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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska pensionsfonders riskjusterade avkastning 

påverkas av fondförmögenheten. Detta undersöks p.g.a. att det genomförs stora förflyttningar 

av pensionskapitalet just nu, tack vare att man nu får göra dessa förflyttningar av sin 

tjänstepension.   

 

Studien har ett urval av 25 pensionsfonder hos sju av de stora svenska pensionsförvaltarna. 

Fyra fondtyper hos respektive förvaltare undersöks; en aktiefond, en blandfond samt två olika 

räntefonder. Historisk data har tagits fram för att kunna mäta sambanden mellan riskjusterad 

avkastning och fondförmögenhet.   

 

Resultatet som studien kom fram till är att det endast råder ett mycket svagt positivt samband 

mellan fondförmögenhet och prestation hos de utvalda fonderna. Detta visar att 

fondförmögenheten inte har så stor betydelse i sitt pensionsval.  

Slutsatsen man kan dra av detta är att fondförmögenheten har olika påverkan på fondernas 

prestation beroende på vilken fondtyp man är ute efter. Vill man placera i exempelvis 

aktiefonder vid sitt pensionsval kan man tänka på att de mindre fonderna i studien har 

presterat något bättre än de stora och vill man placera i blandfonder behöver man inte ta 

någon vidare hänsyn till fondförmögenheten.  
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to investigate how Swedish pension funds' risk-adjusted returns 

are affected by fund assets. This is because it´s implements large movements of the pension 

capital right now, mostly because it´s legal to move your pension right now.  

 

The survey contains a sample of 25 Swedish pension funds in seven of the major Swedish 

pension companies. Four fund types are used in the survey: An equity fund, a balanced fund, 

and two different interest funds. Historical data has been been developed to measure the 

relationship between risk-adjusted returns and fund assets. 

 

The results of the study concluded that there is only a very weak positive correlation between 

fund assets and performance of the selected funds. This shows that the fund assets is not so 

great significance in your choice of the pension. The conclusion we can draw from this is that 

fund assets have different effects on funds performance depending on what type of fund you 

are looking for. If you want to invest in equity funds in your choice of pension, you can have 

in mind that the smaller funds in the study has performed slightly better than the large ones 

and if you want to invest in balanced funds you don’t have to take any further account of fund 

assets.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

 

För cirka ett och ett halvt år sedan fick tjänstemän rätt att flytta sitt pensionskapital, alltså de 

fick själva välja vem som ska vara deras pensionsförvaltare och i vilka fonder kapitalet ska 

placeras. För privatanställda infördes denna rättighet för nästan ett år sedan. I och med detta 

sker stora förflyttningar av pensionskapital mellan olika pensionsförvaltare, vilket har gjort att 

intresse och fokus har ökat inom området.1  

 

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt i tre delar: den allmänna pensionen som består av 

inkomstpension och premiepension; tjänstepensionen som bestäms genom kollektivavtal av 

sin arbetsgivare och slutligen privat pensionssparande. Sedan 1999 fick svenskarna bestämma 

sin egen förvaltning av premiepensionsdelen, som uppgår till 2,5 % av sin inkomst2. Det är 

den delen tillsammans med tjänstepensionen som man nu har rätt att flytta till valfri 

pensionsförvaltare.    

 

En av de viktigaste detaljerna för ett bra pensionssparande är risken hos de olika 

placeringarna. För en fond som har ett högt riskvärde är det svårare att förutse avkastningen 

då den tenderar att fluktuera en hel del på marknaden. Däremot har en fond med låg risk en 

stabilare utveckling, vilket gör det lättare att beräkna avkastningen i framtiden. 

 

Idag finns det olika mått för att mäta avkastningen och risken bland fonder, vilket ger en 

klarare bild över hur fonderna presterar i förhållande till marknaden. Det enklaste riskmåttet 

är att se hur mycket en tillgång varierar i värde över tiden och riskjusterade avkastningsmått, 

som Sharpekvoten, där avkastningen sätts i relation till risken, är ett mycket vanligt mått. Tid 

kontra risk är en annan viktig aspekt att titta på, eftersom kapitalet ska förvaltas i en så pass 

lång tid som det gör vid pensionssparande.  

 

                                                 
1 http://www.privataaffarer.se 100524  
 
2 https://www.minpension.se 100524  
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I dagsläget ska en mycket stor del av de privatanställda välja vilket bolag som ska förvalta 

deras framtida tjänstepension och sedan flytträtten infördes har den allra största delen valt att 

placera sitt kapital hos storbankerna Swedbank och Nordea. Den största anledningen till detta 

beror på bankernas stora kontorsnät och att de säljer in sina försäkringsprodukter i samband 

med andra bankärenden till kunderna. Det oberoende rådgivareföretaget Max Matthiessen 

visar att Nordea, som många privatanställda har valt som pensionsförvaltare, hamnar väldigt 

långt ned i deras rankinglista. Anledningen till detta är att Nordeas produkter långsiktigt har 

svag tillväxttakt och att de då inte kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Samma 

sak gäller för SEB Trygg liv enligt Max Matthiessens undersökning3.    

 

En viktig del som man även ska tänka på vid investering i pensionsfonder är 

fondförmögenheten. Detta är fondens totala tillgångar och likvida medel med avdrag från 

fondens skulder. Den 4 december 2008 publicerade EFAMA (European Fund and Asset 

Management Association) sin sammanställning av fondförmögenheten i Europa. Den visade 

att fondförmögenheten i Sverige ökade med 86 % mellan 2001-2007, från  

888 till 1 650 miljarder kronor, vilket är en kraftigare ökning än europagenomsnittet. Under 

2008 minskade fondförmögenheten med 19 % i Sverige, mest p.g.a. finanskrisen och 

marknadsoron. Anledningen till minskningen var också att många i Sverige placerar i 

aktiefonder, där då aktierna har sjunkit kraftigt i värde under 2008. 

Svenska hushåll har 26 % av sin finansiella förmögenhet placerade i fonder, vilket är högst i 

Europa, där genomsnittet var 12 % för 2007. Exklusive sparandet till premiepensionen uppgår 

siffran till 20 %4.     

 

Författarna har även genomfört en Kandidatuppsats där syftet var att studera prestationerna, 

dvs. fondernas Sharpevärden, hos dessa fondbolag. Resultatet som Kandidatuppsatsen visade 

tog författarna med sig för att applicera på denna studie, där prestationerna sätts i relation till 

fondförmögenheten. Varför detta är intressant att uppvisa är just att se om det finns tydliga 

samband kring prestation och fondstorlek (fondförmögenhet) hos dessa pensionsfonder och då 

ett pensionssparande är på en sådan lång sikt är det viktigt att man har valt rätt.  

                                                 
3 http://www.maxm.se 090918 
4 www.fondbolagen.se 100524 
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1.3 Problemdiskussion 

 

Det råder stor kunskapsbrist på den svenska marknaden kring valet av pensionsfonder5. 

Banker och andra finansiella institut utnyttjar sin merförsäljning och erbjuder sina 

pensionsfonder när personerna utför andra ärenden. Felval kan innebära att man får ut en 

betydligt mindre del av sin tjänstepension vilket kan resultera i sämre välfärd när man väl går 

i pension. Det som tidigare studier inte har behandlat, vad vi vet, är just pensionsfonder, som 

denna studie behandlar.  

 

1.4 Problemformulering 

 

Påverkas den riskjusterade avkastningen av pensionsfondernas förmögenhet, dvs. har små 

fonder kontra större fonder olika Sharpevärde? Detta är intressant att titta på då tidigare 

studier tyder på att avkastningen påverkas av storleken hos fonderna. Studien utreder vilka av 

de valda pensionsfonderna som har presterat bäst och jämför även fondförmögenhetens 

påverkan på prestationerna.  

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien är att se hur svenska pensionsfonders riskjusterade avkastning påverkas av 

fondförmögenheten, under den valda mätperioden. 

 

1.6 Avgränsningar  

 

Undersökningen kommer att avgränsas till att behandla svenska pensionsfonder hos följande 

sju företag: AMF, Folksam, Alecta, Länsförsäkringar, Nordea, Swedbank och Skandia. Valet 

baseras på att dessa sju företag har rankats högst hos det oberoende rådgivareföretaget Max 

Matthiessen6 .    

Fyra olika fonder kommer att behandlas från sex av dessa fondföretag, och endast en fond 

från Alecta undersöks. Anledningen till detta är att Alecta endast har en fond i sitt utbud. 

Totalt undersöks 25 fonder: en aktiefond Sverige, en blandfond Sverige, en kort räntefond 

Sverige och en lång räntefond Sverige, från varje fondbolag. Detta för att man ska kunna se 

                                                 
5 http://www.privataaffarer.se 091012 
6 www.maxm.se 091005 
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olikheter mellan dessa typer av fonder och att läsarna ska kunna få se en variation mellan 

fonderna. Dessa fonder är också de som man kan koppla till sin tjänstepension när det gäller 

förvaltarnas svenska pensionsfonder, som vi väljer att avgränsa oss till. Det finns flera fonder 

hos förvaltarna som man kan koppla sin tjänstepension till, men studien avgränsar sig till de 

fonder som har så mycket svenskt innehav som möjligt, då undersökningen syftar till detta.   

Vi vill ha med pensionsfonder som innefattar olika risktagande för att få en bredd på 

undersökningen, eftersom det finns olika typer av pensionsfonder beroende på 

placeringshorisont och vilket risktagande man vill ta.   

 

Studien behandlar perioden 1 januari 2005 till 31 december 2009. Detta för att få en rättvis 

bild av pensionsfondernas utveckling och dess genomsnittliga risk och avkastning, då denna 

mätperiod innefattar både låg- och högkonjunktur, samt sträcker sig under en lång period. 
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2. Studiens fortsatta disposition: 

 

 

Metod  Avsnittet behandlar tillvägagångssättet för studien och val av 

datainsamling samt metodkritik. 

 

Teori   Teorierna som representerar det syfte som studien bygger på tas 

upp. Teorin som tillämpas är i huvudsak Sharpekvoten och 

regressionsanalys. Även andra påverkande mått tas upp. 

 

Empiri I empiridelen visas den insamlade data som används i 

undersökningen och som ligger till grund för resultatdelen.  

 

Resultat/Analys I detta kapitel redovisas de data som studien fått fram genom 

metodvalet. Data presenteras genom formler och statistiska mått. 

En djup analys av empirin presenteras med koppling till teorierna 

och tolkas på ett mer förståeligt sätt.  

 

Slutsats   Slutligen, en presenteras en grundlig diskussion av hela studien, 

med hänsyn till de valda teorierna, den valda metoden och 

empirin. Egna tankar kring studien och även kritik tas upp.     
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3. Metod 

 

3.1 Angreppssätt 

 

Undersökningen antar ett deduktivt angreppssätt där befintliga teorier tillämpas i praktiken. 

Teorierna kommer att ligga till grund för beräkningar och analyser vid utvärderingen av de 

olika pensionsfonderna.  

 

3.2 Kunskapssyn 

 

Studien strävar efter att kunna generalisera analyserna av fonderna och att kunna se objektivt 

på studien. Studien grundar sig på fakta, vilket fås genom dess empiriska studier. Därför 

passar den positivistiska kunskapssynen in på undersökningen eftersom den grundar sig på 

siffror och framtagna formler.7 Den positivistiska kunskapssynen behandlar generalisering 

och objektivitet, vilket behandlas i studien.  

 

3.3 Val av metod 

 

Undersökningen baseras på publicerad information från respektive företag. Det gör att studien 

antar en kvantitativ ansats i form av hård data, eftersom de valda teorierna bygger på detta. 

Studien utformar sig då till en fallstudie.  

För att kunna utvärdera pensionsfonderna hos dessa företag används Sharpeskvoten som 

riskjusterat avkastningsmått. Detta eftersom Sharpekvoten är det vanligaste på marknaden och 

är ett bra verktyg för att kunna jämföra fonderna emellan.8 Det finns även tidigare studier som 

visar på att Sharpekvoten är att föredra som mått vid beräkningar av förhållandet mellan 

avkastning och risk9  

För att undersöka fondstorlekens påverkan på den riskjusterade avkastningen kommer vi att 

göra regressionsanalyser som visar korrelation och samband. Dessa analyser genomförs med 

hjälp av dataprogrammet SPSS.   

                                                 
7 Jacobsen, D. I., Vad, hur och varför? (Studentlitteratur Lund, 2002) s. 30 
8 http://www.fondbolagen.se 
9 Jobson & Korkie, Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures. 1981. pp. 889-908 
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3.4 Datainsamling 

 

Studien baseras på information från de olika pensionsbolagens hemsidor. På dessa hemsidor 

kan man se historik från flera år tillbaka hur avkastningen och fondförmögenheten såg ut på 

de olika fonderna. Data från Finansinspektionen har använts för att få information om 

förmögenheten hos fonderna10.   

Information från oberoende rådgivningsföretaget Morningstar, har också tagits med i 

beräkningarna som en referens för kontroll av historikens pålitlighet. 

 

3.5 Metodkritik 

 

Självklart skulle studien kunna innefatta fler svenska pensionsbolag än dessa sju, men då 

dessa sju är högst rankade idag, så ter sig det ganska naturligt att undersöka dessa.   

Man skulle ha kunnat titta på en längre tidshorisont än en femårsperiod, men eftersom det 

nyligen blev fritt att placera sitt pensionskapital, så är dessa år en bra mätperiod, eftersom den 

har tittat på ca 3,5 år innan det blev fritt att placera. 

 

Vidare skulle studien kunna innefatta andra riskjusterade avkastningsmått som Treynors index 

och Jensens alfa, men då Sharpeskvoten är det mest använda måttet på marknaden hos 

fondbolagen, så var detta det mest motiverande måttet att använda.  

 

Studien kunde även innefatta sig av kvalitativa ansatser i form av intervjuer hos respektive 

fondförvaltare, men då syftet är att visa ett samband mellan fondförmögenhet och prestation, 

känns inte ett kvalitativt upplägg lika nödvändigt och givande.  

 

                                                 
10 http://www.fi.se 100524, se även bilaga 1 för översikt om fondförmögenheten  
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3.6 Bortfall 

 

Studien har ett bortfall som gäller Alecta Optimal pension. De har inte redovisat någon 

fondförmögenhet under den period som fonden har funnits, vilket gör att den fonden inte kan 

användas när Sharpekvoten ska ställas mot fondförmögenheten. Dessutom har fonden endast 

funnits sedan september 2007 och har därför en kortare mätperiod än övriga fonder och 

prestationsbedömningen blir i och med detta missvisande för Alecta fonden. Fondens 

prestation redovisas ändå i studien, eftersom den har rankats högt av olika rådgivarföretag, 

såsom Max Matthiessen, men den tas inte med i analys och slutsats.  

 

3.7 Reliabilitet  

 

Studien har en hög reliabilitet eftersom de statistiska undersökningarna är sekundärdata från 

pensionsbolagens hemsidor. Dessa undersökningar anses ha en hög reliabilitet eftersom de är 

publicerade och kontrollerade. Olika vetenskapliga artiklar har även använts i studien 

tillsammans med den egna studien från kandidatuppsatsen, vilket gör att det finns flera 

tidigare resultat att luta sig tillbaka på när denna studies resultat analyseras.  

Det resultat som kandidatuppsatsen visade var att Sharpevärdena hos aktiefonderna och 

blandfonderna var högst av alla fondtyper, och att de är bra placeringsalternativ på långsikt.  

Den data som används är redan publicerade i tidningar och hos andra oberoende 

rådgivarsidor, som Morningstar, vilket gör att siffrorna är trovärdiga i studien.  

 

3.8 Validitet 

 

Studien har även en hög validitet tack vare att de data som använts är relevant till dess syfte. 

Syftet är att studera relationen mellan Sharpevärdena och fondförmögenheten hos 

pensionsfonderna, vilket är de data som används i undersökningen och inga andra data.   

Metoderna som använts i studien, dvs. det riskjusterade avkastningsmåttet och 

regressionsanalysen, gör att man kan analysera empirin på ett korrekt sätt i förhållande till 

syftet.  
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4. Teori 

 

4.1 Fonder 

 

En fond är en samling värdepapper, som kan innehålla exempelvis aktier, obligationer eller 

statsskuldsväxlar. Det kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs ihop av alla som 

innehar en andel i fonden. Fonden förvaltas och administreras av olika fondbolag. Fonder är 

förenade med avgifter som fondförvaltaren tar ut. Dessa avgifter uppkommer i samband med 

köp och försäljning och förvaltaren tar vanligtvis ut en årsavgift för detta på mellan 0,5 och 2 

procent, av det kapital man placerat.  

En fonds tillväxt fungerar på så sätt att man får en årlig utdelning på fonden samt en kursvinst 

på densamma som uppkommer vid försäljning. Utdelningen investerar man ofta i nya 

fondandelar men den kan även tas ut i pengar.  

 

Fonder delas ofta upp i aktiefonder och räntefonder, där räntefonder investerar i räntebärande 

värdepapper medan aktiefonder investerar i aktier. Förutom detta har räntefonder lägre risk än 

aktiefonder.  

 

Pensionsfonder innebär långsiktiga placeringar och kräver därför noggranna undersökningar 

för att ta bra beslut i sitt fondval, för att sedan ofta hålla fast vid dessa under en lång period. 

Den historiska utvecklingen bör tas med försiktighet när man ska titta på den framtida 

utvecklingen, då det inte finns några möjligheter att förutse en fonds utveckling i förhållande 

till marknaden i framtiden. Däremot är den historiska avkastningen viktig i bestämmandet av 

fonders stabilitet och risk, då man tittar på prestationen i dagsläget och en tid tillbaks. Det 

handlar om att få fram hur fondens värde varierar i förhållande till fondens marknad. Andra 

aspekter att ta hänsyn till är fondens storlek, eftersom fonder kan bli för stora för vidare 

värdeökning. Storleken påverkar också valet av värdepapper, där stora fonder har begränsade 

antal aktier att röra sig med11.  

 

                                                 
11 http://www.aktiespararna.se 100525 
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Med fondförmögenhet menas värdet av alla värdepapper i en fond, samt likvida medel och 

fordringar minus skulder12. Dvs. de tillgångar som fonden har möjlighet att placera, och dessa 

tillgångar kommer då från insatt tjänstekapital från pensionsspararna.   

 

4.2 Definition ”presterat bäst” 

 

De pensionsfonder som får bäst utfall utifrån det riskjusterade avkastningsmåttet 

Sharpeskvoten anser vi presterat bäst, under mätperioden. Teorin bygger på avkastning i 

förhållande till risken, vilket vi anser innefattar prestation.    

 

4.3 Regressionsanalys 

 

Detta är en analys där man behandlar två variabler, en oberoende (den som påverkar) och en 

beroende (den som påverkas). Detta gör man för att kunna få fram ett statistiskt samband och 

att kunna förutsäga värden i den beroende variabeln.  

Det finns olika typer av regressionsanalyser beroende på vilka och hur många variabler man 

ska undersöka. I vår studie behandlas typen enkel linjär regression och ser ut som följande: 

Y= a + bx; där y är den beroende variabeln och x den oberoende. Regressionskoefficienterna  

a och b bestäms med hjälp av formlerna nedan:  
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Ovanstående beräkning kallas för minstakvadratmetoden, och är den vanligaste vid beräkning 

av regressionskoefficienterna. Denna metod går ut på att göra avståndet av punkterna kring en 

rät linje så liten som möjligt. Detta gör man för att få så precisa värden på a och b som 

möjligt13. 

 

I denna studie är den riskjusterade avkastningen den beroende variabeln och 

fondförmögenheten den oberoende, dvs. den som ska påverka den riskjusterade avkastningen.  

 
                                                 
12 http://www.sparekonomen.se 100525 
13 http://www.ne.se 100525  
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4.4 Korrelation 

 

Korrelation är ett mått på en statistiskt beroende samvariation mellan två variabler, i detta fall 

Sharpekvot och fondförmögenhet. Det är alltså ett mått på hur stort ett linjärt samband är. 

Korrelationen kan vara positiv eller negativ och rör sig sedermera mellan -1 och +1. I denna 

studie används korrelation i form av Pearsons r, där -1 och +1 är perfekta linjära samband. 

Om värdet är noll finns ingen korrelation och man får ett nollsamband14.  

Pearsons r formel ser ut som följande: 

 

 

r = cxy/sxsy, där 

 

 och  

r kan översättas till effektstorlek15, där 

 

r = 0.10 är liten effekt 

 

r = 0,30 är medelgod effekt 

 

r = 0,50 är stor effekt 

 

 

                                                 
14 http://www.ne.se 100525 
15 http://www.ibl.liu.se 100525 
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4.5 CAPM- Capital Asset Pricing Model 

 

Kort sagt kan sägas att CAPM är en formel för att räkna ut avkastningskravet på eget kapital i 

förhållandet till bedömd risk för värdepappret. Modellen togs fram redan 1964 av William 

Sharpe, men används fortfarande i stor utsträckning inom finansieringsbranschen. Modellen 

grundar sig på att man multiplicerar marknadens riskpremie (MRP) med ett riskmått (beta). 

Den innehåller också riskfri ränta som representerar tidsvärdet på investerade pengar.16 

Den ser ut enligt följande: 

_  _ 

R = RF +ββββ (RM – RF) 

 

Där 

_ 

R = tillgångens förväntade avkastning 

 

RF = riskfri ränta 

_ 

RM = marknadens förväntade avkastning 

 

β = tillgångens betavärde 

 

 

4.6 Portföljteori 

 

Portföljteorin handlar om sambandet mellan risk och avkastning. Det finns dels en 

marknadsrisk och dels den risk som valet av portfölj innebär. Vill man ha högre avkastning 

får man också en högre risk. Marknadsportföljen är en portfölj som innehåller alla aktier på 

marknaden, där den unika risken har diversifierats bort. Målet med val av portfölj är självklart 

att maximera avkastningen samtidigt som man minimerar risken. För att kunna minska risken 

krävs en diversifiering, dvs. att man väljer tillgångarna i portföljen så att de får en liten 

korrelation mellan varandra. Kort sagt, man samlar inte alla tillgångar på ett ställe utan delar 

upp de exempelvis på olika marknader, branscher etc. På detta sätt ökar man chansen att den 

                                                 
16 Ross, Stephen A. et al Corporate Finance (2002) s. 273ff 
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ena tillgången ökar om den andra minskar. Har de en för hög korrelation är risken stor att 

båda går dåligt.17 

Markowitz lade grunden för den moderna portföljteorin år 1952 som grundar sig på två 

nyckelmått: den förväntade avkastningen och risken, som mäts med standardavvikelsen. 

Förutsättningarna för denna modell är att alla aktörer är pristagare och att inga 

transaktionskostnader förekommer.18 

 

4.7 Riskmått
 

 

Som sagts tidigare är hög avkastning förenat med hög risk och målet för investeraren är att få 

en så pass stor avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Därför är risk en viktig 

faktor att ta i beaktande vid utvärdering av fonder. Risk kan mätas på olika sätt, men den 

allmänna definitionen på risk är hur stor spridningen är från genomsnittet. Ju större spridning 

från genomsnittet, desto större risk. Nedan följer de tre vanligaste riskmåtten när det handlar 

om att beräkna fonders prestation.19 

 

4.7.1 Varians 

 

Variansen är ett spridningsmått på hur mycket avkastningen avviker från den genomsnittliga 

avkastningen. Det är ett kvadrerat snittmått som gör att man undviker att få en negativ 

avvikelse. Varje avvikelse kvadreras för att sedan summeras och slås ut på antalet enheter. En 

hög varians innebär en hög risk, samtidigt som en låg varians innebär en låg risk.20 

   

                               _ 

Varians = σσσσ2 = ∑∑∑∑(x - x)
2
 

                             n - 1  
 

 

 

                                                 
17 http://www.aktiespararna.se 100525  
18 http://nobelprize.org 901207 
19 Ross, Westerfield & Jaffe Corporate finance (McGraw-Hill Irwin, 2005) s. 247 
20 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Liber, 2003) s. 175-176 
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4.7.2 Standardavvikelse 

 

Standardavvikelsen är det vanligaste riskmåttet och mäter liksom variansen, avvikelsen från 

medelvärdet. Man tittar på fördelningen kring genomsnittet och man räknar fram typvärdet på 

dessa fördelningar/avvikelser. Den utgår från variansen och beräknas således genom 

kvadratroten ur variansen. Även här innebär en hög standardavvikelse en hög risk och 

tvärtom.21 

 

Standardavvikelse = σσσσ = √√√√(σσσσ2) 

 

4.7.3 Beta 

 

Betavärde är också ett riskmått som mäter fondens marknadsrisk. Det baseras på ett historiskt 

värde, där man tittar på fondens utveckling och marknadens utveckling under en viss period. 

Är betavärdet större än 1,0 varierar fondens värde i genomsnitt mer än index, i detta fall 

marknadens utveckling. Är betavärdet mindre än 1,0 varierar fondens värde i genomsnitt 

mindre än index. Index innebär alltså betavärdet 1,0 och då varierar fondens värde lika 

mycket som marknadens utveckling. Ett betavärde på –1,0 innebär att om index går upp 1 % 

så går fonden ner 1 %. Fonder med betavärde under 1,0 har låg risk. Detta mått är alltså 

historiskt och tar inte hänsyn till framtida information, vilket gör att det är ett tämligen enkelt 

mått på risk.22 

 

Beta = β β β β = Cov (RA, RM)         eller ρm,A * σσσσM * σσσσA 

 σσσσ2
M                σσσσ

2
M 

 

 

                                                 
21 . Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Liber, 2003) s. 175-176 
 
22 http://www.aktiefondtips.se 100525  
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4.8 Riskjusterade avkastningsmått 

 

4.8.1 Sharpekvoten 

 

Sharpekvoten är ett nyckeltal som utarbetades av William Sharpe 1966, och sedan dess har 

den varit det mest använda måttet för att mäta förhållandet mellan risk och avkastning inom 

fonder. Anledningen till att måttet är så populärt är för att det är så enkelt att använda. 

Sharpekvoten eller Sharpes index som det också kallas, är ett sätt att riskjustera avkastningen 

och visar hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit.23 

Sharpekvoten räknas ut genom att dividera riskpremien med den totala risken som förvaltaren 

har tagit. Riskpremien är avkastningen minus den riskfria räntan, alltså den extra 

avkastningen som förvaltaren har åstadkommit genom att ta risken. Sharpekvoten visar hur 

mycket extra avkastning det ges för den extra tagna risken.  

 

 

Sharpekvoten 

 

Sp= (Rp – Rf) 

           σp 

 

Formeln visar portföljens genomsnittliga avkastning (Rp) i förhållande till en alternativ 

investering i den riskfria räntan (Rf). Sedan divideras den med risken, alltså 

standardavvikelsen (σp). Den förvaltare som har högst Sharpevärde under mätperioden har 

uppvisat störst skicklighet, dvs. ett bra förhållande mellan avkastning och risk.   

 
 
 

                                                 
23 http://www.investopedia.com 100525 
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5. Tidigare studier 

 

Detta kapitel tar upp tidigare undersökningar av liknande art som har behandlats och 

publicerats. Dessa studier är intressanta att titta på då t.ex. Dahlquists studie visade på ett 

negativt samband medan Sharpes studie visade på ett positivt.  

Man får ha i beaktande att dessa tidigare undersökningar har studerat ”vanliga” fonder, inte 

pensionsfonder som denna studie undersöker.   

 

Författarna har gjort en egen studie i deras kandidatuppsats, där samma pensionsfonder 

användes mellan perioden 1 januari 2005 till 7 december 2009. Studien syftade till att mäta 

prestationerna på dessa pensionsfonder och se om resultaten skiljde sig åt mellan olika 

fondtyper (aktiefond, blandfond, korträntefond, långräntefond).  

Slutsatsen av studien visade att prestationerna skiljde sig åt mellan olika fondtyper, där 

aktiefonderna överlag hade bäst prestationer24.   

 

Dahlquist, Engström och Söderlind har i sin doktorsavhandling behandlat detta område då de 

jämförde fondstorlek kontra riskjusterad avkastning. De fann ett negativt samband mellan 

dessa variabler25. 

De använde då Jensens Alfa som riskjusterat avkastningsmått istället för Sharpekvoten.  

Resultatet publicerades sedan på affärssidan E2426.  

 

En artikel har behandlat Sharpevärdet och Treynors index, där de jämförde portföljers 

avkastning med hjälp av dessa mått27. Studien gick ut på att testa dessa mått och se hur bra de 

presterar vid små stickprover. Testerna visade att Sharpemåttet gav ett bra resultat på små 

stickprov och ett ännu bättre resultat när antalet portföljer ökade. Artikeln tar dessutom upp 

att Treynors index inte fungerade lika bra vid dessa tester.     

 

                                                 
24 http://sh.diva-portal.org 100118 
25 Magnus Dahlquist, Stefan Engström, Paul Söderlind, Performance and Characteristics of Swedish Mutual 
Funds, 
Journal of financial and quantitative analysis, Vol.35 NO.3, 2000, s. 409-422 
26 http://www.e24.se 070411 
27 Jobson & Korkie, Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures. 1981. pp. 889-908 
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I en studie gjord av Indro undersöktes sambandet mellan förvaltarstrategi och fondstorlek. 

Studien visade ett resultat där fonderna fick en negativ marginalavkastning när de överskridit 

sin optimala fondstorlek. Studien tittade på 683 amerikanska aktiefonder mellan åren 1993-

199528.  

 

William Sharpe undersökte sambandet mellan fondstorlek och prestation i sin studie från 

1966. Det han kom fram till var att det finns en marginell skillnad i att stora fonder presterar 

lite bättre än små fonder. Han menar att om en fond har en stor fondförmögenhet har den 

fördelen att kunna lägga större kraft och resurser på analys, vilket innebär att det i mångt och 

mycket är fondförvaltarens kapacitet och prestation som påverkar avkastningen29.  

                                                 
28 Indro, Daniel C.; Jiang, Christine X.; Hu, Michael V.; Lee, Wayne Y. .Mutual Fund 
Performance: Does Fund Size Matter?., Financial Analysts Journal, May/Jun 1999, 
Vol. 55 Issue 3. 
29 Sharpe William F. (1966), .Mutual fund performance., Journal of Business 1966 vol39. 
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6. Empiri 

 

6.1 Riskfri ränta 

 

En riskfri ränta är den ränta som man kan placera sina pengar riskfritt. Det är den ränta som 

en investerare kräver i kompensation i väntan på att hans investering ska ge avkastning. Med 

andra ord kräver man ersättning för uppskjuten konsumtion, vilket bekräftar att pengar har ett 

tidsvärde. Man kan jämföra detta med att sätta in pengar på ett sparkonto hos banken. Då 

erhålls en viss inlåningsränta till ”sparkunden” som tack för att han har sparat sitt kapital hos 

den banken. På detta vis blir konsumtionen uppskjuten eftersom kapitalet ligger hos banken. 

Eftersom det i princip inte tas någon risk i detta fall, erhåller man heller ingen kompensation 

förutom pengarnas tidsvärde.    

Den riskfria räntan brukar vara en kombination av statsobligationer och statsskuldväxlar, men 

oftast brukar man titta på den 10-åriga statsobligationsräntan. Denna brukar variera över 

tiden, och i dagsläget är den mycket låg pga. marknadsoron och finanskrisen. Oftast ligger 

den mellan 2 – 5 %. 

 

Våra siffror är ett medelvärde för varje år från riksbanken på en statsobligation med fem års 

löptid eftersom studien mäter under en femårsperiod.30 Därför kan man inte titta på den  

10-åriga statsobligationsräntan, eftersom den skulle ge ett missvisande genomsnitt för studien.   

 

År  2005 2006 2007 2008 2009  Genomsnittligt värde 

          

Genomsnittlig avkastning 2,84% 3,52% 4,15% 3,78% 2,51%  3.36%  
          

Figur 1 riskfri ränta 

Detta ger ett genomsnittligt Rf  på 3,36 % för vår mätperiod, vilket senare används för 

beräkning av Sharpeskvoten för våra fonder. Eftersom det råder lågkonjunktur under en stor 

del av mätperioden, blir vår genomsnittliga Rf  relativt låg.    

                                                 
30 http://www.riksbank.se  
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6.2 Fondöversikt  

 

AMF 

 

AMF aktiefond sverige 

AMF Balansfond 

AMF räntefond lång 

AMF räntfond kort 

 

Folksam  

 

Folksam aktiefond sverige 

Folksam förvaltningsfond 

Folksam obligationsfond 

Folksam penningmarknadsfond 

 

Nordea 

 

Nordea sverigefond 

Nordea Futura 

Institutionella Räntefonden långa placeringar 

Institutionella Räntefonden korta placeringar 

 

Swedbank 

 

Swedbank aktiefond pension 

Swedbank mixfond pension 

Swedbank räntefond pension 

Swedbank penningmarknadsfond 

 

Skandia 

 

Skandia sverige 

Skandia balanserad 

Skandia realräntefond 
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Skandia penningmarknad 

 

 

Länsförsäkringar  

 

Länsförsäkringar sverigefond 

Länsförsäkringar trygghetsfond 

Länsförsäkringar obligationsfond 

Länsförsäkringar penningmarknadsfond 

 

Alecta  

 

Alecta optimal pension 
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6.3 Fondinformation 

 

6.3.1 AMF 

AMF Aktiefond Sverige 

 

Fonden placerar i svenska marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. 

Placeringsinriktningen är bred och de största branscherna är finansiell service, industrivaror, 

telekommunikation och konsumentvaror31.  

Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 0,40 %.  

 

AMF Balansfond  

 

Placeringsinriktningen innebär placeringar i både utländska och svenska aktier samt i svenska 

obligationer. Aktiernas andel av fonden får aldrig överstiga 75 procent av den totala 

förmögenheten och aktierna ska till den största delen vara svenska.  

De tre största branscherna är telekommunikation, industrivaror och finansiell service32.  

Den årliga förvaltningsavgiften är 0,40 %.  

 

AMF Räntefond Lång 

 

Detta är en långräntefond där innehavet består av svenska obligationer utgivna av staten, 

kommuner och mycket kreditvärdiga företag. Med långräntefond menas att den vägda 

genomsnittliga återstående löptiden på obligationerna är minst ett år. Fonden består av 95,4 

procent obligationer där den återstående löptiden är mer än ett år, 4,4 procent obligationer 

med återstående löptid under ett år samt 0,2 procent av övrigt33.  

Årlig förvaltningsavgift är endast 0,15 %.  

 

                                                 
31 www.morningstar.se  
32 ibid 
33 ibid 
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AMF Räntefond Kort 

 

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper med en kortare genomsnittlig 

bindningstid än ett år, där strategin är att hålla låg risk och ge stabil avkastning. 80,2 procent 

är placerade i värdepapper med kortare genomsnittlig bindningstid än ett år och 19,8 procent 

har längre genomsnittlig bindningstid än ett år34.  

Den årliga förvaltningsavgiften ligger även här på 0,15 %.  

 

Avkastning %     

      

 2005 2006 2007 2008 2009 

AMF aktiefond sverige 37,2 30,6 -3,8 -37,8 54,9 

AMF Balansfond 22,9 13,7 1,6 -17,5 27,1 

AMF räntefond lång 5,5 0,6 1 16 2 

AMF räntfond kort 2,1 2,2 3,5 3,9 3,7 

      

 

Fondförmögenhet  Kkr.     
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

AMF aktiefond sverige 10.165.313 15.211.145 14.872.661 10.023.809 15.948.447 
AMF Balansfond 7.184.493 9.418.791 10.358.741 9.343.432 12.980.224 
AMF räntefond lång 1.509.703 2.142.070 2.069.816 3.938.950 3.554.527 
AMF räntfond kort 245.408 621.048 1.908.794 2.363.205 2.621.557 
      

Figur 2 AMF

                                                 
34 www.morningstar.se  
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6.3.2 Folksam 

 

Folksam Aktiefond Sverige 

 

Fonden placerar minst 75 % i aktier noterade i Sverige. Fondens placeringsinriktning är bred 

och investeringar görs i flera branscher och bolag, så man får en så god riskspridning som 

möjligt. Fonden följer etiska placeringsinriktningar som omfattar mänskliga rättigheter, miljö 

och tobak.  

De tre största branscherna som fonden placerar i är finansiell service, industrivaror och 

telekommunikation35.  

Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 0,70 %.  

 

Folksams förvaltningsfond 

 

Folksams förvaltningsfond är en s.k. blandfond där innehavet placerar 1/3 i aktier noterade i 

Sverige, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande svenska värdepapper. Detta gör att man 

får en relativt bra riskspridning, eftersom man har olika typer av värdepapper placerade på 

olika branscher. Fonden följer även här etiska regler. 

De tre största branscherna som fonden placerar i är samma som Folksams aktiefond Sverige, 

dvs. finansiell service, industrivaror och telekommunikation36. Fonden har även här en årlig 

förvaltningsavgift på 0,70 %. 

 

Folksams obligationsfond 

 

Fonden är en s.k. långräntefond, där placeringar görs i räntebärande värdepapper utgivna av 

svenska staten, svenska kreditmarknadsbolag samt de kreditvärdiga svenska företagen. Den 

vägda genomsnittliga återstående löptiden får inte understiga två år och inte överstiga tio år.  

Risken klassificeras som låg vid sparande på längre sikt, och fonden följer även här etiska 

placeringskriterier37.  

Förvaltningsavgiften är låg, endast 0,30 % per år. 

                                                 
35 www.morningstar.se  
36 ibid 
37 ibid  
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Folksam penningmarknadsfond 

 

Fonden är en s.k. korträntefond, som investerar i räntebärande värdepapper. Fonden kan 

investera i statsskuldväxlar, stats-, industri- och bostadsobligationer, allt i svenska kronor. 

Placeringarna sker så att en god riskspridning uppfyllts, enligt Folksam. Den vägda 

genomsnittliga återstående löptiden får inte överstiga ett år, vilket gör att Folksam 

klassificerar fondens risk som mycket låg. 

Fonden följer de etiska reglerna som de tidigare fonderna38.  

Förvaltningsavgiften är också 0,30 % per år. 

 

Avkastning %       
        
   2005 2006 2007 2008 2009 

Folksam aktiefond sverige 33,9 26 -3 -40,2 53,7 
Folksam förvaltningsfond 23,5 9,6 0,3 -22 23,8 
Folksam obligationsfond 4,2 0,8 1,8 12,7 1,9 
Folksam penningmarkandsfond 1,7 1,9 3,2 5,1 -6,4 

        
 

Fondförmögenhet  Kkr.      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Folksam aktiefond Sverige 3.845.737 4.762.966 4.242.921 2.475.279 3.886.050 
Folksam förvaltningsfond 2.937.124 3.181.385 3.043.863 2.274.584 2.714.161 
Folksam obligationsfond 1.822.885 1.532.883 1.331.872 1.786.406 1.644.973 
Folksam penningmarknadsfond 3.177.546 3.479.624 4.926.622 4.899.023 2.715.886 
      

Figur 3 Folksam 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 www.morningstar.se  
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6.3.3 Nordea 

Nordea Sverigefond 

 

Fonden är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och då huvudsakligen i 

storföretag med en internationell inriktning. Förutom att placera i aktier och aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper får fonden placera upp till 10 procent i fondandelar. Dessutom får 

fonden även placera i derivatinstrument som inte påverkar fondens riskprofil. Fonden har en 

bred placering i olika branscher där de två största är banker och maskinutrustning39. 

Förvaltningsavgiften ligger på 1,43 %.  

 

Nordea Futura 

 

Nordea Futura är en blandfond som placerar globalt i både aktier och räntebärande 

värdepapper. Fondens förvaltarteam omfördelar kapitalet på räntepapper och aktier utifrån sitt 

scenario över den framtida utvecklingen på de finansiella marknaderna baserat på en 

konjunkturbedömning. Placeringarna görs med god riskspridning såväl geografiskt som 

branschmässigt. Minst en tredjedel måste vara placerat i aktier respektive räntebärande 

värdepapper. Riktvärdet är dock hälften i aktier och hälften i räntebärande värdepapper. 

Fonden får använda derivatinstrument men exponeringen får dock inte överstiga 50 procent 

av fondförmögenheten40.  

Förvaltningsavgiften är 1,41 % per år.  

 

Institutionella Räntefonden långa placeringar 

 

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut, 

företag med hög kreditvärdighet samt kan även placera i kommuner och landsting. Den 

genomsnittliga räntebindningstiden är högst åtta år, men riktvärdet är 3,5 år. 

Fonden får förutom även placera 10 procent i fondandelar. 

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för 

                                                 
39 www.nordea.se  
40 ibid 
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miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Vidare beaktas kriterier för bolag med verksamhet 

inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi41. 

Den årliga förvaltningsavgiften är 0,25 % per år.  

Institutionella Räntefonden korta placeringar 

 

Denna fond placerar i svenska räntebärande värdepapper med genomsnittlig räntebindningstid 

på högst ett år. Riktvärdet är 180 dagar, vilket ger relativt låg ränterisk och stabil 

värdetillväxt. Placeringen sker i räntebärande värdepapper utgivna av staten, bostadsinstitut, 

banker och emittenter med kortfristig rating. Fonden får placera upp till 10 procent i 

fondandelar. Liksom för föregående långräntefond beaktas internationella normer och 

riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning42.  

Den årliga förvaltningsavgiften är 0,25 %.  

 

Avkastning %      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Nordea sverigefond 32,6 29,11 -2,2 -34,48 52,4 
Nordea Futura 19,33 2,59 1,8 -12,69 15,66 
Institutionella räntefonden långa plac. 4,27 0,9 1,55 8,13 4,48 
Institutionella räntefonden korta plac. 1,8 1,93 3,15 4,72 2,24 
      
 

Fondförmögenhet Kkr.      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Nordea sverigefond 4.985.486 6.324.066 5.654.081 3.213.694 5.821.306 
Nordea Futura 14.615.000 13.274.000 12.126.000 9.486.000 10.388.000 
Institutionella räntefonden långa plac. 1.775.000 2.141.000 2.741.000 2.861.000 2.781.000 
Institutionella räntefonden korta plac. 1.191.000 2.036.000 2.202.000 1.736.000 3.487.000 
      

Figur 4 Nordea 

                                                 
41 www.nordea.se 
42 ibid 
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6.3.4 Swedbank 

 

Swedbank Aktiefond Pension 

 

Fonden har en mix både i svenska och globala placeringar i olika branscher och företag. 

Placeringarna görs till 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Dessutom 

får upp till 10 procent placeras i andra fonder. 

De två största branscherna som fonden placerar i är industri och finans43.  

Den årliga förvaltningsavgiften är 0,40 %.  

 

Swedbank Mixfond pension 

 

Detta är en bred blandfond som placerar 50 procent i räntebärande värdepapper och 50 

procent i både svenska och utländska aktier. Fonden får avvika från denna fördelning med 

plus/minus 25 procentenheter. Bredden på placeringarna balanserar risken genom att sprida 

placeringarna i olika branscher och företag.  

Fonden placerar huvudsakligen i statsobligationer och säkerhetsställda obligationer44.  

Förvaltningsavgiften är 0,40 % per år.  

 

Swedbank Räntefond Pension 

 

Fonden är en långräntefond som passar bra vid långsiktigt sparande. Placeringarna sker främst 

i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. 

Dessa är utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut och företag. Genomsnittlig löptid för 

fonden är minst 1 år och maximalt 9 år45.  

Förvaltningsavgiften är 0,40 % per år.  

 

                                                 
43 www.morningstar.e 
44 ibid 
45 ibid 
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Swedbank penningmarknadsfond 

 

Denna fond är en korträntefond där den genomsnittliga löptiden ska uppgå till högst 360 

dagar. Den placerar i samma inriktningar som föregående fond och har en förvaltningsavgift 

på 0,50 % per år46.  

 

Avkastning %      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Swedbank aktiefond pension 31,9 14,7 1,9 -33,7 36,7 
Swedbank mixfond pension 23,7 7,6 2,1 -12,8 17,8 
Swedbank räntefond pension 3,7 1,2 2,1 10,9 3,3 
Swedbank penningmarknadsfond  1,6 1,8 2,7 4,7 2,3 
      
 

Fondförmögenhet Kkr.      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Swedbank aktiefond pension 13.978.421 18.123.110 19.745.102 14.192.355 19.277.295 
Swedbank mixfond pension 3.294.844 4.123.244 4.500.342 4.098.365 4.785.550 
Swedbank räntefond pension 454.573 657.100 788.235 1.596.723 3.644.977 
Swedbank penningmarknadsfond  8.790.040 10.609.493 12.879.164 15.719.913 12.621.978 
      

Figur 5 Swedbank

                                                 
46 www.morningstar.se 
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6.3.5 Skandia 

 

Skandia Sverige 

 

Detta är en bred aktiefond som placerar i svenska börsnoterade aktier. Den består av en 

basportfölj med tyngdpunkt i större börsföretag, en del placeras i mindre och medelstora 

företag som enligt Skandia bedöms vara undervärderade.  

De tre största branscherna som fonden placerar i är finansiell service, industrivaror och 

telekommunikation47.  

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,40 %.  

 

Skandia Balanserad 

 

Denna blandfond placerar i både svenska och utländska aktier samt även i räntebärande 

värdepapper. Fördelningen av dessa placeringar varierar över tiden men andelen aktier och 

räntebärande värdepapper skall hållas inom ett intervall på 20-80 procent av den totala 

fonden. Placeringarna görs främst inom finansiell service, industrivaror, telekommunikation, 

konsumentvaror och läkemedel48.  

Förvaltningsavgiften är 1,40 % per år.  

 

Skandia Realräntefond 

 

Denna svenska långräntefond placerar i realränteobligationer som riksgäldskontoret ger ut. 

Fonden får också placera i räntebärande värdepapper utgivna i euro med motsvarande 

kreditsäkerhet om de valutasäkras fullt ut. Den största delen av placeringarna görs i 

obligationer med längre genomsnittlig löptid på 7 år49.  

Den årliga förvaltningsavgiften är 0,60 %. 

 

                                                 
47 www.morningsta.se 
48 ibid 
49 ibid 
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Skandia Penningmarknadsfond 

 

Detta är en korträntefond som innebär att placeringar görs så att fondens genomsnittliga löptid 

understiger ett år. Placeringarna görs i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av 

staten och svenska bolåneinstitut. Placeringar får även göras i räntebärande värdepapper 

utgivna i euro50. 

Förvaltningsavgiften är 0,60 % per år.  

 

Avkastning %      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Skandia sverige 35 27,1 -3,6 -37 53,9 
Skandia balanserad 17,8 8,6 1,4 -16,5 20,1 
Skandia realräntefond 7,1 1,9 2,4 4,9 2,9 
Skandia penningmarknad 1,4 1,6 2,8 4,3 1,4 
      
 

Fondförmögenhet Kkr.      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Skandia sverige 5.685.460 6.032.507 4.194.650 2.448.973 3.695.218 
Skandia balanserad 11.216.683 11.898.765 11.741.319 9.649.275 11.930.861 
Skandia realräntefond 2.339.313 2.124.280 2.216.830 3.081.439 2.024.377 
Skandia penningmarknad 2.547.694 3.335.582 4.409.146 5.275.639 4.543.950 
      

Figur 6 Skandia

                                                 
50 www.morningstar.se 
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6.3.6 Länsförsäkringar 

 

Länsförsäkringar Sverigefond 

 

Länsförsäkringars aktiefond placerar i stora och medelstora företag noterade på 

stockholmsbörsen. Den placerar mest i industri- och finansbranscherna. Eftersom detta är en 

aktiefond som placerar i Sverige, klassificerar Länsförsäkringar den som en högrisk fond.  

Fonden har en hög förvaltningsavgift, hela 1,30 % av fondandelens värde per år. De tre största 

företagen som fonden placerar i är HM, Volvo samt SKF51.  

 

Länsförsäkringar Trygghetsfond 

 

Detta är en blandfond som investerar 45 % i räntebärande värdepapper, 30 % i globala aktier, 

15 % i svenska aktier, 5 % i fastigheter samt 5 % i valutafond. Fonden passar den som vill ha 

en aktiv omfördelning av placeringarna utan att själv vara aktiv, enligt Länsförsäkringar.  

Förvaltningsavgiften ligger på 1,50 % och de tre största företagen som placeras i är Loomis, 

Securitas samt Astra Zeneca52.  

 

Länsförsäkringar Obligationsfond  

 

Fonden är en långräntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper med fokus på 

obligationer utgivna av svenska staten eller bostadsinstitut. Innehavens genomsnittliga löptid 

ligger mellan 1-10 år.  

Denna fond passar bäst till den som vill ha relativt låg risk i sitt sparande, men man måste 

kunna vara beredd på att sitt sparande kan sjunka i värde på kort sikt. 

Förvaltningsavgiften är 0,50 % och de tre största företagen som placeras i är Nordbanken 

Hypotek, SEB bolån och Spintab lån53.  

 

                                                 
51 www.morningstar.se 
52 ibid 
53 ibid 
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Länsförsäkringar Penningmarknadsfond 

 

Fonden är en korträntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på 

växlar emitterade av svenska staten. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 540 

dagar, dvs. ca 1,5 år. Fonden passar den som vill ha låg risk på kort sikt. Den kan även 

fungera som en tillfällig placering i tider när bättre marknadsförutsättningar avvaktas för 

andra placeringar54. Förvaltningsavgiften ligger på 0,20 %.  

 

Avkastning %      

      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Länsförsäkringar sverigefond 31,5 22,8 -4 -35,1 48,4 
Länsförsäkringar trygghetsfond 20,9 5,6 0,6 -21 15,6 
Länsförsäkringar obligationsfond 4 0,6 2,1 11,7 2,8 
Länsförsäkringar penningmarknadsfond 1,9 1,9 3,3 5,5 2,3 

      
 

Fondförmögenhet Kkr.      
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Länsförsäkringar sverigefond 6.798.141 7.713.144 7.118.436 3.961.744 5.396.121 
Länsförsäkringar trygghetsfond 5.356.249 5.638.810 5.608.132 4.487.018 5.331.243 
Länsförsäkringar obligationsfond 3.737.546 4.089.423 4.507.420 5.136.593 5.415.303 
Länsförsäkringar penningmarknadsfond 3.458.981 4.531.054 7.258.862 9.359.507 8.774.433 
      

Figur 7 Länsförsäkringar

                                                 
54 www.morningstar.se 
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6.3.7 Alecta 

 

Alecta optimal pension 

 

Alecta erbjuder för närvarande endast en pensionsfond, Optimal Pension, som placerar 60 % i 

aktier, 30 % räntebärande värdepapper och 10 % fastigheter. Denna fond anpassar sig till 

placerarens ålder, så vid tidpunkten för pension ändras placeringsinriktningen till 40 % aktier, 

50 % räntebärande värdepapper och 10 % fastigheter. Tillgångarna är på både svenska och 

utländska marknader. De tre största aktieinnehaven är placerade hos HM, SEB samt Roche 

Holdings55.   

 

Avkastning %    
    
 2007 2008 2009 

Alecta optimal pension -2,1 -16,6 22,9 
    

Figur 8 Alecta

                                                 
55 www.alecta.se 
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7. Resultat/analys 

 

Kapitlet inleds med en presentation av resultatet från de beräkningar som gjorts för att komma 

fram till fondernas Sharpekvot och genomsnittlig fondförmögenhet.  

Sedan presenteras regressionsanalysen där man kan se hur fondförmögenheten påverkar 

Sharpekvoten för dessa fonder. Efter detta dissekeras analysen där vi först tittar på hur 

fondförmögenheten påverkar enskilda fondtyper, såsom aktiefond, blandfond och räntefonder.  

Det görs även en analys mellan avkastningen i förhållande till Sharpekvoten för att se om det 

råder ett större samband mellan dessa variabler. 

Slutligen görs en översiktlig och sammanfattande analys av de resultat som redovisats.   

 

 

 

Sammanställning  

 R (genomsnitt %) σ (%) Sharpekvot Fondförmögenhet (genomsnitt Kkr) 

Folksam aktiefond sverige 14,08 36,5 0,294 3.845.737   
Folksam förvaltningsfond 7,04 19,02 0,193 2.830.223   
Folksam obligationsfond 4,28 4,87 0,196 1.623.803   
Folksam penningmarknadsfond 2,78 1,42 -0,408 3.839.740   
AMF aktiefond sverige 16,22 36,95 0,348 13.244.275   
AMF Balansfond 9,56 18,02 0,344 9.857.136   
AMF räntefond lång 5,02 6,43 0,258 2.643.013   
AMF räntfond kort 3,08 0,86 -0,325 1.552.002   
Nordea sverigefond 14,69 35,58 0,318 5.199.726   
Nordea Futura 5,34 12,72 0,155 11.977.800   
Nordea räntefond lång 3,87 2,83 0,179 2.459.800   
Nordea räntefond kort 2,79 1,21 -0,489 2.130.400   
Swedbank aktiefond pension 10,3 28,24 0,246 17.063.256   
Swedbank mixfond pension 7,68 14,23 0,304 4.160.469   
Swedbank räntefond pension 4,24 3,85 0,228 1.428.321   
Swedbank penningmarknadsfond 2,62 1,24 -0,597 12.124.117   
Skandia sverige 15,08 35,74 0,328 4.411.361   
Skandia balanserad 6,28 14,76 0,198 11.287.380   
Skandia realräntefond 3,84 2,15 0,223 2.357.247   
Skandia penningmarknad 2,3 1,26 -0,841 4.022.402   
Länsförsäkringar sverigefond 12,72 32,76 0,286 6.197.517   
Länsförsäkringar trygghetsfond 4,34 16,27 0,06 5.284.290   
Länsförsäkringar obligationsfond 4,24 4,35 0,202 4.577.257   
Länsförsäkringar penningmarknadsfond 2,98 1,52 -0,25 6.676.567   
Alecta optimal pension (1,4) (19,98) (-0,098)   -   

Figur 9 sammanställning av resultat 
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7.1 Regressionsanalys 1 (Fondförmögenhetens påverkan på Sharpekvoten) 

 

 

Här presenteras den regressionslinje och spridningen kring denna som ska visa på hur stor 

påverkan fondförmögenheten har på prestationen (Sharpekvoten). På y-axeln anges 

Sharpekvoten och på x-axeln anges fondförmögenheten i miljarder kronor.  

Figur 10 regressionsanalys, Sharpekvot i förhållande till fondförmögenhet   

 

Regressionsekvation: Y = 0,010 + 0,009x 

 

Korrelation (Pearsons r) = 0,109 r2  = 0,012 

 

Som korrelationen visar har vi ett litet samband mellan variablerna Fondförmögenhet och 

Sharpekvot. Korrelationen är ett värde mellan -1 och +1, där detta värde hamnade på 0.109. 

Detta innebär att variablerna i detta fall har en svag positiv samvariation.  
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 I diagrammet ovan ser man en stor spridning av fonderna kring regressionslinjen. I och med 

att vi använder korträntefonder som har negativa Sharpevärden blir spridningen ännu större 

och det blir svårt att visa på ett starkt samband mellan fonderna. Eftersom sambandet är så 

svagt och att spridningen kring regressionslinjen är stor så kan inte den framtagna 

regressionsekvationen användas som ett verktyg vid beräkning av fondförmögenhetens 

påverkan på prestationen.  Man kan se i diagrammet att många fonder med liten 

fondförmögenhet har en relativt hög Sharpekvot, men även att fonder med högt Sharpevärde 

har en mycket hög fondförmögenhet.  Från ekvationen kan utläsas att när fondförmögenheten 

ökar med en enhet, alltså en miljard kronor, så ökar Sharpekvoten med 0,009 procentenheter. 

Korrelationskvadraten 0,012 är förklaringsgraden och den visar att 1,2 % av variationer i 

Sharpekvoten beror på fondförmögenheten.  
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7.2 Regressionsanalys 2 (Fondförmögenhetens påverkan på Sharpekvoten utan 

korträntefonder) 

 

I och med att korträntefondernas Sharpevärden är negativa och avviker så pass mycket från 

övriga fonders Sharpevärden vill vi testa om samvariationen blir högre utan dessa fonder. Vi 

vill därför se hur sambandet ser ut om man tar bort korträntefonderna, som är de med negativ 

Sharpekvot. Utan dessa fonder ser regressionen ut enligt följande: 

 

Figur 11 regressionsanalys, fondförmögenhetens påverkan på Sharpekvoten utan korträntefonder) 

 

Regressionsekvation: Y = 0,227 + 0,002x 

 

Korrelation (Pearsons r) = 0,1516  r2  = 0,023 

 

Som man kan utläsa ur diagrammet ligger fonderna närmare regressionslinjen, vilket visar att 

sambandet är något starkare än när samtliga fonder är med. Detta syns också på korrelationen, 

där värdet är lite högre, 0,1516, men ändå ett mycket svagt samband. Regressionsekvationen 
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tolkas genom att när fondförmögenheten ökar med en miljard så ökar Sharpekvoten med 

0,002 procentenheter. Korrelationskvadraten 0,023 indikerar på att 2,3 % av Sharpevärdenas 

variation beror på skillnader i fondförmögenheten.  

 
 

7.3 Regressionsanalys 3 (Fondförmögenhetens påverkan på avkastningen) 

 

Som tidigare nämnts har tidigare studier gjorts där man jämför avkastning kontra 

fondförmögenhet. I Sharpes studie från 1966 kom han fram till att stora fonder presterar 

marginellt bättre än små fonder och i Dahlquist, Engström och Söderlinds studie visar deras 

resultat på ett negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. Därför vill vi se hur våra 

fonders avkastning påverkas av fondförmögenheten och se om vi får ett högre samband än 

vad Sharpekvot och fondförmögenhet har. På y-axeln visas genomsnittlig avkastning och på 

x-axeln visas fondförmögenheten i miljarder kronor.  

 

Figur 12 regressionsanalys, fondförmögenhetens påverkan på avkastningen 
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Regressionsekvation: Y = 4,912 + 0,337x 

 

Korrelation (Pearsons r) = 0,323 r2 = 0,104 

 

Resultatet visar här en korrelation på 0,3225 vilket innebär medelgod effekt och att sambandet 

är starkare än om man använder Sharpekvoten. Med denna medelgoda effekt menas att när 

fondförmögenheten ökar kommer troligtvis avkastningen att öka. När fondförmögenheten 

ökar med en miljard kronor ökar avkastningen med 0,337 procentenheter och 10,4 % av 

variationer i avkastningen beror på skillnader i fondförmögenhet.  
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7.4 Regressionsanalys 4 (Uppdelning på fondtyper) 

 

Här presenteras vi regressionsanalyserna för respektive fondtyp. Resultaten är uppdelade på 

aktiefond, blandfond, korträntefond och långräntefond. Med detta vill vi se om man kan 

urskilja en större påverkan mellan fondförmögenhet och Sharpekvot hos någon av de fyra 

fondtyperna. 

 

Aktiefonder 

Figur 13 regressionsanalys, aktiefonder 

 

Regressionsekvation: Y = 0,322 - 0,002x 

 

Korrelation (Pearsons r) = -0,3493 r2  = 0,122 

 

För aktiefonderna ser vi en negativ medelstark korrelation, som betyder att ju mindre 

fondförmögenheten är desto större är Sharpekvoten och vice versa. Om fondförmögenheten 
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ökar med en miljard, så minskar Sharpekvoten med 0,002 procentenheter. 12,2 % av 

variationer i Sharpekvoten kan förklaras av skillnader i fondförmögenheten.   

 

Blandfonder 

 

Figur 14 regressionsanalys, blandfonder 

Regressionsekvation: Y = 0,197 + 0,002x 

 

Korrelation (Pearsons r) = 0,0632 r2  = 0,004 

 

För blandfonderna har vi i stort sett ett nollsamband i korrelationen, vilket innebär att det 

knappt finns något samband överhuvudtaget. Detta syns också på spridningen kring 

regressionslinjen som är relativt stor och på en mycket låg korrelation 0,063. Endast 0,4 % av 

Sharpekvoternas variation beror på skillnader i fondförmögenheten. När fondförmögenheten 

ökar med en miljard ökar enligt ekvationen Sharpekvoten med 0,002 procentenheter.  
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Långräntefonder 

 

Figur 15 regressionsanalys, långräntefonder 

Regressionsekvation: Y = 0,221 – 0,003x 

 

Korrelation (Pearsons r) = -0,1140 r2  = 0,013 

 

Här har vi liksom hos aktiefonderna ett negativt samband men inte lika starkt. Spridningen 

kring regressionslinjen är ganska stor vilket också tyder på ett litet samband, där korrelationen 

blev -0,114. Om fondförmögenheten ökar med en miljard så minskar Sharpekvoten med 0,003 

procentenheter. 1,3 % av variationerna i Sharpekvoten beror på skillnader i 

fondförmögenheten.  
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Korträntefonder 

 

Figur 16 regressionsanalys, korträntefonder 

Regressionsekvation: Y = -0,439 – 0,009x 

 

Korrelation (Pearsons r) = -0,1643 r2  = 0,027 

 

Hos korträntefonderna får vi en liknande korrelation som för långräntefonderna, vilken är 

svagt negativt och i detta fall -0,164. En ökning av fondförmögenheten med en miljard, gör att 

Sharpekvoten minskar med 0,009 procentenheter och 2,7 % av skillnader i Sharpekvot kan 

förklaras av skillnader i fondförmögenheten.  



 49 

7.5 Sammanfattande analys 

 

Resultaten visar överlag en svag korrelation mellan fondförmögenhet och Sharpekvot för de 

utvalda fonderna. Den högsta korrelationen hade aktiefonderna på ca -0,35, vilket alltså 

betyder att Sharpekvoten tenderar att minska vid en större fondförmögenhet. Detta innebär 

med andra ord att de små aktiefonderna presterar bättre än de stora, i detta fall. Detta beror på 

att endast 2 av 6 aktiefonder hade en hög fondförmögenhet.  Dahlquist, Engström och 

Söderlind fick också ett negativt samband i sin studie, vilket de förklarar med att dessa fonder 

(allemansfonder) är relativt stora i förhållande till sitt marknadsindex, vilket gör att de får 

svårt att ha en aggressiv och aktiv förvaltarstrategi. Detta innebär då att fondprestationen blir 

sämre hos stora fonder.  

 

Den lägsta korrelationen uppmättes hos blandfonderna som blev ca 0,06. Detta innebär i stort 

sätt ett nollsamband, där man kan påstå att det inte finns något samband överhuvudtaget för 

dessa fonder.  Deras Sharpekvot varierade mycket samtidigt som de hade varierande 

fondförmögenheter. Att det blir ett nollsamband kan bero på att blandfonder har mycket 

varierande innehav och därigenom har mycket skiftande Sharpekvoter och 

fondförmögenheter. 

 

För lång- och korträntefonderna uppvisades negativa svaga samband, där Sharpekvoten 

tenderar att minska vid en högre fondförmögenhet. Detta visar att de fonder som hade hög 

Sharpekvot också mestadels hade en liten fondförmögenhet. Att korrelationen blev negativ för 

dessa två fondtyper var att endast en av tolv fonder hade en hög fondförmögenhet. Resterande 

hade liten eller medelstor fondförmögenhet.  

 

Uppdelningen på fondtyper visade att endast blandfonderna hade en positiv korrelation, 

samtidigt som denna fondtyp hade lägst korrelation, i stort sett nollsamband. De andra tre 

fondtyperna hade negativ korrelation vilket visar att de små fonderna presterat lite bättre än de 

stora. Att det finns skillnader mellan fondtyperna har främst att göra med urvalet av fonder, 

där fördelningen på stora och små fonder var ojämn.  

 

Totalt sett för alla fonder blev korrelationen svagt positiv mellan fondförmögenhet och 

Sharpekvot, nämligen 0,109. Detta innebär som sagt att när fondförmögenheten ökar så ökar 

även Sharpekvoten, dock väldigt lite. Detta är ett svagt samband som indikerar på att 
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fondförmögenheten inte påverkar Sharpekvoten särskilt mycket. Detta kan även utläsas på 

förklaringsgraden, där endast 1,2 % av variationen i Sharpekvoten beror på skillnader i 

fondförmögenhet, vilket är väldigt lite och i stort sett obefintligt. Eftersom korträntefondernas 

Sharpekvoter skiljde sig så mycket från övriga Sharpekvoter undersöktes också om sambandet 

blev högre utan dessa fonder. Resultatet visade där att korrelationen ökade något, men var 

fortfarande ett mycket svagt positivt samband. Förklaringsgraden ökade ca en procentenhet i 

och med att Sharpekvoterna låg närmare varandra men endast 2,3 % berodde på skillnader i 

fondförmögenheten. Totalt sett för alla regressioner låg förklaringsgraden mellan 0,4 och 12,2 

% vilket antas vara alldeles för lågt för att man ska kunna påstå att det finns ett bra samband. I 

William Sharpes undersökning från 1966 kom han fram till att stora fonder presterade lite 

bättre än små fonder vilket kan översättas till ett svagt positivt samband. Detta stödjer det 

resultat som vi fått fram i undersökningen. Enligt Sharpe beror detta på att fonder med stor 

fondförmögenhet kan lägga mer kraft på analys, som sin tur ska leda till en bättre 

fondförvaltning och därav bidra till en bättre prestation.  

 

I studien undersöktes även sambandet mellan fondförmögenheten och avkastningen på samma 

fonder. Där uppvisades en högre korrelation på 0,323 vilket innebär ett medelstarkt positivt 

samband. Att korrelationen blir högre än när man använder Sharpekvoten visar att 

fondförmögenheten påverkar avkastningen mer än vad den påverkar Sharpekvoten.     
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om fondförmögenheten påverkar prestationen hos 

svenska pensionsfonder. Av resultaten att döma förekommer endast ett mycket svagt positivt 

samband mellan fondförmögenhet och prestation hos de utvalda fonderna. Detta visar att 

fondförmögenheten inte har så stor betydelse i sitt pensionsval.  

 

Däremot i avkastningssyfte visar undersökningen att fondförmögenheten har större påverkan, 

men fortfarande bara en liten påverkan. Där var korrelationen medelstark vilket innebär att 

man bör ha fondförmögenheten i större beaktande vid sitt val, jämfört med Sharpekvoten, om 

man anser att avkastningen är en viktigare faktor att titta på.  

 

Vid uppdelandet på respektive fondtyp fanns ett medelstarkt samband hos aktiefonderna men 

däremot var det ett negativt samband, vilket gör att de mindre fonderna har presterat lite bättre 

än de stora. Hos blandfonderna uppvisades ett nollsamband som innebär att 

fondförmögenheten inte har någon påverkan på Sharpekvoten. De båda räntefondtyperna hade 

svaga negativa samband som även dessa visar att de lite mindre fonderna presterat marginellt 

bättre än de större.  

 

Slutsatsen man kan dra av detta är att fondförmögenheten har olika påverkan på fondernas 

prestation beroende på vilken fondtyp man är ute efter. Vill man placera i exempelvis 

aktiefonder vid sitt pensionsval kan man tänka på att de mindre fonderna i studien har 

presterat något bättre än de stora och vill man placera i blandfonder behöver man inte ta 

någon vidare hänsyn till fondförmögenheten.  

 

Det man också ska ta i beaktande är att fondförmögenhetens påverkan på prestationen endast 

gäller för dessa fonder under den valda mätperioden. Resultatet skulle möjligen kunna se 

annorlunda ut om man valt andra/fler fonder eller använt sig av en annan mätperiod.  

 

Det som studien uppvisat är att om man inte riktigt vet vilken fondtyp man ska välja så har 

fondförmögenheten endast en liten påverkan på prestationen och att de större fonderna 
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presterat marginellt bättre än de små. Därför anser vi att fondförmögenheten inte har någon 

större betydelse i sitt pensionsval.  



 53 

9. Källförteckning 

 
Litteraturförteckning  
 
Jobson & Korkie, Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures. 
1981 
 
Jacobsen, D. I., Vad, hur och varför? (Studentlitteratur Lund, 2002) 
 
Ross, Stephen A. et al Corporate Finance (2002) 
 
Ross, Westerfield & Jaffe Corporate finance (McGraw-Hill Irwin, 2005)  
 
Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Liber, 2003) 
 
 
Magnus Dahlquist, Stefan Engström, Paul Söderlind, Performance and Characteristics of 
Swedish Mutual Funds, 
Journal of financial and quantitative analysis, Vol.35 NO.3, 2000 
 
Indro, Daniel C.; Jiang, Christine X.; Hu, Michael V.; Lee, Wayne Y. .Mutual Fund 
Performance: Does Fund Size Matter?., Financial Analysts Journal, May/Jun 1999, 
Vol. 55 Issue 3. 
 
Sharpe William F. (1966), .Mutual fund performance., Journal of Business 1966 vol39. 
 

 

Elektroniska källor 
 
https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/ 
 
http://www.privataaffarer.se/pension/200910/samsta-pensionsalternativen-
popularast/index.xml 
 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/max-matthiessen/pressrelease/view/max-
matthiessen-rankar-amf-som-baesta-livbolag-320026 
 
http://www.fondbolagen.se/upload/081204_fondsparandet_i_europa-sverige.pdf 
 
http://www.privataaffarer.se/pension/200910/kunskapsbrist-infor-pensionsvalet/index.xml 
 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/max-matthiessen/pressrelease/view/den-
begraensade-flyttraetten-inom-kollektivavtalen-flyttar-sker-till-saemre-alternativ-325725 
 
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf 
 
http://www.fi.se/Templates/Page_fonderstart____2289.aspx 
 



 54 

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
 
http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/fondformogenhet/  
 
http://www.ne.se/minstakvadratmetoden 
 
http://www.ne.se/lang/korrelation# 
 
http://www.ibl.liu.se/student/pa/pa-kandidat/759G47/kvantitativa-
metoder/1.172440/OH_korrelation.pdf 
 
http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Aktiekunskap/Aktiespararnas-Gyllene-
Regler-i-korthet/ 
 
http://nobelprize.org/economics/laureates/1990/markowitz-lecture.pdf 
 
http://www.aktiefondtips.se/fonder/ordlista/betavarde/ 
 
http://www.investopedia.com/articles/07/sharpe_ratio.asp 
 
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:287046 
 
http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/expert-valj-inte-stora-fonder_37771.e24 
 
http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K12&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K19&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000EXD&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000T7U&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC6&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC4&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KBS&programid=000
0000000 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KBY&programid=000
0000000 
 



 55 

http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=785762&
rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000524415&subcategoryname=Svensk%20r
änta&buybuttonlink=https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/engine?&solution=4800ff644
f14&catid=0&buyBtn=on&mode=on&shelves=&MasterPageFile= 
 
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=785762&
rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000524399&subcategoryname=Svensk%20r
änta&buybuttonlink=https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/engine?&solution=4800ff644
f14&catid=0&buyBtn=on&mode=on&shelves=&MasterPageFile= 
 
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=785762&
rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=LU0087941117&subcategoryname=&buybuttonl
ink=https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/engine?&solution=4800ff644f14&catid=0&b
uyBtn=on&mode=on&shelves=&MasterPageFile= 
 
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=785762&
rw=1&url=/nordic/InfoOverview.aspx?isin=SE0000427726&subcategoryname=Sverige&buy
buttonlink=https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/engine?&solution=4800ff644f14&cati
d=0&buyBtn=on&mode=on&shelves=&MasterPageFile= 
 
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LE3&programid=000
0000000 
 
http://www.alecta.se/Privatkunder/Siffror-och-resultat/Alecta-Optimal-Pension/Avkastning/ 



 56 

10. Bilagor 
 

10.1 Fondförmögenhet 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 
AMF aktiefond sverige 
 10.165.313 15.211.145 14.872.661 10.023.809 15.948.447 
AMF Balansfond 
 7.184.493 9.418.791 10.358.741 9.343.432 12.980.224 
AMF räntefond lång 
 1.509.703 2.142.070 2.069.816 3.938.950 3.554.527 
AMF räntfond kort 
 245.408 621.048 1.908.794 2.363.205 2.621.557 
 
Folksam aktiefond 
Sverige 3.845.737 4.762.966 4.242.921 2.475.279 3.886.050 
Folksam 
förvaltningsfond 2.937.124 3.181.385 3.043.863 2.274.584 2.714.161 
Folksam 
obligationsfond 1.822.885 1.532.883 1.331.872 1.786.406 1.644.973 
Folksam 
penningmarknadsfond 3.177.546 3.479.624 4.926.622 4.899.023 2.715.886 
Nordea sverigefond 
 4.985.486 6.324.066 5.654.081 3.213.694 5.821.306 
Nordea Futura 
 14.615.000 13.274.000 12.126.000 9.486.000 10.388.000 
Institutionella 
räntefonden långa 
plac. 1.775.000 2.141.000 2.741.000 2.861.000 2.781.000 
Institutionella 
räntefonden korta 
plac. 1.191.000 2.036.000 2.202.000 1.736.000 3.487.000 
Swedbank aktiefond 
pension 13.978.421 18.123.110 19.745.102 14.192.355 19.277.295 
Swedbank mixfond 
pension 3.294.844 4.123.244 4.500.342 4.098.365 4.785.550 
Swedbank räntefond 
pension 454.573 657.100 788.235 1.596.723 3.644.977 
Swedbank 
penningmarknadsfond  8.790.040 10.609.493 12.879.164 15.719.913 12.621.978 
Skandia sverige 
 5.685.460 6.032.507 4.194.650 2.448.973 3.695.218 
Skandia balanserad 
 11.216.683 11.898.765 11.741.319 9.649.275 11.930.861 
Skandia realräntefond 
 2.339.313 2.124.280 2.216.830 3.081.439 2.024.377 
Skandia 
penningmarknad 2.547.694 3.335.582 4.409.146 5.275.639 4.543.950 
Länsförsäkringar 
sverigefond 6.798.141 7.713.144 7.118.436 3.961.744 5.396.121 
Länsförsäkringar 
trygghetsfond 5.356.249 5.638.810 5.608.132 4.487.018 5.331.243 
Länsförsäkringar 
obligationsfond 3.737.546 4.089.423 4.507.420 5.136.593 5.415.303 
Länsförsäkringar 
penningmarknadsfond 3.458.981 4.531.054 7.258.862 9.359.507 8.774.433 
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10.2 Sammanställning av fonder 

 
 

 R (genomsnitt %) σ (%) Sharpekvot Fondförmögenhet (genomsnitt Kkr) 

Folksam aktiefond sverige 14,08 36,5 0,294 3.845.737   
Folksam förvaltningsfond 7,04 19,02 0,193 2.830.223   
Folksam obligationsfond 4,28 4,87 0,196 1.623.803   
Folksam penningmarknadsfond 2,78 1,42 -0,408 3.839.740   
AMF aktiefond sverige 16,22 36,95 0,348 13.244.275   
AMF Balansfond 9,56 18,02 0,344 9.857.136   
AMF räntefond lång 5,02 6,43 0,258 2.643.013   
AMF räntfond kort 3,08 0,86 -0,325 1.552.002   
Nordea sverigefond 14,69 35,58 0,318 5.199.726   
Nordea Futura 5,34 12,72 0,155 11.977.800   
Nordea räntefond lång 3,87 2,83 0,179 2.459.800   
Nordea räntefond kort 2,79 1,21 -0,489 2.130.400   
Swedbank aktiefond pension 10,3 28,24 0,246 17.063.256   
Swedbank mixfond pension 7,68 14,23 0,304 4.160.469   
Swedbank räntefond pension 4,24 3,85 0,228 1.428.321   
Swedbank penningmarknadsfond 2,62 1,24 -0,597 12.124.117   
Skandia sverige 15,08 35,74 0,328 4.411.361   
Skandia balanserad 6,28 14,76 0,198 11.287.380   
Skandia realräntefond 3,84 2,15 0,223 2.357.247   
Skandia penningmarknad 2,3 1,26 -0,841 4.022.402   
Länsförsäkringar sverigefond 12,72 32,76 0,286 6.197.517   
Länsförsäkringar trygghetsfond 4,34 16,27 0,06 5.284.290   
Länsförsäkringar obligationsfond 4,24 4,35 0,202 4.577.257   
Länsförsäkringar penningmarknadsfond 2,98 1,52 -0,25 6.676.567   
Alecta optimal pension (1,4) (19,98) (-0,098)   -   
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10.3 Beräkningar 

 
Formelsamling  

 

                               _ 

Varians = σσσσ2 = ∑∑∑∑(x - x)
2
 

                             n - 1  
 

Där 
 
_ 
X = genomsnittlig avkastning 
 
X = avkastning 
 
N= antalet enheter (år) 
 

 

Standardavvikelse = σσσσ = √√√√(σσσσ2) 

 

Sharpekvoten 

 

Sp= (Rp – Rf) 

            σp 

Där 
 
Rp= genomsnittlig avkastning för fonden 
 
Rf= genomsnittlig riskfri avkastning 
 
σp= standardavvikelse för fonden 
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Riskfri ränta 
 
(2,84+3,52+4,15+3,78+2,51) / 5 = 3,36  
 
 

Exempel för Länsförsäkringar Trygghetsfond 
 
 
Genomsnittlig avkastning = 21,7/ 5 = 4,34 
 
Varians = (16,562+1,262+3,742+25,342+11,262) / 4 = 264,678 
 
Standardavvikelse = √(264,678) = 16,27 
 
Sharpekvot = (4,34-3,36) / 16,27 = 0,06023 
 
 
 

 


