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1. Inledning 
Nedanför följer en inledning till det ämne som skall undersöks och en bakgrund till 

det problem som skall belysas. 

1.1 Bakgrund  
Det svenska premiepensionssystemet berör ca 6 miljon invånare.

1
 Detta beror på 

premiesparfondssystemets uppbyggnad, då 2,5 % lönerna dras till dennes 

premiepension. Därefter ackumuleras kapitalet in på ett personligt konto hos 

Pensionsmyndigheten.
2
 År 2010 bestod 21 % av Sveriges befolknings totala 

fondförmögenhet av PPM- fonder, där det totala nettosparandet uppgick till 21, 763 

miljarder svenska kronor.
3
 

 

Spararna får individuellt välja om de vill vara aktiva eller inaktiva i sitt sparande. 

Görs inget val, inaktiv, förvaltas pengarna av Premiesparfonden i Sjunde AP-fonden.
4
 

I ett aktivt val finns det att välja mellan tre olika risknivåer; hög, medel och låg bland 

785 stycken fonder.
5
 Skillnaden mellan dessa risknivåer anges med ett tal mellan 0 

och 45. Riskvärdet beräknas genom en fonds variation mot sin genomsnittliga 

värdeförändring, standardavvikelse. Högt värde innebär stora variationer och därmed 

hög risk.
6
  

 

Eftersom PPM- spararna är i ett synnerligen utsatt läge emot bolagen så är 

bevakningen av pensionssparandet av högsta prioritet för Finansinspektionen. FI 

betonar dock i sin rapport 2010 att PPM- spararna måste själva ansvara för sina val. 

Det nya finansiella konsumentskyddet bidrar till att spararna blir bättre utrustade med 

information men de skall inte befrias från ansvar. Konsumenten får inte ges 

uppfattningen att staten har ansvaret eller ska uppträda som en garant mot förluster.
7
 

  

 

                                                        
1
 Mail konversation med Bengt Norrby statistikansvarig för Pensionsmyndigheten 

2
 SOU 2005: 87 s 41 

3
 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex.aspx 2011-03-29 

4 DS 2009:53 
5
 http://www.pensionsmyndigheten.se/Fondsparande.html 2011-03-29 

6
 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html 2011-03-29 

7
 FI 2 007:9 
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Myndighetens uppmaning om att vara aktiv för att kunna påverka sin 

premiepensionsvolym har inte gett någon effekt, då endast 51 % gör aktiva val.
8
 Detta 

har lett till att media börjat ifrågasätta hur medvetna PPM- spararna är om 

premiepensionssystemet.  

 

Avanza Bank beställde år 2010 en opinionsundersökning angående PPM- spararnas 

uppfattning om pensionssparandet. I ett urval av 1 217 personer hade två av tre ingen 

åsikt angående sitt PPM- sparande och 17 % var missnöjda med sitt sparande.
9
 Vidare 

bevisning för att det finns ett lågt intresse för det egna fondsparandet är att aktiva 

byten har sjunkit från 28 % till 17 %.
10

  

 

I en undersökning av Magnus Dahlquist och José Vicente Martinez kom man 

dessutom fram till att pensionskapitalet är mer trögrörligt än placering i detaljledet. 

Detta innebär att det finns större risk att pensionssparare bli kvar i fonder som 

genererar sämre avkastning. Sparare som tidigare gjort ett aktivt val tröttnar på grund 

av att de fastnar i dåliga fonder.
 11

 

 

Under år 2011 kommer en ny lagstiftning träda fram där man sätter stopp för 

massbyten i premiepensionssystemet. Anledningen till denna nya lag är att samtidiga 

byten av fonder skapar problem för fondbolagen som plötsligt får stora köp- eller 

säljorder. Vilket drabbar övriga sparare i fonderna.
12

 Denna nya lagstiftning resulterar 

till att byten av PPM – fonder måste ske individuellt hos varje kund. Detta i sin tur 

innebär att ännu mer ansvar läggs hos kunden och anlitningen av rådgivare blir 

mindre värdefullt då detta är för kostsamt.
13

 

 

 

 

 

                                                        
8
 http://di.se/Default.aspx?pid=3866&epslanguage=sv 2011-03-29 

9 
http://www.dn.se/ekonomi/skepsis-mot-ppm-sparandet 2011-03-29 

10 
http://di.se/Default.aspx?pid=3866&epslanguage=sv 2011-03-29 

11 Magnus Dahlquist, José Vicente Martinez (2011) 
12

http://www.privataaffarer.se/pension/201104/sa-ska-massbytena-stoppas/ 2011-04-11 
13

 http://www.dn.se/ekonomi/stopp-for-massbyten-i-ppm 2011-04-11 
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1.2 Problemställning 
Trots att spararna fått uppmaning från myndigheter att vara aktiva i sitt sparande kan 

man dra en konklusion att den hälft av PPM- spararna som gör aktiva val blir senare 

inaktiva, aktivpassivitet
14

. Denna overksamhet av PPM- spararna betyder att PPM- 

fonderna ligger orörda under en arbetslivstid och påverkas av den risk man har 

tidigare valt samt av marknadens konjunktur. Detta påstående medför obesvarade 

frågor. Är detta en lönsam sparform för att förvalta sitt pensionskapital? Lönar det sig 

att göra ett aktivt val för att senare bli inaktiv eller är ren inaktivitet mer lönsamt? Om 

en portfölj ligger en arbetslivstid orörd vilken risk ger bäst avkastning? Hur presterar 

dessa orörda portföljer jämfört med den svenska marknaden? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket typ av sparande inom PPM- fonder som 

är mest lönsamt under en arbetslivstid, aktiv-passivitet eller ren inaktivitet. 

 

Delsyfte 

Studien kommer även att göra en jämförelse mellan portföljernas prestation och ett 

index för den svenska marknaden 

1.4 Avgränsningar 
 Uppsatsen kommer att undersöka 16 stycken PPM- fonder, dessa ska 

representera pensionsmyndighetens utbud av samtliga fonder.  

 Icke-väljarnas fond har haft sitt nuvarande namn AP7 Såfa sedan år 2010 då 

den bytte från Premiesparfonden och Premievalsfonden. För att kunna hitta 

avkastningsdata för en 10 årig period så kommer data användas från de 

tidigare fonderna.  

 Tidsramen som valts för att studera fonderna är en tioårig period mellan år 

2001 och 2010.  Tidsintervallsavgränsningen innefattar en konjunkturcykel så 

att man får med svängningar i den ekonomiska aktiviteten, hög- och 

lågkonjunkturer.
15

 Detta ska leda till ett jämförbart resultat som är 

representativt för en arbetslivstid.   

 

                                                        
14 Aktiv- passivitet är en handling där PPM- spararen har gjort ett aktivt val för att senare bli passiv och 

behålla den en gång valda investeringen.  
15

 http://www.konj.se Artikel Fördjupning om konjunkturterminologi 2011-04-11 
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  100 = Normalt konjunkturläge 

 

 

 

Figur 1.1 Konjunkturinstitutets Barometerindikator under 10 år som visar 

svängningar i den ekonomiska aktiviteten. Källa: Konjunkturinstitutet, 

"Konjunkturbarometern”.  

 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga metoden som har valts till 

undersökningen. 

2.1 Metodval 
Vid en samhällsvetenskaplig studie finns det två huvudmetoder som kan användas vid 

en undersökning av ett fenomen, kvantitativ och kvalitativ studie. Det som 

kännetecknar kvantitativ data, hård data, är det operationaliserbara data man samlar 

in. Det är lätt att kategorisera och mäta. Vidare för att kunna sätta in de beräkningar 

och sammanställningar som gjorts i ett större sammanhang krävs ett 

tolkningsmoment. Kvalitativ data karakteriseras av mjuk data som oftast är i textform 

som måste tolkas och analyseras.
16

  

 

I denna undersökning kommer en kvantitativ studie genomföras, då de primärdata 

som ska samlas in under ett historiskt perspektiv är kvantitativ numerisk statistisk 

data. När given numerisk data studeras blir det liten flexibilitet och en objektiv 

undersökning då studieobjektet studeras på avstånd.
17

 Detta innebär att bearbetning 

och analysering av data blir centralt för uppsatsen. Vilket medför att ingen hänsyn 

behövs tas till andra faktorer eller teser för att kunna besvara syftet. 

 

 

                                                        
16 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, 2002 sida 67-72 
17 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, 2002 sida 67-72 
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Teorin inom kvantitativ forskning innefattar avancerade etablerade matematiska 

formler där resultaten analyseras efter den insamlade data.
18

 Eftersom en kvantitativ 

metod utmärks som en strukturerad metod präglad av kontroll från undersökarens 

sida. Metoden är av central roll för studien då den definierar relationer som är av 

intresse för syftet som ska besvaras.
19

 

 
2.1.1 Undersökningsstrategi och datainsamling 

Uppsatsen ska klargöra om det förekommer någon lönsamhet i de valda sparformerna. 

För att åstadkomma ett representativt resultat kommer undersökningen att behandla 

16 stycken PPM- fonder som ska placeras i fyra olika portföljer. Dessa ska motsvara 

de tre olika risknivåerna samt det inaktiva valet. Låg-, medel- och högriskportföljerna 

kommer att bestå av fem fonder. Skälet till valet av antalet PPM- fonder är att enligt 

lag får en portfölj högst innehålla fem fonder.  

 

Marknadsindexet som har valts för denna studie är SIXRX. Indexet är en 

affärsgeneral index som har skapas för att avspegla den svenska 

marknadsutvecklingen.
20

Indexet kommer att användas som ett jämförelsemått för 

fondernas prestation. Den 10 åriga statobligationsräntan ska representera den riskfria 

investeringen.
21

 Den riskfria räntan på 5, 36 % baseras på ett månadsgenomsitt för 

statsobligationer den 1/1 2001. Data kommer att hämtas från Riksbankens hemsida.
 22

  

Då exakta och specifik data krävs för tidsintervall måste egna uträkningar ske för 

variabler som beta, standardavvikelse samt medelavkastning för 10 år. Genom detta 

får undersökningen mer anpassade siffror för att senare använda dessa i 

prestationsmåtten. De prestationsmått som är vedertagna att uppmäta lönsamhet är: 

Sharpekvoten, Treynorkvoten, Capital Asset Pricing Model och Jensens Alfa. Dessa 

mått kommer att ge ett analyserbart underlag som senare måste bearbetas för att 

besvara syftet. 

  

Med hjälp av de nämnda marknadsvariablerna kommer uträkningar av 

värderingsmåtten för den svenska markanden att göras. Därefter kommer dessa att 

jämföras med portföljernas resultat.  På detta vis kan det sammanställas om de fyra 

                                                        
18 Annika Eliasson, 2006, sida 28 
19 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, 2002 sida 67-72 
20 http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/ 2011-05-18 
21 Alan C. Hess, Avraham Kamara (2005) s 679-698  
22 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 2011-05-18 
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portföljerna är korrelerat med markanden och därav kan delsyftet besvaras.  

 

Från hemsidan fondbolaget.se kommer avkastningsdata för marknadsindexet hämtas.  

Datainsamling för PPM- fondens årliga avkastning hämtas från 

Pensionsmyndighetens, Morningstars samt Dagens Nyheters hemsida.  

2.3 Validitet 
De värderingsmåtten som används anses vara adekvata variabler som gör studien 

relevant och säkerställer att undersökningen har mätt det avsedda.  

 

Eftersom uppsatsen behandlar kvantitativ data och ska appliceras i matematiska 

formler så ökar chansen till validitet i resultatet. Uträkningarna av variablerna 

kommer att ske via programmet Excel.  

 

Eftersom risktermer kommer att användas är det viktigt att samtliga har samma 

generella syn på begreppens betydelse. Denna begreppsvaliditet kommer att uppnås 

genom att referera till Pensionsmyndighetens synonymer. Detta kommer att minska 

feltolkningar i begreppsförståelse.  

2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om datas tillförlitlighet, huruvida om undersökningens resultat 

leder till samma svar om den görs igen med samma tillvägagångssätt.
23

 Genom att 

avvända samma historiskdata och etablerade teorier kommer samma resultat uppnås 

oberoende av vem som genomför studien eller testtillfälle.  

2.5 Källkritik  
Den litteratur som står till grund för teorierna samt prestandamåtten som behandlas i 

studien kan uppfattas som omodern. Anledningen till valet av dessa är de aktuella 

publicerade skrifterna är i generella drag tolkningar av de äldre.  

 

För att säkerställa avkastningsdata har en jämförelse gjorts mellan olika källor.   

 

                                                        
23 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, 2002 s 267 
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3. Teori 
Först följer en presentation av premiepensionssystemet. Sedan introduceras de valda 

teorier, prestationsmått och riskmått som kommer att användas i undersökningen.  

3.1 Premiepensionssystemet  
Idag har alla som bor eller arbetar i Sverige rätt till statlig pension.

24
 De har rätt att ta 

ut pension från den dagen man fyller 61 år. Den statliga pensionen även kallad den 

allmänna pensionen består i grunden av två delar: Inkomstpension och 

Premiepension.
25

  

 

 

 

 

Figur 3.1. Bilden visar de olika delarna i premiepensionssystemet. Källa: 
www.pensionsmyndigheten.se/  

Den allmänna pensionen grundas på den inkomst som individen tjänar in under sin 

arbetslivstid. 18,5 % av inkomsten sätts av till den allmänna pensionen. Av detta går 

16 % till Inkomstpensionen i form av pensionsrätter, som individen kan ta ut när 

denne går i pension. Dock finns ett tak för hur stora dessa pensionsrätter kan vara. År 

2007 låg begräsningen på 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 30 

900kr. Allt som överskrider detta belopp, påverkar inte din inkomstpension. De 

återstående 2,5 % går till Premiepensionen. Pengarna avsätts till Premiepensionen där 

privatpersonen har rätt att placera i olika fonder.
26

 

De sparare som bestämmer sig för att göra ett aktivt val, kan placera i allt från 

renodlade aktiefonder eller landfonder som kännetecknas av hög risk, till blandfonder 

och räntefonder där risken är lägre.
27

 Utöver dessa fondkategorier finns det ytterligare 

en kategori, generationsfonder. Generationsfonder karakteriseras av att ju längre tid 

                                                        
24http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html 2011-05-25 
25

DS 2009:53 
26SOU 2005: 87 s 41 
27http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Pensionssparande/Premiepensionen/ 2011-05-25 
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man har kvar till pensionen, desto högre risk tar fondförvaltaren, för att på så sätt öka 

möjligheten till bättre värdeutveckling.
28

 

3.2 Marknadsindex 
Jämförelseindex är en central del vid fondsparande då indexet underlättar för 

investeraren vid jämförelse och utvärdering av sina fonder. Enligt Simos är det svårt 

att välja ett relevant jämförelseobjekt så man ska värdera fonders presentation.
29

 

Vid jämförelse av markanden väljs ett marknadsindex som är format att avspegla 

aktiemarknadens generella utveckling. Marknadsindex mäter även den genomsnittliga 

tillväxten för samtliga värdepapper på de marknader där fonder kan investeras. För att 

ha samma utveckling som marknaden måste fonder som jämförs med ett 

marknadsindex prestera bättre än själv indexet. Anledningen till detta är att 

marknadsindex inte tar hänsyn till förvaltningsavgift eller transaktionskostnader. 
30

 

3.3 Riskfria räntan 
Den teoretiska avkastningen för en investering med noll risk har benämningen riskfri 

avkastning. Den riskfria avkastningen är den i en investering för ett specifikt 

tidsintervall som får en total riskfri investering. Stadsobligationers avkastning har mer 

eller mindre noll risk därför brukar den vanligen representera den riskfria räntan.
31

 

 

3.2 Portfölj teori 
3.2.1 Modern Portföljteori 

Den Moderna Portföljteorin utvecklades av Harry M. Markowitz i början av 50-talet. 

I teorin utgår Markowitz från två grundantaganden, att en investerare vill ha så hög 

avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt och att investeraren tänker 

rationellt.  Markowitz menade att genom att kombinera olika placeringstillgångar i en 

portfölj kunde man diversifiera bort risken. Diversifieringseffekten skulle en 

investerare uppnå genom att kombinera olika placeringstillgångar, som inte var 

korrelerade med varandra.  För att få bästa effekt skulle de olika 

placeringstillgångarna i en portfölj vara negativt korrelerade med varandra. På så sätt 

skulle risken för portföljen i helhet bli lägre, än för den enskilda placeringstillgången. 

                                                        
28http://www.spp.se/site/spp.nsf/pages/sppgenerationsfond.html 2011-05-25 
29

 Simons, K(1998) s 33- 48 
30

 Elton, Gruber, Buse (2002) 
31 Damodaran A (2000) 
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E(ri )  R f   j  rm  R f 





Markowitz menade också på att en investerare var tvungen att hänsyn två olika sorters 

risk, unik risk och marknadsrisk. Den unika risken som Markowitz kallade icke- 

systematisk kunde man reducera genom diversifiering, medan marknadsrisken som 

var systematisk kunde inte påverkas.
32

 

   

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Systematisk och Icke systematisk risk.  

 
3.2.2 Capital Asset Pricing Model  

Capital Asset Pricing model utvecklades av professorerna William Sharp och Johan 

Lintner i början av 1960-talet. Modellen brukar oftast refereras till akronymen 

CAPM. CAPM baseras på föreställningen om att tillgångarnas avkastning ökar i takt 

med dess risknivå.
33

  

 

CAPM beskriver sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Genom beta (ß), 

för att estimera avkastningen, förväntade avkastningen hos marknadsportföljen( rm ) 

och den riskfria räntan ( R f ) hjälper man investerare att förutsäga den förväntade 

avkastningen hos en tillgång (E(ri)).
34

 I figur 3.3 ses marknadsportföljen i punkt M 

som avgörs av marknadens medelavkastning (rM) och marknadens beta. 

 

 

 

Formel 3.1. CAPM
 

 

 

 

                                                        
32 Lawrence Gitman, Michael Joenk, (2008) 
33 Lawrence Gitman, Michael Joenk, (2008) s 223- 228 
34 Ross Westerfield, Jaffe Jordan (2008) s. 307-308 
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Ti 
Ri Rf

i

CAPM kan uträknas matematisk och bestämmas grafiskt vilket medför att man kan 

illustrerar ett samband mellan risk och avkastning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Security Market Line  

 

3.3 Utvärderingsmått 
 
3.3.1 Treynorkvot  

Treynorkvoten utvecklades av Jack L. Treynor år 1965, den mäter prestationen på en 

portfölj. Prestationen mäts genom att använda sig av portföljens beta, detta gör att 

Treynokvoten fokuserar på icke- diversifierbar risk.
35

  

 

Måttet är användbart när man ska jämföra olika portföljer eller marknaden. Det 

generella antagandet för Treynorkvoten är att ju högre värde desto högre är 

riskpremien per enhet.
36

  

 

 

 

Formel 3.2. Treynorkvot 

 

3.3.2 Sharpekvot 

Sharpekvoten är ett nyckeltal som utvecklades av professorn William Sharpe.  

Sharpekvoten jämför portföljens riskpremie med avkastningen för portföljen. Den 

mäter hur hög riskjusterad avkastning en förvaltare uppnått i förhållandet till den 

risken som valts.
37

 Ett Sharpevärde större än noll påvisar att de underliggande 

tillgångarna har genererat en högre avkastning än väntat. Sharpekvoten och 

                                                        
35 Eugene A. Pilotte and Frederic P. Sterbenz (2006), s 149-180 
36 Lawrence Gitman, Michael Joenk, (2008) s 586 
37 Sharpe, William F.; Mutual Fund Performance; The Journal of Business (1966) 
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Treynorkvoten skiljer sig då de använder olika riskmått; standardavvikelse respektive 

beta. 
38

 

 

 

Formel 3.3. Sharpekvot 

3.3.3 Jensens Alfa 

Michael C. Jensen är grundaren till Jensens alfa som är en portföljutvärderingsteori. 

Jensens alfa kalkylerar portföljens överavkastning respektive underavkastning.
39

 

Denna avvikelse beräknas genom att räkna ut skillnaden mellan den förväntade 

avkastning och den faktiska avkastningen. Värdet för en överavkastning på 

investeringen ska vara över noll medan en underavkastning är under noll. Eftersom 

Jensens alfa är baserat på CAPM använder den sig av den icke- diversifierbara 

risken.
40

  

 

Formel 3.4 Jensens Alfa 

3.4 Riskmått 
Diversifierbar risk och icke- diversifierbar risk även kallade osymetriskrisk respektive 

symetrisk risk, är två riskfaktorer en investering består av. Den diversifierbara risken 

är en följd av okontrollerbara eller tillfälliga händelser som är företagsspecifika, så 

som arbetskonflikter eller stämningar.  Den ofrånkomliga risken, systematiska risken, 

är faktorer som krig, inflation eller politiska omständigheter.
41

 

 
3.4.1 Beta 

Beta (ß) är ett prestationsmått för den icke- diversifierbara risken eller 

marknadsrisken. Formeln mäter avkastningen på ett värdepapper eller en portfölj och 

gör en jämförelse med avkastningen på den totala marknaden. Beta reagerar på 

marknadens rörelse.  Ett positivt beta innebär att tillgången är korrelerat med 

marknaden.
42

  

                                                        
38 Ross Westerfield, Jaffe Jordan (2008) s. 307-308 
39 Bodie, Kane, Marcus, Investments, 2009, s. 854‐860 
40 Lars Tyge Nielsen, Maria Vassalou, Sharpe Ratios and Alphas in Continuous Time Source, (2004)s 

104-114 
41 Lawrence Gitman, Michael Joenk, (2008) s 223  
42 Ross Westerfield, Jaffe Jordan (2008) s. 306 
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Formel 3.5. Beta 

 
3.4.2 Standardavvikelsen  

Standardavvikelsen är ett diversifierbart riskmått som mäter fondens varians, 

avvikelsen från medelavkastningen.
43

 Riskmåttet beräknas utifrån variansen där man 

kvadrerar variansen för att få ut standardavvikelsen. Högt resultat indikerar på högrisk 

i fonden och lågt resultat visar låg risk i fonden.
44

  

 

 
Formel 3. 6 Standardavvikelsen 

 

3.5 Tidigare forskning 
 
3.5.1 Aktiva och passiva sparformer 

Magnus Dahlquist professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, 

har bedrivit grundliga undersökningar angående PPM sparare. Magnus Dahlquist, 

José Vicente Martinez, och Paul Söderlind har studerat de individuellas pararnas 

beteende inom premiepensionssystemet.  Med ett urval på 7 500 stycken sparare i 

premiepensionssystemet undersöktes hur aktiva sparare är och hur fondbyten påverkar 

deras placeringsresultat.   

De kom fram till att en andel på 30 % av spararna var passiva då de inte hade gjort 

något PPM- val. 40 % av urvalet hade gjort ett aktiv val men för att sedan aldrig göra 

ett nytt fondbyte. Återstående30 % hade varit aktiva i varierande grad.   

Magnus Dahlquist och hans kollegor kunde konstatera att passiva sparare som en 

gång varit aktiva för att sedan aldrig göra ett byte hade haft en avkastning på 0,4 % 

per år. Detta innebär att detta sparalternativ har sämst avkastning i systemet. 

Resultaten har inte behandlat den individuella risken som en sparare har tagit.
45

  

I en studie av Burton Malkiel undersöktes den amerikanska marknadens effektivitet. 

Ett godtagande av nollhypotesen skulle ha till följd att portföljförvaltare på långsikt 

                                                        
43 Johannessen, Tufte, (2003) pp. 175-176 
44 J. Martin Bland, Douglas G Altman, Measurment error (1996) s 744 
45Magnus Dahlquist, Jose Vicente Martinez, Paul Söderlind, (2011). 
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inte skulle kunna överprestera index. Med ett tidsintervall mellan 1971- 1991 

undersökte Malkiel amerikanska aktiefonder och jämförde dessa med S&P 500 

indexet. Studiens resultat påvisade att portföljförvaltare inte genererar en större 

avkastning än index. Detta betyder att den amerikanska marknaden är effektiv. Burton 

drog slutsatsen att passiv förvaltning var bättre då den inte hade lika höga 

transaktionskostnader.
46

 

I ”Another puzzle: The growth in actively managed mutual funds” redogör Martin 

Gruber empirisk bevisning för att det finns fördelar med passiv fondförvaltning. Med 

270 fonder använder Gruber sig av olika indexmodeller. Detta ger resultatet att 

fonderna underpresterar jämfört med index. Vidare kunde Gruber konstatera att aktiv 

fondförvaltning ger högre avkastning, men med tillhörande höga avgifter ger detta en 

underavkastning gentemot index.
47

  

 
I uppdrag från finansdepartementet granskade konsultfirman McKinsey AP- 

fondernas verksamhet år 2009. Rapporten kan konstatera att AP- fonderna inte lyckats 

historiskt att genera en positiv avkastning. Med andra ord har avkastningsmålen att slå 

index gett ett negativt resultat. AP7 Såfa, ickeväljarfonden, har inte heller lyckats 

skapa en positiv avkastning och därmed inte nått sina avkastningsmål.
48

  

3.5.2 Fonders prestation gentemot index 

Jack Treynor studerade riskjusterad fondavkastning med CAPM. Detta var en 

resultatrik metod för att mäta fonders riskjusterade avkastning. Då den även tog 

hänsyn till risken i relation till den förväntade avkastningen. Resultatet indikerade på 

att en övervägande del av urvalet presterade sämre än index. 
49

 

 

I sin studie 1965 introducerade William Sharpe Sharpekvoten, det nya måttet för 

riskjusterad avkastning som använder sig av den osystematiska risken. Studien 

påvisade att endast 32 % av urvalet presterar bättre än index. Anledningen till detta 

var att endast 19 fonder hade en genomsnittlig avkastning som var högre än 

marknadsportföljens.
50

  

 

                                                        
46 Malkiel, Burton s 549- 572(1995) 
47 Gruber, Martin s 783- 810(1996)  
48 Rapport av McKinsey & Companey (2009) 
49 Treynor, Jack s. 63-75 (1965) 
50 Sharpe, William s 119- 138 (1966)  
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 4. Empiri  
I detta kapitel presenteras beskrivningar och avkastningsdata för fond som valts till 

portföljerna.  

4.2 Portfölj beskrivning  
 
4.2.1 Inaktiv portfölj  

 Statens årskullsförvaltningsalternativ, tidigare kallad Premiesparfonden är den fond 

för icke-väljarna. Premiepensionspengarna placeras i AP7 Såfa om spararna inte har 

gjort ett aktivt val. AP7 Såfa anpassar risken till spararens egen ålder där risken till en 

början är hög men sänks successivt. Fonden använder sig av derivat, samlingsnamnet 

för en form av värdepapper, för att höja risknivån i aktieandelen.
 51

. Ändamålet med 

den höga risknivån är att ge goda möjligheter till värdeutveckling. Eftersom fonden 

har en livscykelprofil så efter 56 års ålder så ökar andelen räntefonder i spararens 

portfölj. Därmed blir sparandet allt mer tryggare ju närmre pension spararen 

kommer.52   

 

Tabell 4.1. Tabellen visar den årliga avkastningen i procent för AP7 Såfa fonden. 

Källa: www.ap7.se  

 
4.2.2 Lågriskportfölj 

Denna portfölj innefattar lågriskfonder. Detta innebär att den beräknade risken eller 

med andra ord standardavvikelsen inte får överstiga 7 enligt pensionsmyndighetens 

hemsida. 

4.1.2.1 AMF Lång 

AMF räntefond Lång placerar i svenska räntebärande värdepapper, framförallt i 

statsobligationer men ibland placeras det i instrument utgivna av 

bostadsfinansieringsinstitut, kreditvärdiga företag och organisationer.
53

 Fonden 

förvaltas aktivt och har en förvaltningserfarenhet på 14 år. Fondavgiften är 0,15 %.
54

 

                                                        
51http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/derivat.4.50a6b4831275a0376d38

0001921.html 2011-04-14 
52 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/del-av-allmanna-pensionen/ 2011-05-

18 
53http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K19&programid=000000000

0 2011-05-01 
54 https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=574293 2011-05-01 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AP7 Såfa 
12,5 -30, 3 19,6 9,6 27,7 11,7 7,7 -42, 4 46,1 15,6 
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4.2.2.2 HQ Corporate Bond 

HQ Corporate Bond är en räntefond och ägs av Carnegie Fonder AB och är 

registrerad i Luxemburg. Fonden investerar i nordiska företagsobligationer och 

fokuserar på obligationer emitterade av företag som innefattas i energi, 

telekommunikation, verkstadsindustri, finans, hälsovård och skogssektorn.
55

 HQ 

Corporate Bond har en förvaltningserfarenhet på 11 år och har en fondavgift på  

0.37%.
56

  

4.2.2.3 Danske Invest Sverige Likviditet 

Danske Invest Sverige Likviditet är en räntefond som investerar i svenska 

räntebärande obligationer och andra räntebärande instrument. Dessa måste vara 

noterade på svensk börs eller svensk auktoriserad marknadsplats.
57

  

Förvaltningserfarenheten på fonden är 22 år och dess fondavgift är 0,16 %.
58

 

4.2.2.4 Skandia Försiktig 

Skandia Försiktig faller in i kategorin blandfond där fonden investerar i första hand i 

svenska räntebärande papper. Innehåller även en mindre del svenska och utländska 

aktier. Skandia Försiktig har en 80/20 fördelning som normalläge, alltså andel aktier 

får inte överstiga 20 %.
59

  Förvaltningserfarenheten är 17 år och fondavgiften ligger 

på 0,36 %.
60

  

4.2.2.5 SPP Generation 40-tal 

SPP Generation 40-tal fond är en aktiv förvaltad generationsfond som investerar i 

svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument som inte 

medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, allvarlig miljöskada, 

produktion av landminor, klusterbomber, kärnvapen och tobak. Eftersom det är en 

generationsfond så anpassas risken allteftersom spararna närmar sig pensionsåldern.
61

. 

Fondavgiften ligger på 0,19 %.
62 

                                                        
55http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KJ0&programid=000000000

0 2011-05-01 
56https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=537639 2011-05-01 
57http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000F5A&programid=000000000

0 2011-05-01 
58https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=865774 2011-05-01 
59http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LSC&programid=000000000

0 2011-05-01 2011-05-24 
60https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=403642 2011-05-01 
61https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=391482 2011-05-24 
62http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LTB&programid=000000000

0 2011-05-24 
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4.2.2.6 Fondernas årliga avkastning 

Tabell 4.2. Tabellen visar den årliga avkastningen i procent för fonderna i 

lågriskportföljen. Källa: morningstar.se samt dn.se  

 

4.2.3 Medelriskportfölj 

Denna portfölj innefattar medelriskfonder. Detta innebär att den beräknade risken 

eller med andra ord standardavvikelsen ska ligga mellan intervallet 7 -15 enligt 

pensionsmyndighetens hemsida.  

4.2.3.1 Länsförsäkringar Pension 2010 

Länsförsäkringar Pension 2010 är en generationsfond som placerar i svenska och 

utländska fondpapper. Fondens placeringar anpassas efter hur lång tid det är kvar till 

pensionen så att andelen aktier minskar med 5 % enheter per år 10 år före pensionen. 

Förvaltningserfarenheten är 33 år och fondens fondavgift är 0,22 %. 
63

 

4.1.3.2 AMF Balansfond 

AMF Balansfond är en blandfond som placerar i utländska och svenska aktier. 

Utländska aktier får dock motsvara högst 30 % av den totala portföljen. Man placerar 

också minst 25 % av kapitalet i den svenska obligationsmarknaden, för att kunna 

balansera börsens svängningar. AMF Balansfond har funnits i 16 år och fondavgiften 

är 0,18 %.
64

 

4.2.3.3 Handelsbanken Läkemedelsfond 

Handelsbanken Läkemedelsfond är en branschfond som placerar i läkemedelsföretag 

världen över. Man inriktar sig främst på företag inom vård, bioteknik, läkemedel och 

medicinteknik. Fonden har funnits på marknaden i 10 år. Fondavgiften är 0,47 %.
65

 

4.2.3.4 Capinordic Funds – Europa Ränta 

Capnorid Funds - Europa Ränta är en passivt förvaltad räntefond som investerar i 

europeiska räntepapper med kort löptid. Räntepapperen är noterade i euro och lämpar 

                                                        
63https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=850602 2011-05-10 
64https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=610121 2011-05-24 
65https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=644005 2011-05-24 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AMF räntefond Lång 
3,0 8,9 5,5 7,8 5,5 0,6 1,1 15,9 2,0 3,1 

HQ Corporate Bond 
3,1 4,8 2,7 2,0 1,0 1,1 2,5 7,1 6,9 7,8 

Danske Invest  
3,9 4,2 3,25 3,2 1,75 1,8 3,2 5,7 2,4 0,8 

Skandia Försiktig 
-1, 0 -4, 5 6,2 6,0 9,1 4,2 1,8 -2, 1 8,3 4,3 

SPP Generation 
-1, 0 -10, 0 8,0 4,2 12,0 3,8 3,2 -4, 6 9,2 3,8 
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sig därför till investerare som vill sprida sin valuta risk. Fonden har funnits i 10 år och 

fondavgiften är 0,18 %.
66 

4.2.3.5 BlackRock Global Small Cap Fund 

BlackRock Global Small Cap är en aktiefond som placerar i snabbväxande företag 

världen över. Målet är att hitta företag som är lågt värderade, som senare visat ha god 

tillväxt. Fonden har funnits i 17 år och fondavgiften är 0,62 %.
67

 

4.2.3.6 Fondernas årliga avkastning 

Tabell 4.3. Tabellen visar den årliga avkastningen i procent för fonderna i 

medelriskportföljen. Källa: morningstar.se samt dn.se  

 

4.2.4 Högriskportfölj  

Denna portfölj innefattar högriskfonder. Detta innebär att den beräknade risken eller 

med andra ord standardavvikelsen ska ligga mellan intervallet 16 eller högre enligt 

pensionsmyndighetens hemsida.  

4.2.4.1 Alfred Berg Norge 

Alfred Berg Norge investerar i företag registrerade på Oslobörsen. För att skapa 

mervärde för investerarna försöker man rangordna företagen efter företags specifika 

faktorer. På så sätt väljer man ut de företag som störst tillväxt möjligheter. Fonden har 

funnits i 15 år och fondavgiften är 0,49 %.
68

 

4.2.4.2 Banco Etisk Sverige 

Banco Etisk Sverige är en aktiefond, som placerar i huvudsyfte på den svenska 

aktiemarknaden. Man har även möjlighet att placera i utländska värdepapper, dock får 

det motsvara högst 10 % av det totala innehavet. Fonden ställer också särskilda krav 

                                                        
66https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=880294 2011-05-24 
67https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=195271 2011-05-24 
68https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=183178 2011-05-24 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Läns. Pension 2010 

-13, 75 -32, 88 8,97 4,37 23,75 1,29 1,15 -17, 74 11,25 -1, 82 
AMF Balansfond 

-5, 72 -21, 6 11,02 8,25 19,17 9,92 -0, 72 -20, 49 19,36 9,29 
HB Läkemedelsfond 

-3, 65 -35, 46 -1, 39 -6, 80 30,03 -7, 61 -4, 26 -11, 18 11,67 -3, 59 
Capnorid Funds  

3,38 3,22 2,02 1,71 1,5 1,91 3,33 4,21 0,56 0,31 
BlackRock Global  

-16, 97 -27, 25 42,08 13,4 12,4 11,15 10,5 -25, 9 23,4 9,7 
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vid förvaltning, där man tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer. Banco Etisk 

Sverige har funnits i 21 år och fondavgiften är 0,33 %.
69

 

4.2.4.3 Länsförsäkringarnas Fastighetsfond 

Länsförsäkringarnas Fastighetsfond placerar i fastighets och byggrelaterade företag i 

Sverige. Man investerar även i liknande företag på Norska, Finska och Danska 

marknaden. Fonden har funnits i 27 år och fondavgiften är 0,38 %.
70

 

4.2.4.4 Didner & Gerge Aktiefond 

Didner & Gerge Aktiefond strävar efter att placera i främst välskötta tillväxtföretag 

inom Sverige med en stabil vinstutveckling. Företagen ska ha en beprövad och 

förståelig affärsidé, samt en stabil företagsledning.  Fonden har också som mål att 

alltid ha minst 90 % av kapitalet investerat i aktier. Fonden har funnits i 17 år. 

Fondavgiften är 0,39 %.
71

 

4.2.4.5 Aberdeen Global – Euro High Yield Bond 

Aberdeen Global är en räntefond. Man placerar i räntepapper inom Europa området 

som har en löptid mellan 1 till 10 år, där främsta inriktningen är tidshorisonten 3-7 år. 

Fonden har funnits i 41 år och fondavgiften är 0,51 %.
72

 

4.2.2.6 Fondernas årliga avkastning 

Tabell 4.4. Tabellen visar den årliga avkastningen i procent för fonderna i 

högriskportföljen. Källa: morningstar.se samt dn.se  

 

                                                        
69https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=853499 2011-05-24 
70https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=313742 2011-05-24 
71https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=291906 2011-05-24 
72https://secure.pensionsmyndigheten.se/FondfaktasidaPopup.html?id=900894 2011-05-24 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Alfred Berg Norge -17, 45 -27, 45 50,04 36,0 53,09 30,14 16,98 -56, 17 73,11 26,74 

Banco Etisk Sverige -14, 68 -49, 61 22,88 14,93 27,48 19,94 -5, 37 -45, 1 42,9 21,29 

Läns. Fastighetsfond 1,92 3,01 28,81 43,48 40,17 36,64 -12, 4 -42, 21 42,87 45,26 

Didner & Gerge 5,08 -34, 96 29,8 19,29 31,75 17,19 -2, 97 -44, 14 73,08 28,02 

Aberdeen Global -13, 6 -6, 5 26,59 15,32 6,43 9,97 -3, 28 -53, 48 108,24 14,31 
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att framställas. För en tydlig 

presentation kommer resultatet att illustreras i form av diagram och tabeller. 

Samtliga uträkningar finns i bilagan.  

 

5.1 Resultat för marknadsindex 
För att kunna tillämpa värderingsmåtten för undersökningen behövdes årlig 

avkastningsdata från SIXRX. Med dessa värden kunde medelavkastningen för 10 år 

räknas ut, 10,6 %. Den riskfria räntan var en given variabel på 5,36 % som var 

hämtad från Riksbankens hemsida. 

 

 

 

 

  

Diagram 5.1. Diagrammet visar SIXRX årliga avkastning mellan åren 2001- 2010.  

Därefter kunde marknadsriskpremien beräknas till 5,24 %, vilket var väldigt centralt 

för resterande uträkningar.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2. Security Market Line.  

Ri 
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Marknadens standardavvikelse och beta beräknades till 31,9 % respektive 1. På så sätt 

värderades Sharpekvoten och Treynorkvoten till 1, 6426 samt 5, 24.  

Fond Standardavvikelsen Sharpekvot Beta Treynorkvot 

AP7 Såfa 31, 9 % 0, 16426 1 5, 24 

Tabellen 5.2. Tabellen visar uträkningar för marknadens standardavvikelse, 

Sharpekvot, Beta och Treynorkvot. 

 

5.2. Portföljernas resultat 
 
5.2.1 Inaktiv portfölj 

Den inaktiva portföljen som består enbart av AP7 Såfa fick en årlig medelavkastning 

på 7, 78 % under tidsintervallet. Vid beräkningarna av riskmåtten kunde det 

konstateras att portföljen fick ett lågt beta på 0,02086 och en hög standardavvikelse 

på 25,969 %.   

Årlig medelavkastning 
(%) 

Beta Standardavvikelse 

7, 78 0, 0208698 0,25969 

Tabell 5.3. Tabellen visar den inaktiva portföljens årliga medelavkastning, beta samt 

standardavvikelse.  

Med hjälp av variablerna från tabell 5.3 kunde Sharpekvoten, Treynorkvoten, CAPM 

och Jensens alfa beräknas ut.  

Sharpekvot (%)  Treynorkvot CAPM (%) Jensens Alfa (%) 

0,093188 3,645298 8,83882 - 1, 05882 

Tabell 5.4. Tabellen visar den inaktiva portföljens Sharpekvot, Treynorkvot, CAPM 

och Jensens alfa 

 
5.2.2 Låg riskportföljen  

Låg riskportföljen består av AMF Räntefond, Danske Invest Sverige Likviditet, HQ 

Corporate Bond, Skandia Försiktig och SPP Generation 40- tal. Med dessa fem fonder 

kunde en sammanställning för lågriskportföljen presenteras. 
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Fond Medelavkastning 
för 10 år (%) 

Beta för 
10 år 

Standardavvikels
en för 10 år 

AMF Räntefond 5, 34 0,02087 0,04604 

HQ Coporate Bond 3,9 0,0256 0,02549 

Danske Invest Sverige 3,02 0,0064 0,05099 

Skandia Försiktig 3,23 0,0318 0,05691 

SPP Generation  2,93 0,04248 0,06568 

Medelvärden 3,684 0,0254 0,049 

Tabell 5.5. Här visas lågriskportföljens samtliga fonders medelavkastning, beta och 

standardavvikelse för 10 år.  

Värdena i tabell 5.5 skiljer sig inte avsevärt från varandra, utan har en jämn linje.  

Portföljen fick en medelavkastning på 3,684 % som förhåller sig bra till fondernas 

avkastning. Betavärdet och standardavvikelsen fick låga siffror som te sig till den 

valda risken. Värderingsmåttens resultat blev låga. Sharpe- och Treynorkvoten samt 

Jensens Alfa fick negativa utgångar. CAPM blev högre än vad den faktiska 

avkastningen.  

Sharpekvot (%) Treynorkvot CAPM (%) Jensens Alfa (%) 

-0, 34270 -66, 0689 5,38542 -1, 70142 

Tabell 5.6. Tabellen visar lågriskportföljens Sharpekvot, Treynorkvot, CAPM och 

Jensens alfa 

5.2.3 Medelrisk portfölj 

Medelriskportföljen består av AMF Balansfond, Handelsbanken Läkemedel, 

Blackrock Global Small Cap Fund, Länsförsäkringar Pension 2010 och Capinordic 

Funds - Europa Ränta. Med dessa fem fonder kunde en sammanställning för medel 

riskportföljen presenteras. 
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Fond Medelavkastning 
för 10 år (%) 

Beta för 
10 år 

Standardavvike
lsen för 10 år 

AMF Balansfond 2,846 0,213896 0,147404 

Handelsbanken  -3, 224 0,26993 0,16558 

BlackRock Global  5,251 0,481876 0,22124 

Länsförsäkringar  -1, 541 0,25786 0,16184 

Capinordic Funds  2,215 0 0,001 

Medelvärden 1,1092 0,24471 0,1394 

Tabell 5.7. Här visas medelriskportföljens samtliga fonders medelavkastning, beta 

och standardavvikelse för 10 år.  

Portföljen visade en dålig utveckling, då två av fonderna hade en negativ medel 

avkastning. BlackRock Global var den fonden med bäst avkastningshistorik. Resultat 

för betat skilde sig inte från mängden. Standardavvikelsen på 13,94 % är 

representativt för portföljens risk. Följden av lågt beta, standardavvikelse och 

medelavkastning fick portföljen negativa värderingsmått. Den förväntade avkastning 

blev högre än den faktiska avkastningen. 

Sharpekvot (%) Treynorkvot CAPM (%) Jensens Alfa (%) 

-0, 30491 -17, 37076 7,702804 -6, 5936 

Tabell 5.8. Tabellen visar medelriskportföljens Sharpekvot, Treynorkvot, CAPM och 

Jensens alfa 

 
5.2.4 Högrisk portfölj 

Högriskportföljen består av Alfred Berg Norge, Banco Etisk Sverige, 

Länsförsäkringar Fastighetsfond, Didner & Gerge Aktiefond och Aberdeen Global. 

Med dessa fem fonder kan en sammanställning för högrisk portföljen presenteras. 

Fond Medelavkastning 
för 10 år (%) 

Beta för 
10 år 

Standardavvike
lsen för 10 år 

Alfred Berg Norge 18,48 1,602 0,4034 

Banco Etisk Sverige 4,33 0,935 0,3082 

Länsf. Fastighetsfond 18,76 0,874 0,2979 

Didner & Gerge  12,21 1,138 0,3399 
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Aberdeen Global  10,41 1,642 0,4084 

Medelvärden 12,838 1,238 0,3515 

Tabell 5.9. Här visas högriskportöljens samtliga fonders medelavkastning, beta och 

standardavvikelse för 10 år.  

Den enda fonden som skiljer sig från mängden i tabell 5.9 är Banco Etisk Sverige, 

som är den enda fonden som hade en medelavkastning under 10 % per år. Resterande 

siffror för varje variabel i tabell 5.9 förhåller sig jämt. Portföljens standardavvikelse 

är hög men är enig med den valda risken. Vilket gjorde att värderingsmåttens Sharpe- 

och Treynorkvoten samt Jensens Alfa fick positiva utgångar. CAPM blev lägre än vad 

den faktiska avkastningen.  

Sharpekvot (%) Treynorkvot CAPM (%) Jensens Alfa (%) 

0,212745 6,038924 11,8486 0,99 

Tabell 5.10. Tabellen visar högriskportföljens Sharpekvot, Treynorkvot, CAPM och 

Jensens alfa 

 

5.3 Sammanställning 
För att få en tydligare bild av värderingsmåttens prestation sammanställdes dessa i tre 

olika diagram för att underlätta en jämförelse mellan de fyra portföljerna. Marknadens 

värden har även lagt in i Sharpekvot och Treynorkvoten för att kunna förtydliga hur 

portföljerna förhåller sig till index.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.3. Portföljernas resultat av Sharpekvot. Den gröna linjen representerar 

marknadens Sharpekvotvärde.  
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Diagram 5.2 presenterar portföljernas Sharpekvot. Det framgår tydligt en varierande 

varians, där lågrisk portföljen har lägst kvot medan högrisk har högst kvot. Endast 

högriskportföljen är över index.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.4. Portföljernas resultat av Treynorkvoten. Den röda linjen representerar 

marknadens treynorkvotvärde.  

Treynorkvotens resultat syns i diagram 5.3. Lågriskportföljen har den klart lägsta 

treynorkvoten med – 66,06. Högriskportföljen visar återigen ett positivt resultat och 

det gör även den inaktiva portföljen. Även här är högriskportföljen över index.  

Diagram 5.5. Här presenteras portföljernas förväntade avkastning och den faktiska 

avkastningen, samt Jensens Alfa. 



25 
 

I de röda staplarna visas portföljernas CAPM, där högrisk portföljen har högst 

förväntad avkastning. Den faktiska avkastningen presenteras i de blåa staplarna i 

diagrammet. Högriskportföljen genererar en bättre faktisk avkastning än den 

förväntade avkastningen. Denna skillnad är Jensens Alfa, som presenteras som de 

gröna staplarna i diagrammet. Resterande portföljer ger sämre faktisk avkastning, 

vilket leder till ett negativt Jensens Alfa 

Tabell 5.11. Visar en sammanställning av samtliga resultat för portföljerna. 

I tabell 5.11 kan se en sammanställning av samtliga resultat. Det kan snabbt 

konstateras att högrisk har haft starkast resultat genom hela undersökningen. Därefter 

kommer den inaktiva portföljen, som följs av låg och medel portföljerna.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.6. Diagrammet visar portföljernas medelavgift. 

Medelavgifterna för portföljen stiger med risken. Diagrammet visar tydligt att högrisk 

portföljen har högts avgift på 0,44 % medan den inaktiva har lägst på 0,15 %.  

Portfölj Sharpe Treynor CAPM Jensens Alfa 

Inaktiv 0,093188 3,645298 8,83882 -1, 05882 

Låg -0, 3427 -66, 0689 5,38542 -1, 70142 

Medel -0, 3049 -17, 37076 7,7028 -6, 593 604 

Hög 0,21275 6,0309 11,848 0,99 
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6. Analys 
Först följer en tekniskanalys av teorierna för att senare föra en djupare diskussion i 
slutanalysen.  

6.1 Analys av Sharpekvot 
Sharpekvoten är ett utvärderingsmått som skildrar den riskjusterade avkastningen i 

förhållande till den risk man har valt. Det som intresserar investeraren är hur mycket 

mer avkastning man har erhållit i förhållande till den totala risken som har tagits. Hög 

risk indikerar på en större avvikelse från medelavkastningen, medan låg risk har en 

lägre avvikelse.  

 

 

 

 

Tabell 6.1. Tabellen visar undersökningens Sharpekvots resultat. Röda resultat 

indikerar på ett sämre resultat och gröna på ett bättre resultat. 

Högriskportföljen och den inaktiva portföljen har ett positivt värde vilket innebär att 

de genererar en större kompensation i förhållande till risken. Detta indikerar på 

medelavkastningen för portföljerna har varit högre än den riskfria räntan under 

tidsintervallet. Högrisk portföljen och den inaktiva portföljen hade en avvikelse från 

medelavkastningen på 35 % respektive 26 %, detta medför att risken kan höjas 

ytterligare.  

Låg- och medelrisk portföljerna fick båda ett negativt Sharpevärde på grund av ett 

sämre medelavkastningsvärde jämfört med den riskfria räntan. Detta betyder att 

portföljerna skulle erhålla en bättre avkastning om de kunnat investera i riskfria 

räntan. 

Baserat på Sharpekvot värdena så fick Högrisk portföljen och den inaktiva portföljen 

bäst riskjusterad avkastning. Det lönar sig och vara passiv aktiv med hög risk eller 

rent inaktiv i sitt sparande.  

Portfölj Sharp 

Inaktiv 0,0932 

Låg - 0, 3427 

Medel -0, 3049 

Hög 0,2127 
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6.2 Analys av Treynorkvot 
Treynorkvoten, mäter liksom Sharpekvoten den riskjusterade avkastningen för 

investeringen. Medan Sharpekvotens riskmått fokuserar på den totala risken, så 

inriktar sig Treynor på den icke diversifierbar risken. Ju högre Treynorindex desto 

bättre riskjusterad avkastning för investeringen. 

 

 

 

 

Tabell 6.2 Tabellen visar undersökningens Treynorkvots resultat. Röda resultat 

indikerar på ett sämre resultat och gröna på ett bättre resultat.   

I tabellen 6.2 visas ett väldigt varierande resultat. Vi fann resultatet till viss del 

svårtolkat på grund den breda variansen mellan högsta och lägsta kvot. Det som kan 

konstateras är att lågriskportföljen sticker ut markant från resterande portföljer. Detta 

kan förklaras återigen av att medelavkastning var svagare i förhållande till den riskfria 

räntan. En vidare förklaring är att betat för portföljen är väldigt defensivt, med andra 

ord en sämre korrelation mellan marknaden och portföljen. Det betyder att Lågrisk 

portföljen har underavkastning i samband per tagen enhet risk. Medelriskportföljen 

inkluderas i detta resonemang, dock med en lägre underavkastning.  

Högrisk portföljen och den inaktiva portföljen har båda fått en positiv Treynorkvot.  

Slutsatsen utifrån resultatet blev att det lönar sig att vara aktivt passiv med högrisk 

eller rent inaktiv i sitt PPM sparande. De två portföljerna som hade negativ 

Teynorkvot hade båda lägre medelavkastning jämfört med den riskfria räntan. För att 

kunna uppnå en högre Treynorvärde måste medelavkastningen vara högre gentemot 

den riskfria räntan.   

6. 3 CAPM och Jensens Alfa 
CAPM beräknar fram den förväntade avkastningen för en specifik investering, eller 

mer generellt värdering av riskfyllda tillgångar. Genom portföljens beta mäts 

volatilitet hos tillgångens avkastning jämfört med marknadsportföljens avkastning. Så 

Portfölj Treynor 

Inaktiv 3,6453 

Låg - 66, 0689 

Medel -17, 3708 

Hög 6,0308 
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om den faktiska avkastningen är lägre än den förväntade får investeringen en lägre 

avkastning än vad givet dennes risktagande. 

 

 

 

 

 

Tabell 6.3. Tabellen visar undersökningens CAPM och Jensens Alfa resultat. Röda 

resultat indikerar på ett sämre resultat och gröna på ett bättre resultat.   

Tabell 6.3 illustrerar de fyra portföljernas CAPM värde och dess faktiska avkastning. 

Vi kan tydligt göra en jämförelse mellan dessa och konstatera att inaktiva portföljen, 

lågriskportföljen samt medelrisk portföljen genererar en lägre avkastning än det 

avkastningskravet som räknat ut genom CAPM. Detta betyder att portföljerna har en 

för hög risk proportionellt med dess avkastning, medan motsatsen gäller för högrisk 

portföljen.  

Slutligen Jensens Alfa, som mäter den marknadsriskjusterade avkastningen och visar 

hur mycket andelsvärdets faktiska avkastning har avvikit från den förväntade 

avkastningen.  

Tabell 6.3 visar denna avvikelse och vi kan fastställa att högrisk portföljen har ett bra 

alfavärde då det minst bör vara noll. Det positiva värdet innebär att andelsvärdet har 

utvecklas bättre i förhållande till riskexponeringen, därmed är portföljen 

undervärderad. Medelrisk portföljen som har det största negativa Jensens Alfa har 

utvecklat ett sämre andelsvärde i förhållande till riskexponeringen.  

Med detta resultat kan vi dra slutsatsen att högrisk portföljen var undervärderad då 

värdet för faktisk avkastning var starkare än CAPM. De tre resterande portföljerna ger 

inte tillräckligt hög avkastning jämfört med den valda risken. Detta resultat påvisar att 

det lönar sig att vara aktivpassiv med en hög risk i sitt sparande av PPM- fonder enligt 

CAPM och Jensens Alfa.  

 

Portfölj Faktisk 
avkastning (%) 

CAPM 

(%) 

Jensens Alfa 

(%) 

Inaktiv 7,78 8,8388 -1, 059 

Låg 2,60 5,3854 - 1, 702 

Medel 3,34 6,8458 -4, 432 

Hög 12,84 11,8487 0,990 
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6.4 Jämförelse mellan Portföljerna och Marknaden. 
Aktivt sparande handlar om att överprestera index, medan passivt sparande ska följa 

index. Vår studie har visat att detta grundantagande inte gäller generellt för våra 

portföljer.  Högriskportföljen var den enda som lyckades följa och överprestera 

SIXRX, vilket de tre återstående portföljerna inte lyckades med. Dessa portföljer 

måste öka sin aggressivitet gentemot den riskfria räntan för att kunna uppnå 

marknadens avkastningskrav. Portföljerna är inte en dålig investering, då de genererar 

fortfarande en positiv avkastning. För PPM- sparare med kortare tid kvar till 

pensionen är dessa portföljer ett optimalt val då ger en högre säkerhet för kapitalet. 

Dock måste vi poängtera att dessa sparare inte går under grundantaganden för Modern 

portföljteori. Dessa sparare är mer ute efter att säkra sitt kapital än att genera högre 

avkastning för så låg risk som möjligt.  

Vårt resultat kan styrkas av tidigare forskning av William Sharpe och Jack Treynor 

som påvisar att fonder har svårt att överprestera index generellt. I deras studier hade 

en övervägande del av fondurvalet presterat sämre än index. Fast det finns svårigheter 

att slå ett index, så är det möjligt genom liknande portföljprofiler. Denna likhet kan 

ses i studiens högriskportfölj och marknadsindex  

6.5 Sammanfattande analys  
Under undersökningens tidsintervall har dessa olika värderingsmått kunnat ge en 

bättre bild av hur de fyra portföljerna har presterat. Värderingsmåtten har gett oss 

portföljernas riskjusterade avkastning med marknadsrisk och med avvikelsen från 

medelavkastningen. Genom CAPM har vi fått den förväntade avkastningen, som med 

Jensens Alfa kunnat göra en över och undervärdering på portföljerna. Utifrån de här 

resultaten har vi kunnat komma fram till att aktiv passiv är den mest lönsamma 

sparformen. Det som dock måste poängteras är att det var bara högriskportföljen som 

hade positiva resultat. 

Anledning till den positiva utvecklingen för högrisk portföljen är till stor del är 

baserade på dess innehåll av aktiefonder. Aktiefonder har historiskt sett haft en positiv  

avkastning. 
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Figur 6.1. Figuren visar hur olika sparformer har presterat sedan 1944. Hämtad från 

aktiespararna.se  

 

Den inaktiva portföljen påvisade svagare resultat än högrisk portföljen, detta tror vi 

beror på att AP7 Såfa är en globalaktiefond med en bredare investeringsprofil, medan 

de fonder som finns i högriskportföljen är landspecifika eller branschspecifika.  

Vid en djupare granskning av portföljens fonder kan få en klarare inblick i faktorer 

som påverkar avkastningen.  Länsförsäkringarnas Fastighetsfond som ingår i högrisk 

portföljen har genererat en avkastning på ca 80 % de senaste två åren. Förklaringen 

till detta är att Riksbanken har medvetet valt att hålla reporäntan på låga nivåer för att 

stimulera ekonomin efter finanskrisen.  Detta har lett till svenska folket har kunnat 

låna pengar till en lägre ränta. Vilket i sin tur har drivit upp priserna på bostäder de 

senaste åren. Detta läge i den svenska ekonomin har gynnat Länsförsäkringarnas 

Fastighetsfond och därmed vår högrisk portfölj.  

 

Låg- och medelriskportföljerna har genererat en sämre avkastning gentemot den 

riskfria räntan. Fonderna i dessa portföljer placerar främst i räntepapper och 

konjunktur okänsliga branscher, exempelvis läkemedel. Om vi sammanbinder detta 

tillbaka till ränteproblematiken där räntorna världen över har legat på låga nivåer 

under det senaste decenniet. USA: s centralbank, Federal Reserve har fortfarande en 

låg reporänta på 0,25 % som är en konsekvens av finanskrisen. Denna problematik 

kan vi se i Capinordic Fund som är en räntefond och ingår i medelportföljen. Fonden 

placerar i europeiska räntepapper och är den enda fonden i urvalet som hade en 

positiv avkastning årligen under tidsintervallet. Dessvärre generade fonden en lägre 

avkastning än den riskfria räntan under hela tidsintervallet.  

Låg- och medelriskportföljernas avkastningsproblematik kan ses ur en annan 

synvinkel genom att granska Handelsbanken läkemedel. Fonden ingår i medelrisk 
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portföljen och investerar läkemedelsbolag och företag som anknyts med vård världen 

över. Läkemedelsbranschen ska vara en konjunktur okänslig bransch men de höga 

utvecklingskostnaderna för att framställa läkemedel samt hög konkurrens från lågpris 

kopior gör det svårt att hålla en organisk tillväxt. 

För att åstadkomma en jämförbar bild av studiens resultat vill vi återkoppla till 

tidigare forskning. Professor Magnus Dahlquist och hans kollegor presenterade i deras 

undersökning att en gång aktiva placerare som senare bli passiva är det sämsta 

sparforms alternativ i systemet. Detta resultat är helt motsatt till vårt då aktiv- 

passivitet med högrisk hade starkast resultat. Anledning till denna motsägelse är att 

professor Magnus Dahlquist inte tog hänsyn till de olika risknivåerna i sin 

undersökning. Det som ger Magnus Dahlquist mer validitet är att hans urval var på 

7500 stycken sparare. 

I Burton Malkiel studie fann vi stöd för vårt resultat, då även han fann passiv 

sparform som lönsam. Det vi fann intresseväckande i hans studie var att de aktivt 

förvaltade fonder presterade sämre än index var på grund av de höga avgifterna. Detta 

är en diskussion vi inte har fört i vår studie, men högrisk portföljen hade högst avgift. 

Avgifter kan ha en stor påverkan på portföljer då den kan dra ner den totala 

avkastningen. Ett vidare resonemang som vi har fört är att avgifterna för de lägre 

presterande portföljerna ”äter upp” avkastningen.    

I vår studie erhöll AP7 Såfa näst bästa resultat. Därmed fann vi fonden tämligen stark 

då det fick ett positivt resultat på tre av de fyra utvärderingsmåtten. Vi har tagit del av 

McKinseys rapport om utvärderingen av AP- fonderna som inte har samma bild av 

AP7 Såfa. Rapporten visar att AP7 fondens misslyckas att uppnå sina avkastningsmål 

under alla mätperioder. Avkastningsmålet på 10,1 % nåddes även inte i vår 

undersökning då den låg på 7, 78 %. Däremot har den lägst fondavgift, proportionellt 

till avkastningen kan detta ses som ett attraktivt sparande.  
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7. Slutsats 
Här presenteras undersökningens slutsats 

Vi ville med uppsatsen undersöka vilken typ av sparande inom PPM- fonder var mest 

lönsamt under en arbetslivstid. De två olika sparformerna som har undersökts är 

aktiv-passivitet och ren inaktivitet.  

 Det resultatet vi kom fram till var att aktivt- passiv med högt risktagande är den 

sparform som är mest lönsam av våra alternativ under en arbetslivstid. Detta påvisar 

att en sparare kan skifta från aktivt sparande till passivt sparande och ändå ha en 

lönsam portfölj. Denna slutsats stämmer inte in på låg- och medelriskportföljerna, då 

de genererar en svag avkastning i förhållande till deras risknivå. Lårisk- och 

medelriskportföljernas profil är optimal för sparare som närmar sig pensionsåldern då 

det blir en säkrare investering, i och med att det är mindre avvikelser från 

medelavkastningen.   

Vi tror att anledningen till att högriskportföljen genererade ett bättre resultat är på 

grund av dess likheter med marknaden, båda har höga svängningar. Det var också den 

enda portföljen som slog SIXRX under den här tidsperioden.    

Vår slutsats är trots att en stor del av PPM- spararna ignorerar myndigheternas 

uppmaning att vara aktiv i sitt pensionssparande, kan ändå spararna få en positiv 

utveckling på sitt kapital med rätt portföljprofil. 
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8. Avslutande Diskussion 

8.1 Implikation 
I en kvantitativ undersökning är datainsamling ett centralt moment, där denna 

undersökning stötte på svårigheter. Insamling av historisk avkastningsdata var 

begränsat för studiens tidsintervall. Vilket gjorde att data för fondernas avkastning 

samlades in från olika källor. Namnbytet på den inaktiva portföljens fond, AP7 Såfa 

orsakade hinder vid insamling av data. Dess svårigheter hade kunnat undvikas om 

mer utförlig statistik hade varit tillgänglig 

Tidsintervallet innefattade två kriser som påverkade världsekonomin markant. Detta 

medförde stora variationer i avkastningen, som påverkade medelvärdet för 

värderingsmåtten. Även vår jämförelse index SIXRX påverkades av dessa nedgångar, 

vilket syns på dess höga standardavvikelse. Av denna anledning blev 

värderingsmåtten svårtolkade i vissa fall. 

8.2 Metodkritik  
CAPM modellen har blivit kritiserad av Eugene Fama och Kenneth French i deras 

artikel i tidningen Journal of Financial Economics. Fama och French förkastar 

CAPM då modellen endast använder sig av en parameter, beta, för att beskriver 

sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Marknadsrisken som beta mäter blir 

missvisande då längden på tidsperioden som mäts blir längre. Variabler som beta inte 

berör tillkommer. Av denna anledning Eugene Fama och Kenneth French påstår att 

relationen inte kan jämföras utan måste modifieras och använda sig av tre faktorer.
73

   

 

Jack Treynors lärling Franco Modiglini fördömder Treynorkvoten, då han påstår 

måtet är missvisande. Blandannat då den endast visar prestationen av systematisk risk 

och inte den totala risken.
74

  

 

Kritik som förs mot Sharpekvoten är dess riskmått, standardavvikelsen. Sharpekvoten 

blir missvisade vid negativa avkastningar då högre standardavvikelse ger lägre 

negativ kvot. Detta innebär att Sharpekvot inte är tillförlitlig vid bedömning av 

sambandet mellan risk och avkastning, där så hög kvot prefereras.  

                                                        
73 Eugene Fama, Kenneth French (1993) s 3-56 
74 Franco Modigliani, Leah Modigliani (1997) s 49 
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Metoden kunde förbättras genom en mer djupgående analys i form av intervjuer med 

auktoriserade förvaltare. Vidare kunde fler fonder ha använts för att se ett tydligare 

mönster för variablerna. Även urvalet av fonderna kunde ha valts medvetet efter en 

specifik profil. Dessa ändringar skulle ge ett mer representativt resultat.   

8.3 Vidare Forskning 
Vidare forskning kring AP7 Såfa bör göras, då den generar sämre avkastning än 

marknadsindexet. Kan AP7 Såfa följa index i förhållande till den risk man har? 

Frågan kan besvaras genom en undersökning om fonden kan höja sin avkastning, där 

man genom att jämföra deras nuvarande placeringsprofil med alternativa investeringar 

för att nå avkastnings målet. Om inte, så tycker vi att pension systemet måste ändras, 

så att inaktiv sparform inte är möjlig.   

Ett annat alternativ till vidare forskning är att jämföra alternativa investeringar med 

traditionella PPM -fonder. Resultatet kan visa om premiepensionssystemet behöver en 

utvidgning där det finns alternativa sparformer till fonder. Alternativa sparformer 

skulle kunna vara ett alternativ, då de inte har förvaltningsavgifter som traditionella 

fonder har, vilket skulle kunna ge positiv effekt på kapitalet. 

Till sist tycker vi generellt att det borde finnas vidare forskning kring hur man ska 

uppnå ett mer aktivt sparande. Ett aktivt sparande är en förutsättning för att man ska 

kunna få en bra pension, den dagen man ska gå i pension.   
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10. Bilagor 
 

10.1 Uträkningar marknaden 
 

SIXRX 

Avkastningen under 2001-2010 i procent:    

    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 -15 -25,6 0,065536 

2002 -36 -46,6 0,217156 

2003 34 23,4 0,054756 

2004 21 10,4 0,010816 

2005 36 25,4 0,064516 

2006 28 17,4 0,030276 

2007 -3 -13,6 0,018496 

2008 -39 -49,6 0,246016 

2009 53 42,4 0,179776 

2010 27 16,4 0,026896 

∑= 106 0 0,91424 

    

Riskfria Räntan = 5,36% per 1/1 2001 

Marknadens Riskpremie= 10,6% - 5,36% =5,24% MRP  
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10.2 Uträkningar lågriskportfölj 
 

AMF Räntefond Lång    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2010 3,1 -2,24 0,00051 

2009 2 -3,34 0,00111 

2008 15,9 10,56 0,01115 

2007 1,1 -4,24 0,00179 

2006 0,6 -4,74 0,00224 

2005 5,5 0,16 0,00002 

2004 7,8 2,26 0,0005 

2003 5,5 0,16 0,00002 

2002 8,9 3,56 0,00126 

2001 3 -2,34 0,0005 

∑= 53,4 0 0,0191 

    

Medelavkastningen 53,4/10=5,34%    

Cov (Rm,Ri)=0,0191/(10-1) =0,00212    

Sd= 0,04604    

Beta = 0,00212/0,101582=0,0208698  

 

Danske Invest Sverige Likviditet   
  

Fondens avkastning på 10år i %     

 Ri (¯Ri- Ri) x2  
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2010 0,8 -2,22 0,0222  

2009 2,4 -0,62 0,00003  

2008 5,7 2,68 0,00071  

2007 3,2 0,18 0,00001  

2006 1,8 -1,22 0,00014  

2005 1,75 -1,27 0,00016  

2004 3,2 0,18 0,00001  

2003 3,25 0,23 0,00001  

2002 4,2 1,18 0,00013  

2001 3,9 0,88 0,00001  

∑= 30,2 0 0,02341  

     

Medelavkastningen 30,2/10=3,02%     

Cov (Rm,Ri)=0,02341/(10-1) =0,00260    

Sd= 0,050990    

Beta = 0,00260/0,101582=0,0255950  

 

HQ Corporate Bond    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2010 7,8 3,9 0,00152 

2009 6,9 3 0,00091 

2008 7,1 3,2 0,00102 

2007 2,5 -1,4 0,00019 

2006 1,1 -2,8 0,00078 

2005 1 -2,9 0,00084 

2004 2 -1,9 0,00036 

2003 2,7 -1,2 0,00014 

2002 4,8 0,9 0,00008 
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2001 3,1 -0,8 0,00006 

∑= 39 0 0,0059 

    

Medelavkastningen 39/10=3,9%    

Cov (Rm,Ri)=0,0059/(10-1) =0,00065    

Sd= 0,02549    

Beta = 0,00065/0,101582=0,0063987  

 

Skandia Försiktig    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2010 4,3 1,07 0,0107 

2009 8,3 5,07 0,00257 

2008 -2,1 -5,33 0,00284 

2007 1,8 -1,43 0,0002 

2006 4,2 0,97 0,00001 

2005 9,1 5,87 0,00344 

2004 6 2,77 0,00076 

2003 6,2 2,97 0,00088 

2002 -4,5 -7,73 0,00597 

2001 -1 -4,23 0,001789 

∑= 32,3 0 0,029159 

    

Medelavkastningen 32,3/10=3,23%    

Cov (Rm,Ri)=0,029159/(10-1) =0,00323    

Sd= 0,05691    

Beta = 0,00323/0,101582=0,0317969    
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SPP Generation 40-tal     

Fondens avkastning på 10år i %     

År Ri (¯Ri- Ri) x2  

2010 3,8 0,87 0,00001  

2009 9,2 6,27 0,00393  

2008 -4,6 -7,53 0,00567  

2007 3,9 0,97 0,00001  

2006 3,8 0,87 0,00001  

2005 12 9,07 0,008226  

2004 4,2 1,277 0,00016  

2003 8 5,07 0,00257  

2002 -10 -12,93 0,01671  

2001 -1 -3,93 0,00154  

∑= 29,3 0 0,038836  

     

Medelavkastningen 29,3/10=2,93%     

Cov (Rm,Ri)=0,038836/(10-1) =0,004315    

Sd= 0,06568     

Beta = 0,004315/0,101582=0,0424779  

 

 

 

Sammanställning av lågrisk portfölj    

    

Fond                        Avkastning    Beta Sd 

AMF Räntefond Lång 5, 34 0,0208698 0,04604 

HQ Corporate Bond 3,9 0,025595 0,02549 
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Danske Invest Sverige 3,02 0,006398 0,05099 

Skandia Försiktig 3,23 0,0317969 0,05691 

SPP Generation 40-tal 2,93 0,0424779 0,06568 

∑                          13,08 0,1271376 0,24511 

Medelvärde   2,62 0,025427 0,049022  

     

Medelvärde BETA 0,1271376/5=0,025427   

Capm  5,36 + (5,24)0,02542806 = 5,38542%   

Sharpekvot (2,62- 5,36)/4,9022= - 0,558932   

Treynorkvot(2,62 - 5,36)/0,025428= - 107,77552   

Jensens alfa 2,62- 5,38542= - 2,7844    
      
     

10.3 Uträkningar medelriskportfölj 
      

AMF Balansfond    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

    

2001 -5,72 -8,566 0,00733 

2002 -21,62 -24,466 0,05985 

2003 11,02 8,174 0,00668 

2004 8,25 5,404 0,00292 

2005 19,17 16,324 0,02664 

2006 9,92 7,074 0,005 

2007 -0,72 -3,566 0,00127 

2008 -20,49 -23,336 0,05445 

2009 19,36 16,514 0,02727 

2010 9,29 6,444 0,00415 

∑= 28,46 0 0,19556 
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Medelavkastning 28,46/10=2,84%    

Cov(Rm,Ri) 0,19556/(10-1)=0,021728    

Beta 0,021728/0,101582 = 0,213896    

Sd=0,147404 

 

    

    

    

Handelsbanken Läkemedelfond    

Fondens avkastning på 10år i %    

 Ri (¯Ri- Ri) x2 

    

2001 -3,65 -0,426 0,0001 

2002 -35,46 -32,236 0,103915 

2003 -1,39 1,834 0,00036 

2004 -6,8 -3,576 0,00127 

2005 30,03 33,254 0,11058 

2006 -7,61 -4,386 0,00192 

2007 -4,26 -1,036 0,0001 

2008 -11,18 -7,956 0,006329 

2009 11,67 14,894 0,02218 

2010 -3,59 -0,366 0,00001 

∑= -32,24 0 0,246764 

 

Medelavkastning -32,24/10=-3,22    

Cov(Rm,Ri) 0,24676/(10-1)=0,02742    

Beta 0,02742/0,101582 = 0,26993    

Sd=0,16558  
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BlackRock Global Small Cap Fund    

Fondens avkastning på 10år i %    

År    

 Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 -16,97 -22,22 0,04937 

2002 -27,25 -32,5 0,10562 

2003 42,08 36,83 0,13564 

2004 13,4 8,15 0,00664 

2005 12,4 7,15 0,00511 

2006 11,15 5,9 0,00348 

2007 10,5 5,25 0,00275 

2008 -25,9 -31,15 0,09703 

2009 23,4 18,15 0,03294 

2010 9,7 4,45 0,00198 

∑= 52,51 0 0,44056 

 

Medelavkastning 52,51/10= 5,25%    

Cov(Rm,Ri) 0,44056/(10-1)=0,04895    

Beta = 0,04895/ 0,101582 = 0,481876    

Sd=0,22124    

 

 

Länsförsäkringar Pension 2010    

Fondens avkastning på 10år i %    

    

 Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 -13,75 -12,209 0,014905 

2002 -32,88 -31,339 0,098213 
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2003 8,97 10,511 0,01104 

2004 4,37 5,911 0,00349 

2005 23,75 25,291 0,06396 

2006 1,29 2,831 0,0008 

2007 1,15 2,691 0,0007 

2008 -17,74 -16,209 0,02627 

2009 11,25 12,791 0,016361 

2010 -1,82 -0,279 0,00001 

∑= -15,41 0 0,235749 

 

Medelavkastningen -15,41/10=-1,54%    

Cov(Rm,Ri) 0,23575/(10-1)=0,026194    

Beta 0,0226194/0,101582 = 0,25786    

Sd=0,16184  

 

Capinordic Funds    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 3,38 1,17 0,00001 

2002 3,22 1,01 0,00001 

2003 2,02 -0,19 0,00003 

2004 1,71 -0,5 0,00002 

2005 1,5 -0,71 0,00005 

2006 1,91 -0,3 0,000001 

2007 3,33 1,12 0,00001 

2008 4,21 2 0,00004 

2009 0,56 -1,65 0,00002 

2010 0,31 -1,9 0,00003 

∑= 22,15 0 0,000221 
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Medelavkastningen 22,15/10= 2,21%    

Cov(Rm, Ri 0,000221/(10-1)=0,000001    

Beta 0,000001/0,15946= 0,0000001    

Sd= 0,001  

 

Sammanställning av medelriskrisk portfölj  
   

     

  Avkastning Beta Sd 

Capinordic  2,215 0,0000001 0,001 

Länsför. Pension -1,54 0,25786 0,16184 

BlackRock  5,251 0,481876 0,22124 

Läkemedelfond -3,22 0,26993 0,16558 

AMF Balansfond 2,84 0,213896 0,147404 

Totalt  5,546 1,2235621 0,697064 

Medelvärde  1,1092 0,24471 0,1394128 

     

Medelvärde BETA = 1,2235621/5= 0,24471   
  

CAPM 5,36 + (5,24)0,24471=7,702804   
  

Sharpekvot (1,1092 - 5,36)/13,941 =-0,30491   
  

Treynorkvot (1,1092 - 5,36)/0,24471= -17,37076   
  

Jensens alfa 1,1092- 7,702804 = -6,593604   
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10.4 Uträkningar högriskportfölj 
 

Alfred Berg Norge     

Fondens avkastning på 10år i %     

År Ri (¯Ri- Ri) x2  

2001 -17,45 -35,93 0,12909649  

2002 -27,65 -46,13 0,21279769  

2003 50,04 31,56 0,09960336  

2004 36 17,52 0,03069504  

2005 53,09 34,61 0,11669056  

2006 30,14 11,66 0,01336336  

2007 16,98 -1,5 0,0002  

2008 -56,17 -74,65 0,55726225  

2009 73,11 54,63 0,29844369  

2010 26,74 8,26 0,00682276  

∑= 184,83 0 1,4649752  

 

Medelavkastningen 184,83/10=18,48%   
  

Cov (Rm,Ri)= 1,46498/(10-1)=0,1627755   
  

Beta = 0,1627755/0,101582 = 1,602405   
  

Sd=0,403454 

 

Banco Etisk Sverige    

Fondens avkastning på 10år i %    

År Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 -14,68 -19,013 0,036138 
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2002 -45,28 -49,613 0,24611 

2003 27,22 22,887 0,05238 

2004 14,93 10,597 0,01122 

2005 27,48 23,147 0,05357 

2006 19,94 15,607 0,02435 

2007 -5,37 -9,703 0,00941 

2008 -45,1 -49,433 0,24433 

2009 42,9 38,567 0,14874 

2010 21,29 16,957 0,02875 

∑= 43,33 0 0,854998 

 

Medelavkastningen 43,33/10=4,33%    

Cov(Rm,Ri)= 0,855/(10-1)=0,095    

Beta=0,095/0,101582= 0,935205    

Sd=0,30822  

 

Länsförsäkringar Fastighetsfond   
  

Fondens avkastning på 10år i %     

År Ri (¯Ri- Ri) x2  

2001 1,92 -16,83 0,02833  

2002 3,01 -15,74 0,02477  

2003 28,81 10,06 0,01012  

2004 43,48 24,73 0,06115  

2005 40,17 21,42 0,04588  

2006 36,64 17,89 0,03201  

2007 -12,39 -31,14 0,09696  

2008 -42,21 -60,96 0,37161  

2009 42,87 24,12 0,05817  
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2010 45,26 26,51 0,07027  

∑= 187,56 0 0,79927  

 

Medelavkastningen 187,56/10=18,75%  

Cov(Rm,Ri)=0,9927/(10-1)=0,08880     

Beta=0,08880/0,101582=0,874170     

Sd=0,29799      
     

Didner & Gerge Aktiefond    

Fondens avkastning på 10år i %    

 Ri (¯Ri- Ri) x2 

2001 5,08 -7,13 0,00508 

2002 -34,96 -47,17 0,2225 

2003 29,8 17,59 0,03094 

2004 19,29 7,08 0,00501 

2005 31,75 19,54 0,03818 

2006 17,19 4,98 0,00248 

2007 -2,97 -15,18 0,02304 

2008 -44,14 -56,35 0,31753 

2009 73,08 60,87 0,37051 

2010 28,02 15,81 0,02499 

∑= 122,14 0 1,04026 

    

Medelavkastningen 122,14/10=12,21% 

Cov(Rm,Ri)=1,04026/(10-1)=0,11558    

Beta= 0,11558/0,101582=1,1378    

Sd=0,33997 

 

Aberdeen Global      
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Fondens avkastning på 10år i %    
  

År Ri (¯Ri- Ri) x2   

2001 -13,6 -24 0,0576   

2002 -6,5 -16,9 0,028561   

2003 26,59 16,19 0,02621   

2004 15,32 4,92 0,00242   

2005 6,43 -3,97 0,00157   

2006 9,97 -0,43 0,00001   

2007 -3,28 -13,68 0,01871   

2008 -53,43 -63,83 0,40742   

2009 108,24 97,84 0,95726   

2010 14,31 3,91 0,00152   

∑= 104,05 0 1,501281   

 

Medelavkastningen 104,05/10=10,40%   

Cov(Rm,Ri)= 1,501281/(10-1)=0,166809 

Beta=0,166809/0,101582=1,642111  

Sd=0,40842  

 

Sammanställning av högrisk portfölj 

      

Fonder   Avkastning Beta Sd 

Alfred Berg Norge  18,48 1,6024    0,4034 

Banco Etisk Sverige  4,33 0,9352 0,3082 

Länförsäkringar Fastighetsfond 18,76 0,87417 0,2979 

Didner & Gerge   12,21 1,1378 0,3399 

Aberdeen Global  10,41 1,642111 0,4084 

Summa   64,19 6,191681 1,7578 
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Medelvärde  12,838 1,238336 0,3515 
       

Medelvärde BETA = 6,191681/5=1,238336 

Capm 5,36 + (5,24)1,2383=11,848692   

Sharpekvot  (12,838 - 5,36)/35,15 = 0,212745   

Treynorkvot (12,838 - 5,36)/1,2383 = 6,038924   

Jensens alfa 12,838 - 11,848 = 0,99    
     

 

 

 

 

 


