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Sammanfattning 

Titel:   Ska jag placera aktivt eller passivt? – En studie om 

premiepensionsvalet 

Nivå:   Kandidatuppsats i Företagsekonomi C med inriktning Finansiering 

Författare:   Niclas Rundlöf & Jimmy Lovén 

Handledare:  Maria Smolander  

Datum:  2012-01-20 

Syfte:   Studien avser att se om ett aktivt sparande och förvaltande av 

premiepensionen leder till en högre avkastning i jämförelse mot att 

låta pengarna ligga kvar i AP7 Premiesparfond 

Metod:  Studien är en statistik analys och har en deskriptiv karaktär där 

sekundärdata ligger till grund för beräkningarna. Studien kan 

således ses som en kvantitativ studie. Vidare har tre stycken aktiva 

portföljval i tre olika riskkategorier tagits fram för att jämföras 

med AP7 Premiesparfonds avkastning. Studien är deduktiv då den 

empiriska prövningen sker med hjälp av redan befintliga 

finansiella teorier.  

Slutsats:   Generellt sett ger högre risk en högre avkastning. Studien visar att 

om premiepensionen ska förvaltas aktivt bör detta göras i 

portföljer med högre risk. Då den valda lågriskportföljen gav lägre 

avkastning än AP7 Premiesparfond.  

Vidare forskning:  Författarna anser det intressant att jämföra om AP7 Såfa skulle 

gynna icke aktiva sparare i högre grad än den gamla AP7 

premiesparfonden. AP7 Såfa är en generationsfond där risken 

anpassas efter spararens ålder. Studien bör därför omprövas då det 

finns tioårig historik om AP7 Såfa.  

Sökord: premiepension, aktiv sparare, premiesparfonden 
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Abstracts 

Title:   Should I be an active or passive investor? A study about the 

Swedish premium pension 

Grade:   Bachelor thesis in Business and Administration  

Authors:   Niclas Rundlöf & Jimmy Lovén 

Supervisor:  Maria Smolander  

Date:  2012-01-20 

Intention:  The purpose of this thesis is to see if an active investment decision 

in the Swedish Premium Pension System would result in a higher 

return than a non-active investment decision. A non-active 

investment decision is equivalent to leaving the money in AP7 

Premium Savings Fund. 

Method:  This thesis is a statistical analysis and has a descriptive character 

in which the calculations are based on secondary data, thus the 

thesis has a quantitative character. Furthermore three active 

portfolios in different risk categories have been chosen. These 

portfolios are compared with the AP7 Premium Savings Fund’s 

returns. The thesis is deductive because it is using existing 

financial theories to do empirical examinations.  

Conclusion:   Generally, higher risk is equal to higher returns. This thesis shows 

that an active investment of the premium pension should be done 

in portfolios with higher risk. Therefore the selected low-risk 

portfolio has lower returns than AP7 Premium Savings Fund. 

Further Research:  The authors would find it interesting to redo this study in the future 

with the new AP7 Såfa as a benchmark.   

Key words:  premium pension, active investments, premium savings fund 
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet ges en problembakgrund för ämnet som valts att studerats. 

Bakgrunden delas in i tre delar; ”Det svenska pensionssystemet”, ”Det allmänna 

pensionssystemet” och ”Premiepensionen” som sedan följs upp av en problemformulering 

och ett syfte. Vidare kommer en fortsatt disposition av studien presenteras.  

1.1 Det svenska pensionssystemet 

Pensionssystemet har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet då man kallade det för den 

allmänna tilläggpensionen, ATP. År 1993 föreslogs en reformering av systemet, då detta 

ansågs vara gammalmodigt. Pensionen i det gamla systemet grundade sig på de femton bästa 

lönerna under en individs livstid vilket ansågs vara ett allt för osäkert system. Det kunde 

påverkas både av politiska och finansiella påfrestningar samtidigt hade antalet pensionärer 

och deras medellivslängd ökat. Att medellivslängden ökade berodde bland annat på att man 

1976 sänkte pensionsåldern från 67 till 65 år, vilket ledde till en ökand medellivslängd med 7 

år.
2
 Det nya reformerade pensionssystemet skulle få en mer försäkringsmässig karaktär.  

1994 godkändes förslagen om reformering av det allmänna tilläggspensionssystemet och det 

nya ålderpensionssystemet trädde i kraft i januari 1995. Därefter beslutade regeringen att 

grunda premiepensionsmyndigheten som skulle fungera som en försäkringsgivare åt 

premiepensionen i det nya pensionssystemet. I slutet av 2009 avvecklades 

premiepensionsmyndigheten och premiepensionen skulle komma att tas över av 

pensionsmyndigheten.
3
 

1.2 Det allmänna pensionssystemet 

Pensionsmyndigheten är idag den myndighet som är ansvarig för det allmänna 

pensionssystemet – det statliga pensionssystemet. Förutom den allmänna pensionen består 

pensionen även av tjänstepension och privat pension.  

Det allmänna pensionssystemet består av tre delar; inkomstpension, premiepension och 

garantipension (som bara gäller för vissa). Varje år avsätts 18,5 procent av en lönetagares 

                                                        
2
 http://www.pensionssystemet.se/PENSIONSPM_april_2010.pdf (2011-10-09) 

3
 http://www.pensionsmyndigheten.se/PPM.html (2011-10-09)  
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årliga lön till den allmänna pensionen. 16 procent utgör inkomstpensionen som förvaltas i 

statens ”riskfria fonder” och påverkas av hur det går för Sveriges ekonomi.
4
 

1.3 Premiepensionen  

De resterande 2,5 procenten utgör den såkallade premiepensionen. Premiepensionen är den 

del av pensionen som man idag har möjlighet att påverka själv genom eget förvaltande i olika 

fondval, som i sin tur kan leda till en högre avkastning och en bättre pension. Om man istället 

låter dessa pengar vara så placeras de automatiskt i AP7 Premiesparfond (Sedan 2010 

förvaltas premiepensionen i AP7 Såfa, Statens ålderkullsfördelningsalternativ).
5
 

Figur 1 – Pyramiden symboliserar dem olika pensionssparformer och den del som är orange 
premiepensionen  

 

 

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det talas mycket om hur ett aktivt, effektivt sparande och förvaltande av premiepensionen kan 

leda till en högre avkastning. Premiepensionen är de 2,5 procent av den allmänna pensionen 

som en individ själv kan placera i olika fondval, exempelvis; låg, medel eller högriskfonder. 

Frågan är dock om det verkligen är fördelaktigt att placera sin premiepension i egna fondval 

och vara en såkallad aktiv sparare.  

Enligt pensionsmyndigheten hade pensionsspararna 2010 en genomsnittlig värdeökning på 

11,7 procent. Det häpnadsväckande var att den fond som gav bäst avkastning, rättare sagt 12,9 

procent var AP7.
6
 Så är det verkligen värt att förvalta sin premiepension själv? 

Problemet har valts då båda författarna själva står inför premiepensionsvalet och såg detta 

som en möjlighet att få större kunskap om det. Birgitta Johansson framhäver vikten av att 

placera den förhållandevis lilla del av pensionen redan i unga år.
7
 Detta är ett av många inlägg 

                                                        
4
 http://www.ppmnytt.se/orange-kuvert-och-pension.html (2011-11-02) 

5
 http://www.pensionsmyndigheten.se/Premiepension.html (2011-11-02) 

6
 http://www.pensionsmyndigheten.se/3533.html (2011-10-03) 

7
 Johannson B. s.45 (1998), ”Det nya pensionssystemet” SNS Förlag Stockholm  

http://www.ppmnytt.se/orange-kuvert-och-pension.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/Premiepension.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/3533.html
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i den ständigt pågående debatten om de positiva aspekterna med att aktivt förvaltande av 

premiepensionen. AP7 Premiesparfond placerar likt alla andra sparare i värdepapper vilket 

innebär att vår premiepension förhoppningsvis placeras på bästa möjliga sätt. Frågan är då om 

det verkligen finns några incitament att förvalta sina pengar själv när det automatiska blir 

förvaltade av ”proffs” i den sjunde AP fonden.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om ett aktivt sparande och förvaltande av 

premiepensionen leder till högre avkastning i jämförelse med ett icke aktivt sparande.  

1.4 Avgränsning 

Studien kommer avgränsa sig till hur ett aktivt eller icke aktivt sparande av premiepensionen 

kan leda till en ökad pension. Studien kommer således inte ämnas till att undersöka den andra 

delen av den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpensionen. Andra pensionssparanden 

så som tjänstepension och privat pension kommer heller inte beaktas.  

Vidare kommer studien undersöka individer som har 40 år kvar till pension och förutsätta att 

pensionen kommer att betalas ut under 20 år.   

Studien kommer inte heller ta de nya generationsfonderna i beaktning då dessa är relativt nya 

och inte har tillräckligt med historisk data bakom sig. Dessa kan därför vara intressanta att 

undersöka i framtiden då dessa kommer påverka avkastningen.  

Studien avser inte att ta alla premiesparfonder fonder i beaktande utan avser endast att 

undersöka 14 stycken olika premiesparfonden fonder som är sammansatta i tre olika 

portföljer.  
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2. Metod  

I detta avsnitt beskrivs metoderna för att genomföra studien och kunna svara på dess syfte. 

För att genomföra detta kommer tre portföljer tas fram från två oberoende webbsidors 

rekommendationer. Portföljerna kommer också vara av tre olika riskkategorier beroende på 

vilken risk en individ är villig att ta. Portföljernas avkastning kommer sedan att jämföras med 

avkastningen för AP7 Premiesparfond och MSCI World Index.  

2.1 Val av metod 

Studien är kvantitativ då den grundar sig på statistisk och kvantifierbar sekundärdata. Den har 

en deskriptiv karaktär där beräkningarna kommer att ske med hjälp av finansiella teorier. 

Teorierna handlar om risk, avkastning, portföljteori och tidigare forskning. Dessa är 

förenklade bilder av verkligenheten och således studiens synsätt. Studien gör en empirisk 

prövning med hjälp av teorierna och studien kan därför ses som deduktiv. Generella slutsatser 

om de valda portföljerna kommer därför dras genom de olika utvärderingsmåtten.  

Studien kunde även genomförts med kvalitativ data och ett induktivt angreppsätt. Dock ansåg 

författarna den kvantitativa insamlingsmetoden som den mest lämpliga då studien grundar sig 

på historisk data. Ett induktivt angreppssätt anses även det opassande då författarna avser att 

presentera empiriska resultat genom redan befintliga utvärderingsmått.
8
  

2.2 Datainsamling  

Studien kommer tillämpa empirisk data för att genomföra de beräkningar som anses vara 

lämpliga för att uppfylla studiens syfte. Insamlingen av data kommer primärt ske genom 

sekundärdata, d.v.s. data som redan är offentlig, så som statistik från databaser etc.
9
 

Data är insamlad från olika databaser där morningstar.se och Bloomberg är de primära 

källorna. Kompletterande uppgifter har samlats in genom offentliga handlingar och samtliga 

data har blivit sammanställda och uträknade i Excel.   

2.3 Portföljval  

Portföljerna är sammansatta genom färdiga portföljval hos två oberoende webbsidors 

rekommendationer, aktiespararna.se och morningstar.se. Portföljerna är sedan indelade i tre 

olika riskkategorier: låg, medel och högrisk. Sammansättningen är gjord utifrån webbsidornas 

                                                        
8
 Johannesson A. & Tufte P. A. s.259 (2003) – ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 

9
 Johannesson A. & Tufte P. A. s.272 (2003) – ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
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rekommendationer. Avkastningen har beräknats genom att vikta den historiska avkastningen 

hos varje fond i varje portfölj för att sedan beräkna en geometrisk avkastning för hela 

portföljen. Den geometriska avkastningen är uträknad för en tioårsperiod med data från års- 

och dagsbasis. Sedan har studien viktat portföljerna vilket innebär att man tar hänsyn till hur 

stor andel varje fond har i den totala sammansatta portföljen där den totala portföljen är 100 

procent.  

2.4 Utgångspunkt för beräkningarna   

Vid beräkningar av nuvärden har studien använt sig av annuiteter. Den diskonterade 

avsättningen till premiepensionen per år multipliceras med annuitetsfaktorn. Det framtida 

värdet beräknats därefter genom att ta det totala nuvärdet av annuiteten och multiplicera med 

den geometriska årsavkastningen upphöjt i antalet år som individerna har fram till pension. I 

vårt fall 40 år.  

Studiens beräkningar kommer alltså utgå från ett visst antal premisser. För det första 

förutsätter studien att individen som premiepensionssparar har 40 år kvar till pension. Studien 

antar här att individerna arbetar från 25 års ålder och går i pension när han eller hon är 65 år 

gammal. För det andra förutsätter studien att individen kommer ta ut sin pension i 20 års tid, 

och att individen kommer gå bort efter 85 års ålder.
10

 För det tredje utgår studien från att 

individerna har två olika ingångslöner vid 25 års ålder, 20 000 kronor respektive 30 000 

kronor i månanden. Årsinkomsterna blir således 240 000 kronor och 360 000 kronor och ger 

årliga avsättningar till premiepensionen på 6000 kronor respektive 9000 kronor. För det fjärde 

använder sig studien av en årlig reallöneökning som är 2,6 procent. Detta antagande ligger i 

linje med Statens Medlingsinstituts reallöneberäkningar de senaste 15 åren.
11

 

Reallöneökningen kommer således användas som tillväxttakten ”g” i nuvärdesberäkningarna. 

För det femte så kommer den genomsnittliga geometriska avkastningen på tio år för 

respektive portfölj representera diskonteringsräntan ”r” i nuvärde samt framtida 

värdeberäkningarna. Det sjätte och sista antagandet är att personen som gör ett aktivt 

premiepensionsval bara gör ett aktivt portföljval under sitt liv och låter premiepensionen ligga 

kvar i portföljen. 

                                                        
10

http://www.scb.se/ (2011-11-08) 
11

 http://www.mi.se/aktuellt/lev3_akt_reallon.html (2011-12-01) 

http://www.scb.se/
http://www.mi.se/aktuellt/lev3_akt_reallon.html
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2.5 Metodkritik  

Studien kunde blivit mer reliabel om fler portföljer i respektive riskkategori hade undersökts. 

Detta hade bidragit till en större trovärdighet i slutsatserna. 

Kritik kan även vändas mot studiens tidsrymd. Det hade varit bra att göra studien under en 

längre tidsperiod då sparandet sträcker sig över en lång tid. Författarna anser det dock vara 

fördelaktigt att det under undersökningsperioden både funnits stark tillväxt och recession. 

Något som också kan ifrågasättas är att hur man kan beräkna ett framtida värde på historiska 

värden? Här måste det tas hänsyn till är att de beräkningar som görs endast är prognoser och 

kan inte stämma till 100 procent. Då studien är en statistik analys skulle en djupare 

regressionsanalys varit att föredra. Vid beräkning av de framtida värdena kan invändningar 

göras. Då studien valt att först beräkna nuvärdet av en växande annuitet istället för framtida 

värdet av en växande annuitet. Anledningen varför detta gjordes är för att pensionssparandet 

är väldigt långsiktigt och att nuvärdet av en växande annuitet tar hänsyn till den uppskattade 

reallöneökningen för perioden.  

2.6 Källkritik  

Att vi endast använt morningstar.se och Bloomberg som primära informationskällor kan ses 

som en nackdel. Vidare presenterar endast morningstar sina siffror på årsbasis. Om studien 

kunde fått avkastningen per dag eller per månad hade den på så sätt kunnat visa 

svängningarna mer, räknat ut avkastningen per år för att på så sätt visa att den givna 

årsavkastningen verkligen stämmer. Tyvärr kunde författarna inte få den tillgången till de 

önskade databaserna. 

I annat fall anses morningstar som en trovärdig källa, då den används som källa för olika 

branschtidningar så som Dagens Industri och Affärsvärlden. Detta gäller även för Bloomberg. 

Författarna har i vissa fall valt att analysera resultatet genom icke akademiska artiklar, 

närmare bestämt böcker. Trots risken om ett eventuellt vinklat synsätt i den icke akademiska 

litteraturen anser vi den pålitlig samt bidragande. 
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2.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet syftar till hur relevant de data man väljer att använda sig av presenterar fenomenet 

man undersöker.
12

 Undersökningen syftar till att beräkna risken för de valda portföljerna 

något som studien också visar.  

De data som presenteras är baserad historik och redan färdigställd statistisk för respektive 

fonders utveckling de senaste tio åren och anses väldigt hög då de är baserade på bolagens 

konsekventa redovisning. Något som kan missas då avkastningen är redovisad på årsbasis är 

dess volatilitet. För att visa detta tydligare skulle man kunna redovisa avkastningen på 

månadsbasis eller dagsbasis. I somliga fall har studien använt sig av dagskurser för att räkna 

ut årsavkastningen. Detta ger studien högre validitet.  

Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig data är för en specifik studie. Reliabiliteten kan beskrivas 

som det data som används för en specifik studie, vilken typ av data som används och 

insamlingsätten för dessa. En studies reliabilitet kan också vara hög ifall flera forskare 

undersöker samma problem och kommer fram till samma sak.
13

 

Då studien avser att mäta avkastningen för varje portföljs innehav är dessa baserade på data 

från morningstar och Bloomberg. Författarna anser inte att de historiska värdena för 

avkastningen för respektive portföljinnehav är missvisande då morningstar och Bloomberg är 

oberoende utgivare av fondinformation. I linje med detta anser författarna att studien har hög 

reliabilitet och att det är hög tillförlitlighet på de data som används. 

Då tidigare studier kring premiepensionen har gjorts och att liknande resultat har framkommit 

ökar också reliabiliteten. Något som enligt Johannesson och Tufte kallas för ”inter-rater-

reliabilitet”.
14

  

                                                        
12

 Johannesson A. & Tufte P. A. (2002) s.47– ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”  
13

 Johannesson A. & Tufte P.A. s 28-29 (2002) – ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
14

 ibid 
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3. Teoretisk referensram  

Avsnittet tar upp finansiella teorier som ligger till grund för empirin och därmed studiens 

synsätt när det gäller risk, avkastning och portföljutvärdering. Därefter presenteras tidigare 

forskning som kommer ligga till grund för tolkning av empirin.  

3.1 Portföljvalsteori 

En portfölj avser en samling av investeringar så som värdepapper, tillgångar och skulder. 

Dessa investeringar skapar tillsammans en portfölj. Om det från början hade varit givet vilken 

avkastning samtliga investeringar skulle ha gett vore valet av tillgångar enkelt. En person 

skulle självklart investera sina tillgångar där högst avkastning ges givet en viss risk samt 

belåna sig till sin maxgräns givet att avkastningen för investeringen är större än kostnaden för 

upplåningen. Nu är tyvärr inte avkastningen för en portfölj given på förhand. Ett annat gängse 

antagande gällande portföljvalsteori är att en längre investering ska ge en högre avkastning 

och vise versa. Detta då man binder pengarna på en längre period. Vidare antas det att om en 

investerare tar en högre risk bör denne också ha möjligheten till en högre avkastning. 

Exempelvis, om en portfölj består av en aktie står investeraren en stor risk men även en 

möjlighet till hög avkastning.
15

  

Andra aspekter som bör beaktas vid skapande av en portfölj är exempelvis den riskfria 

avkastningen och hur diversifierad portföljen är, d.v.s. hur spridd risken är. Om den riskfria 

årsavkastningen för en tioårig stadsobligation är 4 procent kan detta sättas i förhållande till en 

portfölj som kan antas ge en avkastning på 5 procent med stora rörelser.
16

  

En diversifierad portfölj bör innehålla tillgångar som inte samvarierar eller som samvarierar i 

låg utsträckning. Om två tillgångar har hög samvariation kommer de följas åt i uppgång och 

nedgång. Detta skapar en hög risk men en möjlighet till hög avkastning. Om en portfölj 

istället innehåller olikartade tillgångar som har en negativ samvariation kommer investeraren 

att ha skapat sig en säkrare investering men med en antagen lägre avkastning. Ett exempel på 

två olikartade tillgångar är, aktier och fastigheter. 
17

 

                                                        
15

 Hillier, David & Ross, Stephen, 262-268 et.al., (2010) ”Corporaate Finance, European Edition”, McGraw 

Hill – Higher Education. 
16

 http://www.riksbank.se (2011-12-21) 
17

 Hillier, David & Ross, Stephen, 262-268 et.al., (2010) ”Corporaate Finance, European Edition”, McGraw 

Hill – Higher Education. 

http://www.riksbank.se/
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3.2 Risk 

Risk är ett relevant begrepp att ta upp när det gäller fondsparande. Risk kan definieras på 

olika sätt. I samband med fonder är risk det samma som möjligheten att fonderna tappar sitt 

värde. Denna risk kan vara olika stor beroende på vilken typ av portfölj du väljer att spara i. 

Den typ av sparande som ofta anses som minst riskfylld är att ha pengarna på ett sparkonto. 

Något att beakta är dock att ett sparsätt med låg risk medför låg avkastning. Om man istället 

utsätter sig för större risk blir chanserna för större för högre avkastning. Man belönas alltså 

för sin riskaptit.
18

 

Den ovan beskrivna risken är en förklaring av en risk för en specifik fond, men det finns dock 

sätt att minska risken. Att investera i en portfölj kan ses som en försiktighetsåtgärd då riskerna 

för investeringen sprids över flera fonder och således över flera aktier. Detta kallas för 

diversifiering.
19

 Exempelvis måste aktiefonder enligt lag innehålla minst 16 olika företags 

aktier. Om dessa 16 aktier inte samvarierar skapas en riskreduktion och om de samvarierar 

skapas en riskökning. Genom att välja aktier som inte samvarierar, d.v.s. diversifiera sin 

portfölj, kan den osystematiska risken reduceras, dock så återstår marknadsrisken. 

Marknadsrisken kan således inte diversifieras bort då denna endast påverkas av konjunktur, 

räntor och inflation.
20

  

3.2.1 Beta  

Beta är ett mått på hur en tillgång samvarierar med marknaden i helhet. Det kan även ge en 

indikation på hur känslig en portfölj/tillgång är. Beta kan vara såväl negativt som positivt . 

Om Beta har ett värde på minus ett rör sig den gjorda investeringen tvärt emot marknaden i 

helhet, d.v.s. när marknaden går ner går vår investering upp. Har däremot en tillgång ett Beta 

på plus ett följer tillgången marknaden i helhet och har investeringen ett Beta på noll finns det 

ingen förklaring mellan marknadens rörelser och våra underliggande tillgångar i 

investeringen. Ett gängse antagande är att ett högt Beta betyder högre risk i portföljen. 

Exempelvis, om marknaden i helhet går tillbaka med 1 procent dag X och vår tillgång har ett 

Beta på 1,2 kommer vår tillgång att backa 20 procent mer än marknaden som helhet. Samma 

                                                        
18

 Pia Nilsson, s.39, ”Placera i fonder till din framtida pension”  
19

 Lars Vinell & Adri De Ridder, s.45–56, ”Aktiers avkastning och risk” 
20

 Pia Nilsson, s.39, ”Placera i fonder till din framtida pension” 
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resonemang gäller vid en uppgång, alltså stiger marknaden med 1 procent ökar vår tillgång 

med 20 procent.
21

 

β = Cov (Ri, RM) 

    σ
2
 (RM) 

 

Studien är genomförd med portföljer som grund vilket innebär att ett enskilt Beta inte är det 

relevant. Därför kommer det i undersökningen användas ett vägt Beta för portföljen. De 

vägda betavärdena för respektive portfölj återfinns i bilaga 1.
22

 

3.2.2 Determinationskoefficienten 

Determinationskoefficienten, R
2
, är ett mått som förklara till hur stor del variationen i en 

tillgång som kan förklaras med förändring i marknadsindex. Korrelationskoefficienten (R) 

kan inta ett värde mellan minus ett och plus ett. Detta innebär att värdet på R i kvadrat endast 

kan vara positivt och återfinnas i intervallet noll till plus ett. Om en aktie har högt R
2
, 

exempelvis 0,8 indikerar det på att aktiens variation till hög grad samverkar med 

marknadsportföljens. Vid ett lågt R
2
 består en akties totala variation till största del av den 

företagsspecifika variationen.
23

 Vidare hävdar Adri De Ridder och Lars Vindell att det är 

svårt att säga vilket R
2
 värde som är det optimala.  

Determinationskoefficienten har en annan betydelse när man tar hänsyn till portföljer. En 

portfölj består av ett visst antal aktier och innehavet i portföljen betyder en viss risk. Om det 

vidare antas att en investerare vill ha minsta möjliga risk för en given avkastning kan R
2
 vara 

väsentligt. När determinationskoefficienten är ett eller nära ett betyder det att portföljen 

endast står marknadsrisken. Om en portfölj endast står marknadsrisken kan risken avläsas i 

Betavärdet för portföljen.
24

  

 

 

                                                        
21

 Hillier, David & Ross, Stephen, s.288ff et.al., (2010) ”Corporaate Finance, European Edition”, McGraw Hill 

– Higher Education. 
22

 Hillier D. & Ross S. et.al. s.324-328 (2010) ”Corporaate Finance, European Edition”, McGraw Hill – Higher 

Education.  
23

 Vinell L. & Ridder A.D. s.122 (1995) - ”Aktiers avkastning och risk”  
24

 Vinell L. & Ridder A.D. s.123 (1995) - ”Aktiers avkastning och risk” 
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Ovan visas formeln för korrelationskoefficienten. För beräkna determinationskoefficienten 

från denna formel krävs det endast att man sätter ekvationen för korrelation i kvadrat.  

  R2 = (R)2 

3.2.3 Varians 

Variansen är ett spridningsmått som i stor utsträckning liknar standardavvikelsen. Skillnaden 

är att variansen är avvikelsen i kvadrat som eliminerar eventuella negativa värden. Variansen 

beskrivs även som hur mycket populationens, urvalet sprider sig från väntevärdet.
25

 

     

3.2.4 Standardavvikelse 

Spridningen uppskattas ofta genom standardavvikelsemåttet då data är kvantitativ, dock ger 

detta ett mer tillförlitligt mått på spridingen vid en normalfördelning.
26

 Med en 

normalfördelning menas att materialet är symetriskt omkring sitt medelvärde. Enkelt uttryckt 

kan det uttryckas som desto fler observationer desto bättre material. Standardavvikelsen ger 

vid ett normalfördelat material ett mått på hur stor spridningen kommer vara omkring 

medelavkastningen. 
27

 

   

                                                        
25

 Körner S. & Wahlgren L. s.81 (2006) – ”Statistisk dataanalys”, Studentlitteratur AB 
26

 ibid 
27

 Hillier D. & Ross S. et.al. s.243-245  (2010) ”Corporaate Finance, European Edition”, McGraw Hill – 

Higher Education. 
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3.3 Avkastning  

Avkastning används för att mäta vilken värdeökning en kapitalinsats har haft under en 

bestämd period. Den benämns även som räntabiliteten på den gjorda kapitalinsatsen. 

Avkastningen skiljer sig mellan olika kapitalinsatser då den är beroende av risken. En 

placering med en hög avkastning innebär ofta en hög risk, medan låg avkastning innebär lägre 

risk. Individer måste därför vara medvetna om förhållandet mellan risk och avkastning.
28

   

3.3.1 Medelvärden  

Medelavkastning för en portfölj kan uppskattas på flera olika sätt. De två vanligaste formerna 

är aritmetiskt- och geometriskt medelvärde. Det aritmetiska medelvärdet går dock inte att veta 

i förväg. Det kan däremot uppskattas genom observerande och kan också kallas för förväntad 

avkastning. Detta kan beräknas genom att man tar den genomsnittliga räntabiliteten under ett 

visst antal perioder dividerat med antalet tidsperioder.
29

 

Det geometriska medelvärdet är den mest rättvisande formen av medelvärde vid beräkningar 

av exempelvis kvoter, procentvärden, index och tillväxttakter då detta tar hänsyn till 

extremvärden, så kallade ”outliers”, till skillnad från det aritmetiska medelvärdet.
30

  

 GeoMedel = ((1+x1)  (1+x2) …  (1+xn)1/n )-1 

3.3.2 Förväntad portföljavkastning 

Den förväntade avkastningen kan även beräknas för en hel portfölj av värdepapper. Vilket 

anses förnuftigt då den här studien syftar till att undersöka portföljers avkastning. Den 

förväntade avkastningen hos en portfölj innebär en viktad avkastning hos portföljens innehav. 

Genom att sprida sin kapitalinsats i en portfölj minskar risken på den förväntade avkastningen 

för portföljen. Den förväntade avkastningen för portföljen beräknas genom att man adderar 

portföljandelarna för varje aktie multiplicerat med den genomsnittliga avkastningen för varje 

aktie.  

(E) Rp = XA  E(RA) + XB  E(RB) 

                                                        
28

 Wallentin, C (2006) - "Ekonomernas uppslagsbok för alla” 9 uppl., Liber 
29

 Corporate Finance, European Edition (2010), s. 247–250 
30

 Bertilsson. Å (2011) – ”Företagsekonomi B, Finansguiden, Investering och finansiering”  
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3.4 Växande Annuiteter 

I kommande delavsnitt presenteras väsentliga modeller som kommer användas för att 

beräkna de olika portföljernas nuvärden som ligger till grund för dess framtida värde.  

3.4.1 Nuvärdesberäkningar 

Nuvärdesberäkningar används för att se hur en portföljs framtida värde speglar dess nuvärde. 

Nuvärde av en aktie, fond eller portfölj kan beräknas enligt många modeller. Studien har valt 

att använda sig av formeln för växande annuitet. Här utgår beräkningarna från redan i förväg 

bestämda betalningar. Genom att använda sig av växande annuiteter kan studien visa hur 

mycket värdet på de framtida betalningarna är idag. Annuiteterna beräknas genom att löpande 

betalningar diskonteras och multipliceras med en annuitetsfaktor som löper över perioden.
31

 

 

3.42 Framtida värde 

Det framtida värdet är det prognostiserade nominella av alla framtida avsättningar med en 

konstant värdeökning. Genom att multiplicera den årliga avsättningen med ett plus räntan 

upphöjt i tiden ges en indikation på det framtida värdet.
32

  

FV = C (1+r)
t 

                                                        
31

 Wramsby G. & Österlund U. s.50–54 (2005)  – ”Företagets finansiella miljö”, Wramsby/Österlund cop. 2004 

11 uppl.  
32

 Hall R.E. & Lieberman M. s.399 (2011) ”Microeconomics: Principles and Applications” South Western 

Educational Publishing  
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3.5 Teoretisk syntes  

I den teoretiska syntesen kommer de utvalda teorierna kopplas samman med 

problemfrågeställningen. Sambanden illustreras i figur 2. Teorierna kan ses som verktyg 

för att utvärdera de olika portföljerna. De ger även konkreta värden som gör det möjligt 

att jämföra de olika portföljerna med varandra och ger en indikator varje portföljs 

risknivå.  

 

De valda teorierna baseras på olika empiriska variabler vilket gör det möjligt att dra 

slutsatser. De områden som förklaras genom de valda teorierna är risk, avkastning och 

framtida värden. De riskmått som kommer appliceras på empirin är; Standardavvikelse, 

Varians, Beta och determinationskoefficienten. Dessa fyra mått ger en indikation på hur 

spridningen ser ut, hur stor samvariationen mellan portföljen och marknaden är samt 

hur volatil portföljen är gentemot marknaden i helhet. När riskmåtten är beräknade har 

studien använt sig av en geometrisk medelavkastning för att beräkna 

medelavkastningen för respektive portfölj under den valda tidsperioden. Det sista steget 

är att prognostisera det framtida värdet på de kuponger som årligen inbetalas. I studien 

är kupongerna 6 000 kronor och 9 000 kronor varje år. För att beräkna ett framtida 

värde har formeln för växande annuiteter används. Detta är de verktyg som författarna 

har valt att fokusera på och lyfta upp för att kunna dra meningsfulla slutsatser mellan de 

olika portföljerna. 
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Figur 2 – Teoretisk syntes, bilden illustrerar hur teorierna har kopplats ihop med empirin 

 

 

 
 

 

 

3.6 Tidigare forskning  

Ämnet som behandlas studien är inget unikt och har behandlats flertalet gånger innan. Här 

nedan kommer fyra olika forskningar/artiklar presenteras som har bidragit till denna studie. 

Den första är ”Placera i fonder för din framtida pension” skriven av Pia Nilsson.
33

 Boken 

beskriver hur ett aktivt förvaltande av sin premiepension kan leda till en högre pension. Där 

hon poängterar att pensionen är ett mycket långsiktigt sparande och att aktiemarknaden 

historiskt sätt har haft den mest lönsamma utvecklingen och således det bästa sättet att få en 

god räntabilitet på det investerade kapitalet.   

                                                        
33

 Nilsson. P. (2000) ”Placera i fonder för din framtida pension”, Sellin & partners 2010  
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Stefan Engström och Anna Westerberg talar om det aktiva valet i sin artikel, ”Active 

Investments Decisions in the new Swedish pension system”. Här omnämns det nya Svenska 

pensionssystemet och premiepensionen samt hur dess förändringar de senaste åren uppmanar 

svenska medborgare att fatta ett mer aktivt beslut. Studien är väldigt omfattande och tar med 

fler olika scenarier samt har ett urval på 150 000 personer. För varje scenario ställs en hypotes 

som författarna senare testar och utvärderar. Författarna lägger stor vikt på det faktum att 

pensionssparande är symboliserat med stor risk. Deras grundproblem liknar det som är ställt i 

denna studie dock med skillnaden att Engstöm och Westerberg i högre grad fokuserar på vem 

omläggningen av systemet gynnar. De kommer fram till att det finns en stor skillnad mellan 

samhällsklasser och den sociala statusen när det gäller ett aktivt val av pensionssparandet.
34

 

I artikeln Journal of Political Economy, publicerad av Eugene F. Fama & James D. MacBeth 

behandlas problematiken om hög risk är detsamma som hög avkastning. Eugene F. Fama och 

James D. MacBeth gör flertalet hypotesprövningar gällande detta samband. De menar i sin 

slutsats att de inte kan förkasta hypotesen om att risk inte återspeglar sig i avkastningen. 

Vidare kan inte heller ett linärt samband mellan variabeln risk och avkastning påvisas. Efter 

att ha konstaterat detta påstår de dock att det verkar finnas ett generellt samband mellan risk 

och avkastning.
35

  

I artikeln Business ”Risk and Return: A Test of Simultaneous Relationships” beskriver 

Benjamin M. Oviatt och Alan D. Blauerschmidt ett negativt samband mellan risk och 

avkastning i vissa sektorer. Studien utgår från en paradox som Edward H. Bowman 

publicerade, ”A Risk/Return Paradox for Strategic Management”. Något som i många fall går 

emot vad individer strävar efter vid val av tillgångar. Sambandet visades av Bowman främst i 

den industriella sektorn. Oviatt och Bauerschmidt utgår därefter från Bowmans resonemang i 

en egen studie där de argumenterar för att den företagsspecifika risken är sammankopplad 

med den förväntade avkastningen. Ett samband som inte gick att bevisa vad det gällde 

marknadsrisken.
36

 

 

Dessa fyra inlägg artiklar/böcker har givit studien en grund att stå på och ger dessutom 

verktyg om hjälper författarna att analysera sitt eget material. Med detta sagt återfinner ni fler 

                                                        
34

 Engström S. & Westerberg A. (2003) - ”Which individuals make active investment decisions in the new 

Swedish pension system?” 
35

 Journal of Political Economy, (Vol. 81, No. 3 (May - Jun., 1973), pp. 607-636)Published, Eugene F. Fama and 

James D. MacBeth University of Chicago 
36

 Oviatt B.M. & Blauerschmidt A.D. ”A Test of Simultaneous Relationships”, Management Science, Vol. 37, 

No 11 (1991) 
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kopplingar till dessa texter senare i studien, då primärt i analysen av primärdata och delen där 

förslag på vidare forskning kommer presenteras.  
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4. Empiri  

I kommande avsnitt presenteras fyra olika portföljer för PPM sparande. De tre första 

portföljerna är skapade genom två oberoende webbsidors rekommendationer för ”aktivt 

passivt” premiepensionssparande och utgår från tre olika riskkategorier; låg, medel och 

högrisk. Den fjärde portföljen är AP7 Premiesparfonden, numera AP7 Såfa, där de som inte 

väljer att aktivt förvalta sin premiepension hamnar. Avkastningen för de tre olika 

fondportföljerna kommer sedan att jämföras med avkastningen hos AP7 Premiesparfond och 

MSCI World Index
37

. Avkastningen är baserad på NAV (Net Asset Value) värden. Detta 

innebär att omkostnaderna för portföljerna redan är borträknade.  

4.1 Portföljer  

Aktiespararna lågrisk 

Aktiespararnas lågriskportfölj består av fem stycken fonder med stor riskspridning och som 

har haft låg volatilitet historiskt sett. Två utav dessa fonder är världsfonder, två stycken 

Europafonder samt en läkemedelsfond. Nedan presenteras portföljens innehav: 

 Folksam Europa – Står för 25 procent av portföljens vikt. Det är en aktivt förvaltad 

aktiefond som placerar 75 procent av sina aktier i bolag som är noterade på Europas 

största börser. Fonden har också som mål att vara långsiktigt inriktad på 

tillväxtbranscher.
38

 

 Öhman Hjärt-Lungfond – Står för 10 procent av portföljens vikt. Det är en global 

aktiefond med särskild inriktning mot läkemedel och medicinsk teknik. De gör även 

investeringar i andra branscher om de ser potential. En fjärdedel av fondens intäkter 

skänks bort till Hjärt- och Lungfonden.
39

  

 Danske Invest Global Index – Står för 20 procent av portföljens vikt. Det är en 

indexfond där målet är att avkastningen ska spegla ”MSCI World Index Free” på de 

större utländska aktiemarknaderna.
40

  

                                                        
37

 MSCI World Index – Från Bloomberg (2011-11-15)  
38

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KBO - Folksams aktiefond 

Europa (2011-10-10) 
39

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LGU - Öhman Hjärt- Lungfond 

(2011-10-10)  
40

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KAV - Danske Invest Global 

Index (2011-10-10)  

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KBO
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LGU
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KAV
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 Carnegie Worldwide – Står för 20 procent av portföljens vikt. Målet är att skapa 

långsiktig tillväxt genom noga utvalda bolag världen över. Fonden har ett 

”trendbaserat och fokuserat” investeringsfokus.
41

  

 Aktie-Ansvar Europa – Står för 25 procent av portföljens vikt. Det är en aktivt 

förvaltad aktiefond som placerar i större bolag på Europeiska börser. Större delen av 

fondens innehav placeras i aktier med hög omsättning, som är branschledande och har 

god renommé.
42

 

Figur 3 - Avkastning; Aktiespararnas lågriskportfölj gentemot MSCI World Index  

 

Diagram ovan visar hur fonderna i aktiespararnas lågrisk portfölj har rört sig under en tio års 

period. Den genomsnittliga geometriska årsavkastningen för perioden var 0,25 procent. I 

diagrammet illustreras ”MSCI World Index” med färgen svart. Indexet har under samma 

tidsperiod haft en årlig avkastning på 0,27 procent. År 2008 års finanskris slog hårt mot denna 

portfölj. Det kan även vara anmärkningsvärt att Öhmans Hjärt – Lungfond inte har 

samvarierat med index likt de andra innehaven. Portföljens Beta ligger på 0,88, dess 

determinationskoefficient, R
2
,
 
på 91,74 procent och standardavvikelse på 0,2315. Den 

avvikande fonden i portföljen, Öhmans, har ett beta på 0,7, determinationskoefficient på 79,4 

                                                        
41

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000I7L - Carnegie Worldwide 

(2011-10-10) 
42

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000JJB - Aktie – Ansvar Europa 

(2010-10-10)  
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procent och en standardavvikelse på 0,2314.
43

 För mer innehavsspecifik årsavkastning se 

Bilaga 1.  

Aktiespararnas medelriskportfölj  

Portföljen innefattar fem fonder med högre volatilitet än lågriskportföljen. Detta innebär att 

svängningarna är högre för den här portföljen. Detta kan således betyda högre risk, men också 

högre avkastning! Nedan presenteras portföljens innehåll: 

 Baring Global Emerging Markets Fund Inc – Står för 20 procent av portföljens vikt. 

De investerar till största del i tillväxtmarknader världen över och diversifierar sin 

portfölj för att minska risken och för att öka dess eget kapital.
44

  

 Catella Europa – Står för 20 procent av portföljens vikt. Fonden investerar aktivt i 

Europeiska aktier. Målsättningen är att fonden ska prestera bättre än Dow Jones Stoxx 

50 Europe Index.
45

  

 Lannebo Småbolag – Står för 15 procent av portföljens vikt. Fonden placerar främst i 

Nordiska bolag och primärt i Sverige. De bolag som önskas är bolag som har starka 

marknadspositioner och goda tillväxtmöjligheter. Fonden består av aktier och 

förvaltarens mål är att ge en stabil avkastning oberoende av enskilda aktiers vikt i 

index.
46

 

 ODIN Sverige NOK – Står för 15 procent av portföljens vikt. Fonden investerar 

primärt i svenska börsnoterade företag, diversifierade branscher och företag. Deras 

investeringar sker i allt från banker till spelbolag. 
47

 

 SKAGEN Global NOK – Står för 25 procent av portföljens vikt. Deras placeringsfokus 

är globalt. Fondens fokus är att hitta företag med hög kvalitet och med låg aktiekurs. 

De söker alltså undervärderade aktier och opopulära aktier men som de ser potential i. 

                                                        
43

 Samtliga uträkningar för att styrka siffrorna i denna undersökning återfinns i det bifogade Excelarket 
44

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000RPA&programid=0000000000 - 

Bargin Global Emerging Markets Fund Inc, (2011-10-12) 
45

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K1Y&programid=0000000000 - 

Catella Europa, (2011-10-12) 
46

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000F91&programid=0000000000 - 

Lannebo Småbolag, (2011-10-12) 
47

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000SVH&programid=0000000000 - 

ODIN Sverige NOK, hämtat 2011-10-12 
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De minskar risken med att hålla en förståndig branschbalans och en god geografisk 

spridning.
48

  

Figur 4 - Avkastning; Aktiespararnas medelriskportfölj gentemot MSCI World index 

 

Ovan visas ett diagram över hur aktiespararnas medelriskportfölj har rört sig under en tio års 

period. Portföljen visar en god utveckling mellan år 2003 och 2007 men påverkades också av 

finanskrisen 2008 då den rasade med 37 procent. År 2009 återhämtar sig portföljen och 

avslutar året med en avkastning på 48,81 procent. Den sammanlagda årsavkastningen för 

portföljen blev 8,96 procent, något som är överlägset jämfört med de andra portföljerna i 

undersökningen. Portföljens viktade betavärde är 0,955, standardavvikelsen 0,2874 och 

determinationskoefficienten är 89,34 procent. ”Odin Sverige NOK” är den fond som gett bäst 

avkastning under tio år då den genererat en genomsnittlig årsavkastning på 16,34 procent. För 

mer innehavsspecifik årsavkastning se Bilaga 1. 

                                                        
48
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Morningstar passiv högriskportfölj 

Högriskportföljen innehåller majoriteten aktier dock med två fonder som fokuserar på 

att följa olika index.  

I denna portfölj är fondandelarna lika stora, d.v.s. 20 procent 

 Carlson Asian Small Cap – Denna aktiefond placerar i små och medelstora bolag i 

Asien. De placerar i samtliga länder förutom Japan. Fördelningen av deras placeringar 

kan variera. Deras förvaltare sitter i Hongkong och Indien.
49

 

 Lannebo Småbolag – Denna fond placerar i huvudsak i Nordiska bolag och primärt i 

Sverige. De bolag som önskas är bolag som har starka marknadspositioner och goda 

tillväxt möjligheter. Fonden består av aktier och förvaltarens mål är att ge en stabil 

avkastning oberoende av enskilda aktiers vikt i index.
50

 

 Nordea Selekta Europa – Fonden placerar primärt i branscher och bolag med fokus på 

de största aktiemarknaderna; Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz. I 

fonden hittar vi mestadels aktier och aktierelaterade värdepapper.  Placerarna får dock 

även placera upp till tio procent i fondandelar.
51

 

 SPP Aktieindex Europa – Fonden har som mål att följa ”FTSE Eurotop 100 Index” 

över en längre period. FTSE indexet innehåller de 100 största företagen i Europa. 

Placeringsmässigt återfinns den största delen av fondens innehav i aktier. Fonden får 

utöver placering i aktier även placera på kreditinstitut och använda vissa derivat, 

exempelvis OTC–derivat. Placeringen på kreditinstitut får max vara tio procent och 

andelen i derivat är liten och har ingen inverkan på risknivån i portföljen.
52

 

 SPP Aktieindex fond USA – Detta är en indexfond som ska följa SPP Aktieindex USA. 

Indexet som denna fond försöker vara i linje med är S & P 500. S & P 500 innehåller 

                                                        
49

 https://www.cim.se/appo/fundslist/fundspes?fund=crlascalx&year=1year - Carlson Asian Small Cap (2011-

10-14) 
50

http://www.lannebofonder.se/LFTemplates/FundPage.aspx?id=177&epslanguage=SV - Lannebo Småbolag 

(2011-10-12) 
51

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LA0 - Nordea Selekta Europa 

(2011-10-14) 
52

 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000FYN - SPP Aktieindex Europa 

(2011-10-14) 
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de 500 största bolagen i USA. Fonden placerar förutom i aktier även i kreditinstitut 

och i derivat. Exempel på derivat är OTC–derivat.
53

 

Figur 5 - Avkastning; Morningstar högriskportfölj gentemot MSCI world Index 

 

Ovan visas ett diagram över hur Morningstars högriskportfölj har rört sig under en tio års 

period. Avkastningen hos portföljen var bra mellan år 2003 till 2007 och mönstret liknar 

aktiespararnas medelriskportfölj. Dock så har portföljen en högre volatilitet då enstaka aktier 

inte återhämtat sig lika mycket som de gått ner. Under den valda tioårsperioden studien avser 

har portföljen presterat bra och haft en årlig avkastning på 4,92 procent. Portföljens viktade 

betavärde är 0,98, standardavvikelsen 0,2930 och determinationskoefficienten är 89,86 

procent. Asian Small Cap är den fond som står ut i mängden i denna portfölj. Asian Small 

Cap har på en tioårsperiod ett beta värde på 1,2, ett R
2
 på 87,4 procent och en 

standardavvikelse på 0,4930. Detta ger en indikation om att detta är en volatil fond.  

                                                        
53
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AP7 Premiesparfond  

AP7 Premiesparfond har som enda uppgift att förvalta pensionsmedel åt det svenska folket. 

Målet är att de som förvaltar sina pengar i AP7 premiesparfond ska få minst lika bra pension 

som alla andra. Från och med maj 2010 förvaltas premiepensionen i AP7 Såfa, statens 

ålderskullsförvaltningsalternativ som är en generationsfond.
54

 

Figur 6 - Avkastning; AP7 Såfa (gamla premiesparfonden) gent emot MSCI World Index 

 

Ovan visas ett diagram över hur AP7 premiesparfonden har rört sig i relation till MSCI World 

Index. Diagrammet visar på en hög korrelation mellan marknaden och AP7 

premiesparfonden. Under den valda tioårsperioden har premiepensionsfonden haft en årlig 

avkastning på 1,48 procent, jämfört med Index som endast har haft en avkastning på 0,27 

procent. 
55

 

                                                        
54

 http://www.ap7.se (2011-11-12) 
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4.2  Portföljrisk 

Nedan visas en tabell om ovan nämnda portföljers olika riskmått. 

Figur 7 - Portföljriskmått – Egen undersökning  
Portföljer viktade 

riskmått 

Beta R
2 

Standardavvikelse 

Aktiespararna Lågrisk 0,88 

 

91,74 % 

 

0,2315 

 

Aktiespararna Medelrisk 0,955 

 

89,34 % 

 

0,2874 

 

Morningstar Högrisk 0,98 

 

89,86 % 

 

0,2930 

 

Premiesparfonden – – 0,2366 

 

 

Tabellen ovan visar de olika riskmåtten för de olika portföljerna. Riskmåtten talar för att 

portföljen har olika risknivåer. Likt teorin har här aktiespararnas lågriskportfölj störst 

samvariation med marknaden, lägsta betavärdet och standardavvikelsen. Sambanden mellan 

riskmåtten återfinns även i aktiespararnas medelriskportfölj samt morningstars 

högriskportfölj.  

4.3 Framtida värden  

Nedan kommer två tabeller illustrera hur de olika portföljerna kommer gagna spararen i 

framtiden. Till grund för beräkningarna finns vissa antaganden som beskrevs i metodkapitlet. 

Det antas exempelvis att sparandet sker under 40 (stod innan med bokstäver) år, att 

personerna som blir pensionärer lever i 20 år och att reallöneökningen per år är 2,6 procent.
56

 

Levnadslängden har approximerats med hjälp av statistiska centralbyråns statistik och 

reallöneökningen har hämtats från statens medlingsinstitut. Vidare är det två ingånglöner 

antagna, 20 000 och 30 000 kr. Detta ger en årlig avsättning till premiepensionen på 6000 

kronor – respektive 9000 kronor. 

                                                        
56

 http://www.mi.se/aktuellt/lev3_akt_reallon.html (2011-12-02) 
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Figur 8 – Framtida värden på premiepensionen vid de olika portföljvalen samt vid ingångslön på 20 000 kr 

 
 

Figur 9 – Framtida värden på premiepensionen vid de olika portföljvalen samt vid ingångslön på 30 000 kr 

  

Det framgår tydligt i tabellerna att det finns en stor vinning i att placera sin pension i rätt 

tillgångar. Som framgår av tabellen har Aktiespararnas medelrisk haft en otroligt bra 

utveckling under perioden, knappt nio procent. Tabellerna ovan illustrerar hur stora 

skillnaderna kan vara mellan olika premiesparalternativ.  

Att denna höga avkastning ska fortsätta under en fyrtioårsperiod kan anses otroligt samt att 

den årliga avkastningen är orimligt hög. Trots detta har författarna valt att ha kvar den 

portföljen som en typ av benchmark. 

Vid en inkomst på 20 000 

i månaden vid 25 års 

ålder 

Totalt PPM vid 65 års 

ålder 

PPM som utbetalas per 

år 

PPM som utbetalas per 

månad under 20 år 

Aktiespararna Lågrisk 430 680,54 22 103,76 1 841,98 

Aktiespararna Medelrisk 2 656 583, 33 290 190,27 24 182,52 

Morningstar Högrisk 1 043 981,55 83 204,48 6 933,71 

Premiesparfonden 531 476,56 30 895,25 2 574,6 

Vid en inkomst på 30 

000 i månaden vid 25 års 

ålder 

Totalt PPM vid 65 års 

ålder 

PPM som utbetalas per 

år 

PPM som utbetalas per 

månad under 20 år 

Aktiespararna Lågrisk 646 020,80 33 155,65 2 762,97 

Aktiespararna Medelrisk 3 984 874,99 435 285,81 36 273,78 

Morningstar Högrisk 1 565 972,32 124 806,72 10 400,56 

Premiesparfonden 797 214,84 46 342,87 3 861,91 
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5. Analysavsnitt 

Tolkningen av den empiri som vi funnit görs genom en genomgång av respektive portfölj samt 

en syntes av portföljerna i association med tidigare studier. 

5.1 Aktiespararna lågriskportfölj  

Aktiespararnas lågriskportfölj är den portfölj som presterat sämst under en tioårsperiod. Den 

geometriska avkastningen för lågriskportföljen 0,02 procent sämre än MSCI World Index. 

Något som kännetecknar lågriskportföljen är att den drabbats väldigt hårt av två stora fall 

inom portföljerna, och har inte haft lika stora uppgångar för att väga upp dessa. Betavärdet på 

0,88 innebär att portföljen rör sig tolv procent mindre än marknaden. Vilket kännetecknar en 

lågriskportfölj ganska väl, då man på så sätt försöker att minska risken genom en mindre 

volatil aktieportfölj. 

Enligt determinationskoefficienten finns det 92 procents samvariation mellan portföljen och 

marknadsrisken. Ett samband som stämmer relativt bra då marknaden och portföljen haft en 

likartad genomsnittlig avkastning, då lågriskportföljen endast har 0,02 procent lägre 

avkastning än MSCI World Index. Denna avvikelse kan därför beskrivas med hjälp av 

betavärdet då portföljen generellt sett rör sig mindre än marknaden. Portföljens 

standardavvikelse visar på spridningen kring medelavkastningen är 0,2314. Detta är den 

lägsta spridningen för de valda portföljerna i studien vilket också är linje med portföljens 

riskprofil. 

5.2 Aktiespararna medelriskportfölj 

Aktiespararnas medelriskportfölj är den bäst presterande portföljen under tioårsperioden. 

Portföljen har likt aktiespararnas lågriskportfölj påverkats av två stycken kraftiga nedgångar 

under en tioårsperiod. Till skillnad från lågriskportföljen återhämtar sig medelriskportföljen 

väldigt effektivt, och den genomsnittliga års avkastningen för medelriskportföljen är ca 8,4 

procent större än marknaden och lågriskportföljen. Betavärdet på 0,955 visar att portföljen rör 

sig 4,5 procent mindre än marknaden som helhet.  

Determinationskoefficienten för portföljen är 89,3 procent. Om determinationskoefficienten 

är 100 procent skulle inte portföljen stå någon marknadsrisk utan endast den portföljspecifika 

risk som finns. Nu är endast samvariationen med marknadsrisken 89,3 procent vilket innebär 

att det finns både en specifik risk för portföljen plus en risk som är större än marknadens i 

helhet då samvariationen inte är 100 procent. Ett samband som ser ut att stämma bra då 
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portföljen som helhet följer marknaden men med högre volatilitet. Portföljens 

standardavvikelse visar att svängningarna kring medelvärdet är 0,287. 

5.3 Morningstar högriskportfölj  

Morningstars högriskportfölj är den portfölj som presterade näst bäst av de tre undersökta 

portföljernas tioårsperiod. Likt de två tidigare portföljerna har också denna portfölj påverkats 

av två kraftiga nedgångar under tioårsperioden. Likt medelriskportföljen så har även denna 

högriskportfölj hög volatilitet vilket återspeglas i de kraftiga upp och nedgångarna. Under 

tioårsperioden har högriskportföljen haft en genomsnittlig årsavkastning på 4,92 procent och 

portföljen har även det högsta betavärdet av dem alla, på 0,98. Portföljen rör sig alltså två 

procent mindre än marknaden som helhet. Högriskportföljen har likt medelriskportföljen en 

determinationskoefficient på ca 90 procent vilket indikerar på att portföljen till 90 procent 

samvarierar med marknaden. Standardavvikelsen visar att avkastningen kan skilja sig 0,29 

gentemot genomsnittavkastningen. Detta är den högsta standardavvikelsen som återfinns i 

studien vilket är rimligt då denna portfölj bör vara den som är mest volatil.  

5.4 AP7 Premiesparfond 

AP7 Premiesparfond är också en av de sämst presterade fonderna. Avkastningen är en procent 

mer än lågriskportföljen trots att de har en nästan identisk standardavvikelse.  Man kan här 

anta att determinationskoefficienten är nära 100 procent då fonden följer MSCI World Index 

väldigt väl. I grafen framgår det även att svängningarna för fonden, är mindre än marknadens, 

vilket indikerar i att betavärdet är lägre än ett.  

5.5 Tolkning av resultat  

Pia Nilsson påpekar i sin bok att högre risk generellt sett ger högre avkastning över en längre 

tidsperiod och att en ung individ därför bör placera sina pensionstillgångar mer riskfyllt. Det 

finns dock undantag i studien i den bemärkelsen att medelriskportföljen presterat bäst. Även 

om Nilssons antagande inte kan styrkas till fullo genom denna studie bör följande beaktas: 

Om en person väljer att aktivt placera sina pengar säkert, dvs. med låg risk, är sannolikheten 

stor att han eller hon inte kommer uppleva något betydande utveckling på sin insats. Studien 

visar att ett aktivt placerande i en lågrisk portfölj ger ungefär en procent lägre avkastning per 

år än det statliga alternativet, AP7 Premiesparfonden. 

Enligt Eugene F. och MacBeths studie framgår det att det inte finns ett linjärt samband mellan 

risk och avkastning men att ett generellt samband förekommer. Detta i linje med vad denna 
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studie påvisar. Då både medel – och högriskportföljerna har visat bättre historisk 

årsavkastning de senaste tio åren än lågriskportföljen. Samtliga riskmått hos medel- och 

högriskportföljerna är högre än hos lågriskportföljen. Vilket bör tolkas som att dessa två 

portföljer står för en större risk. Studien styrker därför det ”generella sambandet” mellan risk 

och avkastning. Vidare anser studien likt Eugene F. MacBeth att det linjära sambandet inte 

kan styrkas då högre risk inte varit likställt med en högre årsavkastning. Vidare bör man 

därför ta hänsyn fler variabler då det generella sambandet är mångtydligt. Ett exempel på 

detta kan vara högriskportföljen. Där man kan se det likt Blauerschmidt och Oviatts 

resonemang att tillgången har en högre marknadsrisk, vilket inte behöver betyda hög 

avkastning. Att högriskportföljen har en sämre avkastning än medelriskportföljen kan således 

bero på dessa marknadsrisker, då högriskportföljen varit direkt exponerad mot 

tillväxtmarknaden Asien samt USA som har varit i en djup recession som drabbat 

bostadsmarknaden och världsbanker. Asian Small Cap är ett exempel på att tillgångar i Asien 

kan vara mer volatila, då fonden hade en väldigt hög standardavvikelse och varit en utstickare 

när det gäller både uppgångar och nedgångar.  

Westerberg och Engström förklarar i sin artikel ”Which individuals make active investment 

decisions in the new Swedish pensionsystem” att endast vissa distinkta grupper gynnas av 

möjligheten att placera aktivt. Grupperna som gynnas av det aktiva valet är enligt författarna: 

finansiellt kunniga, kvinnor och yngre. Studien visar dock att ett aktivt val inte behöver vara 

ett gynnsamt val då förhandsalternativet AP7 presterat bättre än den valda lågriskportföljen 

för undersökningsperioden. AP7’s prestationsmål är att vara ett konkurrenskraftigt alternativ 

mot övriga premiepensionsfonder.  
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6. Slutsatser 

Slutsatserna i nedanstående avsnitt presenteras för att koppla studiens empiriska resultat med 

studiens syfte. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion kring våra slutsatser. 

Studien visar att en aktiv placering val av premiepensionen är mer lönsamt, ifall detta val görs 

i mer volatila tillgångar. Vi slår fast vid detta, likt många andra inom ämnet, då 

aktiemarknaden historiskt sett haft en positiv utveckling.
 57

 Vidare finner vi ett generellt 

samband att högre risk ger högre avkastning. Detta samband yrkar vi på då den i studien valda 

lågriskportföljen är den portfölj som har haft lägst avkastning och lägst riskmått. Även om 

högrisk portföljen inte haft högst avkastning är ändå avkastningen och riskmåtten på de mer 

riskfyllda portföljerna högre än lågriskportföljen. 

Studien visar att passiv förvaltning av premiepensionen även det ger högre avkastning än ett 

aktivt placerande i vår lågrisk portfölj. Med passiv förvaltning menar vi AP7 premiesparfond, 

som förhandsalternativet vid passiv förvaltning. 

Slutsatsen för studien är att de två mest betydande riskmåtten man bör ta hänsyn till vid 

portföljval är beta och standardavvikelsen. Då dessa riskmått visar den största variationen 

mellan portföljerna. Och där de högre måtten visat högre avkastning.  

6.1 Avslutande diskussion 

I nedanstående avsnitt kommer diskussioner och reflektioner angående det aktiva - kontra det 

icke-aktiva förvaltande av premiepensionen att presenteras. 

Vilka är incitamenten för att investera premiepensionen aktivt i säkrare portföljer? Denna 

fråga har vi funderat på många gånger och vi kan inte hitta någon bra förklaring på varför en 

individ vill investera 2,5 procent av sin årliga inkomst i lågt volatila tillgångar. Om en individ 

har ett arbete har han/hon troligtvis andra pensionssparformer, såsom: privat sparande, 

tjänstepension och inkomstpensionen (som utgör 16 procent av årslönen och utgör en del av 

den allmänna pensionen). Dessa andra former kan vi finna en logik i att placera i säkrare 

tillgångar för att trygga sin framtid som pensionär. Däremot om man väljer att göra ett aktivt 

pensionsval när det gäller premiepensionen bör det vara ett val där portföljen har en högre 

riskgrad och innehåller tillgångar som mestadels består av volatila aktier.  
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 Waldenström D. (2007) – ”Svenska aktiekurser, avkastningar och obligationsräntor 1856-2006” – Institutet för 

näringslivsforskning  
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Mycket kan bero på okunskap om hur den ”allmänna pensionen” är uppbyggd. Att individer 

tror ett aktivt placerande av premiepensionen innebär ett högriskplacerande av hela dennes 

allmänna pension, men så är inte fallet. Om man ser till avkastningen som lågriskalternativet 

medfört skulle man kunna uppnå samma årsavkastning vid placering på ett bankkonto eller 

lika gärna låta pengarna ligga kvar i förhandsalternativet AP7 Premiesparfond.  
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7. Vidare forskning  

Nedanstående avsnitt presenterar på vidare forskningsmöjligheter inom ämnet. 

Vi har flera idéer på vidare forskningsmöjligheter. Under processens gång har vi bland annat 

funderat av vad högrisk egentligen innebär? Är det något som endast går att utläsas av 

riskmåtten? Har det med företagets eller portföljens karaktär att göra? Om en tillgång har hög 

volatilitet men lågt beta, eller standardavvikelse, är det ändå en högrisk portfölj? 

En annan synvinkel som vi vore intressant att undersöka liknar den som Engström och 

Westerberg valt. Vem är det som väljer att placera sitt premiepensionssparande aktivt? Varför 

är det så?  

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi har i denna studie jämfört tre portföljer med olika 

risknivåer med AP7 premiesparfond. Denna fond har sedan 2010 bytt namn till AP7 Såfa. 

AP7 Såfa ska använda sig av såkallade generationsfonder. Det innebär att om du inte gör att 

aktivt val kommer din premiepension att hamna i genrationsfond. Det vore intressant att göra 

en studie på AP7 Såfa om 10 år med samma utgångspunkt som vår. En sådan studie skulle 

man kunna visa på hur statens generationsfonder i AP7 har presterat. Denna fond ska anpassa 

risknivån i din placering efter din ålder. Detta kommer kanske göra AP7 till ett mer attraktivt 

alternativ vid val av premiepensionsplacering.  
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