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Bakgrund: 

 

I Sverige har 76 % av befolkningen innehav i fonder och den totala 
fondförmögenheten uppgår till 1 925 miljarder. Kapitalvinstskatten ligger på 
30 % och utlöses endast vid en realisation av vinsten. Många svenskar 
undviker gärna att aktivera denna skatteeffekt och blir därmed inlåsta i sina 
fonder. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med privata fondsparare 
och aktörer inom branschen förklara hur kapitalvinstskatten påverkar 
privatpersoners resonerande och agerande. Detta beteende kommer sedan 
att analyseras utifrån befintliga teorier inom beteendeekonomi. 

Metod: För att nå studiens syfte har vi använt oss av en abduktiv metod. Det 
empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Totalt har vi intervjuat 10 fondsparare och 6 personer inom 
branschen. Materialet från intervjuerna har sedan förklarats med hjälp av de 
teorier vi valt ut. 

Slutsats: I vår studie har vi kommit fram till att inlåsningseffekten varierar beroende 
på fondspararens ålder. Den yngre gruppen ställde sig mer likgiltig inför 
kapitalvinstskatten, med anledning av en kort placeringshorisont. Den äldre 
gruppen hade en mer ospecificerad placeringshorisont och baserade sina 
investeringsbeslut utefter skattekonsekvensen. Kapitalvinstskatten hade då 
en bromsande effekt, eftersom det skulle minska den totala förmögenheten. 

Nyckelord: Fondsparande, privatekonomi, inlåsningseffekt, kapitalvinster, 
kapitalvinstskatt. 
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Background: 

 

In Sweden 76 % of the population has savings in mutual funds, with a 
combined wealth of 1 925 billion SEK. The tax on capital gains is 30 % and is 
activated when the profit is realized. Many Swedes avoid triggering this tax 
effect and is therefore locked-in in their mutual funds. 

Purpose The purpose of this study is, from interviews with private fund investors and 
industry players, to explain how the capital gains tax affects individuals’ 
reasoning and actions. This behavior will then be analyzed in terms of 
existing theories in the field.  

Method: We have used an abductive method to achieve the purpose of this study. The 
empirical material has been collected through semi-structured interviews.  
We have conducted 10 interviews with private fund investors and 6 people 
in the fund industry. The material from the interviews was then explained by 
means of the theories we have selected. 

Conclusion: In our study we came to the conclusion that the lock-in effect varies 
depending on the fund savers age. The younger group was more indifferent 
to the capital gains tax, due to a shorter investment horizon. The older group 
had a more unspecified investment horizon and based their investment 
decisions along the tax consequence. Capital gains tax then had a braking 
effect, as it would reduce the total wealth. 

Key words: Fund savings, mutual fund savings, personal finance, lock-in effect, capital 
gains, capital gains tax. 
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1. Inledning 

I följande kapitel vill vi presentera bakgrunden till fenomenet ”Inlåsningseffekten” vid 
fondsparande. Den följande problemdiskussionen behandlar den problematik som fenomenet 
innebär, vilket mynnar ut i vår forskningsfråga. Därefter kommer vi att beskriva uppsatsens syfte. 

 

1.1. Inlåsningseffekten 

Det svenska fondsparandet har blivit allt mer vanligt förekommande. I mitten av 90-talet 

hade enbart hälften av Sveriges befolkning innehav i fonder. Detta är en siffra som idag har 

stigit till hela 76 procent. Om premiepensionssystemet räknas med har samtliga svenskar 

mellan 18-74 år innehav i fonder. Dessa siffror gör Sverige till det land i världen med störst 

andel fondsparare (Konkurrensverket 2013). 

Den 1 januari 2012 infördes en ny typ av sparande i Sverige, Investeringssparkontot. Syftet 

var att förenkla sparande för privatpersoner då svårigheter upplevdes vid deklaration av 

kapitalvinster, vilket är vinster gjorda på till exempel aktier eller fonder. Det var även ett 

försök att öka konkurrensen på olika sparprodukter, genom att undvika inlåsningseffekten. 

Det skulle uppnås genom att istället för att beskatta vinster först när de realiserades, skulle 

det totala innehavet schablonskattas (Riksdagen 2011). Investeringssparkontot blev dock 

ingen succé. Enligt en studie gjord av Dagens Nyheter ett år efter introduceringen av 

sparformen kände enbart 12 procent av de tillfrågade till innebörden av ett 

investeringssparkonto (dn.se). 

Inlåsningseffekten har flera ansikten, men den gemensamma nämnaren är att den orsakas 

av kapitalvinster. Följderna blir att kapitalet blir ”inlåst” i investeringar där nyttan av 

kapitalet inte är optimal (Daunfeldt & Rudholm 2010). Exempel på detta är entreprenörer 

som avstår från att sälja befintliga företag, eftersom vinsten från försäljningen beskattas. 

Detta kapital hade kunnat användas för att starta upp en ny verksamhet (Chari, Golosov & 

Tsyvinski 2005). Det kan också leda till att riskkapital stannar i mogna företag, istället för att 

investeras i tillväxtbolag vars kapitalbehov är större (Meade 1990). I en promemoria inför 

införandet av den nya sparformen förklarar Finansdepartementet att inlåsningseffekten är 

när sparare undviker att sälja finansiella instrument, då den latenta vinsten kommer att 

utlösa en beskattning. Detta faktum leder i sin tur till att sparare inte omfördelar sitt 

sparande på ett rationellt sätt och att marknaden blir mer trögflytande då omsättningen 

minskar, vilket leder till lidande konkurrens (Finansdepartementet 2010). För den enskilde 

spararen kan effekten bli att sparandets diversifiering blir lidande och att placeringens risk 
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blir högre än önskat. Detta då en omplacering av kapitalet innebär en transaktionskostnad i 

och med utlösandet av skatteeffekten (Auerbach 1988). 

 

1.2. Problemdiskussion 

Ett beslutsfattande vid en investering kan liknas vid vilket beslutsfattande som helst. Det 

finns mer än ett handlingsalternativ och det alternativ som väljs kommer att medföra vissa 

konsekvenser. Ekonomisk teori utgår oftast ifrån att beslutsfattaren agerar rationellt, vilket 

innebär att den som fattar beslutet måste vara medveten om samtliga alternativ och dess 

följder. Att agera fullständigt rationellt kan ses som en övermänsklig uppgift och därför har 

det utformats ett flertal teorier kring beslutsfattande som utgår från begränsad rationalitet 

(Andersson 2013). Allt fler studier har belyst problematiken gällande privatpersoners 

beslutsfattande vid finansiella beslut. Det som observerats är att privatpersoner ofta saknar 

förmågan att själva fatta kloka och rationella beslut angående sin egen privatekonomi, 

oavsett hur mycket information som finns tillgänglig vid beslutstillfället (Hadar, Sood & Fox 

2013). 

I februari 2014 uppgick den svenska fondförmögenheten till 1 925 miljarder kronor 

(exklusive PPM). 60 procent av den totala förmögenheten återfinns i någon fond förvaltad 

av de fyra svenska storbankerna (fondbolagen.se). Dock är det en markant minskning, då 

det för ett antal år sedan var hela 85 % procent av fondförmögenheten som förvaltades av 

någon av storbankerna (aktiespararna.se). Fondsparande är fördelaktigt på flera sätt, då det 

bland annat skapar en enkel diversifiering (jämfört med exempelvis aktier) och det är 

förknippat med låga transaktionskostnader (Sirri & Tufano 1998). På grund av skatten på 

kapitalvinster uppstår det en potentiellt högre transaktionskostnad som kan hämma 

diversifieringen i den enskilde spararens portfölj (Auerbach 1988). Tyvärr är aktiviteten 

bland fondspararna ganska låg. En studie bland SBAB Banks kunder visar att endast 27 % 

planerar att se över de fonder de har i sitt innehav den närmsta tiden (SBAB.se) 

De ekonomiska följderna av kapitalvinsters beskattning har diskuterats i USA sedan 

införandet 1913. Enligt en studie gjord av amerikanska Department of the Treasury 

tenderar realisering av kapitalvinster att öka i samband med att skatten på kapitalvinster 

minskar. Med andra ord påverkas investeringsbeslutet av skatteffekterna och detta kan 

leda till att investerare uppmuntras till att bibehålla en suboptimal portfölj eller gå miste om 

investeringsmöjligheter som skulle leda till en högre kapitalvinst (Hungerford 2009). Detta 

bekräftas av andra amerikanska studier som visat att inlåsningseffekten innebär en ökad 
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transaktionskostnad, vilket i sin tur innebär att handelsvolymen på finansiella marknader 

minskar när skatten på kapitalvinster är hög (Feldstein & Yitzhaki 1978, Kiefer 1990). 

I USA beskattades kapitalvinster tillsammans med inkomsten från arbete. Detta innebär att 

kapitalvinsten beskattades enligt marginalskatten som då även berodde på inkomstnivån. 

Detta var även fallet i Sverige fram till år 1991, då regeringen införde ett så kallat ”dual 

income tax system”. Detta innebar att inkomst av kapital och tjänst beskattades separat, där 

kapitalvinster alltid beskattades till 30 procent, oavsett storlek på vinsten. Själva 

skattesatsen ändrades sedan till 25 procent och därefter 12,5 procent. Den ändrades dock 

tillbaka 1995 till 30 procent och har sedan dess legat orörd (Daunfeldt & Rudholm 2010). 

Dessa skatteförändringar innebar en möjlighet att undersöka hur realisering av 

kapitalvinster förändras utefter det rådande skatteklimatet. En studie visade att resultatet i 

Sverige var precis som i USA; högre kapitalvinstskatt leder till en större inlåsningseffekt. 

Om skatten stiger med 10 procent reduceras realiseringen av vinster med 8,7 procent 

(Daunfeldt, Praski-Ståhlgren & Rudholm 2010). 

Inlåsningseffekten påverkar därmed kundrörligheten på fondmarknaden. En utav 

förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens på marknaden är konsumentens vilja 

och möjlighet till att byta leverantör av tjänsten som denne köper. Med andra ord ska 

konsumenten kunna välja bort ett sämre alternativ för ett bättre. I en studie gjord av SBAB 

år 2013 bland konsumenter som inte gjort några ändringar i sitt fondinnehav de senaste 

fem åren svarar ungefär 9 procent att anledningen till att de inte gjort någon förändring är 

utlösandet av en oönskad vinstskatt eller förlust (Konkurrensverket 2013). 

 

1.3. Problemformulering och forskningsfråga 

Vi ser en problematik i att svenska sparares investeringsbeslut är beroende av 

skatteeffekter. Det faktum att många människor avstår från att förändra sina innehav på 

grund av skatteeffekten är för oss intressant, då det kan peka på att sparare inte fattar 

rationella beslut avseende sina egna investeringar. 

Vi vill undersöka hur privatsparare resonerar kring sina fondinnehav med fokus på 

inlåsningseffekten och i vilken utsträckning den påverkat spararens kapitalallokering. 

Frågeställningen blir därmed följande: 

• Hur påverkar kapitalvinstsskatten privatpersoners investeringsbeslut vid 

fondsparande?  
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1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur privatpersoner resonerar kring 

latenta skatteskulder vid fondsparande samt hur dessa påverkar individers 

investeringsbeslut. Vi ska även exemplifiera de möjliga konsekvenserna av 

inlåsningseffekten. 

 

1.5. Avgränsning i studien 

Vi kommer att avgränsa studien till att enbart undersöka personer som är medvetna om sitt 

fondsparande och sitt innehav. Detta motiveras med att personer som inte är medvetna om 

vad de har, troligtvis inte heller har reflekterat över skatteeffekten vid eventuell försäljning. 

Med medvetna personer menar vi personer som har sett över sina innehav under de 

senaste två åren samt har en uppfattning om utvecklingen i deras respektive portföljer. Mer 

information angående urvalet finns i avsnitt 2.3.1. Urval för lämpliga respondenter. 

 

1.6. Begreppsförklaring 

 Dubbelbeskattning: Är en situation som kan uppstå när samma kapital blir 

beskattat två gånger på grund av en omplacering mellan konton som har olika 

skatteupplägg. Bland fonder är det vanligt förekommande när innehavet flyttas 

från en vanlig depå till ett investeringssparkonto. . 

 

 Hedgefond: En specialfond med målet att ge avkastning oavsett om börsen går 

upp eller ner. Använder sig ofta av möjligheten att ta korta positioner (satsa på 

nedgång).  

 

 Investeringssparkonto (ISK): En typ av konto som innebär att beskattningen 

sker schablonmässigt och baseras på kontots totala värde av innehavet samt 

insättningar under kalenderåret. På ett investeringssparkonto går det att 

förvara likvida medel, fonder, aktier och liknande värdepapper. 

 

• Kapitalförsäkring: Beskattningen i en kapitalförsäkring liknar den i ett 

investeringssparkonto. Skillnaden är att innehaven i en kapitalförsäkring ägs av 

ett försäkringsbolag. Det innebär att aktier som förvaras i en kapitalförsäkring 

inte står registrerade på kapitalförsäkringens innehavare. Med andra ord ges 
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inte automatiskt rösträtt på bolagsstämman. Fördelen med en kapitalförsäkring 

är att innehavaren kan bestämma villkor för försäkringen som exempelvis 

förmånstagare med mera. 

 

 Morningstarrating: Morningstar är en hemsida som jämför fonder. Ratingen 

baseras på de tre senaste årens avkastning som jämförs med liknande fonder i 

Europa, där hänsyn tas till fondens kostnader och den risk som förvaltaren tar. 

 

 PPM: Är en del av den allmänna pensionen. Denna del kallas premiepensionen 

och avsättningen motsvarar 2,5 % av arbetstagarens lön. Arbetstagaren kan 

själv välja vilka fonder premiepensionen ska placeras i. Fonderna som finns 

tillgängliga genom premiepensionen bestäms av PPM:s styrelse. Specialfonder 

tillåts inte i PPM. 

 

 Primärbank: Med detta begrepp avser vi den bank som personen i fråga 

använder får att erhålla betalkort, lönekonto och betala räkningar med mera. 

 

 Risk: För fonder mäts risk med hjälp av standardavvikelse. Därefter placeras 

respektive fond i klasserna 1-7 beroende på hur hög den historiska 

standardavvikelsen har varit. Denna räknas ut genom att se hur fondens 

avkastning avvikit från de 36 senaste månadernas medelavkastning. 

 

 Specialfonder: Fonder som har större friheter än värdepappersfonder gällande 

exempelvis minsta antalet tillåtna tillgångar, maximal allokering i en tillgång 

samt större placeringsmöjligheter. 

 

• Vanlig depå/fonddepå: Med en sådan depå avser vi den typ av konto som 

funnits längst för förvaring av fondandelar. Konsekvenserna av en sådan depå 

blir att kapitalvinster beskattas till 30 %, samt att 70 % av en förlust kan kvittas 

mot en vinst.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har valt att gå tillväga för att uppfylla studiens syfte. 
Kapitlet kommer att inledas med en beskrivning av vår förförståelse, samt att ge läsaren en bild av 
författarna och vårt val av ämne. Därefter kommer vi att redogöra för våra förhållningssätt och 
den forskningsstrategi vi valt. Vi kommer även att redovisa för- och nackdelar med dessa val. 

 

2.1. Förförståelse 

Vi är tre civilekonomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö, som alla delar ett intresse för 

finansmarknaden. Intresset för just inlåsningseffekten växte fram i samband med att vi såg 

ett videoklipp på efn.se som behandlade ämnet att fondvinster låses in på grund av 

kapitalvinstskatten. I klippet förklarades att investeringssparkontot inte fått den 

genomslagskraft som regeringen hoppats på. Då vi tyckte att ämnet var intressant och vi 

såg en stor relevans i frågan valde vi att fördjupa oss i problematiken. Antalet svenska 

studier på området var begränsat och därigenom växte vår frågeställning fram, med målet 

att belysa problematiken och försöka förklara spararnas agerande. Ämnet har också en 

relevans för oss, då två av författarna arbetar på en av de svenska storbankerna och den 

tredje på ett mindre fondbolag. 

Förförståelse beskrivs som de insikter en forskare har om en social miljö eller ett visst 

problem innan studien påbörjas. Denna förförståelse agerar input i processen och behövs 

för att kunna sätta data i en viss kontext. Processens output är förståelse som kan hjälpa till 

att bidra till förförståelse vid en annan uppgift eller forskningsfråga. Forskningsprojekt 

pendlar mellan förförståelse och förståelse, där förförståelse är det vi känner till och 

förståelse är det vi lär oss. Arbetet med forskningsprojektet sker genom en bearbetning 

mellan delarna och helheten och dess resultat måste sättas i ett systematiskt och holistiskt 

sammanhang för att få en mening (Gummesson 2003). Då forskare med olika 

värdepremisser ska kunna utföra samma studie på ett liknande sätt med samma resultat, 

anser vi det vara viktigt att beskriva vår undersökningsprocess samt förförståelse noggrant. 

För att fördjupa oss i ämnet började vi med att studera vetenskapliga artiklar, litteratur och 

tidsskrifter som berörde inlåsningseffekten, fondmarknaden och 

investeringsbeslutsprocessen. Vi pratade även med personer i vår omgivning i syftet att 

lekmannamässigt undersöka om de reflekterat över fenomenet och rent av anpassat sin 

kapitalallokering efter skatteeffekten. Detta ledde oss till insikten att problemet 
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förekommer och vi valde därefter att fortsätta med idén om inlåsningseffektens påverkan 

på svenska fondsparare. 

 

2.2. Valet av forskningsmetod 

2.2.1. Kvalitativ studie 

Enligt Bryman & Bell (2005) talas det oftast om två olika forskningsstrategier: kvalitativa 

och kvantitativa. Huvuddragen för en kvantitativ studie är prövning av teorier enligt den 

naturvetenskapliga modellen, medan den kvalitativa studien ska generera teorier och har 

ett tolkande synsätt. Vi har därför valt att genomföra en kvalitativ forskningsstrategi då 

syftet för studien är att skapa förståelse och tolka individers beteende. En kvantitativ studie 

kräver redan tydligt definierade teorier som ska prövas, vilket inte är fallet för vår studie. Vi 

gjorde också bedömningen att respondenterna skulle ha svårigheter att svara på frågor i 

enkätform, då frågornas utformning kräver en motivering som kan vara ytterst individuell. 

Då det enligt Daunfeldt och Rudholm (2010), Hungerford (2009), Feldstein och Yitzhaki 

(1978) samt Kiefer (1990) är bevisat att inlåsningseffekten existerar var vårt mål att 

försöka förklara hur den påverkar. 

 

2.2.2. Abduktiv metod 

Inom forskning görs ofta en avgränsning mellan den induktiva eller deduktiva metoden 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008). Den induktiva metoden utgår från en eller flera 

observationer som tillsammans ska mynna ut i en generell sanning. Medan den deduktiva 

metoden utgår från befintlig teori som sedan ska förklara det enskilda fallet. Författarna ser 

vissa svagheter med den tydliga avgränsningen mellan dessa två metoder och beskriver 

därför abduktion som ett alternativ. Enligt Kovács & Spens (2005) och Alvesson & 

Sköldberg (2008) startar den abduktiva processen likt den induktiva metoden med 

observation från empiriskt underlag. Vidare i processen likt den deduktiva metoden avisas 

inte teoretiska föreställningar på förhand.  Även Blaikie (2010) förklarar den abduktiva 

metoden som en process då konstruktion av teorier ska förankra sig i vardagen. Med andra 

ord måste forskaren skapa en logik innan det är möjligt att studera och förklara den sociala 

verkligheten. Det kan uppfattas som en mix av induktiv och deduktiv metod men är enligt 

Alvesson & Sköldberg (2009) en egen kategori som inte får förväxlas. 
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I ett tidigt skede undersökte vi problemets relevans för den forskning vi ville bedriva. Detta 

medförde att vi studerade artiklar och litteratur för att bredda vår förståelse kring 

fenomenet. Vi skapade på så vis en hypotetiskt övergripande logik som grundar sig i teorier. 

Denna logik har sedan legat till grund för den empiri som vi valt att samla in. Därför har 

studien genomförts med den abduktiva metod och där vikten låg vid att skapa förståelse för 

privatpersoners investeringsbeslut. 

 

2.2.3. Flerfallsstudie och tvärsnittsdesign 

Den valda undersökningsdesignen har en stor inverkan på strukturen som forskarna 

använder när de samlar in data (Bryman & Bell 2005). Fallstudier och flerfallsstudier är en 

forskningsstrategi som lämpar sig väl vid kvalitativ forskning, där syftet är att bidra med 

kunskap om bland annat individuella eller gruppmässiga företeelser samt att skapa en 

förståelse för dessa. För att förstå hur och varför studeras personer eller organisationer på 

djupet. Med hjälp av detta kan forskaren då fånga hur det studerade objektet upplever 

situationen (Yin 2007). 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en tvärsnittsdesign att forskarna samlar in data från 

flera olika fall vid ett och samma tillfälle. Syftet med en sådan design är att upptäcka 

mönster i den data som samlas in från de olika fallen. 

I och med vår kvalitativa studie valde vi att utgå från dessa två undersökningsdesigner. Då vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer från ett flertal respondenter som saknar 

relation till varandra, ansåg vi det vara mer lämpligt med en flerfallsdesign. Detta 

motiverades med vår forsknings syfte, då vi ville skapa en förståelse för hur och varför 

privatpersoner resonerar och agerar som de gör vid fondsparande. Vi ämnade också 

undersöka huruvida det finns ett mönster mellan respondenterna och deras resonemang, 

vilket motiverade användandet av en tvärsnittsdesign. 

 

2.3. Datainsamling 

2.3.1. Urval av lämpliga respondenter 

För att denna studie skulle vara genomförbar var det nödvändigt att samla in empiri för att 

undersöka vilka teorier som förklarar individers agerande vad gäller fondsparande. Nedan 
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följer en beskrivning av hur vi valde empiriskt material till undersökningen i form av 

respondenter och data.  

Bryman & Bell (2005) beskriver population som samtliga enheter som det önskas få 

information om. I vår undersökning hade vi önskat att få information om samtliga medvetna 

fondsparare och deras resonemang kring en upparbetad kapitalvinst. Vår definition av 

populationen är samtliga medvetna fondsparare i Sverige. Med den medvetne spararen 

menar vi den individ som har vetskap om sitt sparande men inte nödvändigtvis är aktiv. 

Anledningen till att vi inte ville undersöka den icke-medvetne spararen är att en sådan 

individ inte skulle tillföra något till studien. Möjligheten att studera hela populationen fanns 

inte. Istället använde vi oss utav ett urval, vilket Bryman & Bell (2005) beskriver som ett 

begrepp för att välja vilka som ska studeras. Att studera ett urval var nödvändigt för att 

skapa en praktiskt genomförbar studie.  

Innan vi valde respondenter bestämde vi oss för att dessa skulle väljas utifrån ett antal 

urvalskriterier. Dessa kriterier bygger på att respondenterna ska ha ett sparande samt vara 

medvetna om sitt innehav i fonder. De svarande ska ha sett över sitt fondsparande de 

senaste två åren samt ha en uppfattning om utvecklingen i deras respektive portföljer. 

Uppfattningen behövde inte vara detaljerad, det viktiga var att de hade en medvetenhet om 

vad de hade, samt att de reflekterat över sina innehav. Detta för att undvika att intervjua 

personer som saknade kunskap kring sina placeringar. Denzin & Lincoln (2011) förklarar 

den strategiska urvalsprocessen som mer innehållsorienterad än slumpmässig. Genom 

dessa urvalskriterier ansåg vi att våra intervjuer skulle innehålla högre kvalitet än om vi 

hade valt ut helt slumpmässiga individer. För att få en större spridning på 

undersökningsgruppen sökte vi medvetet både män och kvinnor i olika åldrar. För att finna 

dessa respondenter att intervjua frågade vi personer i vår omgivning om de var medvetna 

om deras fondsparande och i så fall i vilken utsträckning. På detta sätt arbetade vi fram ett 

urval som vi sedan genomförde djupare intervjuer med. I sökandet efter urvalet avslöjade vi 

inte studiens mer detaljerade syfte, med avsikten att inte påverka de intervjuades svar. Vi 

delgav endast att studien berörde privatpersoners reflektioner kring fondsparande. Totalt 

intervjuade vi 14 privatpersoner, varav 10 blev en del av det empiriska materialet. 

Anledningen till att fyra intervjuer inte redovisas i det empiriska materialet är på grund av 

att det under samtalens gång visade sig att de inte hade tillräckligt bra uppfattning om sitt 

fondsparande. 

Utöver samtal med privatpersoner intervjuade vi rådgivare och fondförvaltare på olika 

finansiella institut. Vi valde då att intervjua två kapitalrådgivare från en storbank i form av 
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Handelsbanken. På den medelstora fondförvaltare Brummers & Partners intervjuade vi en 

av nyckelpersonerna i organisationen som ville vara anonym. För att få med en ny och 

mindre aktör i studien intervjuade vi ansvarig rådgivare samt ansvarig fondförvaltare på 

Plain Capital. Med målet att även få med en mer objektiv röst har vi därutöver intervjuat 

chefen för marknadsbevakning på föreningen Aktiespararna. Dessa intervjuer gav studien 

en kvalitativ beskrivning över hur personer verksamma inom branschen har uppfattat 

privatpersoners resonemang kring inlåsningseffekter.  

 

2.3.2. Intervjuteknik 

Primärdata är den information som forskarna på egen hand samlat in direkt från 

ursprungskällan. Detta kan göras genom exempelvis intervjuer eller observationer. 

Insamlingen i sig är oftast tidskrävande och kan vara kostsam, men med fördelen att 

insamlingen sker med forskningens syfte i åtanke (Jacobsen 2002). 

Det finns tre vanliga typer av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Den som benämns semistrukturerad innebär att datainsamlaren 

har en intervjuguide att utgå ifrån vid insamlingstillfället. Med det menas att ett antal frågor 

är på förhand bestämda, men intervjuaren har stor möjlighet att under intervjun ställa 

följdfrågor samt lägga mer fokus på det som intervjuobjektet anser vara viktigt. En 

semistrukturerad intervju kännetecknas därmed av en högre grad av flexibilitet än den 

strukturerade intervjun (Bryman & Bell 2005). Semistrukturerade intervjuer kan hjälpa 

forskaren att få en djupare förståelse för den intervjuades subjektiva upplevelse. Dock 

medför denna flexibilitet ett ansvar; det är viktigt att forskaren håller sig objektiv för att inte 

låta dennes fördomar och attityder forma samtalet (Jacobsen 2002, Lantz 2007). 

Vi har uteslutande använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling. 

Motiveringen till detta var att vi utgick ifrån att våra respondenter hade en begränsad 

kunskap inom området, vilket innebar att den ostrukturerade metoden inte var tillämpbar. 

Samtidigt var målet att få en förståelse för personens resonemang och därmed behövde vi 

möjligheten att kunna ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på plats eller 

via Skype. Respondenterna intervjuades separat, förutom med kapitalrådgivarna på 

Handelsbanken som gemensamt svarade på våra frågor. Samtliga forskare har inte kunnat 

delta vid alla intervjuer, utan antalet intervjuare har varierat mellan 1-3. Dock spelades alla 

intervjuer in för att underlätta sammanställningen av materialet, men även för att icke 

närvarande forskare skulle kunna ta del av intervjun. 
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För att testa vår intervjuguide gjorde vi först ett antal testintervjuer med personer som inte 

skulle inkluderas i studien. Anledningen till detta var att säkerställa att frågorna var enkla 

att förstå samt undvika irrelevanta frågor. 

Vid våra intervjuer har undersökningspersonerna inte varit medvetna om undersökningens 

mer detaljerade syfte, vilket enligt Hellevik (1984) kan leda till att intervjuobjekten själva 

fritt formulerar svaren på frågorna. Anledningen till detta är att enklare få fram de 

svarandes egna värderingar och attityder och undvika att svaren anpassas efter syftet. Vi 

var av åsikten att denna metod skulle resultera i mer neutrala svar, då ett förklarande av 

forskningens syfte kunde leda till att den svarande utformade sina svar efter det som 

forskningen handlar om. För att undvika detta förklarade vi i förväg för våra respondenter 

att frågorna skulle kretsa kring fondsparande, men att vi inte tänkte ställa några 

integritetskränkande frågor som skulle kunna vara av känslig karaktär. Då privatekonomi 

kan anses vara ett känsligt ämne var vi noga med att påpeka att ingen kommer att nämnas 

vid namn, samt att vi inte var intresserade av en detaljerad beskrivning av deras portföljer, 

fondutveckling eller dylikt. 

Vid utformandet av intervjuguiden valde vi att påbörja samtalet med en mer öppen fråga 

som berör den svarandes allmänna uppfattning om fondsparande. I och med denna fråga 

kunde vi utifrån svaret notera vilka associationer den svarande gjorde, alltså i vilken riktning 

svaret gick. Vi kunde också till viss del urskilja den ungefärliga intressenivån hos 

respondenten. Under intervjuerna undvek vi så länge som möjligt att ta upp skatter på 

kapitalvinster för att se om den svarande självmant använde detta som argument vid någon 

av våra frågor. Då vi ansåg att frågornas följd var viktig innehåller vår intervjuguide 

huvudfrågor samt följdfrågor. Intervjuguiden återfinns i bilaga 8.3. 

 

2.3.3. Sekundäranalys 

Att samla in data kostar både tid och pengar. Av den anledningen har vi inte haft möjlighet 

att genomföra större egna statistiska undersökningar. Istället har vi kompletterat vårt 

empiriska material med data insamlat från andra forskare samt utredare. Bryman och Bell 

(2005) beskriver det arbetssättet som sekundäranalys. Genom att studera sekundärdata 

har vi kommit över information från en andrahandskälla. Fördelen är den besparing det har 

inneburit både tidsmässigt men även ekonomiskt. Nackdelen är dock att informationen i 

första hand är insamlat i annat syfte samtidigt som det finns svårigheter i att undersöka 

ursprungskällorna. Ofta innehåller dock sekundärdata information av mycket hög kvalitet. 



12 
 

Genom sekundäranalys har vi fått möjlighet att göra longitudinella analyser över hur 

fondsparandet har förändrats över tid. 

 

2.4. Etisk diskussion  

Genomgående i uppsatsarbetet har vi tagit ställning kring olika etiska överväganden.  

Holme & Solvang (1997)  menar att den centrala utgångspunkten i samhällsforskning ska 

vara respekt för medmänniskor. Av den anledningen har vi har utgått från deras fyra etiska 

principer: 

 Informationskrav – Vi har innan påbörjad intervju informerat våra respondenter om 

att undersökningen berör privatpersoners fondsparande, utan att delge det mer 

specifika syftet.  

 Samtyckekravet – Varje respondent har varit medvetna om att deras deltagande är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta intervjun.  

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet – Samtliga personer samt all information i 

undersökningen har behandlats med fullständig konfidentialitet. Fokus har inte varit 

på att ta reda på enskilda personers förmögenhet utan snarare att förstå beteende 

hos individer överlag.   

 Nyttjandekravet – den information som samlats in har enbart används till 

forskningsändamålet.  

 

2.5. Kvalitativa kvalitetsmått 

Guba & Lincoln (1994) har utformat bedömningsformer som passar den kvalitativa 

forskningen. De anser att begreppet trovärdighet och äkthet ska vara centralt i kvalitativ 

forskning. Begreppen anses vara jämförbart med reliabilitet, replikation och validitet vilka 

nämns som kvalitetsbegrepp inom kvantitativ forskning.  

Trovärdighet består av fyra delkriterier: 

 Tillförlitlighet - Tillförlitlighet i resultaten skapas genom att forskningen säkerställts 

i enlighet med de normer som finns kring rapportering av forskningens resultat. 

 Överförbarhet - Handlar om hur väl resultaten i en kvalitativ studie av en mindre 

grupp kan överföras till en liknande grupp i en annan miljö för att uppnå samma 
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resultat. Kvalitativa forskare uppmanas alltså till att producera resultat som går att 

applicera på andra miljöer.  

 Pålitlighet - Detta kriterium inbegriper att det skapas en fullständig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen och dess delmoment med problemformulering, val 

av undersökningspersoner, intervjuskrifter etcetera. Anledningen är att 

utomstående individer ska kunna granska studien och tillvägagångssättet.  

 Konfirmering eller bekräftelse - Det är viktigt att forskaren har insikt i att det inte är 

möjligt att bedriva helt objektiv samhällelig forskning. Forskaren får inte heller 

medvetet låta personliga värderingar avspegla den teoretiska inriktningen på 

slutsatserna utifrån undersökningarna.  Detta för att säkerhetsställa att forskaren 

har handlat i god tro. 

För att göra studien tillförlitligt har vi valt att låta våra respondenter ta del av vår studie för 

att säkerställa att vi uppfattat dem korrekt. Vår studie är dock inte överförbar på andra 

grupper i en annan miljö, då vårt urval är för litet och inte motsvarar någon större grupp. 

Dock har vi försökt få en spridning i urvalet sett till kön och ålder. Genom att redogöra för 

hur studien genomförts ämnar vi skapa en pålitlighet, så läsaren får en inblick i hur vi har 

gått tillväga. I studien har vi efter bästa förmåga försökt hålla oss objektiva. Vi är dock 

medvetna om att vår förförståelse kan ha en viss inverkan på studien samt hur vi ser på olika 

fenomen. 
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3. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt behandlas de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi har utgått från dessa vid 
utformandet av frågorna till våra privata fondsparare. Teorierna har valts ut med syftet att tolka 
och analysera intervjuerna ur ett beteendeekonomiskt perspektiv. Avsikten med det teoretiska 
urvalet är att kunna förklara varför de privata fondspararna agerar och resonerar som de gör. 

 

3.1. Inledande presentation av valda teorier 

För att förklara hur skatten påverkar fondsparares investeringsbeslut har vi valt att 

fördjupa oss i lämpliga teorier. Dessa teorier tar utgångspunkt i beteendekononomiska 

aspekter och syftar till att förklara hur individer agerar vid investeringsbeslut. Teorierna vi 

har kartlagt är prospektteorin, dispositionseffekten och endowmenteffekten som samtliga 

bygger på förlustaversion och ångeraversion. Gemensamt för teorierna är att de försöker 

förklara individers agerande i finansiella beslutssituationer. Status Quo Bias tar med 

aspekten att det oftast finns ett alternativ där individer väljer att inte agera, vilket 

kombinerat med förlust- och ångeraversion är orsaken till endowmenteffekten.  

Mental redovisningsteori behandlar den mentala kategorisering av kapital som vi gör i våra 

sinnen. Denna teori förklarar hur olika personer upplever och bedömer transaktioner samt 

den nivå av nytta som transaktionen tillskrivs. Dessa teorier ger bilden av att människor inte 

alltid handlar fullt rationellt i samtliga beslutssituationer. För att kunna förstå om agerandet 

är rationellt krävs det då ett klargörande av vad rationalitet innebär och om det finns olika 

grader av rationalitet. Sunk Cost-effekten är följden av ett icke-rationellt beteende. Vår bild 

är att skatten från en tidigare investering är att ses som en icke-återvinningsbar kostnad 

(Sunk Cost) och ska därmed inte påverka framtida investeringsbeslut. Vi har även använt 

oss av teorierna om varma handen och spelarens felslut som ligger till grund för hur olika 

personer analyserar historisk avkastning och vilka slutsatser de drar om den framtida 

utvecklingen. 

De flesta teorier som vi använt oss av fokuserar på beslutsfattande vid investering i aktier 

och inte fonder som vår studie berör. Vi ser dock att tillgångsslagen är likartade ur 

beslutssynpunkt att teorierna även är tillämpbara i vår studie. 
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3.2. Rationalitet 

Föllesdal, Wallöe och Elster (2001) hävdar att rationalitet formellt innebär att välja det 

bästa alternativet av de alternativ som ges i en given situation. Moshman (1990, s. 342) 

beskriver rationalitet som “the self-reflective, intentional, and appropriate coordination and 

use of genuine reasons in generating and justifying beliefs and behavior“. Moshman (1990) 

menar vidare att en person blir mer rationell allt eftersom tiden går och personens 

utbildningsnivå stiger. Således bör en universitetsutbildad agera mer rationellt än en person 

utan universitetsutbildning. 

En av de första teorierna inom rationellt beslutsfattande krävde att individen skulle tilldela 

sannolikheter och erhållen nytta till samtliga möjliga utfall av ett beslut. Individen i fråga 

skulle då välja det alternativ med högst förväntad nytta (Savage, 1954). En mer utvecklad 

syn säger att rationalitet kännetecknas av att en person motiverar sina val genom olika av 

stunden givna anledningar. Om personens handlande påverkas av externa faktorer eller helt 

enkelt är godtyckliga, är det ett tecken på bristande rationalitet. En rationell tänkare väljer 

själv att den ska tänka, vet att den tänker, varför den tänker samt reflekterar över hur 

effektiv och korrekt dennes tankeprocess är (Moshman, 1990). Simon (1976) menar 

däremot att agera fullständigt rationellt är för människor en omöjlighet, med hänsyn till all 

information som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle. Han menar att teorierna om the 

economic man inte är hållbara, då de utgår från att människor alltid agerar rationellt. Ett 

fullständigt rationellt beteende skulle i så fall innebära att alla beslut alltid baseras på all 

tillgänglig information av samtliga beslutsfattare, samt att resultatet då alltid blir det 

optimala. Simon (1976) hävdar istället att människors beslutsfattande begränsas av 

tillgänglig tid för beslutsfattande, informationsinnehav och/eller vår kognitiva förmåga. 

Människans beslutsfattande är istället tillfredställande och tillräckliga, vilket författaren 

kallade för Saticficing (en blandning mellan satisfying och sufficing). Ett sådant 

beslutsfattande anses vara tillräckligt bra och resultatet blir därmed acceptabelt. 

 

3.3. Prospektteorin (Prospect Theory) 

Prospektteorin är en av de mest populära teorierna för att förutse en persons 

beslutsfattande i ett scenario som medför risk (Kothiyal, Spinu & Wakker 2014). 

Prospektteorin publicerades som ett alternativ till Expected Utility Theory som används för 

att förklara ekonomiskt beteende genom att utgå ifrån rationellt beslutsfattande. Modellen 

är deskriptiv och modellerar därför med verklighetsbaserade val, istället för så kallade 

optimala val. Prospektteorin utgick från situationer där antalet valmöjligheter var få. Genom 
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studierna konstaterades att människor generellt sett är riskaverta, då preferenskurvan för 

en förlust är mycket brantare än för en vinst (se figur 1). Det noterades också att 

preferenskurvan skiftade beroende på vad utgångsläget för beslutsfattaren var. En person 

som redan erhållit en förlust hade enligt studien en större riskbenägenhet, då det fanns en 

vilja att vinna tillbaka de förlorade pengarna. Personen som redan gjort förlusten kunde 

alltså acceptera risknivåer som vid utgångsläget, där varken vinst eller förlust erhållits, hade 

varit oacceptabla. (Kahneman & Tversky 1979). 

  

 

3.4. Dispositionseffekten (The Disposition Effect) 

Dispositionseffekten är en följd av Prospektteorin och huruvida människors inställning till 

risk beror på om de redan erfarit en vinst eller förlust. Denna effekt uppmärksammades vid 

en studie av 10 000 kundkonton hos en stor mäklarfirma, där det empiriska resultatet 

visade att proportionen realiserade vinster var mycket större än andelen realiserade 

förluster (Barberis & Xiong 2009, Odean 1998). Om en placerares aktie efter köpet stiger i 

värde och placeraren använder inköpspriset som referenspunkt kommer personen i fråga 

att bli allt mer riskavert. Detta innebär att, allt annat lika, personen i fråga med större 

sannolikhet kommer att sälja aktien för att säkra vinsten. Om aktiepriset istället sjunker 

efter köpet, kommer placeraren att vara villig att acceptera en högre risknivå och därmed 

behålla aktien längre. I ett scenario där placeraren har två värdepapper, en som ökat i värde 

och en som minskat, är placeraren mer benägen att sälja den position som ökat i värde 

(Odean 1998). 

Odean (1998) upptäckte dock ytterligare ett mönster; andelen realiserade förluster ökade 

markant i december. Detta motiveras med skatteeffekten, då investerare ser en möjlighet 

att minska skatteeffekten på vinsten i andra tillgångar genom att realisera en förlust. 

 

Figur 1, Kahneman & Tversky (1979) 

((9(1979) 
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Barberis & Xiong (2009) har i sin studie försökt bevisa om prospektteorin kan förutspå när 

en dispositionseffekt kommer att inträffa. Studien visade att dispositionseffekten enbart 

kan förutspå när realiserade vinster eller förluster studeras. När forskarna tittade på årliga 

vinster eller förluster fungerade inte prospektteorin för att förutspå dispositionseffekten. 

Ett annat scenario där prospektteorin inte var giltig var om investeraren håller en tillgång 

som genererat en stor tillväxt under en kortare tidsperiod.  

 

3.5. Förlustaversion 

Inom prospektteorin är en av de mest grundläggande delarna förlustaversion.  Tversky and 

Kahneman (1992) förklarar förlustaversion som individers ovilja att realisera förluster. 

Vidare hävdar de att individer värderar förluster dubbelt så mycket som en vinst i samma 

storleksordning. Detta är dock beroende av referenspunkten, om personen i fråga redan 

erhållit en vinst eller inte. Samuelson (1963) beskriver ett annat exempel om 

förlustaversion där han frågade en kollega huruvida denne ville acceptera ett vad där en 

vinst skulle ge kollegan $200, medan en förlust skulle kosta honom $100. 

Förutsättningarna för vadet var 50 % chans till vinst, respektive 50 % chans till förlust. 

Kollegan valde att inte acceptera budet, med förklaringen att en förlust på $100 skulle svida 

mer än den nyttan en vinst på $200 skulle ge. 

Pope och Schweitzer (2011) gjorde studier på förlustaversion i verkliga sammanhang 

genom att studera 2,5 miljoner puttar under PGA-touren i golf. Studien visade att golfare 

tenderar att putta med större precision när de har chans att få par, det vill säga undvika en 

förlust, jämfört med när de puttar för en birdie. I detta sammanhang agerar alltså par 

referenspunkten och slutsatsen blev att golfarna presterar bättre när de har möjlighet att 

undvika en förlust jämfört med att öka sin vinst. Engström, Nordblom, Ohlsson och Persson 

(2011) visade i sin svenska studie att skattebetalare tenderar att göra fler avdrag om de 

riskerade att betala restskatt vid deklarationen, jämfört med personer som hade en 

förtryckt skatteåterbäring. 

 

3.6. Ångeraversion 

Shefrin (2002) menar att ånger är den känsla som en investerare kan känna efter att ha tagit 

ett felaktigt beslut. Ångerkänslan kan vara värre än förlusten i sig och investeraren känner 

då att denne är ansvarig för förlusten. Detta kan leda till ett ifrågasättande av besluten och 
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kan även påverka framtida beslutsfattande. Shefrin och Statman (1985) menar att 

ångeraversion är det fenomen som delvis orsakar att investerare ofta undviker att sälja 

exempelvis värdepapper med negativ utveckling. Investeraren vill helt enkelt inte behöva ta 

risken att ångra försäljningen i efterhand. Koening (1999) argumenterar för att detta 

fenomen resulterar i att investerare ofta väljer att placera i finansiella instrument med 

historiskt bra utveckling för att undvika att behöva känna ånger. Detta beteende leder till en 

typ av flockbeteende eftersom flera marknadsaktörer agerar och resonerar likadant. 

Shefrin (2002) utvecklar vidare att ångerkänslan ofta blir större om den uppstår i samband 

med att personen i fråga avvikit från sitt normala beteende. 

Shefrin och Statman (1985) argumenterar för att dispositionseffekten till stor del beror på 

just ångeraversion, eftersom investerare känner en rädsla för att sälja värdepapper som de 

gjort en förlust på om dessa efter försäljningstillfället skulle stiga i värde. I förlängningen 

leder detta till att investerare oftast behåller förlustpositioner alldeles för länge. Odean 

(1998) visade i sin studie att det beteende som ångeraversion leder till, innebar en lägre 

avkastning för investerarna. Resultatet var extra markant på taxerbara affärer. Shefrin och 

Statman (1985) hävdar att rädslan för att behöva känna ånger i många fall leder till att 

investerare väljer att inte agera, då personen ifråga i så fall slipper realisera antingen 

vinsten eller förlusten. Fenomenet att människor drar sig för att agera kallar Samuelson och 

Zeckhauser (1988) för Status Quo Bias.  

 

3.7. Status Quo Bias 

I det vardagliga beslutsfattandet är oftast det första steget att inse att det är ett beslut som 

ska fattas. I många situationer i vardagen missar människor att de faktiskt har mer än ett 

alternativ att välja mellan. Till skillnad från stora delar av den ekonomiska teorin finns det 

allt som oftast vid verkligt beslutsfattande ett alternativ att inte göra någonting. Detta 

alternativ benämns som Status Quo. Ett flertal experiment om beslutsfattande har visat att 

Status Quo-alternativet är klart överrepresenterat (Samuelson & Zeckhauser 1988). Vid de 

fall där det inte finns något givet Status Quo-alternativ observerades det istället att det 

alternativ som är klart överrepresenterat är det förvalda alternativet (default choice). 

Fenomenet upptäcktes vid en studie där personer skulle välja bilförsäkring och det fanns 

två alternativ som skiljde sig relativt mycket åt. Bland den ena gruppen var en mycket 

dyrare försäkring förvald, och för den andra gruppen var den billigare varianten det förvalda 
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alternativet. Fenomenet i sig bekräftades sedan med ytterligare ett experiment som 

replikerade effekten (Johnson, Hershey, Meszaros & Kunrether, 1993). 

För att översätta detta till finansiellt beslutsfattande är det viktigt att komma ihåg 

människor ovilja att ta en förlust (förlustaversion), samt att människor generellt sett är 

riskaverta. Detta innebär enligt prospektteorin att människor är villiga att ta en högre risk 

om utgångsläget är att personen i fråga har en förlust. Om personen istället har en finansiell 

tillgång som apprecierat, ökar oviljan att ta risker (Kahneman & Tversky, 1979). Vid en 

situation där personen istället kan välja mellan att agera eller att behålla den nuvarande 

portföljen, kommer individen att föredra Status Quo. Det vill säga att behålla den nuvarande 

portföljen. Detta beror på att den potentiella förlusten av att agera väger tyngre än den 

potentiella vinsten (Samuelson & Zackhauser, 1988). Fenomenet diskuterades först av 

Thaler (1980), och benämndes då endowmenteffekten (The Endowment Effect). 

 

3.8. The Endowment Effect 

Endowmenteffekten grundar sig i Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori, men 

försöker istället förklara skillnaden mellan hur en köpare respektive säljare värderar en och 

samma produkt. Detta skulle kunna förklaras med att skillnaden beror på olika 

inkomstnivåer eller transaktionskostnader. Thaler (1980) argumenterar däremot för en 

enklare förklaring till fenomenet, som exemplifieras med en studie av soldater som funderar 

på att byta vaktskift. Även om de båda soldaterna, av olika anledningar, skulle gynnas av att 

byta skift kommer inget byte att genomföras. Detta beror på om de byter skift och den ena 

soldaten skjuts ihjäl kommer den andra tvingas leva med att de kunde eller skulle varit han. 

Genom att helt enkelt låta bli att genomföra skiftbytet elimineras den möjliga kostnaden av 

att bära ansvaret för den andres död. Även fast de båda soldaterna köper och säljer en 

väldigt likartad tjänst, finns risken att skillnaden mellan vad den ene betalar jämfört med vad 

den andre får blir alldeles för stor. Av denna anledning förkastar ofta människor det 

alternativ som riskerar att leda till en känsla av ånger, då känslan av ånger kan ses som en 

kostnad av transaktionen. Thaler (1980) kallar detta fenomen för Endowmenteffekten och 

den generella förklaringen till begreppet är människor oftast kräver mer betalt för något de 

äger än vad de hade varit villiga att betala för motsvarande vara om de inte ägde den. 

Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) hävdar att orsaken till Endowmenteffekten grundar 

sig i människans förlustaversion och risken för att ett agerande ska leda till en förlust ofta 
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innebär att personen i fråga avstår helt från att agera. Det finns alltså en tydlig koppling 

mellan förlustaversion, Endowmenteffekten och Status Quo. 

 

3.9. Mental redovisningsteori (Mental Accounting Theory) 

Thaler (1999) beskriver Mental Accounting som en kognitiv process som individer 

använder för att kategorisera och utvärdera ekonomiska aktiviteter.  Individer och hushåll 

behöver precis som organisationer sammanställa och analysera resultatet av olika 

finansiella transaktioner för att skapa kontroll över sin ekonomi. Mental Accounting är en 

beskrivning av hur individer gör för att skapa denna kontroll.  Traditionell redovisning 

bygger på bokföring i en huvudbok enligt redovisningsprinciper, normer och lagar, till 

skillnad från Mental Accounting där individer tenderar att fördela kapitalet i olika fiktiva 

konton utefter den kategorisering som individen gör av den ekonomiska aktiviteten. 

Shefrin och Thaler (1988) menar att individer kategoriserar deras förmögenhet i tre olika 

mentala konton: nuvarande inkomst, nuvarande förmögenhet och framtida förmögenhet.  

Störst konsumtionsbenägenhet är i det kontot som benämns som nuvarande inkomst. Den 

framtida förmögenheten undviker gärna individer att konsumera från.  Mental Accounting 

är baserad på prospektteorin, vilket innebär att en individ exempelvis blir mer riskbenägen 

om det mentala kontot befinner sig i en förlustposition än om kontot hade varit i en 

motsvarande vinstposition. Kahneman and Tversky (1979, 1984) förklarar att en individ 

påverkas av skatteeffekter i sina investeringsbeslut. Exempelvis blir en individ mer 

risksökande när ekonomisk aktivitet resulterar i en skatteeffekt.  Detta eftersom den 

mentala uppfattningen blir att den ekonomiska förmögenheten minskar i och med 

skattekostnaden.   

I Mental Accounting beror nyttan av en transaktion på hur individen subjektivt upplever 

transaktionen i sitt sinne. Thaler (1999) menar att en transaktion får en positiv nytta om 

den överstiger individens referenspunkt vilken bestäms i individens sinne.  

Referenspunkten är i sin tur även den subjektiv och varierar från individ till individ.  

 

3.10. Sunk Costs 

Sunk Cost-effekten, eller effekten av icke återvinningsbara kostnader, är ett oönskat 

ekonomiskt beteende som oftast orsakas av att tid, pengar eller arbete har lagts ner på 



21 
 

något. Detta påverkar framtida beslutsfattande som det inte borde påverka (Arkes & 

Blumer, 1985). Resultatet av en tidigare genomförd investering bör inte påverka när en 

individ väljer mellan de nuvarande alternativen vid ett investeringsbeslut. Trots detta har 

ett flertal studier visat att människor tenderar att beakta tidigare investeringar och dess 

resultat vid nya beslutsfattanden (Arkes & Ayton, 1999). 

Sunk Costs är kostnader som redan betalats och alltså inte går att få tillbaka, oavsett 

agerande (Atkinson 2012). Ett exempel på detta är Concordeplanet, ett civilt 

överljudsflygplan som byggdes vid ett samarbete mellan Storbritannien och Frankrike. 

Långt innan flygplanet var färdigbyggt var aktörerna medvetna om att investeringen i sig 

aldrig skulle bli lönsam. Trots detta fortskred utvecklingen och parterna tvingades skjuta in 

mer och mer pengar. Motiveringen till att fortsätta arbetet var att de båda parterna redan 

hade investerat så pass mycket pengar att det vore dumt att avveckla projektet. Detta 

fenomen benämndes senare The Concorde Fallacy (Teger, 1980). Arkes och Ayton (1999) 

påpekar att Sunk Cost-effekten är ett tydligt exempel på hur irrationella människor är. 

Enligt Arkes och Blumer (1985) är en stor delorsak till fenomenet att människor inte vill 

framstå som slösaktiga. Att överge ett misslyckat projekt ses som att de resurser som har 

tillförts projektet då går förlorade och därmed slösas bort om projektet inte slutförs. 

 

3.11. Varma handen och Spelarens felslut 

Varma handen (hot hand) och Spelarens felslut (gamblers fallacy) är två beteenden som 

finns väl dokumenterat i både empiriska så väl som teoretiska studier. Uttrycken används 

bland annat inom spelteori, ekonomiskt beslutsfattande och sport (Huber, Kirchler & Stöckl 

2008). Spelarens felslut är en feltolkning av slumpvisa händelser. Det kan vara exempelvis 

myntkastande, då ett vanligt misstag är att tro att båda sidor på myntet bör vara uppåt lika 

många gånger (Tversky & Kahneman, 1971). Varma handen är den raka motsatsen, vilket 

innebär att människor förväntar sig att en positiv eller negativ trend kommer att fortsätta i 

samma riktning. Spelarens felslut har en effekt som liknar dispositionseffekten (Huber, 

Kirchler & Stöckl 2010). Detta beteende är vanligt bland både professionella och 

individuella investerare på aktiemarknaden, vilket innebär att erfarenhet inte verkar ha 

någon inverkan på effekten av spelarens felslut (Shapira & Venezia 2001). Däremot är 

beteendet det motsatta vid investeringar i fonder, det vill säga när individer överlämnar sitt 

placerande till professionella investerare. Fondsparare tenderar att placera i fonder med 

högst historisk avkastning, vilket är konsekvent med varma handen (Sirri & Tufano 1998, , 

Jensens, 1968). 
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I en fortsatt undersökning av Hendricks, Patel och Zeckhauser (1993) framhåller de att 

fonder som haft en positiv utveckling under ett år även överpresterar nästkommande ett till 

åtta kvartal. Detta samtidigt som fonder som underpresterat också fortsätter att 

underprestera under samma kommande tidshorisont. Studiens slutsats är att den så kallad 

”Hot Hand-strategin” fungerar under kortare perioder. Samtidigt finns det starkt empiriskt 

material som visar att fondförvaltare, analytiker et cetera som grupp inte kan överprestera 

marknadens avkastning systematiskt över längre perioder och att historisk avkastning inte 

indikerar någon framtida avkastning (Jensen 1968, Malkiel 2005). 
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4. Empiriska studier 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi fått från våra intervjuer vi har gjort med 
fondsparare samt aktörer inom fondbranschen. Vi börjar med fondspararintervjuerna där varje 
avsnitt börjar med en kort presentation av personen. Det följs av kortare intervjuer med aktörer 
inom branschen för att få ett större perspektiv på inlåsningseffekten. I nästa kapitel analyseras det 
empiriska materialet. 

 

4.1. Intervjuer med privatsparare 

Med hänsyn till de intervjuade fondspararnas integritet, då det rör privatekonomi, har vi 

valt att låta samtliga personer vara anonyma. Våra intervjuobjekt benämns enligt följande: 

Benämning Ålder Kön Bransch 

Alpha 59 Man IT-branschen 

Beta 82 Man Pensionär/egenföretagare 

Charlie 20 Man Elektriker 

Delta 26 Man Säljare 

Echo 28 Kvinna Hälsa och sjukvård 

Foxtrot 56 Kvinna Statlig sektor 

Gamma 24 Man Ekonomistudent 

Hotel 56 Man Civ. ek. / Controller 

India 58 Man Musikbranschen 

Juliett 26 Man Ekonomistudent 

 

4.1.1. Intervju med Alpha 

Alpha är en man på 59 år som är verksam inom IT-branschen. Han har ett visst intresse för 

fondsparande men säger att han borde öka det intresset samt att han önskar vara mer aktiv 

i sitt fondsparande. Alpha är av uppfattningen att själva administrerandet av fondsparande 

är enkelt, men att han önskar mer kunskap om marknaden och fonder i stort. Han ser det 

som ett bra alternativ till aktier, då fondsparande enligt honom är mindre tidskrävande, 

samtidigt som det ger en möjlighet till en högre avkastning än sparande på ett vanligt 

bankkonto. Hans fondportfölj består av 10-15 fonder som är fördelade mellan en vanlig 

depå samt en kapitalförsäkring. Han har även startat ett investeringssparkonto som han 

ännu inte har något innehav i. 
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Alpha förklarar att han känt sig mer manad att se över sin fondportfölj då han närmar sig 

pensionen samt att detta faktum framkallat en större aktivitet. Han ser över sin fondportfölj 

ungefär en gång i månaden. Alpha har en placeringshorisont på ungefär 5-8 år, då ett 

huvudsyfte med sparandet är att vara en förstärkning av pensionen. Han förklarar även att 

en del av sparandet är att se som ett reservkapital för att skapa en trygghet mot en 

eventuell arbetslöshet eller liknande. 

Alpha berättar att han de senaste åren genomfört ett antal fondbyten. Det som då 

motiverat bytet har varit att fonderna utvecklats dåligt under en längre tid, vilket ledde till 

att Alpha tröttnat och istället köpt något han tror mer på. Han förklarar vidare att vid köp så 

går han mycket på hemsidan Morningstars rating av fonderna. Dock vet han inte exakt vad 

ratingen grundar sig i. Vi frågade då om han brukar resonera kring geografisk spridning vid 

sammansättningen av sin fondportfölj, varpå Alpha svarade att han gör det. Han har dock 

inte alltid gjort det, men med tanke på konflikten Ryssland-Ukraina förklarar Alpha att just 

den incidenten gjorde det väldigt tydligt hur det kan svänga på olika marknader då 

Rysslandsfonderna sjönk rejält i värde. 

När vi gav Alpha ett fiktivt scenario där han hade två fonder, en med vinst och en med 

förlust och var tvungen att byta en av dem valde han direkt den som gått med förlust. Alpha 

motiverade detta med att den inte genererar några pengar och helt enkelt är en sämre 

investering. När vi då frågade om han anser att det är jobbigare att ha en förlust i depån 

svarade Alpha att det för honom har en effekt, vilket kan göra det enklare att byta ut fonder 

som gått med förlust. 

På frågan om Alpha hade fördelat sitt kapital likadant om han fått motsvarande summa 

kontant idag gav han ett definitivt nej. Han hade istället valt att titta bredare på 

fondmarknadens utbud och inte enbart de fonder som hans primärbank erbjuder. 

Anledningen till att han inte har den fördelningen idag är att han vid sitt sparandes början 

enbart hade bankens egna fonder, då det vid den aktuella tiden inte fanns några andra 

alternativ. Denna typ av gamla fonder har Alpha haft väldigt länge, vilket innebär god 

procentuell utveckling och därmed är andelen i portföljen väldigt stor. Trots detta har 

fonderna enligt Alpha en låg Morningstarrating, samt knackig utveckling jämfört med 

Stockholmsbörsens index, vilket fått honom att tröttna på dem. I och med den procentuella 

utvecklingen skulle ett byte eller försäljning utlösa en oönskad skatteeffekt, då fonderna 

ligger i en vanlig depå. Alpha exemplifierar detta med Allemansfonden som han menar är en 

belastning i fondportföljen. Detta eftersom förvaltningsavgiften är förhållandevis hög 

jämfört med utvecklingen, samtidigt som ett byte skulle leda till en skatteeffekt på X antal 
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tio tusen kronor. Alpha menar att han känner ett motstånd att förändra sina innehav på 

grund av skatten och det enda sättet att undvika den är att sälja en annan tillgång med 

förlust, vilket skulle motverka syftet med fondsparande. Alpha menar även att han känner 

ett ytterligare motstånd då det idag finns alternativ i form av kapitalförsäkring och 

investeringssparkonto som inte hade haft samma skattemässiga effekt.  

När vi ber Alpha utveckla den bromsande effekten förklarar han att det också beror på en 

minskning av den totala förmögenheten. På fondkontot redovisas värdet innan skatt, men 

när fonderna ska omvandlas till likvida medel kommer denna summa att minska. Han 

förklarar dock vidare att den bromsande effekten är ett hinder han kan ta sig förbi om han 

lyckas övertala sig själv att det inte går att undvika skatten, men att det fram till dess 

kommer vara något som gör honom obenägen att agera. Om Alpha fritt hade fått 

omdisponera sina tillgångar hade han placerat en större andel hos mindre fondbolag, då han 

anser att storbankernas så kallade aktiva förvaltning inte lever upp till förväntningarna. 

 

4.1.2. Intervju med Beta 

Beta är en 82 årig pensionerad man. I sin tidigare yrkeskarriär har han varit aktiv inom 

näringslivet.  Han har bland annat bedrivit eget företag inom elektronikbranschen.  Idag 

äger Beta tre stycken fonder och anser sig inte vara aktiv i sitt fondsparande. Trots det 

följer han utvecklingen på kapitalet veckovis. Han uppfattar fondsparande som det mest 

lönsamma och minst riskfyllda sättet att spara då man inte är aktiv.  Vid de senaste 

fondköpen har Beta tagit hjälp av sin bankkontakt för att finna lämpliga fonder. Detta 

eftersom Beta anser att han har bristande kunskap vad gäller marknaden och vilka 

placeringar som är attraktiva för tillfället.  Vad gäller placeringshorisonten är den relativt 

kort på grund av åldern. Dock eftersträvar Beta att ha en stabil värdetillväxt på sitt kapital.   

Beta berättar vidare att han är nöjd med nuvarande innahav i hans portfölj. Hade han fått 

möjligheten att placera sitt kapital på nytt idag hade han valt att placera det i ett 

investeringssparkonto. Dock drar han sig för att placera pengarna där idag eftersom 

kapitalet hade beskattas dubbelt. Dels på den nuvarande upparbetade kapitalvinsten och 

sen även vid insättning på investeringssparkontot. Beta bekräftar därmed att skatten ligger 

till grund för detta. Innan en omplacering blir aktuell vill Beta veta vad kapitalet ska 

användas till. Innan det finner han ingen anledning till omplacering eftersom det skulle 

innebära en skattekonsekvens då samtliga fonder har utvecklats positivt.  Generellt hade 

Beta valt att sälja en förlustposition före en vinstposition eftersom han tror att 
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vinstpositionen har större potential att fortsätta utvecklas väl den närmsta tiden. Detta i 

jämförelse med förlustpositionen där han tror att risken är större för fortsatt nedgång.  

 

4.1.3. Intervju med Charlie 

Charlie är en 20 år gammal man som tidigare har studerat till elektriker på gymnasienivå 

och arbetar idag inom branschen. Charlie ser fondersparande som ett bra sätt att skapa 

värdetillväxt på sitt kapital, samtidigt som han tycker det är intressant att följa börsens 

utveckling. Idag har han nyligen placerat om sitt kapital till tre stycken nya fonder. Detta 

motiverade Charlie med att han är mån om utvecklingen på sitt sparande och att han inte vill 

ta för stora risker. Tidigare ägde han två stycken aktiefonder med exponering mot samma 

marknad och av den anledningen valde han att gå ner i risk efter att ha blivit informerad om 

den höga risken av en rådgivare på hans bank. Fondbytena skedde efter kontakt med den 

rådgivaren. Han själv kände att han inte hade tillräckligt med kunskap och valde därför att 

kontakta sin bank för råd. De två tidigare fonderna fick Charlie som gåva av sina föräldrar 

när han fyllde 18 år. Nuvarande placeringshorisont för Charlie är cirka två år då han 

eventuellt planerar att köpa en lägenhet i framtiden. Vid försäljningen bortsåg Charlie från 

den skattekonsekvens som uppstod. Han resonerade att skatt är något man måste betala 

och därför ställde han sig likgiltig inför det.  

På den fiktiva frågan som löd vilken position Charlie skulle sälja först av en vinstposition 

eller förlustposition svarar Charlie att han säljer en vinstposition först. Detta eftersom han 

anser att han förlorar pengar om han säljer en förlustposition. Skulle det dock gå väldigt 

dåligt skulle han överväga att sälja ändå. 

 

4.1.4. Intervju med Delta 

Delta är en 26 år gammal man som idag arbetar som säljare inom dagligvaruhandeln. Delta 

anser att fondsparande är en långsiktig och bra sparform. Idag äger Delta 2 fonder och har 

själv en placeringshorisont på cirka tio år. Delta har sedan tidigare sålt fonder för att 

omplacera till dagens innehav. Detta gjordes då de tidigare ägda fonderna började avta i 

utvecklingen jämfört med den historiska avkastningen och i jämförelse med andra fonder på 

marknaden.  Delta anser sig vara intresserad av fondsparandet och följer kursens utveckling 

en gång i månaden.  Kapitalet som är placerat i fonder är från början en gåva från 

morföräldrar. Ändamålet med sparandet är större engångsköp i form av bostad.  
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I ett scenario där Delta väljer mellan att sälja en fond med förlust eller vinst skulle utfallet bli 

den med vinst. Detta då Delta är av åsikten ”har man inte sålt har man inte förlorat”. Delta 

skulle heller inte omplacera sitt kapital idag om han erhöll samma summa kontant. Eftersom 

summan av kapitalet är för litet enligt Delta spelar det inte så stor roll. Även 

förvaltningsavgifterna anser Delta vara så pass små i sammanhanget att det inte skulle 

påverka till en omplacering.  

Vid en försäljning är Delta medveten om skatten men inte dess storlek, trots det så medger 

Delta att skatten påverkar honom i valet att sälja eller inte. Endast om det finns ett akut 

behov för kapitalet eller en kraftigt försämrad utveckling sker en försäljning. I övrigt 

föredrar Delta att låta pengarna ligga kvar i de befintliga fonderna för att skjuta på skatten. 

  

4.1.5. Intervju med Echo 

Echo är en kvinna på 28 år som arbetar inom Hälsa och sjukvård. Hon anser sig inte vara 

insatt i sitt fondsparande och att hennes kunskaper inom området är begränsade. Dock har 

hon en vilja att lära sig mer då hon anser att det är kunskap som kommer att vara 

användbart inför framtida sparande. Echo tycker att fondsparande är ett enklare alternativ 

till aktier och hon tror att hon kommer använda sig av fonder vid framtida sparande. Idag 

äger hon fyra fonder som hon fått när hon var liten, vilket innebär att hon har haft dem i 

cirka 28 år. Hon har däremot aldrig köpt några fonder själv utan den enda förändringar som 

har gjorts är av hennes föräldrar som startat sparandet. Echo ser över utvecklingen i 

fondportföljen som helhet varje gång hon loggar in på internetbanken genom att se hur den 

totala summan har ändrats. När årsbeskedet kommer från banken en gång per år brukar 

hon göra en närmare granskning av respektive fonds utveckling. Målet med fonderna är 

som kontantinsats till ett hus som kommer att köpas inom ett års tid. 

Om Echo var tvungen att byta en fond med vinst eller fond med förlust hade hon valt den 

som gått med förlust, med motiveringen att hon skulle vilja satsa på den som det verkar gå 

bäst för, även fast hon förstår att det inte riktigt fungerar så. Hon förklarar även att det är 

jobbigt att se tillgångarna på kontot minska i värde vilket hon menar också är en anledning 

till att hon skulle byta ut den med förlust. På följdfrågan om hon alltså skulle acceptera en 

förlust på till exempel 1000 kronor börjar hon dock tveka och förklarar att det kanske ändå 

vore bättre att realisera vinsten och hoppas att den tillgång som minskat i värde ska vända. 
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Vid diskussion av Echos nuvarande fondportfölj förklarar hon att hon i dagsläget inte 

känner något behov av förändringar i portföljen. Detta beror delvis på att hon inte känner 

att hon har kunskapen att avgöra vad som vore bättre att byta till, samtidigt som 

utvecklingen hittills enligt henne varit bra. Vid en omplacering skulle hon be någon kunnig 

som hon litar på om hjälp. När vi frågar om vad som kommer hända när hon avyttrar 

fonderna svarar hon att trettio procent av vinsten kommer att bli skatt, vilket är något som 

hon tycker är synd eftersom det innebär att hela beloppet i fonddepån inte är hennes. Echo 

utvecklar vidare att hon ändå är medveten om att den beskattningen inte går att undvika, 

men att det samtidigt får henne att tänka till en gång extra innan hon skulle göra en 

försäljning. Hon menar att det är viktigt för henne att pengarna faktiskt går till något som 

hon verkligen behöver. Därmed vill hon inte utlösa skatteeffekten förrän en sådan situation 

uppstår. Hon känner även att eftersom hon fått fonderna och inte köpt dem själv har de ett 

visst affektionsvärde. Tidigare har hon rådfrågat en barndomsvän som idag arbetar inom 

banksektorn om hur hon bör göra med sina fonder med hänsyn till skatten och då fått rådet 

att behålla innehavet fram till dess att hon ska genomföra ett köp som kräver en större 

mängd kapital. Echo menar dock att skatten inte fått henne att låta bli att förändra sitt 

innehav. Att hon inte gjort några förändringar beror enbart på att hon inte vet vad hon i så 

fall skulle byta till, då hon inte anser sig ha kunskapen. 

 

4.1.6. Intervju med Foxtrot 

Foxtrot är en kvinna på 56 år som arbetar inom statlig sektor. Hon är av åsikten att fonder 

är ett bra sätt att spara då man får exponering mot aktier utan att behöva engagera sig så 

speciellt mycket. Hon tycker inte att det är enkelt att sätta sig in i, men den administrativa 

delen är smidig. Hon har själv fyra fonder placerade i en vanlig depå, vilka hon valt ut själv då 

hon aldrig fått rådgivning från bankens sida. Innehavet ser hon över ungefär en gång i 

kvartalet, men främst när årsbeskedet från banken kommer. Foxtrots ändamål med 

fondsparandet är att förvalta hennes kapital och en del av det är för att skänka till 

välgörande ändamål medan den andra delen är en personlig buffert utan specifik 

placeringshorisont. 

Foxtrot har vid ett flertal tillfällen gjort förändringar i sina innehav och den vanligaste 

anledningen till byte av fonder har varit att fonderna haft negativ utveckling eller att de 

knappt rört sig alls. Om Foxtrot hade fått välja mellan att sälja en fond med vinst eller en 

med förlust svarar hon att det beror på vilket skede hon är i, vilket beror på om hon vill ha en 
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förlust eller inte. Detta med anledningen av skatteplanering och möjligheten att kvitta 

vinster mot förluster. På frågan om hon påverkas ytterligare av skattens effekter förklarar 

Foxtrot att hon troligtvis blir mindre benägen att göra förändringar i sina innehav. Om hon 

fått placera motsvarande summa idag hade hon valt en annan fördelning. Anledningen till 

att hon inte har den fördelningen idag är att hon känner en viss ovilja att fatta beslut. Hon 

anser att en bättre skattemässig lösning hade varit att föredra. Exempel på detta är om det 

hade varit möjligt att flytta kapitalvinsten till den nya fonden och därmed beskattas vid ett 

senare tillfälle. 

 

4.1.7. Intervju med Gamma 

Gamma är en 24-årig man som studerar ekonomi. Han anser att fonder är en relativt enkel 

placering som känns tryggare än aktier och som dessutom kräver mindre kunskap. Han har 

tre fonder i en vanlig fonddepå hos sin primärbank. Detta är fonder som han fått för 15-20 

år sedan och han har aldrig själv gjort någon innehavsförändring. Pengarna ska användas till 

en framtida större investering i form av lägenhet eller hus och hans placeringshorisont 

ligger på omkring 5 år. Han anser sig inte ha något större intresse för fondsparande i 

dagsläget, men känner en vilja att bli mer insatt. Gamma ser enbart över sitt fondinnehav en 

gång om året när årsbeskedet kommer med posten. 

Eftersom Gamma aldrig gjort någon innehavsförändring ställde vi frågan om han helst skulle 

byta en fond med vinst och en med förlust. Han svarade då att han hade sålt den med vinst 

eftersom det enligt honom är enklare att sälja med vinst, samt att ge möjlighet för 

förlustfonden att åter stiga i värde så han slipper realisera förlusten. Om Gamma hade blivit 

tvungen att omplacera en summa motsvarande den han har i sin fonddepå hade han 

troligtvis gjort en annan disponering med motiveringen att han då hade velat sätta sig in i 

det och försöka hitta fonder som presterar bättre än de han har i dagsläget. Dock känner 

han att i dagsläget besitter han inte tillräcklig kunskap för att göra en omfördelning i 

portföljen. 

Gamma är medveten om hur beskattningen av kapitalvinster fungerar, men när han ser över 

värdet på sin fonddepå reflekterar han inte över att han vid försäljning inte kommer att 

erhålla motsvarande hela det saldot. Han tror inte att skatten hade påverkat hans 

beslutsfattande då han är av åsikten att skatten är något som ändå inte går att undvika. När 

det kommer till fonder som utvecklats negativt menar Gamma att det hade varit jobbigt att 

se en minuspost i fonddepån. Vid ett sådant scenario hade han försökt hitta en bättre fond 
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att byta till, men om han hade insett att han inte har tillräcklig kunskap eller vilja att sätta sig 

in i det hade han valt att avsluta fondsparandet och istället valt en säkrare lösning, det vill 

säga via ett vanligt bankkonto. 

 

4.1.8. Intervju med Hotel 

Hotel är en man på 56 år som är utbildad civilekonom och arbetar idag som controller. Hotel 

är väl insatt inom fondsparande och äger idag fyra fonder. Hans allmänna uppfattning kring 

fondsparande är att det ger möjligheten till bättre avkastning än ett sparakonto men att det 

krävs ett mer aktivt agerande. Idag följer Hotel världens olika börser på daglig basis och har 

därmed koll på fondernas generella utveckling. Tidigare ägde Hotel ett flertal olika fonder 

innan han valde att omfördela sin fondförmögenhet till dagens fyra indexfonder. Detta 

motiverar Hotel med att han vill minska risken på grund av sin ålder och även minska 

förvaltningsavgifterna. Innan omfördelningen för ett år sedan har Hotel sparat i fonder i 

över 25 år och har idag en placeringshorisont på åtta år. 

Hotel är medveten om den befintliga reavinstskatten och har den i åtanke innan försäljning. 

Då omfördelningen skedde till dagens innehav hade Hotel möjlighet att kvitta bort större 

delen av den latenta vinsten. Hotel inser att den inte är rationellt att överväga en försäljning 

på grund av skatten, men det är ändå något som undermedvetet påverkar honom. 

I ett fiktivt scenario där Hotel måste välja mellan att sälja en förlustposition och 

vinstposition väljer han den med förlust. Dock påpekar han att det måste göras en analys 

varför situationen är som den är och agera utifrån den. Sedan motiverar Hotel försäljningen 

med att omplaceringen ska leda till en högre framtida avkastning. Som tidigare nämnt säger 

även Hotel att avdragsreglerna för skatt påverkar beslutet. Idag äger Hotel sitt innehav i en 

vanlig depå, trots att han är medveten om skattefördelarna med ett investeringssparkonto. 

Detta då han vill ha möjligheten till att kvitta bort eventuella förluster i deklarationen, på 

grund av att han anser sig ha innehav med relativt hög risk. 

Om Hotel erhöll sin totala förmögenhet kontant idag skulle placeringen sett annorlunda ut. 

Idag nyinvesterar inte Hotel i de befintliga fonderna utan väljer att placera nytt kapital i 

aktier. Varför Hotels fördelning inte ser ut så idag motiveras med att indexfonderna utgör 

en bra bas och att risken inte får bli för stor då hans ålder påverkar placeringshorisonten. 
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4.1.9. Intervju med India 

India är en 58-årig man som är verksam inom musikbranschen. Han anser att fondsparande 

är ett bra sätt att spara då det ger en möjlighet till högre avkastning än ett bankkonto. Dock 

poängterar han också att fondsparande till viss del också är förknippat med en högre risk 

vilket han anser är viktigt att vara medveten om. India menar att för honom är fondsparande 

en aning komplicerat och han har därmed fått hjälp utav banken att placera pengar i fonder. 

Denna placering har sedan hängt kvar, då han inte anser sig ha kunskapen om hur han ska gå 

tillväga eller vad han i så fall skulle välja istället. Han menar att han har ett litet intresse för 

fondsparande, men att svårigheten för honom är en avsaknad av kunskap för att kunna eller 

våga agera. Han har däremot en vilja av att lära sig mer. 

I dagsläget har India två fonder förvarade i en vanlig fonddepå hos sin primärbank. Den ena 

fonden har han haft i cirka 20 år, medan den andra påbörjade han sparande i för ett par år 

sedan. Han har inget specifikt ändamål med sitt fondsparande, utan det har varit till löpande 

större utgifter. På senare tid menar dock India att han har börjat fundera mer över sparande 

till pensionen. India har tidigare gjort ett fondbyte, vilket han menar var för att sänka risken i 

portföljen. Han ansåg att den fond han bytte ifrån hade en risk som var högre än han kände 

sig bekväm med och valde därför en fond med en lägre risknivå. Han valde då istället en fond 

som hans primärbank marknadsfört som ett tryggare alternativ till rena aktiefonder. 

När India ställs inför det fiktiva scenariot där han måste byta en fond med vinst eller en fond 

med förlust väljer han att byta bort den med negativ utveckling. Han motiverar detta med 

att han inte vill förlora pengar samt att det finns en mental aspekt som gör att det är jobbigt 

att ha en förlust i depån. India menar att han troligtvis inte hade känt något behov av att 

tjäna igen förlusten då han ser sig själv som en försiktig investerare ovillig att ta risker. 

Om India idag skulle placera samma summa som han har i fonddepån idag hade han gjort en 

annan placering än den han har idag. India menar då att han hade försökt sätta sig in mer i 

hur marknaden ser ut, samt rådfrågat vänner och bekanta som han ser som kunniga inom 

området. Anledningen till att han inte gjort någon omplacering är att han inte känner sig ha 

kunskapen och att det därför är bekvämare att inte fatta något beslut alls. 

India är medveten om hur beskattningen av kapitalvinster fungerar och vid uttag ur 

fonderna har han reflekterat över att en del av summan kommer att falla bort i form av 

skatt. Han menar däremot att när han ser över innehavens värde i depån tänker han inte på 

att hela beloppet inte kommer att tillfalla honom. Vad gäller fondbyte var India inte 

medveten om att just ett byte innebar en försäljning som leder till skatteunderlag. Dock tror 
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India att han hade tvekat mer inför ett möjligt fondbyte, då han i så fall skulle behöva räkna 

på huruvida det verkligen är värt att genomföra bytet och därmed tvingas betala en del av 

summan i skatt. 

 

4.1.10. Intervju med Juliett 

Juliett är en man i 26 år och studerar idag ekonomi på universitetsnivå. Juliets allmänna 

uppfattning om fondsparande är att det är en bra investering på sikt. Främst för att det ger 

bättre avkastningen i förhållande till ett sparkonto och att du inte behöver vara särskilt 

aktiv i ditt sparande. Idag äger Juliett fyra olika fonder och har fått hela sin 

fondförmögenhet i gåva av släktingar. Dessa fonder har han ägt under många år men utan 

vetskap tills för ett par år sedan. Placeringshorisonten är relativt kort då han planerar att 

köpa bostad inom ett par år. Juliett har aldrig bytt sina fonder och förklarar att han inte 

anser ha tillräckligt med kunskap för att göra ett sådant val. Därefter förklarar Juliett att 

han inte tänker använda pengarna till något onödigt eftersom han fått pengarna i gåva. 

Juliett är medveten om utvecklingen men säger även att det inte är något han följer så ofta. 

Om Juliett erhöll samma summa som sin fondförmögenhet idag fast kontant skulle han 

troligen inte ändra något. Detta eftersom han likt tidigare inte känner att han har tillräckligt 

med koll på marknaden för att göra ett val. I ett fiktivt scenario där Juliett måste välja at sälja 

en förlustposition eller en vinstposition skulle han välja den med förlust. Han menar att det 

hade vart bättre att byta till den fond som bevisligen går bättre. 

Juliett är medveten om att hela fondförmögenheten inte är hans egna på grund av skatt. 

Han är även medveten om storleken på skatten som han måste betala på sina kapitalvinster, 

men ser det inte som ett problem. Juliet berättar att skatten inte går att undvika och den blir 

vad den blir den dagen han tänker sälja för att köpa bostad.  
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4.2. Intervjuer med aktörer inom branschen 

Namn Befattning Företag Typ av respondent 

Hans Backne Kapitalrådgivare Handelsbanken Storbank 

Ted Karlberg Kapitalrådgivare Handelsbanken Storbank 

”Brumsson” Nyckelperson Brummer & Partners Medelstort fondbolag 

Magnus Carlsholm VD & Ansvarig rådgivare Plain Capital Mindre fondbolag 

Thomas Dahlin V. VD & Fondförvaltare Plain Capital Mindre fondbolag 

Albin Rännar Marknadsbevakningschef Aktiespararna Oberoende förening 

 

4.2.1. Svenska Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871 och är en fullsortimentsbank med rikstäckande 

kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa 

sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken har idag 11 000 

medarbetare och verksamhet i totalt 24 länder. Idag förvaltar Handelsbanken Fonder totalt 

270 miljarder kronor. (handelsbanken.se).  

På sina hemmamarknader bedriver Handelsbanken personlig rådgivning på samtliga kontor. 

Hans Backne och Ted Karlberg är två medarbetare på Kalmar Kvarnholmenkontoret där de 

arbetar som kapitalrådgivare. De har båda över 20 års erfarenhet inom branschen. Backne 

inleder intervjun med att berätta att fenomenet inlåsningseffekten är välkänt för honom. 

Vidare nämner Backne att han tror flertalet kunder är passiva med anledning av 

kapitalvinstskatten. Karlberg flikar in med att berätta att 9 utav 10 kundmöten inleds med 

resonemang kring skatten och hur kunden ska agera därefter. Han förklarar vidare att när 

kunden förstått riskerna med att inte agera blir det betydligt enklare för kunderna att 

acceptera den skattemässiga effekten. Karlberg brukar exemplifiera med att om börsen går 

ned 50 % krävs en följande uppgång på 100 % för att nå samma nivåer. När detta 

resonemang sjunkit in brukar kunderna förstå att kapitalvinstskatten är följden av ett klokt 

investeringsbeslut, med fokus på riskprofil och placeringshorisont. 

Karlberg tror att allt eftersom investeringssparkontot blir vanligare kommer även 

konkurrensen på fondmarknaden att öka, då kapitalet blir enklare att flytta mellan olika 

fonder. Detta tror han kan leda till att folk vidgar sina blickar även utanför bankens egna 

fonder. Karlberg menar att många fondsparare fattar sina investeringsbeslut utefter den 

historiska avkastningen. Han kan även se att det skapats en större medvetenhet bland 
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bankens kunder kring den förvaltningsavgift som fonderna tar ut, vilket påverkar kundernas 

beslut i större utsträckning än tidigare. 

För den långsiktiga spararen som är beredd att ta en viss risk i sitt sparande är en flytt till 

investeringssparkonto ett bra alternativ menar Karlberg, men det krävs en del pedagogisk 

förklaring för att få kunderna att inse fördelarna. Backne förklarar vidare att det är lättare 

att motivera en flytt för en privatperson med både vinster och förluster som kan kvittas mot 

varandra. Är andelen förlust större går det dessutom att kvitta 70 % av förlusten mot 

inkomst av tjänst i deklarationen. Karlberg tillägger att kunderna nästan blir glada av en 

förlust när de ska genomföra ett byte eller försäljning av sina innehav. Backne menar att när 

kunden väl fått in sina pengar i ett investeringssparkonto läggs fullt fokus på 

investeringsbesluten, det vill säga vilka aktier eller marknader är attraktivast just nu. 

 

4.2.2. Brummer & Partners 

Fondbolaget Brummer & Partners grundades 1995 och blev snabbt pionjärer genom att 

starta Sverige första hedgefond vid namn Zenit. Idag är Brummer & Partners en av Europas 

ledande hedgefondförvaltare enligt Affärsvärlden. Bolaget förvaltar omkring 112 miljarder 

kronor åt privatpersoner, företag och institutioner. Med kontor i sju länder och cirka 350 

anställda ses Brummer & Partners som en medelstor aktör (brummer.se). 

Intervjupersonen är nyckelperson inom Brummer & Partners och har god insyn i 

förvaltningen och övriga affärsområden. Kontaktpersonen har valt att vara anonym och vi 

kommer referera till ”Brumsson” i den löpande texten. 

På frågan om inlåsningseffekten är bekant för Brumsson i sin yrkesroll är svaret ett tydligt 

ja. Detta eftersom han anser att reavinstskatten har en påverkan på privatpersoner som har 

varit med länge och inte vill betala skatten på upparbetade kapitalvinster. Brumsson ser 

detta som ett problem då det bidrar till att fondförvaltare kan underprestera över tiden och 

samtidigt ta ut höga avgifter utan att tappa mycket kapital. I ett fiktivt scenario där 

reavinstskatten inte existerar tror han det skulle påverka bolagets förmögenhet i vissa 

fonder, men att den totala förmögenheten skulle förbli densamma. Vidare betonar 

Brumsson vikten av att tillåta rörligheten för kapital och en bättre lösning för dagens inlåsta 

kapitalvinster skulle vara önskvärt. Han tar även upp problemet med fri flytträtt för 

pensionskapital som idag är inlåsta i de förvaltande försäkringsbolagen. Eftersom 

arbetsmarknadsparterna till viss del inte tillåter flytt av kapital skapar det en skevhet där 
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den enskilda tar risken av utfallet utan rätten att påverka förvaltningen och vilka avgifter 

som tas ut. Därför anser Brumsson generellt att fri rörlighet för kapital är viktigt för att 

skapa en effektiv marknad oavsett orsak till inlåsning. 

 

4.2.3. Plain Capital Asset Management 

Plain Capital är en relativt ny aktör på den svenska fondmarknaden och förvaltar sedan 

2012 tre specialfonder, vilket innebär att de har en större frihet i placeringarna än vanliga 

värdepappersfonder. Utöver fondverksamheten erbjuder de även oberoende diskretionär 

förvaltning och investeringsrådgivning. Bolaget utgår från sitt kontor i Kalmar där de åtta 

anställda arbetar med förvaltningen och rådgivningen. Även fast de har kunder över hela 

landet återfinns de flesta i sydöstra Sverige. Totalt har Plain Capital cirka 1200 kunder och 

en förvaltad förmögenhet på ungefär en halv miljard kronor (plaincapital.se). 

Thomas Dahlin är vice VD och ansvarig förvaltare för Plain Capitals samtliga fonder. Dahlin 

förklarar att han är bekant med begreppet inlåsningseffekten, men att i hans roll som 

fondförvaltare är det inget fenomen han stöter på dagligen då det är mer av en kundaspekt 

som oftast berör rådgivarna. Han säger dock att det emellanåt kommer på tal vid 

diskussioner med kunder eller vissa kundrelaterade dialoger som även når 

förvaltningssidan av bolaget. Dahlin förklarar att han är övertygad om att skatteeffekten är 

en parameter som påverkar investerares beslut. Han exemplifierar detta med en person 

som ärvt en aktieportfölj med väldigt god procentuell utveckling. Det är inte ovanligt att 

sådana personer behåller dessa väldigt länge med det enda syftet att inte skapa en 

transaktion som leder till beskattningsunderlag. Dahlin tycker dock att det hela egentligen 

är en ganska komiskt situation då det enbart är vinster som beskattas. Han utvecklar 

resonemanget med att merparten av vinsten faktiskt tillfaller investeraren och det faktum 

att om en person gör bra affärer är det egentligen inget konstigt att staten ska ha en del av 

vinsten. Detta med tanke på att Sverige är ett land där det mesta beskattas. 

Dahlin tror inte att deras förvaltade förmögenhet hade sett annorlunda ut om 

skattelagstiftningen varit annorlunda utformad. Han menar dock att det troligtvis hade 

skapat en större aktivitet på marknaden och exemplifierar detta med PPM där många fler är 

betydligt mer aktiva i sina omplaceringar. Detta tror han beror på att det just inte skapar 

något skatteunderlag när en person förändrar sina placeringar i PPM. Detta tror Dalhin 

skulle ha en effekt på fondmarknaden, då många i dagsläget sitter kvar i gamla fonder som 

till exempel Swedbank Robur Allemansfonden. Han menar att det finns en problematik för 
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fonder som blir för stora sett till den förvaltade förmögenheten. Allemansfonden har idag 

en förmögenhet på cirka 46 miljarder, vilket gör den extremt orörlig då den svenska 

aktiemarknaden knappt har likviditet nog att hantera sådana stora volymer. Dahlin förklarar 

att om till exempel Allemansfonden skulle ha ett innehav i Boliden på motsvarande två 

miljarder kronor vore det väldigt svårt för dem att sälja av dem utan att påverka aktiekursen 

allt för mycket. 

Dahlin antar att det finns en ovilja att sköta den administrativa delen kring deklarationer av 

kapitalvinster. Då Plain Capital tidigare hade aktiv diskretionär förvaltning innebar det att 

samtliga transaktioner som förvaltarna gjorde i kundernas portföljer resulterade i ett 

skatteunderlag. Detta skulle vid årets utgång sammanställas och sedan överlämnas till kund, 

vilket innebar flera sidor av K4-blanketter till deklarationen. I och med uppstarten av Plain 

Capitals egna fonder skapas inget skatteunderlag förrän kunder avyttrar sina fondandelar, 

då transaktioner gjorda inom fonden inte syns i deklarationen. Dahlin är övertygad om att 

sparare premierar enkelhet och att många ser det som att fler transaktionen leder till en 

krångligare deklaration. Han menar att det därmed finns en fördel för kapitalförsäkring och 

investeringssparkonto, det gäller bara för den breda massan att våga ta steget in i den 

schablonbeskattade miljön. Väl där inne tror han att den mentala spärren skulle släppa för 

många placerare och att det i sin tur skulle leda till en större rörlighet på fondmarknaden. 

Magnus Carlsholm, som är VD på Plain Capital, är väl bekant med begreppet 

inlåsningseffekten. Han är även ansvarig rådgivare och har under sin tid kommit i kontakt 

med väldigt många privatpersoner som drar sig från att realisera upparbetade 

kapitalvinster på grund av skatteeffekten. Carlsholm brukar bemöta detta argument med 

att skatteeffekten ändå inte går att undvika, utan det centrala är bedömningen som görs i 

det aktuella investeringsbeslutet. Han menar att beslutet om att sälja, och därmed utlösa 

skatteeffekten, ska bygga på vad den aktuella fonden investerar i och hur tron på den 

marknaden eller branschen ser ut framöver. Carlsholm menar att denna förklaring brukar få 

kunderna att förstå att skatten är något de måste betala om de ska kunna placera sitt kapital 

på ett effektivt sätt. Han tror dock inte att Plain Capitals totala förvaltade förmögenhet 

hade sett annorlunda ut om kapitalvinstskatten varit annorlunda utformad. 

 

4.2.4. Intervju med Aktiespararna 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, även kallat Aktiespararna, grundades 1966 och är en 

oberoende intresseorganisation för enskilda sparare. Deras främsta uppgift är skapa de 
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bästa möjliga förutsättningarna inom aktiesparande för sina medlemmar. Förbundet 

bedriver verksamhet inom flera områden för att uppnå sina mål. Bland annat bevakar de 

bolagsstämmor, bedriver lobbyverksamhet, är drivande i självreglering- och 

bolagsstyrningsfrågor på börs- och värdepappersmarknaden. Vidare medverkar förbundet i 

statliga utredningar, referensgrupper samt ingår i olika internationella nätverk och 

organisationer (aktiespararna.se). 

Vi har intervjuat Albin Rännar som är chef för marknadsbevakning och ansvarar för att driva 

Aktiespararnas talan inom ett flertal områden. Rännar berättar att just nu utreder 

Aktiespararna en juridisk process mot Swedbank Robur. Två av Swedbank Roburs mest 

populära fonder Allemansfonden samt Kapitalinvest har länge uppgetts bedrivits som aktivt 

förvaltade fonder och därför motiverat en förvaltningsavgift på 1,4 %. Det har nu visat sig 

att dessa två fonder har fungerat som dyra indexfonder som vanligtvis har ungefär 0,4 % i 

förvaltningsavgift. I en uträkning gjord av Aktiespararna berättar Rännar att spararna har 

betalat ungefär 7 miljarder för mycket i förvaltningskostnader under de senaste 10 åren. 

Utöver specifika konflikter som med Swedbank Robur bedriver Aktiespararna en kampanj 

som heter Sparsheriffen. I Sparsheriffen har man paketerat utbildning, tjänster och filmer 

om hur du gör bra val i ditt fondsparande och premiepensionssparande.   

Utöver de positiva sidorna med fondsparande frågar vi Rännar vilka nackdelar som finns 

med att spara i fonder. Det är dyrt och du köper grisen i säcken är den korta slutsatsen. 

Vidare menar han att det inte går att veta hur bra förvaltningen har varit i efterhand samt 

att fonder är befästa med dolda avgifter som sänker avkastningen. Rännar tillägger också 

att fonder som i sin tur äger andelar i bolag inte i lika stor utsträckning röstar för sina 

innehav, vilket då leder till att makten i bolagen i hamnar hos bolagens ledningar.   

Att kapitalvinstskatten påverkar privatpersoners agerande är Rännar övertygad om. 

Inlåsningseffekten förklarar han med att människor generellt är förändringsbenägna. 

Människor vill inte betala skatt vilket leder till att de blir inlåsta med höga avgifter och dålig 

avkastning istället. Om inlåsningseffekten inte skulle existera tror Rännar att fördelningen 

mellan storbanker, nischbanker samt mindre förvaltare hade sett annorlunda ut. Han är 

övertygad om att en annorlunda fördelning hade gynnat nischbanker och ökat 

konkurrensen på marknaden. När vi frågar om han tror att marknaden skulle må bättre av 

en annan lösning för dagens redan inlåsta kapital instämmer Rännar och nämner att en 

flytträtt skulle vara intressant. Vidare berättar han att Aktiespararna ska lansera en ”rycka-

plåster”-tjänst där man vill visa för spararna att det alltid är bäst att flytta till ett billigare 

sparande, med förhoppningsvis högre avkastning.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt empiriska material från de intervjuer vi genomfört med 
hjälp av de teorier som ligger till grund för vår studie. Avsnittet kommer att börja med 
sammanvävda analyser för att sedan avslutas i en mer djupgående analys av den skattemässiga 
effekten på de intervjuade fondspararnas agerande. 

 

5.1. Förändra eller bevara? 

Samuelson och Zeckhauser (1988) menar att det första steget för en beslutsfattare är att få 

insikt i att ett beslut ska fattas. I de flesta fall i verkligheten finns det en möjlighet att 

avsiktligen inte fatta något beslut och därmed låta omständigheterna förbli desamma. Bland 

respondenterna svarar fem stycken (Charlie, Delta, Echo, Gamma och Juliett) att de har fått 

sin fondportfölj i gåva. Av dessa har enbart Charlie och Delta gjort några förändringar i sina 

innehav. Charlie ansåg sig först inte vara i något behov av förändring i sin fondportfölj, men 

efter ett möte med en rådgivare på banken kom han till insikten att risken i hans portfölj 

borde sänkas. Detta innebar en omplacering som troligtvis inte hade inträffat om ingen 

påtalat för Charlie att en förändring var lämplig. Moshman (1990) skriver att en person blir 

mer rationell i samband med att individen får mer kunskap, vilket går att koppla till Charlies 

agerande då det är mer rationellt att sänka risknivån för att bättre matcha hans 

riskpreferenser. 

Delta gjorde sin omfördelning då han ansåg att avkastningen hade avtagit i förhållande till 

den historiska avkastningen. Enligt Odean (1998) beror en persons föredragna risknivå 

mycket på dennes referenspunkt. Om den finansiella produkten som personen köpt sjunker 

i värde och referenspunkten är inköpspriset tenderar denne att tolerera en högre risknivå. I 

Deltas fall hade han inte gjort någon förlust, men hans referenspunkt var de fonder han 

jämförde utvecklingen med. I och med detta ansåg han sig acceptera en högre risknivå och 

genomförde därför bytet. 

De tre övriga respondenterna som fått sina fondportföljer som gåva (Echo, Gamma och 

Juliett) har inte genomfört några förändringar i sina innehav. Koenig (1999) förklarar att 

investerare tenderar att placera i finansiella instrument med historiskt god avkastning då de 

på det sättet kan undvika känslan av ånger kopplad till beslutet. Shefrin (2002) menar att 

ångerkänslan oftast förstärks om personen som fattar beslutet har avvikit från sitt normala 

beteende. Detta stämmer väl överens med Echos resonemang, eftersom hon inte ansåg att 
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hennes fondportfölj var i behov av någon förändring då den historiska avkastningen enligt 

henne har varit god. Varken Echo, Gamma eller Juliett anser sig inte heller ha tillräcklig 

kunskap för att göra några förändringar i sina innehav. Johnson et al. (1993) förklarar att 

människor tenderar att välja det alternativ som i situationen är förvalt, vilket kan jämföras 

med Echo, Gamma och Julietts situation. När de erhöll sin fondportfölj var innehavet redan 

förutbestämt och de har därefter inte aktivt agerat för att omfördela sina innehav. 

Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) förklarar att orsaken till Endowmenteffekten 

grundar sig i människans ovilja att förlora pengar. Enligt Thaler (1980) leder detta till att 

individer gärna förkastar det alternativ som kan leda till en känsla av ånger. Shefrin (2002) 

menar att känslan av ånger som uppstår av en förlust oftast är värre än förlusten i sig. 

Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) förklarar att denna ovilja att fatta ett beslut som 

riskerar en förlust och därmed behöva känna ånger i många fall får människor att helt avstå 

från att fatta beslutet. Samuelson och Zeckhauser (1988) benämner detta fenomen som 

Status Quo Bias, då det anses enklare att behålla den nuvarande konstellationen och 

därmed undviks beslutsfattandet. 

Av de fem respondenter (Alpha, Beta, Foxtrot, Hotel och India) som själv köpt sina fonder 

har samtliga någon gång gjort förändringar i sina innehav. Det som är gemensamt för dessa 

personer är att de någon gång fattat ett beslut om att köpa de fonder som de har idag. De 

har därmed inte haft något förvalt alternativ att fortsätta med, som Samuelson och 

Zeckhauser (1988) benämner som Status Quo, utan har istället aktivt agerat. Det finns 

också en gemensam nämnare i vad som fick dem att agera när de genomförde sina 

förändringar. Alpha, Beta, Foxtrot och Hotel agerade på grund av att de fonder de ägde inte 

utvecklats i linje med deras förväntningar. Enligt Kahneman och Tversky (1979) kan en 

person som erfarit en förlust acceptera en högre risknivå för att tjäna igen den förlust som 

gjorts. Det var detta som fick Alpha att agera. Många av de fonder som han historiskt 

omplacerat har haft en obefintlig eller negativ utveckling och han har då valt att agera. 

Referenspunkten var då andra fonder med en bättre historisk utveckling och Alpha har 

därför medvetet valt en högre risknivå för att inte gå miste om marknadens möjliga 

uppgångar. India har däremot gjort tvärt om och agerat för att sänka sin risknivå, då han 

ansåg att svängningarna i den fonden som han ägde varit för stora. I likhet med Samuelsons 

(1963) teorier om förlustaversion kände India att den möjliga vinsten inte vägde lika tungt 

som den potentiella förlusten och agerade därefter. 
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5.2. Sälja vinnare eller förlorare? 

På den fiktiva frågan där respondenterna var tvungna att byta en vinstposition eller 

förlustposition var svaren olika. Charlie och Delta var tydliga med att en förlust aldrig är en 

förlust innan en sådan position har realiserats. Detta förklarar Tversky and Kahneman 

(1992) som förlustaversion vilket innebär individers ovilja till att realisera förluster. Gamma 

föredrog också att realisera vinsten då han var ovillig att ta förlusten. Han ville istället 

behålla förlusten och ge den tid att återhämta sig. Likt Kahneman och Tverskys (1979) 

prospektteori tenderar människor att vilja vinna tillbaka förlorade pengar och kan därmed 

acceptera en högre risknivå än tidigare accepterat för att uppnå detta. Shefrin och Statman 

(1985) menar att dispositionseffekten till stor del beror på just ångeraversion, eftersom 

investerare känner en rädsla för att sälja värdepapper som de gjort en förlust på ifall dessa 

efter försäljningstillfället skulle stiga i värde. Enligt Odean (1998) brukar investerare 

generellt sett behålla förlorare för länge och istället realisera vinsterna i ett allt för tidigt 

skede. Tron på en vändning kallas av Huber, Kirchler och Stöckl (2008) för spelarens felslut, 

och effekten av detta liknar dispositionseffekten. Shapira och Venezia (2001) hävdar att 

spelarens felslut är vanligt bland både professionella och privata investerare. Gamma hade 

valt att behålla förlustfonden för att den skulle kunna vända till vinst. Det är alltså enligt 

Tversky och Kahneman (1981) en feltolkning av slumpvisa händelser. Fondens rörelse kan 

ske uppåt, neråt eller oförändrad. En vanlig tanke är då precis som Gamma svarade att en 

nedåtgående trend någon gång måste vända. 

Alpha, Beta, Echo, Hotel, India och Juliett hade istället föredragit att realisera förlusten. Av 

dessa menade Alpha, Beta och Echo att det då har varit dåliga investeringar och att det i ett 

sådant scenario vore bättre att satsa på den fond som utvecklats bäst. Fenomenet benämns 

Varma handen och är speciellt vanligt bland fondsparare enligt Sirri och Tufano (1998). 

Detta eftersom personen då lämnar över sitt kapital till en professionell investerare och 

antagandet är då att trenden kommer att fortsätta i samma riktning. 

 

5.3. Den mentala aspekten 

Thaler (1999) beskrev Mental Accounting som en kognitiv process som individer använder 

för att kategorisera och utvärdera ekonomiska aktiviteter.  Shefrin och Thaler (1998) menar 

vidare att det inom Mental Accounting är vanligt att individer kategoriserar sitt kapital i tre 

olika konton vilka benämns nuvarande inkomst, nuvarande förmögenhet och framtida 

förmögenhet.  
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Den placeringshorisont som de intervjuade har angivit för sitt fondsparande sträcker sig 

olika långt. Endast Charlie, Echo, och Juliett har en kort placeringshorisont som sträcker sig 

mellan ett till två år. Resterande respondenter har för avsikt att spara på längre sikt. Enligt 

Shefrin och Thaler (1988) har individer störst konsumtionsbenägenhet i det kontot som 

benämns som nuvarande inkomst. Medan kapital kategoriserat i kontot för den framtida 

förmögenheten undviker gärna individer att konsumera från. Kahneman and Tversky 

(1979, 1984) förklarar att en individ påverkas av skatteeffekter i sina investeringsbeslut. 

Detta eftersom den mentala uppfattningen blir att den ekonomiska förmögenheten minskar 

i och med skattekostnaden.  I vår empiriska undersökning frågade vi fondspararna om de 

någonsin reflekterat över att inte hela kapitalvinsten är deras. Det var endast Gamma och 

India som inte hade reflekterat över detta. Resterande respondenter (Alpha, Beta, Charlie, 

Delta, Echo, Foxtrot, Hotel och Juliett) är väl medvetna om skattens påverkan på deras 

innehav. 

Respondenternas låga aktivitet i sitt fondinnehav tyder på att de är ovilliga att realisera 

innehaven. En bidragande orsak enligt Alpha, Beta, Foxtrot, Hotel och Juliett är 

skattekostnaden som skulle uppstå vid omfördelning.  Det kan kopplas till att de har 

kategoriserat sitt fondsparande i det mentala kontot för framtida förmögenhet, vilket 

medför en ovillighet att konsumera. Därmed undviker de omfördelning av innehaven 

eftersom det skulle innebära en skattekonsekvens. Skatten upplevs och kategoriseras då 

som en mental kostnad enligt Kahneman and Tversky (1979, 1984) eftersom den minskar 

den framtida förmögenheten. 

 

5.4. Skattens inverkan, eller? 

5.4.1. Alpha - Skatten som ett överkomligt hinder 

Alpha hade inte placerat sitt kapital likadant som nuvarande fördelning om han fått 

motsvarande summa pengar kontant. Simon (1976) hävdar att människan inte är fullt 

rationell vilket motiveras med att individer saknar tid, information och kognitiv förmåga för 

att fatta fullständigt rationella beslut. Alpha anser att själva handhavandet vid fondsparande 

är enkelt och något som han anser sig behärska. Det finns därmed ingen kunskapsmässig 

orsak som får Alpha att avstå från att agera. I och med att Alpha menade att han valt en 

annorlunda fördelning idag har han även kommit till insikten om att det finns andra 

placeringsalternativ som för honom är bättre lämpade. Det framgår vidare under intervjun 

med Alpha att det enskilt största hinder han känner vid omplacering av sitt kapital är den 
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skatteeffekt som transaktionerna utlöser. Han har idag ett flertal fonder med en god 

procentuell utveckling som han egentligen hade velat byta ut mot andra fonder. Alpha 

menar dock att den kapitalvinstskatt som detta agerande skulle innebära är för stor för att 

det ska kännas värt att faktiskt genomföra bytet. Han utvecklar vidare att det i så fall skulle 

krävas en förlust att kvitta vinsten mot för att han skulle vara villig att genomföra bytet. 

Enligt Moshman (1990) anses inte en person agera fullt rationellt när dennes handlande 

påverkas av externa faktorer. I Alphas fall säger han sig då behöva realisera en förlust för att 

sedan verkställa en vinst. Då syftet är att uppnå en tillväxt av kapitalstocken är detta 

beteende inte förenligt med Moshmans (1990) definition av rationalitet, eftersom Alphas 

handlande påverkas av en extern faktor i form av skatten. 

Arkes och Ayton (1999) menar att resultaten från en tidigare gjord investering inte bör 

påverka beslutsfattandet vid ett aktuellt investeringsbeslut. Arkes och Blumer (1985) 

förklarar att Sunk Cost-effekten orsakas av att människor inte vill framstå som slösaktiga 

och Ayton (1999) anser att den är ett exempel på ett irrationellt mänskligt beteende. Alpha 

anser inte sina nuvarande placeringar vara optimala enligt hans preferenser, men ändå låter 

han historiska investeringsbeslut styra hans nutida agerande. 

Alpha förklarar att skatten har för honom en inbromsande effekten, men att det är ett 

hinder som enligt honom går att passera. Han menar att det finns ett motstånd att utlösa 

kapitalvinstskatten, då den skulle minska hans totala förmögenhet. Thaler (1999) hävdar att 

nyttan av en transaktion beror på hur individen subjektivt upplever den i sitt sinne. Alpha 

menar att han troligtvis kommer att acceptera skatten, när han övertalat sig själv att den 

inte går att undvika. Alpha skulle då enligt Thalers (1999) syn på Mental Accounting se en 

positiv nytta av transaktionen. 

 

5.4.2. Beta - Skatten som ett hinder 

Beta är idag nöjd med sin fördelning i sin fondportfölj. Hans samtliga fonder har utvecklats 

positivt senaste åren vilket innebär att han idag har en del upparbetade kapitalvinster. Som 

vi tidigare nämnt skulle Beta gärna ha placerat om sitt nuvarande innehav på samma sätt 

men inom ett investeringssparkonto. Han undviker att göra det på grund av att den 

upparbetade kapitalvinst vilken kan likställas vid en Sunk Cost. Aktinson (2012) beskriver 

Sunk Cost som kostnader vilka uppkommer i samband med en investering som inte går att 

få tillbaka i ett senare skede, oavsett agerande. Vidare nämner Arkes och Blumer (1985) att 

individer tenderar att beakta tidigare investeringar och dess resultat vid nya 
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beslutsfattanden. Beta väljer att inte realisera sina nuvarande innehav för att placera om 

kapitalet inom ett investeringssparkonto. Eftersom det leder till dubbelbeskattning under 

året trots att det i längden skulle vara lönsamt med den värdetillväxt som Beta eftersträvar. 

Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) hävdar att Endowmenteffekten grundar sig i 

människans förlustaversion och risken av att ett agerande ska leda till förlust. Därmed 

tenderar individer att inte agera alls enligt Samuelson & Zeckhauser (1988) teori om Status 

Quo. 

 

5.4.3. Foxtrot & Hotel - Skatteplaneraren 

Tversky och Kahneman (1992) förklarar riskaversion som individers ovilja att realisera 

förluster. Vidare hävdar de att individer värderar förluster dubbelt så mycket som en vinst i 

samma storleksordning. Hotel berättar att han genomförde en omfördelning i sin 

fondportfölj då han ville minska risken och förvaltningsavgifterna. Hotel medger dock att 

omfördelningen skedde på grund av möjligheten att kvitta bort större delen av vinsten. 

Foxtrot förklarar att hon tar hänsyn till skatteeffekten och att hon i största möjliga mån 

väljer att kvitta vinster mot förluster. Odean (1998) förklarar att en investerare är mer 

benägen att sälja en aktie som stigit i värde än den som har sjunkit. Dock kommer en 

investerare om möjligheten finns att minska skatteeffekten på vinsten i en tillgång genom 

att realisera en förlust i en annan tillgång. Hotel berättar att han idag fortsatt äger sin 

förmögenhet i samma skatteklimat, då han vill kunna kvitta eventuella framtida förluster. 

Som tidigare nämnt anses inte en person agera fullt rationellt när dennes handlande 

påverkas av externa faktorer (Moshman 1990). I enlighet med Alpha handlar inte heller 

Hotel fullständigt rationellt, då syftet är att uppnå en tillväxt av kapitalstocken. Trots detta 

påverkas Hotels agerande för att uppnå syftet av en extern faktor i form av 

kapitalvinstskatt. 

 

5.4.4. India - Skatten som en tankeväckare 

India hade tidigare inte reflekterat över att kapitalvinstskatten utlöses vid genomförande av 

ett fondbyte. Efter insikten om skattekonsekvenser medger India att han hade blivit 

tvungen att faktiskt räkna huruvida det är värt att realisera kapitalvinsten och därmed 

skatten. Arkes & Ayton (1999) förklarar att icke-återvinningsbara kostnader hänförliga till 

ett tidigare investeringsbeslut inte ska ha en påverkan på framtida eller aktuella 
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investeringsmöjligheter. Sunk Cost-effekten är ett exempel på att människor inte alltid 

handlar fullständigt rationellt. Det faktum att India vill räkna på utfallet av skatteeffekten, 

kan förklaras med Arkes och Blumers (1985) motivering till varför Sunk Cost-effekten 

existerar. De hävdar att människor inte vill framstå som slösaktiga, vilket hade varit fallet 

om India utlöst en skatteeffekt i onödan. 

 

5.4.5. Likgiltig inför skattmasen (Charlie, Delta, Echo, Gamma & Juliett) 

 Charlie, Delta, Echo, Gamma och Juliett har ett konkret mål i sitt sparande och är mer 

likgiltiga inför skattekostnaden. Gemensamt för dem är deras yngre ålder samt att de fått 

sitt kapital i gåva från sina föräldrar. Charlie och Delta nämnde att skatt är en kostnad som 

måste betalas och därför accepteras. Echo nämner dock att skatten får henne att tänka till 

en extra gång innan en eventuell försäljning skulle kunna ske. Som tidigare nämnt talar 

Shefrin och Thaler (1988) om individers sätt att kategoriserar sitt kapital i olika mentala 

konton. I och med att de likgiltiga respondenterna har ett konkret mål i sitt sparande bör de 

rimligtvis enligt teorin kategorisera sitt fondkapital i kontot som benämns nuvarande 

förmögenhet. De kan tänka sig att använda kapitalet för en större investering vilket innebär 

att viss konsumtionsbenägenhet råder. Samtliga respondenter som är likgiltiga inför 

skatteeffekten planerar att inom en relativt snar framtid att förvärva någon typ av bostad. 

En investering i en bostad blir således en mental omfördelning från nuvarande förmögenhet 

till den mer långsiktiga framtida förmögenheten. Med andra ord är Charlie, Delta, Echo, 

Gamma och Juliett mer aktsamma kring deras nuvarande förmögenhet då den kommer ha 

en avgörande roll inom en snar framtid. Detta skulle kunna vara en orsak till att de ställde 

sig likgiltiga inför skattekonsekvensen vid en försäljning av fonderna eftersom de har 

planerat att använda sitt fondkapital till en specifik investering. Exempelvis nämner Charlie 

och Delta att de kan tänka sig att omfördela sin fondportfölj om det är nödvändigt. Charlie 

nämner risknivån som argument för omfördelning och Delta nämner bland annat höga 

förvaltningskostnader som ett argument att omfördela sitt sparande. 

 

5.5. Branschfolkets syn på fondsparares resonerande 

Den samlade bilden från Handelsbanken, Brummer & Partners, Plain Capital och 

Aktiespararna kring privatpersoners agerande avseende skatt visade sig vara likartad. 

Utefter de erfarenheter som aktörerna i branschen har återgivit visar sig inlåsningseffekten 

vara påtaglig hos privatpersoner och deras fondsparande. 
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Backne och Karlberg på Handelsbanken menar att kunder ser skatten som ett hinder. För 

att förmå kunderna att ta sig över detta hinder krävs det en pedagogisk förklaring till varför 

skatten bör accepteras. När kunden väl godtagit resonemanget kan fokus läggas på de 

faktiska investeringsbesluten. Det hinder som Backne och Karlberg talar om kan liknas vid 

det som Arkes och Blumer (1985) benämner som Sunk Cost-effekten. Det är följderna av en 

tidigare investering som har en inverkan på beslutsfattaren att inte agera fullständigt 

rationellt. Även Carlsholm på Plain Capital menar att det viktiga är investeringen i sig och 

att denna motivering kan få de flesta kunder att skifta fokus. På detta vis är kunderna mer 

mottagliga för att acceptera den upparbetade kapitalvinstskatten. Thaler (1999) talar om 

att varje transaktion tillskrivs en nytta som beror på individens personliga preferenser. När 

individens inställning förändras ökar nyttan av transaktionen och därmed sannolikheten att 

den kommer genomföras. 

Rännar på Aktiespararna menar att inlåsningseffekten till stor del beror på att människor 

generellt är förändringsobenägna. Samuelson och Zeckhauser (1988) menar enligt teorin 

Status Quo Bias att människor oftast väljer att avstå från att agera om det alternativet finns 

tillgängligt. Shefrin och Statman (1985) hävdar att rädslan för att behöva känna ånger i 

många fall leder till att investerare väljer att inte agera och därmed tenderar människor att 

förkasta den handlingsalternativ som riskerar att leda till en känsla av ånger. Enligt 

Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) är endowmenteffekten ett resultat av människans 

förlustaversion och ångeraversion, som leder till Status Quo Bias. Fattas inget beslut finns 

det helt enkelt inget beslut att ångra. Brumsson på Brummer & Partners förklarar vidare att 

det främst berör de individer som har sparat en längre tid och därför sitter med stora 

kapitalvinster. Enligt Kahneman och Tversky (1979, 1984) kan kunders ovilja att realisera 

stora kapitalvinster förklaras av den mentala redovisningsteorin, eftersom kundens mentala 

uppfattning blir att den ekonomiska förmögenheten minskar i och med skattekostnaden. 

Kahneman och Tversky (1979) förklarar att människor blir mer riskaverta när de erfarit en 

vinst, vilket skulle kunna förklara det Brumsson säger om att personer som sparat under en 

längre tid oftast är mer passiva. 

Karlberg menar att många kunder initialt vill titta på historisk avkastning vid 

investeringsbeslut då viljan att följa rådande trender är stor. Likt Huber, Kirchler & Stöcks 

(2008) teori om varma handen tenderar investerare att agera utefter trender i tron på 

fortsatt rörelse i samma riktning. Vidare berättar Karlberg att kunder som redan erhållit 

stora kapitalvinster rent ut sagt blir glada av förluster, vilket är motsatsen till Tversky och 

Kahnemans (1992) förklaring av förlustaversion hos individer där det råder en ovilja att 
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realisera förluster. Det förklarar Engström, Nordblom, Ohlsson och Persson (2011) i sin 

svenska studie där skattebetalare tenderar att göra fler avdrag om de riskerade att betala 

restskatt vid deklarationen. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel vill vi svara på studiens frågeställning och uppfylla dess syfte. Detta kommer vi att 
göra genom att föra egna diskussioner kring kapitalvinstskattens påverkan och konsekvenser. 
Därefter kommer vi lyfta fram en potentiell lösning på inlåsningseffektens problematik. 

 

6.1. Kapitalvinstskattens påverkan 

I och med vår flerfallsstudie kan vi inte dra några generella slutsatser för fondsparare som 

grupp, men bland de fondsparare som vi intervjuat kan vi se ett tydligt mönster. Det är 

främst de äldre som anser sig påverkas mycket utav skatten. De yngre fondspararna i 

studien ställde sig mer likgiltiga inför kapitalvinstskatten. En möjlig förklaring vi ser är att 

den yngre gruppen har fått sina fondportföljer i gåva samt att de hade ett mer kortsiktigt 

syfte med sitt sparande. Samtliga hade målet att inom några år sälja av sina fonder för att 

investera i en bostad. Vi anser därför att de är mentalt inställda på att avyttra sina 

fondandelar och därmed utlösa kapitalvinstskatten. Troligtvis ser de en stor nytta med ett 

bostadsförvärv och att skatten då blir ofrånkomlig. Bland de äldre fondspararna saknades 

ett tydligt kortsiktigt mål med sparandet, utan samtliga ville främst se sina pengar växa. Vi 

kan se detta som en förklaring till varför de har en mer negativ inställning till skatten. När 

utlösandet av kapitalvinstskatten saknar syfte anser vi att många av dem ser det som 

enklare att avstå från en realisering av vinsten. Därmed blir deras privata förvaltning av 

fondportföljen passiv, vilket kan leda till en rad olika negativa konsekvenser. Den totala 

förmögenheten skulle även minska då en del av vinsten dras av i form av skatt. 

Passiviteten bland våra intervjuade fondsparare kan delvis förklaras av att en del av dem 

inte kände sig ha tillräcklig kunskap för att fatta beslut om vilken fond som skulle vara bättre 

än den de redan hade. Även fast vissa fondsparare ansåg sig besitta tillräckligt med kunskap 

för att ta nya investeringsbeslut var de ändå passiva. Bland dessa var det främst skatten 

som var den bromsande faktorn. Trots att dessa fondsparare pratade om skatten som något 

negativt, upplevde vi att det mest var en förklaring till deras passivitet. Kapitalvinstskatten 

är en följd av lyckade investeringar och borde egentligen ses som ett kvitto på detta. Vi ser 

också en möjlig förklaring i det som vi skrivit tidigare om Prospektteorin, att människor blir 

mer riskaverta när de upplevt en vinst. Fondsparare som haft sina innehav länge har oftast 

en väldigt god procentuell vinst. Att fatta ett nytt investeringsbeslut i detta läge kan ses som 

risktagande och det leder då istället till att personen i fråga avstår från att agera. 
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Det vi sett bland de äldre fondspararna är att de fokuserar mer på skattens effekt, snarare 

än att göra välmotiverade investeringar. Detta överensstämmer med den bild som gavs av 

rådgivarna på Handelsbanken och Plain Capital. Backne och Karlberg på Handelsbanken 

berättade att många äldre har stora procentuella kapitalvinster och att många av dessa 

främst fokuserar på att minimera skatten, snarare än att uppnå en fortsatt god 

kapitaltillväxt. Bland de äldre fondsparare vi intervjuade fick vi bilden att många av dem 

kände ett behov av att göra förändringar i sina respektive fondportföljer, men att skatten 

var en bromsande faktor. Därmed är det för dessa en följd av en tidigare investering som 

har väldigt stor inverkan på framtida beslut. Resultatet av detta blev att en del av 

fondspararna låg kvar i fonder med för höga förvaltningsavgifter eller mindre bra 

utveckling, trots att de var medvetna om detta.  

 

6.2. Kapitalvinstskattens konsekvenser 

 Vi är av uppfattningen att det finns många fondsparare, likt vår respondent Alpha, som har 

stora procentuella kapitalvinster i gamla storbanksfonder och är därför drabbade av 

inlåsningseffekten. Detta leder till en sämre rörlighet på marknaden och många sparare 

betalar onödigt hög förvaltningsavgift. Vi menar att en större rörlighet hade gynnat 

fondspararna, då en högre konkurrens hade kunnat innebära sänkta förvaltningsavgifter 

och pressa de större fonderna att faktiskt prestera bättre. Rännar på Aktiespararna 

påtalade deras pågående tvist med Robur, angående deras Allemansfond, som tar betalt för 

aktiv förvaltning men egentligen förvaltas passivt. Dahlin på Plain Capital menar att när en 

fond blir väldigt stor blir den svår att förvalta, då det krävs en hög likviditet på marknaden. 

Vi tror att det blir svårare för stora fonder att nå en högre avkastning än jämförelseindex, då 

storleken begränsar fondens agerande. Vidare tror vi att en större fond tappar 

motivationen att prestera, då deras förvaltade förmögenhet redan genererar tillräckligt 

stora intäkter. Nya och mindre fonder torde se ett större behov av att prestera för att ha en 

bra historisk utveckling att visa upp ur försäljningssynpunkt. Majoriteten av våra 

intervjuade fondsparare baserar till stor del sina investeringsbeslut på fondens historiska 

avkastning och en god historik krävs då för att förvaltarna ska kunna få in nytt kapital. 

Samtidigt är detta också en delförklaring till att vissa av våra fondsparare förblir passiva. Då 

deras fonder haft en god historisk utveckling ser de ingen anledning att genomföra ett byte 

och därmed utlösa skatteeffekten. 
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En ytterligare aspekt av inlåsningseffekten är att den kan leda till en oönskad risknivå i 

fondspararens portfölj. Vi exemplifierar detta i Bilaga 8.1, med två modellportföljer som 

visar effekten av att inte vidhålla sin valda risknivå. De två portföljerna utgår från en 

medelriskfördelning som består till hälften av en aktiefond och andra hälften är en 

korträntefond. Den ena portföljen lämnas orörd, medan den andra ombalanseras till 50/50-

fördelningen vartannat år. Konsekvensen blir att i den orörda portföljen ökar volatiliteten, 

medan den ombalanserade portföljen ger en högre riskjusterad avkastning. Riskjusterad 

avkastning innebär att avkastningen är större i förhållande till den risk som investeraren har 

tagit, där risken mäts i form av standardavvikelse (volatiliteten). 

 

6.3. Fondspararens frihamn 

En lösning som vi ser för att idag få fondsparare att skifta fokus från skatteeffekten till 

investeringsbeslutet är att spara i ett investeringssparkonto. Idag bygger 

schablonbeskattningen i ett investeringssparkonto på statslåneräntan per den sista 

november året innan beskattning. För att sparandet ska vara fördelaktigt rent 

skattemässigt måste avkastningen med en viss marginal överstiga statslåneräntan. 

Nackdelen med ett investeringssparkonto är dock att investeraren då saknar 

kvittningsmöjligheter av förluster. Detta eftersom skatten baseras på 

förmögenhetsbeloppet och inte resultatet av investeringarna. 

I bilaga 8.2 visar vi med ett räkneexempel vad skattekonsekvensen skulle bli i ett fiktivt 

scenario där vi har antagit en fast statslåneränta på 3 % och räknat med en genomsnittlig 

avkastning på 6 % per år. Eftersom vi tidigare har diskuterat Allemansfonden valde vi att 

använda oss av dess historiska avkastning för att modellera två utfall där den ena har en 

vanlig fonddepå och den andra ett investeringssparkonto. I det första scenariot realiseras 

vinsten efter 15 år med en kapitalvinstskatt på 30 % och erhåller då ett värde på 21 967 kr 

efter skatt. I det andra scenariot realiseras vinsten i fonddepån efter 10 år, för att sedan 

placeras i ett investeringssparkonto. Värdet som erhålls 5 år senare efter 

schablonbeskattning uppgår då till 22 360 kr. Exemplet visar att trots en dubbelbeskattning 

det tionde året kommer den långsiktiga spararen som genererar en genomsnittlig 

avkastning på 6 % att göra en större vinst tack vare schablonskatten. Men den största 

fördelen för fondspararen blir att de kan flytta fokus från skatten och istället fokusera på 

investeringsbeslutet, vilket förhoppningsvis kommer att öka den framtida tillväxten av 

kapitalstocken. 
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6.4. Förslag till vidare forskning 

Vi föreslår att i en framtida studie genomföra en mer omfattande kvantitativ studie med 

syftet att undersöka varför inlåsningseffekten existerar. Ett annat förslag till vidare 

forskning är om en bättre kapitalallokering hade kunnat vara samhällsekonomiskt gynnsam. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är om investeringssparkontot leder till större 

aktivitet bland fondspararna och om detta har någon inverkan på fondmarknadens 

konkurrens.  



51 
 

7. Källförteckning 

Andersson, G. (2013), Kalkyler Som Beslutsunderlag. Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Arkes, H. & Ayton, P. (1999). “The sunk cost and Concorde effects: Are humans less rational 

than lower animals?”, Psychological Bulletin, 125, 5, pp. 591-600 

Arkes, H. R. & Blumer, C. (1985). The Psychology of Sunk Cost. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 35, pp. 124-140 

Atkinson, A. (2012). Management accounting: information for decision-making and strategy 

execution. 6. ed., international ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Auerbach, A. J. (1988). “Capital Gains Taxation in the United States: Realizations, Revenue 

and Rhetoric.” Brookings Papers on Economic Activity, 1988, (2), pp. 595-631. 

Barberis, N. & Xiong, W. (2009). 'What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long-

Standing Preference-Based Explanation', Journal Of Finance, 64, 2, pp. 751-784 

Blaikie, N. (2010). Designing Social Research: The Logic of Anticipation, 2nd Edition. 

Cambridge: Polity. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. Malmö: Liber 

ekonomi 

Chari, V.  V. Golosov, M. & Tsyvinski, A. (2005), ”Business Start-ups, The Lock-in Effect, and 

Capital Gains Taxation”, manuskript, Levine’s Bibliography, UCLA Department of 

Economics. 

Dagens Nyheter (2013). Bara en av tio känner till ny sparform. 

http://www.dn.se/ekonomi/bara-en-av-tio-kanner-till-ny-sparform/ [2014-04-03] 

Daunfeldt, S. Praski-Ståhlgren, U. & Rudholm, N. (2010). “Do high taxes lock-in capital gains? 

Evidence from a dual income tax system”, Public Choice, 145, 1/2, pp. 25-38 

Daunfeldt, S. O. & Rudholm, N. (2010). Leder högre skatter på kapitalvinster till 

inlåsningseffekter?. Ekonomisk Debatt, 38(2), pp. 18-26. 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE handbook of qualitative research. Sage. 

http://www.dn.se/ekonomi/bara-en-av-tio-kanner-till-ny-sparform/


52 
 

Engström, P. Nordblom, K. Ohlsson, H. & Persson, A. (2011), Loss Evasion And Tax 

Aversion. Uppsala Department of Economics 2011:17 

Feldstein,M. & Yitzhaki, S. (1978). The effects of the capital gains tax on the selling and 

switching of common stocks. Journal of Public Economics 9 (1): pp. 17-36. 

Finansdepartementet (2010).  Regeringen sänker skatten i nytt förslag om 

investeringssparkonto, Promemoria 2010-12-01. 

Fondbolagen (2014). Nysparande och fondförmögenhet. 

http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/ [2014-03-31] 

Föllesdal, D. Wallöe, L. & Elster, J. (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. 

uppl. Stockholm: Thales 

Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1994) Competing paradigms in qualitative research. Chapter 6 in 

N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds) Handbook of Qualitative Research: pp. 105-117  

Gummesson, E. (2003). All research is interpretive!, Journal of Business & Industrial 

Marketing, 18(67) pp. 482-492. 

Hadar, L. Sood, S. & Fox, C. R. (2013). Subjective Knowledge in Consumer Financial 

Decisions. Journal of Marketing Research: June 2013, Vol. 50, No. 3, pp. 303-316 

Handelsbanken (2014). I korthet – Handelsbanken idag. www.handelsbanken.se [2014-05-

14] 

Hellevik, O. (1984). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Stockholm: Natur och 

kultur 

Hendricks, D. Patel, J. & Zeckhauser, R. (1993). Hot hands in mutual funds: Short‐run 

persistence of relative performance, 1974–1988. The Journal of Finance, 48(1), pp. 93-130. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Huber, J. Kirchler, M. & Stöckl, T. (2010). The hot hand belief and the gambler’s fallacy in 

investment decisions under risk. Theory and decision, 68(4), pp. 445-462. 

Hungerford, T. L. (2009). The Economic Effects of Capital Gains Taxation. Congressional 

Research Service, Library of Congress. 

http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/


53 
 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945–1964. The 

Journal of finance, 23(2), pp. 389-416. 

Johnson, E. Hershey, J. Meszaros, J. & Kunreuther, H. (1993), 'Framing, Probability 

Distortions, And Insurance Decisions', Journal Of Risk And Uncertainty, 7, 1, pp. 35-51 

Kahneman, D. & A. Tversky. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica 47 (2): pp. 263–91. 

Kahneman, D. & A. Tversky. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist 39 

(4): pp. 341–50. 

Kahneman, D. Knetsch, J. & Thaler, R. (1991) "Anomalies: The endowment effect, loss 

aversion, and status quo bias." The journal of economic perspectives : pp. 193-206. 

Kiefer, D. W. (1990). Lock-in effects within a simple model of corporate stock trading. 

National Tax Journal 43 (1): pp. 75-94. 

Koening, J. (1999). Behavioral finance: Examining thought processes for better investing. 

Trust & Investments, pp. 69, 17-23. 

Konkurrensverket (2013). Konkurrensen på den finansiella tjänstemarkanden – Inlåning, bolån 

och fonder (Rapport 2013:4).  Stockholm. Konsumentverket. 

Kothiyal, A. Spinu, V. & Wakker, P. P. (2014). Average Utility Maximization: A Preference 

Foundation. Operations Research. 

Kovács, G. & Spens, N.K. (2005). Abductive reasoning in logistics research. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 35, No. 2, Pp. 132-144 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Malkiel, B. G. (2005). Reflections on the efficient market hypothesis: 30 years later. 

Financial Review, 40(1), pp. 1-9. 

Meade, J. A. (1990), ”The Impact of Different Capital Gains Tax Regimes on the Lock-in 

Effect and New Risky Investment Decisions”, The Accounting Review, vol 65, pp. 406-431. 



54 
 

Moshman, D. (1990). “Rationality as a Goal of Education”. Educational Psychology Review, 

VoL 2, No. 4, 1990 

Odean, T. (1998), “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, The Journal Of Finance, 

5, p. 1775, 

Pope, D. G. & Schweitzer, M. E. (2011). Is Tiger Woods loss averse? Persistent bias in the 

face of experience, competition, and high stakes. American Economic Review, 101(1), pp. 

129–157. 

Riksdagen (2011). Regeringen sänker skatten i nytt förslag om investeringssparkonto, 

Pressmeddelande 2011-09-10. 

Samuelson, P. A. (1963) Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large Numbers, Scientia, 98, Pp. 

108-113. 

Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988), Status Quo Bias in Decision Making, Journal Of Risk 

& Uncertainty, 1, 1, p. 7 

SBAB (2013) Fondbarometern nr 4 2013. 

https://www.sbab.se/download/18.40b3e9dc1412764e9fea0d/1381425630721/13101

1Fondbarometern.pdf [2014-03-31] 

Shapira, Z. & Venezia, I. (2001). Patterns of behavior of professionally managed and 

independent investors. Journal of Banking & Finance, 25(8), pp. 1573-1587. 

Shefrin, H. & Statman, M. (1985), 'The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride 

Losers Too Long: Theory and Evidence', Journal Of Finance, 40, 3, pp. 777-790 

Shefrin, H. (2002). Beyond greed and fear: Understanding behavioral finance and the 

psychology of investing. Oxford University Press. 

Shefrin, H. & R.H. Thaler (1988), “The Behavioral Life-Cycle Hypothesis”, Economic Inquiry 

26 (No. 4) pp. 609-643. 

Simon, H, (1976). Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in 

Administrative Organization, Third Edition, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, 

London, UK, 1976. 

https://www.sbab.se/download/18.40b3e9dc1412764e9fea0d/1381425630721/131011Fondbarometern.pdf
https://www.sbab.se/download/18.40b3e9dc1412764e9fea0d/1381425630721/131011Fondbarometern.pdf


55 
 

Sirri, E, & Tufano, P. (1998), 'Costly Search and Mutual Fund Flows', Journal Of Finance, 53, 

5, pp. 1589-1622. 

Teger, A. (1980). Too much invested to quit. New York: Pergamon. 

Thaler, R (1980) Toward a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic 

Behavior and Organization, 1, Pp. 39-60.  

Thaler, RH (1999), 'Mental Accounting Matters', Journal Of Behavioral Decision Making, 12, 

3, pp. 183-206 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1992), "Advances in Prospect Theory: Cumulative 

Representation of Uncertainty," Journal of Risk and Uncertainty 5 (No. 4), pp. 297-323. 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. 

Science, 211(4481), pp. 453-458. 

Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

7.1. Intervjuer 

Albin Rännar, marknadsbevakare på Aktiespararnas Riksförbund. Genomförd 2014-04-27. 

Alpha, genomförd 2014-04-18. 

Beta, genomförd 2014-04-20. 

Charlie, genomförs 2014-04-19. 

Delta, genomförd 2014-04-20. 

Echo, genomförd 2014-04-19. 

Foxtrot, genomförd 2014-04-19. 

Gamma, genomförd 2014-04-19. 

Hans Backne, Kapitalrådgivare på Handelsbanken Kvarnholmen i Kalmar. Genomförd 

2014-05-06. 

Hotel, genomförd 2014-04-27 via Skype. 

Juliett, genomförd 2014-04-28. 

Magnus Carlsholm, VD och ansvarig rådgivare på Plain Capital Asset Management. 

Genomförd 2014-04-10. 



56 
 

”Brumsson”, Nyckelperson på Brummer & Partners. Genomförd 2014-04-24. 

Ted Karlberg, Kapitalrådgivare på Handelsbanken Kvarnholmen i Kalmar. Genomförd 

2014-05-06 

Thomas Dahlin, fondförvaltare på Plain Capital Asset Management. Genomförd 2014-04-

30. 

 

  



57 
 

8. Bilagor 

8.1. Modell med två olika portföljer 

Denna modell är tänkt att visa skillnaden i risk mellan två fondportföljer som utgår från 

medelrisk, där den ena lämnas orörd och den andra ombalanseras vartannat år för att 

återgå till den valda risknivån. 

Icke-ombalanserad portfölj 

 
Sverigefond Index Korträntefond 

   
År NAV Andelar Värde NAV Andelar Värde 

 
Portfölj Avk. 

2013 6980,88 17,65     123 211 kr  103,59 203,64     21 095 kr  
 

    144 307 kr  22,0% 

2012 5520,26 17,65        97 431 kr  102,30 203,64     20 833 kr  
 

    118 264 kr  13,8% 

2011 4739,36 17,65        83 649 kr  99,66 203,64     20 296 kr  
 

    103 944 kr  -12,4% 

2010 5599,65 17,65        98 833 kr  97,44 203,64     19 843 kr  
 

    118 676 kr  20,3% 

2009 4470,65 17,65        78 906 kr  97,00 203,64     19 753 kr  
 

       98 660 kr  37,8% 

2008 2958,19 17,65        52 211 kr  95,22 203,64     19 390 kr  
 

       71 602 kr  -31,1% 

2007 4818,16 17,65        85 040 kr  92,84 203,64     18 905 kr  
 

    103 945 kr  -2,2% 

2006 4979,84 17,65        87 893 kr  90,46 203,64     18 423 kr  
 

    106 316 kr  20,9% 

2005 3955,65 17,65        69 816 kr  88,87 203,64     18 098 kr  
 

       87 914 kr  27,5% 

2004 2898,39 17,65        51 156 kr  87,43 203,64     17 804 kr  
 

       68 960 kr  13,9% 

2003 2442,97 17,65        43 118 kr  85,61 203,64     17 434 kr  
 

       60 552 kr  20,5% 

2002 1886,13 17,65        33 290 kr  83,20 203,64     16 944 kr  
 

       50 234 kr  -24,6% 

2001 2852,37 17,65        50 344 kr  79,98 203,64     16 288 kr  
 

       66 632 kr  -8,8% 

2000 3251,26 17,65        57 384 kr  77,02 203,64     15 684 kr  
 

       73 068 kr  -7,5% 

1999 3622,40 17,65        63 935 kr  74,09 203,64     15 088 kr  
 

       79 022 kr  43,0% 

1998 2297,30 17,65        40 547 kr  72,30 203,64     14 723 kr  
 

       55 270 kr  10,6% 

1997 2032,66 17,65        35 876 kr  69,30 203,64     14 113 kr  
 

       49 989 kr  20,4% 

1996 1578,84 17,65        27 866 kr  67,04 203,64     13 653 kr  
 

       41 519 kr  27,9% 

1995 1126,73 17,65        19 887 kr  61,73 203,64     12 570 kr  
 

       32 457 kr  14,5% 

1994 952,24 17,65        16 807 kr  56,69 203,64     11 545 kr  
 

       28 352 kr  6,4% 

1993 889,56 17,65        15 701 kr  53,73 203,64     10 942 kr  
 

       26 643 kr  33,2% 

1992 566,58 17,65        10 000 kr  49,11 203,64     10 000 kr  
 

       20 000 kr  
 

 

Denna modellportfölj utgår från en 50/50-fördening mellan svenska aktier och räntor med 

kort löptid. Produkterna är en indexfond riktad mot svenska börsen och en svensk 

korträntefond utan valutarisk. Båda fonderna är produkter från en av de svenska 

storbankerna och kurserna har hämtats från Infront – The Online Trader. 

Denna portfölj ombalanseras inte utan utgår från 50/50-fördelningen och förändras sedan 

aldrig.  
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Ombalanserad portfölj 

 
Sverigefond Index Korträntefond 

   
År NAV Andelar Värde NAV Andelar Värde 

 
Portfölj AVK. 

2013 6981 10,351    72 261 kr  103,59 558,57    57 862 kr  
 

   130 123 kr  13,9% 

2012 5520 10,351    57 142 kr  102,30 558,57    57 142 kr  
 

   114 284 kr  8,9% 

2011 4739 10,026    47 515 kr  99,66 576,15    57 420 kr  
 

   104 935 kr  -6,5% 

2010 5600 10,026    56 140 kr  97,44 576,15    56 140 kr  
 

   112 280 kr  15,3% 

2009 4471 13,015    58 186 kr  97,00 404,35    39 222 kr  
 

     97 408 kr  26,5% 

2008 2958 13,015    38 501 kr  95,22 404,35    38 501 kr  
 

     77 002 kr  -17,4% 

2007 4818 9,391    45 247 kr  92,84 516,94    47 991 kr  
 

     93 238 kr  -0,3% 

2006 4980 9,391    46 765 kr  90,46 516,94    46 765 kr  
 

     93 530 kr  15,6% 

2005 3956 11,722    46 369 kr  88,87 388,61    34 536 kr  
 

     80 905 kr  19,1% 

2004 2898 11,722    33 976 kr  87,43 388,61    33 976 kr  
 

     67 951 kr  11,3% 

2003 2443 13,924    34 015 kr  85,61 315,63    27 021 kr  
 

     61 036 kr  16,2% 

2002 1886 13,924    26 262 kr  83,20 315,63    26 262 kr  
 

     52 524 kr  -13,3% 

2001 2852 9,729    27 751 kr  79,98 410,71    32 850 kr  
 

     60 601 kr  -4,2% 

2000 3251 9,729    31 632 kr  77,02 410,71    31 632 kr  
 

     63 264 kr  -4,7% 

1999 3622 11,102    40 215 kr  74,09 352,77    26 136 kr  
 

     66 351 kr  30,1% 

1998 2297 11,102    25 504 kr  72,30 352,77    25 504 kr  
 

     51 008 kr  9,1% 

1997 2033 12,752    25 921 kr  69,30 300,32    20 813 kr  
 

     46 734 kr  16,1% 

1996 1579 12,752    20 134 kr  67,04 300,32    20 134 kr  
 

     40 268 kr  25,0% 

1995 1127 14,887    16 774 kr  61,73 250,05    15 435 kr  
 

     32 209 kr  13,6% 

1994 952 14,887    14 176 kr  56,69 250,05    14 176 kr  
 

     28 352 kr  6,4% 

1993 890 17,650    15 701 kr  53,73 203,64    10 942 kr  
 

     26 643 kr  33,2% 

1992 567 17,650    10 000 kr  49,11 203,64    10 000 kr  
 

     20 000 kr  
 

 

Denna modellportfölj utgår från en 50/50-fördelning mellan svenska aktier och räntor med 

kort löptid. Den har alltså en jämn fördelning mellan hög risk och låg risk. Portföljen 

ombalanseras mellan de två tillgångsslagen vartannat år. Anledningen till att vi valt 

vartannat år är för att visa skillnaden det blir med en väldigt liten arbetsinsats. Vid varje 

omfördelning har vi bortsett från den skattemässiga effekten, då den typen av uträkning blir 

alldeles för komplicerad i och med att anskaffningsvärdet även förändras vid varje 

ombalansering. När anskaffningsvärdet förändras blir också den vinst som ligger till grund 

för kapitalvinstskatten annorlunda. Eftersom modellen endast är avsedd för att visa 

skillnaden i risknivå när innehavaren är passiv, ansåg vi att denna mer lättlästa modell är 

bättre. Vi modellerade även med att beräkna skatteeffekten i Excel och dess inverkan var 

väldigt liten i sammanhanget. 
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Jämförelse mellan portföljerna 

Icke-ombalanserad portfölj  Ombalanserad portfölj 

Utveckling: 622%  Utveckling: 551% 

Värdeökning: 124 307 kr   Värdeökning: 110 123 kr  

Skatt 37 292 kr   Skatt 33 037 kr  

Vinst netto 87 015 kr   Vinst netto 77 086 kr  

Årsavkastning 9,9%  Årsavkastning 9,3% 

Std. av: 19,8%  Std. av: 13,8% 

Sharpe 0,50  Sharpe 0,68 

 

Den portföljen som aldrig ombalanseras har en betydligt högre avkastning. Det vi försöker 

visa med denna modell är dock skillnaden i risk när ingen ombalansering görs. Inom 

fondbranschen mäts risk i form av standardavvikelse och med hjälp av det måttet ser vi en 

markant skillnad mellan de två portföljerna. Standardavvikelsen visar tillgångens volatilitet, 

det vill säga hur stora svängningarna är. Den icke-ombalanserade har en standardavvikelse 

som är 5 procentenheter större än den ombalanserade. Vi har mätt standardavvikelsen på 

årsavkastningen under hela tidsserien. 

 

Diagram 1. Jämförelse mellan de två portföljernas rullande årsavkastning. 

I diagrammet ovan jämförs de två portföljernas rullande årsavkastning. De två följer 

varandra, men den ombalanserade portföljen har både lägre toppar och dalar, vilket tyder 

på en lägre volatilitet. 
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Diagram 2. Jämförelse av aktiefondens andel i portföljerna. 

Eftersom exponering mot aktier generellt sett innebär högre risk, ger de oftast också högre 

avkastning. I och med att aktiefonden har en markant bättre avkastning över tidsperioden, 

växer också aktiefondens andel i portföljen om ingen ombalansering görs. Det är av denna 

anledning som den icke-ombalanserade portföljen har en högre risk. Aktieandelen av 

portföljen stiger successivt och på grund av detta stiger även risken. 

Vi menar att riskjusterad avkastning är viktigt. Avkastningen är inte det viktigaste, utan 

vilken avkastning som ges i förhållande till den risk som tas. För att beräkna detta är 

Sharpekvoten ett vanligt mått. Den beräknas enligt följande: 

 

             
     

 
 

                         

                 

                     
 

Eftersom vår modell sträcker sig över väldigt lång tid har vi valt att inte använda oss av 

någon riskfri ränta. Det sharpekvoten visar är helt enkelt hur portföljen har avkastat per 

procentenhet tagen risk. Portföljens avkastning motsvarar den geometriska 

medelavkastningen per år för samtliga år i tidsserien. 

På denna punkt kan vi alltså se en väsentlig skillnad mellan de två portföljerna. Den icke 

ombalanserade har en Sharpekvot på 0,5, medan den ombalanserade har 0,68 vilket är 

markant högre. 

Det viktiga i sammanhanget är att en person som initialt skapar en portfölj med hälften 

räntor och hälften aktier har då aktivt valt en medelrisk. Om inte denna balans bibehålls 

kommer risken successivt att öka, vilket skulle innebära att investeraren frångår sin initiala 

strategi med en medelriskportfölj. 
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8.2. Jämförelse mellan fonddepå och investeringssparkonto 

Historiska förutsättningar: 

I denna modell utgår vi från att en fondsparare har investerat 10 000 kronor i Swedbank 

Robur Allemansfond 2003-12-31. Därefter har innehavet haft följande utveckling: 

 
NAV Andelar Värde 

2013-12-30 47,16 455,09 21 462 kr 

2012-12-28 39,52 455,09 17 985 kr 

2011-12-30 35,95 455,09 16 360 kr 

2010-12-30 40,92 455,09 18 620 kr 

2009-12-30 34,52 455,09 15 708 kr 

2008-12-30 24,37 455,09 11 089 kr 

2007-12-28 38,81 455,09 17 663 kr 

2006-12-29 38,76 455,09 17 637 kr 

2005-12-30 32,65 455,09 14 859 kr 

2004-12-31 24,83 455,09 11 299 kr 

2003-12-31 21,97 455,09 10 000 kr 

 

Vid utgången av 2013 har investeraren två val. Antingen att låta fondandelarna ligga kvar i 

den vanliga fonddepån, eller att sälja av innehavet och därefter flytta pengarna till ett 

investeringssparkonto och köpa samma fond. 

Behålla i vanlig fonddepå: 

Om fondspararen väljer att behålla pengarna i den vanliga fonddepån blir slutresultatet som 

följande. Vi har antagit en årlig avkastning om 6 %. 

 
NAV Andelar Värde 

Slutbelopp efter skatt 
 

21 967 kr 

2017-12-30 59,54 455,09 27 095 kr 

2016-12-30 56,17 455,09 25 562 kr 

2015-12-30 52,99 455,09 24 115 kr 

2014-12-30 49,99 455,09 22 750 kr 

2013-12-30 47,16 455,09 21 462 kr 
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Flytta innehavet till ISK: 

Om fondspararen istället väljer att sälja av innehavet och flytta pengarna till ett 

investeringssparkonto, blir utvecklingen istället följande (med 6 % antagen avkastning): 

 
NAV Andelar Schablonskatt Värde 

Slutbelopp efter skatt 
  

22 360 kr 

2017-12-30 59,54 382,18 203 kr 22 563 kr 

2016-12-30 56,17 382,18 192 kr 21 285 kr 

2015-12-30 52,99 382,18 181 kr 20 081 kr 

2014-12-30 49,99 382,18 170 kr 18 943 kr 

2013-12-30 47,16 382,18 
 

18 023 kr 

 

För ett investeringssparkonto måste fondspararen varje år betala en schablonskatt. Det 

värde som anges i kolumnen ”Värde” är efter skatt. Eftersom schablonskatten baseras på 

statslåneräntan har vi antagit denna vara 3 % över hela perioden. Det ingåendebeloppet 

2013-12-30 är det som blivit över sedan kapitalvinstskatten betalats från den investering 

som modellen utgår ifrån. 

Som modellen visar är det lönsamt att flytta sitt innehav till investeringssparkonto, då det 

erhållna beloppet efter skatt är högre (22 360 kr jämfört med 21 967 kr). Under dessa 

antaganden visar sig investeringssparkonto vara en lönsammare sparform redan två år 

efter bytet. 

Diagram 3. Jämförelse av nettoresultatet mellan de två skatteklimaten. 

Fördelen med investeringssparkonto utöver detta är att fondspararen inte behöver 

reflektera över skattens effekt vid transaktioner, utan fullt fokus kan istället läggas på 

investeringsbeslutet. Nackdelen med en sådan kontotyp är dock att eventuella förluster 

inte kan kvittas i deklarationen, varken mot andra kapitalvinster eller mot inkomst av tjänst. 
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8.3. Intervjuguide fondsparare 

Bakgrundsinformation: Kön, ålder, utbildning / yrkesbransch 

1. Vad är din allmänna uppfattning om fondsparande? 

2. Har du fonder? 

a. Var har du dina fonder? (Institut, kontoform) 

3. Hur många fonder har du? 

4. Har du ett intresse för fondsparande? 

5. Hur länge har du haft dina befintliga fonder? 

6. Har du fått eller har du köpt fonder själv? 

7. Vad har du för ändamål med ditt fondsparande? 

a. Placeringshorisont? (tid) 

8. Hur ofta ser du över ditt fondsparande? 

9. Har du någonsin bytt fond(er)? 

a. Om ja: Vad fick dig att byta fond? 

b. Hur resonerade du vid val av fond att byta (förutsatt plural) 

c. Om du har två fonder, en fond har gått bra och en har gått mindre bra. Du 

blir tvungen att byta en fond, vilken fonder byter du? 

d. Reflekterar du över förvaltningsavgifter och vilket bolag som förvaltar 

fonden vid köp? 

10. Om du hade fått motsvarande summa som du har i din fonddepå idag kontant att 

placera, hade du då placerat dem enligt den fördelning du har idag? 

a. Om nej: Vad hade du gjort annorlunda? 

b. Varför har du inte den annorlunda fördelningen idag? 

11. Äger du någon fond idag som du egentligen hade velat sälja? 

a. Om ja, vad är anledningen till att du inte sålt den? 

b. Skillnad mellan fonder med vinst och fonder med förlust? 

12. Om du har en fond med vinst, har du reflekterat över att hela kapitalet inte är ditt? 

a. Om ja, påverkar det dig till att skjuta upp försäljningen av fonden? 

13. Är du medveten om skatten på vinster i fonder (kapitalvinster)? 

 

8.4. Intervjuguide Handelsbanken 

 Är begreppet inlåsningseffekten bekant i er roll som kapitalrådgivare? 
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 Upplever ni att skatteeffekten är något som påverkar kunderna som ni träffar i era 

kundmöten? 

 

 Hur brukar ni bemöta kundernas tankar kring skatteeffekten? 
 
 

8.5. Intervjuguide Brummer & Partners 

 Är begreppet “Inlåsningseffekten” bekant för dig i din roll som fondförvaltare? 

 

 Anser/tror du att kapitalvinstskatten har en påverkan på privatpersoners agerande? 

 

 Tror du er förvaltade förmögenhet hade sett annorlunda ut om det inte fanns 

kapitalvinstskatt? 

 

 Tror du marknaden skulle må bättre av en annan lösning för de redan “inlåsta” 

kapitalvinsterna? 

 

8.6. Intervjuguide Plain Capital 

Frågor till VD och ansvarig rådgivare Magnus Carlsholm 

 Är begreppet “Inlåsningseffekten” bekant för dig i din roll som rådgivare? 

 Anser du att inlåsningseffekten är en vanligt förekommande orsak till att kunder 

inte vill omplacera sina tillgångar? Det vill säga att de undviker att sälja en fond på 

grund av utlösandet av skatteeffekten? 

 Om ja, hur brukar ni/du bemöta sådana argument från kunder? 

 Tror du er förvaltade förmögenhet hade sett annorlunda ut om det inte fanns 

kapitalvinstskatt? 

 

Frågor till ställföreträdande VD och fondförvaltare Thomas Dahlin: 

 Är begreppet “Inlåsningseffekten” bekant för dig i din roll som fondförvaltare?  

 Anser/tror du att kapitalvinstskatten har en påverkan på privatpersoners agerande? 

 Tror du er förvaltade förmögenhet hade sett annorlunda ut om det inte fanns 

kapitalvinstskatt? 

(eller att skatten var annorlunda utformad) 
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 Tror du marknaden skulle må bättre av en annan lösning för de redan “inlåsta” 

kapitalvinsterna? 

 

8.7. Intervjuguide Aktiespararna 

 Fondsparandet har många fördelar för privatpersoner, men vilka är enligt dig/er de 

största nackdelarna/problemen med fondsparande? 

 

 Vilka frågor driver ni för att förbättra fondsparandet för privatpersoner? 

 

 Anser/tror du att kapitalvinstskatten har en påverkan på privatpersoners agerande 

vid fondsparande? (Exempelvis att de drar sig från att realisera kapitalvinster på 

grund av skatteeffekten) 

 

o Om ja, varför tror du att inlåsningseffekten har en effekt på sparares 

agerande?     

o Om nej, varför inte? 

 

 Tror du fördelningen mellan storbankerna och mindre förvaltare hade sett 

annorlunda ut om inlåsningseffekten inte funnits? 

 

 Tror du marknaden skulle må bättre av en annan lösning för de redan “inlåsta” 

kapitalvinsterna? 



 
 

 

 

 


