett dålig värdeutveckling (se Dahlquist m.fl., 2011). Som visades ovan är aktiviteten
bland pensionsspararna allmänt låg, speciellt bland dem som är nya i
premiepensionen. När systemet var nytt, valde emellertid hela 67 procent av dem som introducerades i systemet en egenvald portfölj (se
tabell 1). En stor andel av dessa har dock varit inaktiva under de
påföljande åren, och de har inte ändrat sin portfölj. För att undersöka
om dessa sparare avviker från övriga grupper skiljs gruppen ut på
följande vis: a) inträde i systemet under premiepensionssystemets
första år (2001) och b) högst 2 förändringar av fondinnehavet i
premiepensionen under hela perioden 2001–2010. Övriga sparare
med en egenvald portfölj och som inte har anlitat någon extern
förvaltare benämns nedan som aktiva.
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Grupperingen av olika pensionssparare i detta kapitel är således:
1. aktiva som har en egenvald portfölj, utan att anlita en extern
förvaltare
2. passiva som har en egenvald portfölj, utan att anlita en extern
förvaltare
3. sparare som anlitat en extern förvaltare
4. sparare som har ickevalsalternativet (premiesparfonden).16
Data visar att största delen av spararkollektivet är passiv: grupp 2
(passiva pensionssparare) är störst, cirka 41 procent, och grupp 4
(sparare som har ickevalsalternativet) är näst störst, cirka 36 procent.
Cirka 14 procent räknas här som grupp 1 (aktiva sparare) och cirka
9 procent utgör grupp 3 (sparare som har anlitat en extern
förvaltare).17
På följande sidor presenteras de olika gruppernas sammansättning
utifrån en rad olika bakgrundkaraktäristika i fyra diagram. Dessa
visar medelvärdet i en viss grupp, dividerat med medelvärdet för hela
populationen av premiepensionssparare. Ett värde över 1 betyder att
gruppen är överrepresenterad i relation till hela populationen av
premiepensionssparare, medan ett värde under 1 innebär att gruppen
är underrepresenterad. (Som ett komplement finns även denna
statistik i tabellform, se bilaga, tabell 7.) Tolkningen som utgår från
de olika gruppernas sammansättning vidimeras av en analys där alla
faktorer beaktas samtidigt, det vill säga en multivariat analys (se
Angelov m.fl., 2012 för detaljer).

16
17

Gruppering utgår från individens status i den sista perioden.
Avser premiepensionssparare som finns i populationen i december 2007.
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Figur 4.

Utbildningsfördelning (högst uppnådda utbildningsnivå)
bland fyra olika grupper av sparare (aktiva, passiva, med
extern förvaltare och med ickevalsalternativet) i relation
till hela populationen premiepensionssparare. För
definitioner av grupperna se text. Ett värde över 1
betyder att egenskapen är överrepresenterad i relation till
hela populationen medan ett värde under 1 innebär att
den är underrepresenterad.
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Figur 4 indikerar att aktiva pensionssparare med en egenvald portfölj
har en högre utbildningsnivå jämfört med övriga. Det framgår även
att de som anlitar en extern förvaltare är till mindre del högutbildade
än övriga. Gruppen passiva sparare med en egenvald portfölj är i
utbildningshänseende mer lika spararna med ickevalsalternativet.
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Figur 5.

Inkomstfördelning (disponibel inkomst) bland fyra olika
grupper av sparare (aktiva, passiva, med extern förvaltare och med ickevalsalternativet) i relation till hela
populationen premiepensionssparare. För definitioner av
grupperna se text. Ett värde över 1 betyder att egenskapen är överrepresenterad i relation till hela populationen medan ett värde under 1 innebär att den är
underrepresenterad.
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Figur 5 visar att de med ickevalsalternativet har en lägre disponibel
inkomst än övriga. Gruppen som har valt externa förvaltare har, även
kontrollerat för övriga variabler såsom utbildning, störst förskjutning
mot höga disponibla inkomster (se Angelov m.fl., 2012).

34

Figur 6.

Förekomst av olika inkomstkällor bland fyra olika
grupper av sparare (aktiva, passiva, med extern
förvaltare och med ickevalsalternativet) i relation till
hela populationen premiepensionssparare. För definitioner av grupperna se text. Ett värde över 1 betyder att
egenskapen är överrepresenterad i relation till hela
populationen medan ett värde under 1 innebär att den är
underrepresenterad.
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Av figur 6 och figur 7 framgår att de som har valt bort ickevalsalternativet i större utsträckning har eget privat pensionssparande,
fritidshus, småhus, bostadsrätt och i en mindre utsträckning inkomster
från förtidspension. De som har anlitat en extern förvaltare har den
högsta andelen med ett privat pensionssparande. Denna grupp har
även en hög andel med inkomster från a-kassa och inkomster från
företagande.18

18

Figur 6 indikerar att gruppen som har ickevalsalternativet har högst andelar med a-kassa. Den
multivariata analysen i Angelov m.fl. (2012) visar dock att gruppen med extern förvaltare har
en högre andel.
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Figur 7.

Förmögenhet och typ av boende bland fyra olika grupper
av sparare (aktiva, passiva, med extern förvaltare och
med ickevalsalternativet) i relation till hela populationen
premiepensionssparare. För definitioner av grupperna se
text. Ett värde över 1 betyder att egenskapen är överrepresenterad i relation till hela populationen medan ett
värde under 1 innebär att den är underrepresenterad.
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Vidare framgår från den multivariata analysen i Angelov m.fl. (2012)
att en ökande sannolikhet för att ha ickevalsalternativet i relation till
gruppen som är aktiva egenväljare är förknippad med större reala
tillgångar och större totala skulder. En hög skuldsättning kan bero på
bostadslån och därmed samvariera med olika typer av boende och
med födelsekohort. Skattningarna är dock rensade för detta i och med
att modellen i Angelov m.fl. (2012) kontrollerar för om pensionsspararna har småhus, om de äger en bostadsrätt och för den födelsekohort de tillhör och i vilket län de bor. Resultaten från den
multivariata analysen visar vidare att kvinnor är överrepresenterade
bland de passiva spararna med egenvald portfölj och bland dem som
valt att anlita extern fondförvaltare, relativt de som har ickevalsalternativet.
Sammanfattningsvis kan gruppen som anlitar externa förvaltare
karaktäriseras av relativt sett låg utbildningsnivå, oftare inkomster
från arbetslöshetsersättning eller företagande, privat pensionssparande, höga disponibla inkomster och jämförelsevis låga
finansiella tillgångar.
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6 Effekten på avkastningen

I detta kapitel analyseras frågeställningen om det lönar sig att anlita
ett externt förvaltningsföretag för premiepensionsspararen. Innan
frågan kan analyseras redovisas först mått på överavkastning och risk
(i avsnitt 6.1). Här visas också att benägenheten att anlita en extern
förvaltare hör samman med hur väl sparare på egen hand har lyckats
med sina fondval. I avsnitt 6.2 studeras frågan om det lönar sig att
anlita ett externt förvaltningsföretag för premiepensionsspararen, för
den delgrupp som övergår till en extern förvaltare. I avsnitt 6.3
analyseras de externa förvaltarnas aktivitet närmare.

6.1 Individers risk och överavkastning i
premiepensionen
6.1.1 Överavkastning och risk
Med de data som har redovisats ovan om spararens månadsavkastning
och om marknadsavkastningen, kan mått på överavkastning (!) och
risk (!) estimeras med en så kallad CAPM-specifikation.19 Denna
modell kan i princip användas för att skatta dessa två mått separat för
varje enskild sparare i premiepensionen. För att markera att måtten
för överavkastning och risk gäller en viss individ i skrivs !!
respektive !! , där subindex ”i” står för individ.

På det sätt som modellen är specificerad är den förväntade
överavkastningen (!! ) lika med 0. För en given risk (!! ) har en
19

CAPM står för Capital Asset Pricing Model och används som ett standardramverk inom
finansiell ekonomi för att följa upp olika tillgångsportföljer. Modellen är en enkel linjär
regression där den beroende variabeln är spararens månadsavkastning minus riskfri ränta och
den förklarande variabeln är marknadsavkastningen minus riskfri ränta. Interceptet är ett mått
på överavkastning och lutningskoefficienten ett mått på risk. Se Angelov m.fl. (2012) för
detaljer.
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individ en överavkastning om !! >0 och en underavkastning om !! <0.
Vidare är risken (!! ) i förväntan lika med 1. Om !! >1 (respektive
!! <1) innebär det att individ i:s risk är högre (respektive lägre) än
marknadsportföljen. I vårt fall definieras marknadsportföljen som
premiepensionssystemets genomsnittliga avkastning av möjliga
placeringar inom premiepensionssystemet (se avsnitt 4.2). Innebörden
av detta är att avkastningen på individens fondinnehav svänger mer
än marknadsportföljen om !! >1 och att avkastningen svänger mindre
om !! <1. En risk på 1,1 betyder att avkastningen i fondportföljen i
genomsnitt svänger 10 procent mer än marknadsportföljen. En risk på
0,9 betyder att avkastningen i fondportföljen svänger 10 procent
mindre än marknadsportföljen.
I tabell 3 visas fördelningarna för överavkastning (!! ) och risk (!! )
dels för hela populationen, dels för gruppen av individer som har en
egenvald portfölj. Som förväntat är genomsnitten för överavkastning
och risk 0 och 1 för hela populationen (till vänster i tabellen). Det
finns en stor spridning i de två måtten kring dessa värden. Exempelvis har de 10 procent med högst överavkastning minst 0,17 procents
överavkastning per månad, medan de 10 procent med lägst överavkastning har högst –0,27 procents överavkastning per månad.20 Det
finns också en stor spridning i risk.
Gruppen med egenvald portfölj (till höger i tabellen), vilken inkluderar sparare med externa förvaltare, är överavkastningen något lägre än
för populationen som helhet, sett till genomsnitt och median. Spridningen i överavkastning är något större än i hela kollektivet. Sett till
medianvärdet är risken något högre i denna grupp jämfört med hela
kollektivet. Även spridningen i riskmåttet är något högre.21

20

En överavkastning på 0,1 procent per månad betyder cirka 870 kronor per år i överavkastning
vid en genomsnittlig premiepensionsförmögenhet år 2010, vilken var 72 000 kronor (se
Pensionsmyndigheten, 2010, s. 5).
21
Även genomsittliga skillnader i överavkastning (!! ) och risk (!! ) mellan olika demografiska
grupper har undersöks. Resultaten från dessa skattningar presenteras inte, eftersom skillnaderna är små och därmed inte ekonomiskt signifikanta. Exempelvis har män i genomsnitt
en något högre överavkastning och högre risk än kvinnor. Skattningen tyder på att män har
0,26 procentenheter högre överavkastning per år, vilket motsvarar ungefär 190 kronor per år
(utvärderat vid en premiepensionsförmögenhet på 72 000 kronor, se Pensionsmyndigheten,
2010, s. 5). Vidare visar skattningarna på en något lägre överavkastning för 60-talister och
70-talister, medan 80-talister och 40-talister har en högre överavkastning, allihop i jämförelse
med 50-talister. Skattningarna visar vidare en minskande risk med ökande ålder. När det
gäller utbildning visar skattningarna att lågutbildade har en något lägre överavkastning än
högutbildade. Även risken ökar med utbildningsnivå.
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Tabell 3.

Överavkastning (!! ) och risk (!! ) i premiepensionen.
Hela populationen

Alla med egenvald portfölj,
inklusive dem med extern
förvaltare

Överavkastning (!! )

Risk (!! )

Risk (!! )

0,0001

0,9962

Överavkastning (!! )
–0,0004

0,9982

Standardavvikelse

0,0045

0,2057

0,0057

0,2593

Min

–0,9271

–12,063

–0,9271

–12,063

1%

–0,0059

0,2995

–0,0067

0,2153

10 %

–0,0027

0,7862

–0,0033

0,6879

50 %

0,0006

0,9792

–0,0005

1,0339

90 %

0,0017

1,212

0,0026

1,266

99 %

0,0077

1,4169

0,0094

1,4586

Max

0,4451

7,4377

0,4451

7,4377

Observationer

297 090

Medelvärde

179 164

Ammärkning: Överavkastning och risk erhålls från en enkel linjär regressionsmodell, där
spararens månadsavkastning minus riskfri ränta är den beroende variabeln och marknadsavkastningen minus riskfri ränta är den förklarande variabeln. Interceptet är ett mått på
överavkastning och lutningskoefficienten ett mått på risk. Riskfri ränta mäts som tremånadersräntan på statsskuldsväxlar. Skattningarna bygger på individer med minst 12 månaders
deltagande i premiepensionssystemet.

Ytterligare detaljer kring aktivitet, överavkastning och risk finns i
tabell 4. Uppdelningen är densamma som i kapitel 5. Störst risk tar de
med egenvald portfölj som är relativt aktiva (grupp 1), medan risken i
portföljen är minst för dem som anlitar externa förvaltare (grupp 3).
Man ser även, när man konstanthåller portföljrisken, att de som har
egenvald portfölj och är passiva efter de första valen (grupp 2) och de
som har externa förvaltare (grupp 3) har en underavkastning (sett till
hela perioden). De sparare med egenvald portfölj som är relativt
aktiva (grupp 1) och de som är i ickevalsalternativet (grupp 4) har en
överavkastning.
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Tabell 4.

Skattad överavkastning (!! ) och skattad risk (!! ),
medelvärde.
Överavkastning

Risk

(1) Aktiva med egenvald
portfölj, utan att anlita en extern
förvaltare

(!! )*

0,0823

(!! )

(2) Passiva med egenvald
portfölj, utan att anlita en extern
förvaltare

–0,0788

0,9936

(3) Har anlitat en extern
förvaltare

–0,0454

0,9573

1,0349

a)

Perioden innan man
anlitat extern förvaltare

–0,0478

1,0216

b)

Perioden efter att man
anlitat extern förvaltare

0,0522

0,7448

c)

Skillnad (b) – (a)

0,1030

–0,2811

(4) Ickevalsalternativet
(premiesparfonden)

0,0763

0,9787

Totalt

0,0032

0,9907

Observationer

281 128

Anmärkning: Se not till tabell 3 för en förklaring av överavkastnings- och riskmåtten.
Skattningarna bygger på individer med minst 12 månaders deltagande i premiepensionssystemet
och deltagande december 2007. *) Notera att !! är multiplicerad med faktor 100.

Dock ser man för dem som har anlitat en extern förvaltare (grupp 3)
att överavkastning och risk skiljer sig markant mellan perioden före
och perioden efter att de skaffade extern förvaltare. De har en högre
risk i sin portfölj än premiepensionsspararna i allmänhet och en
underavkastning innan de skaffade extern förvaltare. I perioden de
har anlitat externt förvaltarbolag är risken relativt sett mycket låg och
de har en överavkastning, som ligger i paritet med såväl aktiva med
egenvald portfölj (grupp 1) som sparare med ickevalsalternativet
(grupp 4).
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6.1.2 Benägenheten att välja extern förvaltare
ISF har undersökt om skillnaden i benägenheten att välja en extern
förvaltare är korrelerad med måtten för överavkastning och med risk.
Benägenheten att välja en extern förvaltare förväntas vara negativt
relaterad till den överavkastning som individen hade före övergången
till en extern förvaltare. Ju sämre överavkastning (eller ju större
underavkastning) som spararens portfölj generade innan individen
övergick till en extern förvaltare, desto mer benägen bör spararen
vara att också välja en extern förvaltare.
För att undersöka detta, används prediktionen av individens sannolikhet för att anlita en extern förvaltare. Prediktionen är en skattning
av individens benägenhet att välja en extern förvaltare utifrån en rad
bakgrundsfaktorer (se Angelov m.fl., 2012, för detaljer kring skattning). Ett högt predicerat värde säger att individen har en hög benägenhet att välja en extern förvaltare. Ett lågt predicerat värde innebär
det omvända.
I figur 8 plottas den genomsnittliga överavkastningen före och efter
det att individerna anlitade en extern förvaltare. I figuren är individerna grupperade utifrån ökande benägenhet; de med lägst benägenhet att anlita en extern förvaltare är placerade till vänster och de med
högst benägenhet till höger. Från figuren kan man tydligt se att
benägenheten att anlita en extern förvaltare ökar med en minskad
överavkastning, före det att individen anlitade en extern förvaltare.
Figuren visar även att överavkastningen efter det att individerna
anlitade en extern förvaltare ökar något med benägenheten att välja
extern förvaltare.
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Figur 8.

Genomsnittlig överavkastning (!! ) före och efter bytet
till en extern förvaltare, på y-axeln, och benägenheten att
anlita en extern förvaltare, på x-axeln. Benägenheten är
baserad på prediktioner gjorda från skattade regressionsmodeller (se Angelov m.fl., 2012, för detaljer).
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I figur 9 plottas den genomsnittliga risken före och efter det att individerna anlitade extern förvaltare. Återigen är individerna grupperade
utifrån benägenhetsgrad; de med lägst benägenhet att anlita en extern
förvaltare är placerade till vänster och de med högst benägenhet till
höger. Av figuren framgår att risken i portföljen, mätt före bytet till
extern förvaltare, stiger något med benägenheten för att anlita en
extern förvaltare. Figuren visar även att risken som mätts efter det att
individen anlitat en extern förvaltare är lägre än risken som mätts
före. Detta tyder på att sannolikheten att byta till en extern förvaltare
ökar med hur riskfylld placeringen var före bytet.
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Figur 9.

Genomsnittlig risk (!! ) före och efter bytet till en extern
förvaltare, på y-axeln och benägenheten att anlita en
extern förvaltare, på x-axeln Benägenheten är baserad på
prediktioner gjorda från skattade regressionsmodeller (se
Angelov m.fl., 2012, för detaljer).

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

5%

10%

0%

1,1
1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

Risk	
  (β)	
  före	
  bytet	
  till	
  e xtern	
  förvaltare
Risk	
  (β)	
  e fter	
  bytet	
  till	
  extern	
  förvaltare

Sammanfattningsvis visar detta att de med förväntat hög benägenhet
att anlita externa förvaltare har haft en underavkastning innan de
anlitade den externa förvaltaren. De har även en något förhöjd risk
jämfört med dem som har lägre benägenhet. En tolkning är att de som
väljer externa förvaltare är de som är i störst behov av tjänsten.

6.2 Extraavkastning av extern
förvaltningstjänst
6.2.1 Metodologiska överväganden
För att kunna besvara frågeställningen om det lönar sig att anlita ett
externt förvaltningsföretag för premiepensionsspararen, behöver man
lösa några metodologiska problem. Dessa problem består dels i att det
inte är slumpmässigt vem som väljer en extern fondförvaltare för sitt
innehav, dels i att en mer riskfylld investering i genomsnitt leder till
en högre avkastning. Innebörden av detta är att om det är individer
som har stor motvilja mot att ta risker som väljer externa förvaltare,
så kommer detta sannolikt att resultera i underskattning av effekten
av externa förvaltare, om man inte tar hänsyn till denna selektion.
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För att på ett trovärdigt sätt kunna mäta effekten av att ha en extern
förvaltare måste man kunna kontrollera för individens alla reala och
finansiella tillgångar. Att ta hänsyn till individens alla förmögenhetstillgångar kan dock vara svårt. Nedan löses detta genom att studera
hur avkastning och risk i premiepensionsportföljen förändras när en
pensionssparare byter till en extern fondförvaltare. I denna modell
används inomindividvariation genom att jämföra samma individer
över tid. På så sätt kan man kontrollera för icke observerbara individuella egenskaper, som kan korrelera med avkastning. Dessa egenskaper kan utgöras av förmögenhetstillgångar men också av riskbenägenhet, finansiell kunskap och andra individuella egenskaper.
Metoden tillåter med andra ord att individens finansiella val och valet
att anlita en extern förvaltare, kan styras av icke observerbara individuella egenskaper, under förutsättning att dessa egenskaper inte
varierar över tid.22
En nackdel med ansatsen är att effekten av att ha externa fondförvaltare potentiellt är annorlunda för dem som byter till externa
förvaltare någon gång än för dem som aldrig gör det. Den ansats som
beskrivits ovan kan bara användas för att mäta effekten av förvaltare
för de sparare som någon gång väljer att anlita en extern förvaltare.
Effekten på extraavkastning av att ha en extern förvaltare för alla
premiepensionssparare kan visserligen beräknas genom statistisk
analys, men då krävs det starka antagandet att man har kontrollerat
för allt som styr både valet att anlita en extern förvaltare och avkastningen.
6.2.2 Resultat
Modellskattningen visas i tabell 5. Skattningen avser en begränsad
population, det vill säga de som någon gång under perioden har bytt
till en extern förvaltningstjänst (grupp 3 i kapitel 5). I kolumn 1 visas
skattningar utan hänsyn till fixa individspecifika effekter och i
kolumn 2 visas skattningar med hänsyn till fixa individspecifika
effekter.

22

Se Angelov m.fl. (2012) för detaljer kring den ekonometriska modellen och för ytterligare
specifikationer.
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Tabell 5.

Månatlig avkastning i premiepensionen, utan och med
individspecifika fixa effekter (standardfel inom
parentes).

Variabel

1

2

Utan individspecifika fixa
effekter

Med individspecifika fixa
effekter

0,00170

0,00205

(0,00004)

(0,00005)

–0,24772

–0,24890

(0,003)

(0,00302)

–0,07000

0,01530

(0,00013)

(0,00008)

Observationer

2 610 496

2 610 496

Antal individer

24 540

24 540

Förvaltare

Marknadsavkastning * Förvaltare

Konstant

Anmärkning: Avser den begränsade population som byter till förvaltare någon gång under
perioden. Standardfel justerade för inom-individkluster. Modellen innehåller månadsspecifika
intercepttermer.

Den första raden (förvaltare) visar koefficienten för en tidsvarierande
indikatorvariabel för om individen har extern förvaltningstjänst
(värdet 1) eller om individen inte har det (värdet 0). Denna
koefficient visar alltså skattningen av effekten på överavkastningen
av externa förvaltare. Om denna koefficient är noll, är överavkastningen densamma oavsett om man har förvaltare eller inte.
Koefficienten anger den genomsnittliga extraavkastning som
förvaltningstjänsten ger per månad.
Resultaten visar att det finns en positiv och statistiskt signifikant
effekt av externa förvaltare. När hänsyn tas till icke observerbara, fixa
individuella egenskaper är den genomsnittliga överavkastning som
förvaltningstjänsten ger 0,205 procent per månad (kolumn 2).
Resultaten visar att skattningen av överavkastningen blir större när
hänsyn tas till fixa individspecifika effekter (kolumn 2) än när så inte
görs (kolumn 1). En tolkning är, att individer som har stor motvilja
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mot att ta risker väljer externa förvaltare. Om man inte tar hänsyn till
denna selektion blir effekten av externa förvaltare underskattad.
Dessa resultat bekräftar resultaten i avsnitt 6.1.2.
Den andra koefficienten i tabellen (marknadsavkastning * förvaltare)
ska tolkas som skillnaden i risk vid byte till en extern förvaltare. Om
koefficienten är noll, så är den genomsnittliga risken i placeringarna
densamma oavsett om man har en extern förvaltare eller ej. Resultaten visar en negativ koefficient, vilket betyder att risken reduceras
genom att man anlitar en extern förvaltare.
Vad betyder skillnaden i överavkastningen till följd av att man har
anlitat en extern förvaltare? En extra månadsavkastning på 0,205
procent leder, utifrån en grov uppskattning, till i genomsnitt cirka
1 790 kronor per år i överavkastning.23 Som nämnts ovan varierar
avgiften för tjänsten mellan 400 kronor och 1 000 kronor (Pensionsmyndigheten, 2012). Det betyder att den genomsnittliga spararen inte
förlorar på att anlita en förvaltningstjänst.
Det finns dock förmodligen en stor spridning i effekten av externa
förvaltare, vilken inte beskrivs i denna modellskattning. Ytterligare
detaljer kring effekten av förvaltare finns i figur 10, som visar den
obetingade skillnaden i överavkastning för dem som övergår till en
extern förvaltare.

23

Uppskattningen bygger på en genomsnittlig premiepensionsförmögenhet på 72 000 kronor år
2010 (se Pensionsmyndigheten, 2010, s. 5). Notera dock att enligt samma källa varierar
premiepensionsförmögenheten ganska mycket under perioden, speciellt under den senare
delen. Därmed är slutsatsen om förvaltningstjänst lönar sig eller ej beroende på vilket år man
väljer för utvärderingen.
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Figur 10.

Skillnad i överavkastning (på månadsbasis) vid byte till
en extern förvaltare (x-axeln är beskuren).

I genomsnitt åstadkommer en övergång till en extern förvaltare en
överavkastning på 0,11 procent per månad för denna delpopulation.
Av figuren framgår det dock att det finns en stor variation.
Fördelningen är koncentrerad till höger om värdet noll. För den 25:e
och 75:e percentilen är överavkastningen –0,22 procent respektive
0,43 procent per månad. Uppenbarligen ger inte externa förvaltare
förbättrad överavkastning till alla som anlitade en sådan tjänst. Av
skattningen kan man sluta sig till att 47 procent av dem som bytte till
extern förvaltare fick en försämrad överavkastning.
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Figur 11.

Skillnad i risk vid byte till en extern förvaltare (x-axeln
är beskuren).

I figur 11 visas den obetingade skillnaden i risk för samma grupp.
Den visar att de externa förvaltarföretagen lyckades att reducera
riskprofilen för det stora flertalet. För 84 procent var risken lägre i
perioden efter att de hade skaffat tjänsten än innan.

6.3 Egen aktivitet och aktivitet hos extern
fondförvaltare
6.3.1 Modell
Så hur ska man tolka skattningen att externa fondförvaltare ger högre
avkastning? I detta avsnitt görs ett försök till tolkning. Som nämndes
har man i några undersökningar funnit att högre aktivitet, det vill säga
ett tätare byte av fonder, hänger samman med en högre avkastning
(Dahlquist m.fl., 2011; Pensionsmyndigheten, 2010). I avsnitt 6.1.1
visades också att det speciellt var de med högre egen aktivitet som
har en högre överavkastning.
Det är intressant att testa om den positiva effekten av att anlita
förvaltare kommer från att de externa förvaltarna är mer aktiva i sig,
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och om dessa är bättre eller mer effektiva än de sparare som själva är
aktiva på marknaden. Detta kan testas genom att bygga ut specifikationen som presenterades i föregående avsnitt 6.2 med ytterligare två
variabler. I denna analys används hela populationen premiepensionssparare. Här genomförs en så kallad difference-in-difference-analys.24
I denna analys antas det att en premiepensionssparares avkastning är
en funktion av dels egen aktivitet, dels den aktivitet som externa
förvaltare står för. Därvid inkluderas aktivitet och interaktionstermen
aktivitet * förvaltare i modellen. Den sistnämnda variabeln anger det
extra bidrag som den aktivitet som externa förvaltare står för, utöver
premiepensionsspararens egen aktivitet.
Om interaktionstermen aktivitet * förvaltare är positiv betyder det att
de anlitade externa förvaltarna är bättre eller mer effektiva än de
individer som själva är lika aktiva på marknaden. Om interaktionstermen däremot är negativ, så innebär det att externa förvaltare är
sämre placerare än aktiva sparare, vid en given aktivitetsnivå.25
6.3.2 Resultat
Resultaten av skattningen av denna specifikation, som presenteras i
tabell 6, visar att interaktionstermen aktivitet * förvaltare är negativ.
Tolkningen är därför att egen aktivitet i genomsnitt ger en högre
överavkastning än samma aktivitet hos externa förvaltare. Om
pensionsspararen själv gör ytterligare ett fondbyte, ökar överavkastningen i genomsnitt med 0,1 procent per månad, vilket motsvarar 1,2
procent per år. Om däremot en extern fondförvaltare gör ytterligare
ett byte, är ökningen i överavkastningen i stället 0,086 (=0,1 – 0,014)
procent per månad, vilket motsvarar 1,04 procent per år.
För detaljer, ytterligare resultat och en känslighetsanalys, se Angelov
m.fl. (2012).

24

Denna specifikation är mycket populär inom arbetsmarknadsekonomi, se till exempel Angrist
och Kreuger (1999).
25
Aktivitet mäts som antalet byten under den senaste 12-månadersperioden, det vill säga antal
byten som skett från och med månad t-12 till och med månad t-1.
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Tabell 6.

Månatlig avkastning i premiepensionen beroende på
egen aktivitet och aktivitet hos externa fondförvaltare,
hela populationen (standardfel inom parentes).

Variabel
Förvaltare

–0,00215
(0,00006)

Marknadsavkastning * Förvaltare

–0,28571
(0,00201)

Aktivitet

0,00100
(0,00001)

Aktivitet * Förvaltare

–0,00014
(0,00002)

Konstant

0,01572
(0,00002)

Observationer

26 139 180

Antal individer

296 899

Anmärkning: Standardfel justerade för inom individkluster. Skattningen är gjord med minsta
kvadratmetod, baserad på ett slumpmässigt urval från hela populationen av
premiepensionssparare. Aktivitet mäts som antalet byten under den senaste 12månadersperioden. Modellen innehåller månadsspecifika intercepttermer. I skattningen
kontrolleras för inträdesmånad, det vill säga den månad då individen först fanns med i
premiepensionssystemet.
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7 Sammanfattning och diskussion

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka dels om det
har varit lönsamt att anlita externa förvaltningsföretag för de premiepensionssparare som har köpt dessa tjänster, dels hur väl de externa
förvaltningsföretagen har lyckats generera överavkastning jämfört
med sparare som själva byter fonder aktivt inom premiepensionssystemet. Med överavkastning menas den avkastning som återstår när
avkastningen som betingas av risken i fondportföljen har räknats bort.
Dessutom undersöks vilka grupper av sparare som anlitar externa
förvaltningsföretag och vilka som inte gör det.
Resultaten visar att antalet sparare som anlitade en extern fondförvaltningstjänst ökade under perioden 2001–2010. Externa
förvaltningsföretag svarade för den största delen av den dramatiska
ökningen av fondbyten som skedde under periodens senare år. Mellan
åren 2001 och 2011 ökade antalet fondbyten från 133 000 till 4,6
miljoner. I april 2010 hade, enligt denna undersökning, cirka 8,2
procent av premiepensionsspararna anlitat en extern förvaltare. Detta
bekräftar bilden som ges i andra undersökningar. År 2010 har uppskattningsvis 60 procent av alla byten gjorts av externa förvaltningsföretag genom massbyten. Fondbolagen gjorde massbyten för ett stort
antal pensionssparare samtidigt genom så kallade robotinskjutningar.
Vad som tidigare inte har undersökts är hur fondbytesaktivitet och
anlitandet av förvaltningstjänster skiljer sig åt mellan olika grupper av
individer. Man har inte heller undersökt hur överavkastning och risk
påverkas genom att pensionsspararen har en extern förvaltare.
Resultaten visar att personer som har låg utbildning, låga finansiella
tillgångar, höga disponibla inkomster, som i högre utsträckning har
arbetslöshetsersättning, företagsinkomster eller privat pensionssparande väljer externa förvaltare oftare än andra grupper. Kategorin
som är relativt aktiva fondväljare, men som inte anlitar en extern
förvaltare, består av till större del av högutbildade med goda
inkomster. De med låg inkomst finns överrepresenterade bland dem
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med ickevalsalternativet. I den grupp som själva valt egna fonder och
som inte anlitat någon extern förvaltare finns det dock en stor grupp
passiva pensionssparare, som i stor utsträckning inte har förändrat sin
fondsammansättning sedan inträdet. Dessa är i vissa avseenden, till
exempel i fråga om utbildningsnivå, ganska lika de sparare som ingår
i gruppen med ickevalsalternativet.
Resultaten pekar på att det i genomsnitt finns en överavkastning för
dem som anlitar en fondförvaltningstjänst, men beräkningarna för
åren 2000–2010 antyder att den genomsnittliga överavkastning som
externa förvaltare ger är liten. Dessutom betalar premiepensionsspararen en extra avgift för dessa tjänster (utanför premiepensionssystemet), något som denna undersökning inte har några uppgifter
om. Men enligt uppgifter från andra undersökningar är avgiften
mellan 400 och 1 000 kronor per år. Borträknat en extra avgift i den
storleksklassen är nettot svagt positivt. Vidare visar utvärderingen att
risken i portföljen reduceras genom att pensionsspararen väljer en
extern förvaltningstjänst, vilket är positivt för den enskilda spararen.
Efter en närmare undersökning tyder resultaten på att den positiva
effekten av externa förvaltare kan förklaras av att dessa generellt sett
är mer aktiva och att sparare som själva är lika aktiva är något bättre
än externa förvaltare på att generera överavkastning.
De grupper som har en hög grad av egen aktivitet i sina fondbyten är
förmodligen relativt sett mer kapabla att själva göra bra fondval. Det
är dock svårt att tro att det är aktivitet i sig som leder till en högre
avkastning. Förmodligen är hög aktivitet en indikator på något annat,
till exempel att mer aktiva också väljer ”rätt” fonder vid ”rätt” tillfälle. Den egentliga förklaringen till högre avkastning är betydligt
svårare att mäta, och aktivitet bör därför ses som en grov indikator på
”finansiellt kunnande”. Andra grupper har ett motsatt mönster och är
inaktiva eller anlitar externa förvaltare. Det skulle kunna tyda på en
lägre grad av finansiellt kunnande.
Denna undersökning visar vidare att de som väljer att anlita en extern
förvaltare är de som kan förväntas vara inaktiva i premiepensionssystemet (borträknat dem med ickevalsalternativet). Därmed blir det
lönsamt för dem att anlita en extern förvaltare. Innebörden av detta är
att förvaltarna har gett en högre avkastning för sina kunder än vad
dessa sparare själva hade kunnat åstadkomma, om de inte hade valt
denna tjänst. Man bör notera att den positiva effekt av externa förvaltare som undersökningen finner bara gäller den grupp som faktiskt
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har valt det alternativet och kan inte generaliseras till pensionssparare
i allmänhet.
I december 2011 avskaffades möjligheten till massbyten genom så
kallade robotinskjutningar. Därigenom avskaffades även möjligheten
till diskretionär förvaltning, som bygger på att de externa fondförvaltarna använder sig av massbyten av fonder inom premiepensionssystemet. Detta är sannolikt till viss nackdel för de grupper
som valde externa förvaltare, eftersom stoppet av massbyten i
praktiken ledde till en kraftig inskränkning i förvaltarnas möjlighet att
bedriva diskretionär förvaltning. Tidigare undersökningar har visat att
massbyten hade negativa externa effekter på andra pensionssparare
(både aktiva och passiva) i form av ökade transaktionskostnader och
kursförändringar. De negativa effekterna påverkade också
Pensionsmyndigheten, som fick en ökad belastning i sitt IT-system
(se Dahlquist m. fl., 2011, och Pensionsmyndigheten, 2012). Det var
detta som motiverade avskaffandet av massbyten. I denna undersökning tas ingen hänsyn till eventuella externa effekter.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att det fanns en relativt stor
efterfrågan på externa förvaltningstjänster, och att gruppen som
anlitade externa förvaltare ter sig tämligen heterogen. En rimlig
tolkning är att denna grupp av sparare inte kunde eller inte ville
engagera sig i det egna fondvalet inom premiepensionssystemet.
Orsaken till att dessa sparare anlitat externa förvaltare ger inte denna
undersökning svar på. Det större inslaget av företagarinkomster,
privat pensionssparande och höga disponibla inkomster i gruppen
indikerar att dessa sparare förmodligen har tätare bankkontakter än
övriga. En hypotes är att de som har tätare bankkontakter har
erbjudits tjänster av fondförvaltare och banker, vilket andra
pensionssparare inte konfronteras med i lika stor omfattning.
Samtidigt är det uppenbart att ickevalsalternativet inte har varit
tillräckligt attraktivt för dessa sparare. Under den undersökta perioden
har premiepensionsspararna inte haft möjligt att byta tillbaka till
ickevalsalternativet, sedan de prövat att själva välja fonder. En
intressant fråga som kvarstår är därför om de sparare som anlitade
externa rådgivare i större utsträckning hade gått tillbaka till 7:e APfonden, om det alternativet hade funnits.
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Bilaga

Tabell 7.

Medelvärde för grupp 1–4 i jämförelse med alla, för
bakgrundvariabler avseende år 2007.
(1)

(2)

(3)

(4)

Aktiv

Passiv

Extern
förvaltare

Ickevalsalternativet

Kvinnor jämfört med män

0,98

1,01

0,99

1,00

Kohort –1949

1,35

1,12

0,31

0,90

Kohort 1950–1959

0,84

1,17

1,41

0,76

Kohort 1960–1969

0,83

1,16

1,40

0,78

Kohort 1970–1979

0,84

1,01

1,11

1,03

Kohort 1980–

1,17

0,16

0,71

1,97

Förgymn. utb. kortare än
9 år

0,88

1,06

0,33

1,15

Förgymn. utb. 9 (10) år

0,68

0,96

1,01

1,16

Gymnasial utbildning

0,92

1,02

1,15

0,97

Eftergymn. utb. kortare än
två år

1,15

0,85

0,93

1,12

Eftergymn. utb. två år
eller längre

1,24

1,00

0,94

0,92

Forskarutbildning

1,33

1,04

0,64

0,91

Okänd utbildning

0,61

0,32

0,37

2,09

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Typ av inkomster:

Akassa>0

0,86

0,88

1,09

1,17

Företagsinkomster>0

0,81

1,04

1,10

1,00

Förtidspension>0

0,73

1,05

0,71

1,12

Individuell disponibel inkomst (percentilgrupper):
min.-10:e perc.

0,58

0,60

0,41

1,78

10:e perc.-25:e perc.

0,72

0,61

0,44

1,70

25:e perc.-50:e perc.

0,83

0,85

0,68

1,32

50:e perc.-75:e perc

0,90

1,05

1,11

0,96

75:e perc.-90:e perc

1,06

1,12

1,27

0,76

90:e perc.-max

1,40

1,14

1,12

0,65

Har privat pensionssparande

1,17

1,21

1,44

0,58

Har fritidshus

1,22

1,17

0,99

0,72

Har småhus

1,08

1,21

1,25

0,66

Har bostadsrätt

1,18

0,98

0,86

0,98

Reala tillgångar (mnkr)

1,13

1,14

1,01

0,79

Finansiella tillgångar
(mnkr)

1,31

1,14

0,70

0,80

Totala skulder (mnkr)

1,03

1,10

1,15

0,84

Observationer

37 901

108 899

24 018

95 414

Förmögenhetsvariabler:

Anmärkning: Samma urval som i kapitel 5.
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