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ABSTRAKT 
 

Title: A comparative study of Pension funds and Sweden Funds 2003-2010 

 

Authors: Niklas Svahn and Erica Bergensand 

   

Background:  In 1999 the Swedish pension system was reformed with an aim to create a 

stable and high return on pension assets. First, Second, Third and Fourth general pension funds, 

hereby referred to as AP1-AP4, had an important part in the reform. AP1-AP4, also called the 

buffer funds, was assigned to secure long-term, big parts of the pension capital. The funds 

objective is by law, to manage the fund's assets in a manner that provides maximum benefit for 

the state pension. The funds will also invest pension assets with an overall low level of risk 

while achieving a sustainable high return. 

 

Aim:  The purpose of this study is to investigate whether the First-Fourth AP-Funds is meeting 

its objectives regarding risk and return according to Swedish law. The aim is also to see how 

AP1-AP4 risk-adjusted returns compare to the four Sweden funds risk-adjusted returns 

according to modern portfolio theory. 

 

Theory: Morningstar Rating, Treynor ratio, Sharpe ratio, Jensen's Alpha, Standard Deviation, 

Beta. 

 

Conclusion:  The risk-adjusted performance measures used in this study shows that there are 

clear differences between the two fund groups, where the AP-funds performed worse than the 

Sweden funds in every measurement. The study shows that the pension funds do not reach 

their goals over the five-year period, in four of the five time intervals listed in the study. In 

summary, the study shows that pension funds have a lower risk-adjusted return than the four 

bank Sweden funds and that the pension funds have not achieved their goals. 
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1. INLEDNING  

I inledningskapitlet presenteras studiens problembakgrund och problemformulering som lägger 

grunden för studiens syfte. Vidare presenteras avgränsningar för undersökningen och en kort 

disposition för hela uppsatsen.  

 

Pensionssparandet består av tre delar, det privata pensionssparandet, tjänstepensionen och 

den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som förvaltas av 

Pensionsmyndigheten. Varje år avsätts 18,5 procent av lönen för arbetstagare som arbetar, bor 

och betalar skatt i Sverige till den allmänna pensionen. Av dessa 18,5 procent avsätts 2,5 

procent till premiepensionen då pensionsspararen själv kan välja vilken fond som skall förvalta 

sparandet. Om pensionsspararen inte gör något aktivt val hamnar pensionspengarna i den 

sjunde AP-fonden som är den största pensionsfonden1.  

 

De resterande 16 procenten hamnar i inkomstpensionen som förvaltas av de fem 

buffertfonderna Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden. Första-Fjärde AP-fonden 

förvaltar ungefär 220 miljarder kronor var i globala portföljer med bland annat aktier och 

räntebärande papper medan den sjätte AP-fonden förvaltar ungefär 20 miljarder i små och 

medelstora företag på den svenska marknaden2. 

 

1.1 Problembakgrund 

1999 reformerades det svenska pensionssystemet med syftet att skapa en stabil och hög 

avkastning på pensionskapitalet. Första, Andra, Tredje och Fjärde Allmänna pensionsfonderna, 

hädanefter kallat AP1-AP4, fick ett viktigt ändamål i och med reformen. AP1-AP4, även kallat 

Buffertfonderna, fick till uppgift att långsiktigt säkra en del av pensionskapitalet3 på cirka 880 

miljarder kronor för Sveriges blivande och nuvarande pensionärer4.  

                                                 
1 www.secure.pensionsmyndigheten.se 2012-04-21 16.32 
2 www.ekonomifakta.se 2012-04-23 14:09 
3 Björkmo, 2009, s. 40-41  
4 www.ekonomifakta.se 2012-04-23 14:09 

http://www.secure.pensionsmyndigheten.se/
http://www.ekonomifakta.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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AP1-AP4 fick i och med reformen friare regler gällande placering av pensionskapitalet för att ge 

en mer effektiv förvaltning. Innan reformen hade varje pensionsfond en egen bestämd 

investeringsform5. Fonderna är numera konkurrerande fonder med breda portföljer 

innehållande globala investeringar i bland annat aktier, räntebärande papper och onoterade 

tillgångar6. 

 

Lagen om allmänna pensionsfonder(AP-fonder) stiftades år 2000 och trädde i kraft den 1 

januari 20017. Fondernas syfte är, enligt lagen, att förvalta fondkapitalet på ett sätt som ger 

största möjliga nytta för ålderspensionen. Fonderna skall också placera pensionskapitalet med 

en låg risknivå och samtidigt åstadkomma en långsiktigt hög avkastning8.  

 

Mer än tio år har gått sedan reformen gjordes och Malin Björkmo som skrivit en rapport till 

finansdepartementets expertgrupp för studier i offentlig ekonomi menar att det bör ses över 

om förvaltningen av fondkapitalet görs på ett sådant sätt som beskrivs i lagen om AP-fonderna. 

Regeringen hävdar att avkastningen inte är tillräckligt hög med tanke på de höga kostnaderna 

som fonderna har för förvaltning av pensionskapitalet9.  

 

I december 2008 fick Mckinsey & Company i uppdrag av finansdepartementet att genomföra en 

utvärdering av AP-fonderna för åren 2001-2010. Utvärderingen består av två delar, utvärdera 

avkastningen och analysera värdet av fondernas strategiska beslut. Rapporten för 2010 visar att 

den årliga avkastningen för AP1-AP4 mellan åren 2001-2010 låg på mellan 4,2 till 4,7 procent 

per år. Detta är för lågt enligt Mckinsey & Company då fondernas nominella målsättning för 

åren 2001-2010 låg mellan 5,5 till 6,1 procent i avkastning per år10.  

 

                                                 
5 Björkmo, 2009, s 40-41 
6 Regeringsskrivelse 2010/11:130 
7 Lag (2000:194) 1§ 
8
 Lag (2000:192) 4 kap 1§ 

9 Björkmo, 2009, s. 13 
10Mckinsey & Company, 2011, s. 10-11 
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1.2 Problemformulering  

Kritik har framkommit gällande att avkastningen är låg i jämförelse med kostnaderna för AP1-

AP4. Handlar detta om att AP-fonderna inte uppfyller målen med placering av fondmedlen, att 

ge största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundande ålderspension, eller är det en 

kostnadsfråga. Hanteras placeringen av kapitalet med en låg risk och en samtidigt långsiktig hög 

avkastning. 

 

 Hur ser Första-Fjärde AP-fondernas riskjusterade avkastning ut jämfört med fyra 

bankers Sverigefonder? 

 Har Första-Fjärde AP-fonderna uppnått sina avkastningsmål? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om Första-Fjärde AP-fonderna uppfyller sina mål gällande 

avkastning och risk som är stadgat enligt svensk lag. Syftet är också att se hur Första-Fjärde AP-

fondernas riskjusterade avkastning utifrån modern portföljteori skiljer sig mot de fyra 

Sverigefondernas riskjusterade avkastning. 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att studera Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna för att 

de har samma uppdrag att förvalta inkomstpensionen. Dessa är de så kallade buffertfonderna, 

vilket även Sjätte AP-fonden innefaller under. Den Sjätte AP-fonden kommer dock inte att 

undersökas i denna studie då den endast ägnar sig åt riskkapitalförvaltning i svenska företag 

och på så sätt skiljer sig från AP1-AP4. Även den Sjunde AP-fonden kommer att uteslutas från 

denna studie då den förvaltar andra slags fondmedel och då den totala fondförmögenheten är 

betydligt större. 
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De Sverigefonder som undersökningen omfattar är Swedbank Robur Sverigefond, SEB 

Sverigefond, Nordea Sverigefond och Länsförsäkringar Sverigefond. Dessa är fonder som 

placerar medlen på liknande sätt och vars omfattning är i jämförelse med AP1-AP4. 

 

Studien mäter de åtta fondernas riskjusterade avkastning från år 2003 till år 2010. 

Avgränsningen till dessa år beror dels på den kraftiga börsnedgången 2001, 2002 vilket 

stabiliserades till år 2003. År 2001 skedde en reformering av hur AP fonder får förvaltas, vilket 

gav dem mer frihet i sin investeringsval vilket också började synas först något år efter.  

 

Studien avgränsas till att endast undersöka AP1-AP4’s riskjusterade avkastning i jämförelse med 

de utvalda Sverigefonderna och kommer inte att innefatta någon undersökning av fondernas 

kostnader. 

 

I studien kommer SIXRX att användas som marknadsindex i beräkningen av fondernas beta 

värde och Jensens Alfa. Siffrorna är angivna i procent och är ett genomsnitt för varje år under 

undersökningsperioden 2003-2010. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1 - Inledning 

Här presenteras studiens problembakgrund och problemformulering som lägger grunden för 

studiens syfte.  

Kapitel 2 - Metod  

I kapitlet presenteras de metoder som används i studien och hur urval och insamling av data 

har genomförts och kritik mot studiens källor och den valda metoden. 

Kapitel 3 – Teori 

I teorikapitlet presenteras relevanta teorier för studien kortfattat och med respektive formel 

för ökad förståelse. 

Kapitel 4 – Empiri 
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I detta kapitel kommer information om fonderna att presenteras. Kapitlet innehåller även data 

om fondernas avkastning, den riskfria räntan och marknadsindex. 

Kapitel 5 – Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet av Standardavvikelse, Beta, Treynorkvot, Sharpekvot, Jensens 

Alfa samt Morningstar Rating för AP-fonderna och Sverigefonderna i tydliga tabeller. 

Kapitel 6 – Analys 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån teorier inom modern portföljteori. 

Kapitel 7 – Slutsats 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån teorier inom modern portföljteori. 

Kapitel 8 – Förslag till vidare forskning 

I kapitlet ges ett kortfattat förslag till vidare studier. 

Kapitel 9 – Referenser 

I detta kapitel redovisas studiens samtliga källor uppdelat i akademiska källor, elektroniska 

källor och övriga källor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

2. METOD  

I detta kapitel presenteras de metoder som används i studien och hur urval och insamling av 

data har genomförts. Det förekommer även en motivering av studiens validitet och reliabilitet i 

kapitlet. Avslutningsvis nämns kritik mot studiens källor och den valda metoden. 

 

2.1 Motivering vald metod 

En kvantitativ metod kommer att prägla denna uppsats med motivationen att den huvudsakliga 

undersökningen handlar om att mäta och jämföra siffror med konkreta resultat, vilket en 

kvantitativ metod passar bäst till11. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

Detta är en kvantitativ studie med en deduktiv ansats då undersökning kommer att tolkas 

utifrån väl kända teorier inom portföljteori12. Undersökningen grundas på hårddata i form av 

årsavkastningar i procent från varje fond och undersökningens jämförelseindex SIXRX vilket är 

historisk data från sekundära källor.  

 

De teorier som kommer att användas är Sharpe kvot, Treynor kvot, Jensens Alfa och 

Morningstar Rating med Beta och Standardavvikelse som riskmått för att beräkna den 

riskjusterade avkastningen för varje fond. Även en genomsnittsavkastning för en femårsperiod 

kommer att redovisas för AP-fonderna för att kunna jämföra med deras målsättningar.  

 

Andra genomsnitt kommer att användas för att bland annat kunna jämföra de två 

fondgrupperna med varandra. Dessa genomsnitt beräknas med ett geometriskt medelvärde. 

Samtliga beräkningar kommer att göras i Excel.  

 

 

 

                                                 
11Bryman, 2011, s. 167 
12IBID s. 28 
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2.3 Insamling av data 

Med hjälp av teorierna och statistisk sekundärdata kommer primärdata, det vill säga egen 

bearbetad data, att beräknas som ett resultat för att svara på syftet. Sekundärdata, det vill säga 

data som andra forskare tagit fram13, kommer även att användas för att ge svar på 

frågeställningen.  

 

Den sekundärdata som krävts för att räkna fram den riskjusterade avkastningen kommer från 

en rad olika källor. Från riksbanken har den riskfria räntan tagits från en 8 årig stadsobligation 

från den 1 januari 2003. Marknadsindexet SIXRX har hämtats från fondbolagen.se för varje år av 

mätperioden och med egen bearbetning har ett genomsnitt tagits fram för perioden 2003-

2010. De fyra bankernas årsavkastning för Sverigefonderna har hämtats från respektive banks 

fondfaktablad och AP1-AP4 årsavkastning för perioden kommer från Mckinsey och Companys 

rapport om AP-fonderna till finansdepartementet 2010.  

 

Resultatet av Sharpe kvot, Treynor kvot och Jensens alfa kommer att vara primärdata från egen 

bearbetning. För att kunna göra en jämförelse mellan AP-fonderna och Sverigefonderna med 

hjälp av Morningstar Rating kommer data tas från två sekundära källor. Från studien ”Uppdrag 

granskning” en granskning av AP-fonderna skriven av Gryde och Ohlsson från Linköpings 

Universitet och från Morningstar.se 

 

2.4 Urval 

Valet av undersökningsobjekt gjordes på följande sätt. Studien skall undersöka avkastning hos 

AP-fonderna och därför valdes Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna då dessa har 

samma uppdrag, regler och förutsättningar för att kunna göra en jämförbar studie. Den Sjätte 

AP-fonden som också förvaltar inkomstpensionen valdes bort då fondens storlek är betydligt 

mindre och då förvaltningen sker på ett annat sätt. Den Sjunde AP-fonden valdes också att inte 

ingå i studien då den förvaltar premiepensionen och är betydligt mycket större än AP1-AP4. 

 

                                                 
13 Bryman, 2011, s. 300 
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En jämförelse med en annan fondgrupp valdes för att se hur AP-fonderna som grupp presterar 

jämfört med andra fondgrupper. Då valdes fyra, i Sverige, stora och väl kända bankers 

Sverigefonder ut för att ge en bred täckning av fondmarknaden. Nordea, Swedbank, 

Länsförsäkringar och SEBs respektive Sverigefond valdes för att de båda fondgrupperna handlar 

på den svenska aktiemarknaden och har ett liknande innehåll av räntebärande papper och 

aktier.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver uppsatsen tillförlitlighet och ställer frågan om resultaten skulle bli 

desamma om studien genomfördes igen14. Det som kan påverka resultatet av mätningarna i 

den här studien är den valda tidsperioden på åtta år mellan 2003-2010. Marknaden förändras 

ständigt och går igenom upp och nergångar. Inom den valda tidsperioden gick marknaden in i 

lågkonjunktur under år 2007 och 2008 som påverkade resultatet av de mätningar som gjorts i 

denna studie. Hade studiens mätperiod varit mellan 2001 och 2010 så hade ytterligare en 

nedgång på marknaden påverkat resultatet. Studiens valda tidsperiod påverkar dock inte 

reliabiliteten för studien så mycket då den motsvarar den verkliga marknaden med både upp 

och nergångar. Dessutom så påverkades resultatet för alla undersökningsobjekt av nedgången 

vilket gör att jämförelsen i sig av fondgrupperna inte påverkas.  

 

Validiteten för studien visar hur bra modellerna och de olika måtten hänger ihop med 

slutsatserna som gjorts med hjälp av dem15. För att ge studien en hög validitet har den 

riskjusterade avkastningen för varje fond beräknats med flera olika riskmått och teorier. Dessa 

teorier är framtagna av kända forskare och är de mest använda prestationsmåtten inom 

portföljteori.  Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa är klassiska mått som använts sedan 

mitten av 1900-talet framtagna av erkända forskare och Morningstar Rating är ett modernt 

mått som används av de flesta investerare i dagsläget. 

 

 

                                                 
14 Bryman, 2011, s. 49 
15 IBID  s. 50 
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2.6 Metodkritik 

Det kan riktas kritik till den kvantitativa metod som används då den endast ger konkreta svar 

gällande statistik och siffror. Studien saknar ett kvalitativt angreppssätt vilket hade kunnat 

användas i form av en intervju med AP-fonderna för ökad förståelse kring deras investeringar. 

Detta är dock inget som skulle svara på studiens frågeställningar då studien syftar till att svara 

på frågor om avkastning i siffror. Denna studie behandlar konkret data som visar tydliga resultat 

och svar på frågeställningarna i form av siffror och procent, vilket en kvantitativ metod passar 

bäst till16.  

 

Kritik kan riktas till att sekundärdata har använts i studien då författaren inte är bekant med 

materialet och dess struktur. Datamängden som samlats in är ofta komplexa och omfattande 

och författaren saknar också kontroll över kvalitén på materialet17. 

 

Antalet teorier som används i studien kan kritiseras då de är många och kan ge ett omfattande 

resultat som kan bli svårtydigt.  Fördelen väger dock tyngre då resultatet blir mer trovärdigt 

med flertalet teorier. 

 

2.7 Källkritik 

Data materialet i studien är hämtade från olika offentliga handlingar. AP-fondernas avkastning 

är hämtad från Mckinseys rapport till finansdepartementet som har en väldigt hög trovärdighet 

då Mckinsey är ett världsledande revisionsbolag och då finansdepartementet är en statlig 

enhet. Avkastningarna för bankerna är hämtade från respektive banks fondfakta blad vilket är 

en kort sammanställning av respektive årsredovisning. Detta material godkänns av revisorer 

som enligt lag ska se till att alla siffror stämmer, vilket ger källan hög trovärdighet. 

 

Studiens referensram bygger på akademiska artiklar och böcker som är högst trovärdiga då de 

skrivits av kända forskare och författare. Vidare i studien används även lagtexter, rapporter till 

                                                 
16 Bryman, Bell, 2005, s. 40-41 
17 Bryman, 2011, s. 304 
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finansdepartementet och skrivelser av regeringen som alla är offentliga handlingar och har en 

hög trovärdighet.  

 

När det gäller betyget som är satt för varje fond med Morningstar Rating så består detta av 

sekundärdata där även uträkningarna är genomförda av andra forskare. Data är tagen från 

studien ”Uppdrag granskning” och av morningstar.se. Dess trovärdighet kan därför ifrågasättas 

men då studien även baseras på primärdata beräknad utifrån kända modeller inom modern 

portföljteori så är resultatet trovärdigt.  

 

Kritik kan riktas mot internetkällor då de kan redigeras av alla. Därför är de internetkällor som 

studien innefattar noga utvalda och endast etablerade företagsekonomiska sidor har använts så 

som morningstar.se, avanza.se och fondbolagen.se. Vidare har AP-fondernas och bankernas 

internetsidor använts vid objektbeskrivningen som uppfattas som trovärdiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. TEORI 

I teorikapitlet presenteras relevanta teorier för studien kortfattat och med respektive formel för 

ökad förståelse. 

 

3.1 Modern Portföljteori och CAPM 

”The Capital Asset Pricing Model”, även kallat CAPM är en central modell inom modern 

portföljteori som mäter förhållandet mellan risk och avkastning på en tillgång. Grunden till 

CAPM och den moderna portföljteorin kom till i Harry Markowitz artikel ”Portfolio Selections” 

som publicerades i ”The Journal of Finance” redan 1952. Mer än tio år senare genom en mängd 

artiklar skrivna av William Sharpe, Jan Mossin och John Litner växte CAPM fram. Dessa artiklar 

bestod av förutsägelser gällande förväntad avkastning på tillgångar med hög risk på en 

balanserad marknad18. Sharp diskuterar marknadens påverkan och hur den skapar en jämvikt 

mellan risk och avkastning. En tillgång med låg risk är en tillgång med lägre avkastning och vars 

värde reagerar mindre på marknadens upp och nergångar jämfört med riskfyllda tillgångar19. 

 

CAPM bygger på att en investerare kan sätta ihop en portfölj av aktier med en valfri 

kombination av risk och avkastning. CAPM modellen gäller endast vid antaganden om att det 

för det första inte råder någon beskattning varken för företag eller för privat personer. Vidare 

krävs det att alla valbara placeringstillgångar har ett marknadsreglerat pris. Det krävs också att 

alla som investerar har samma förväntningar på framtida betalningsflöden. Det sista 

antagandet är att investerare kan låna och placera medel till en riskfri ränta20.  

 

Formel CAPM21: 

 

 

 

                                                 
18 Bodie, Kane, Marcus, 2008, s. 279 
19

 Sharpe, 1964, s. 442 
20 Bergknut, Elmgren-Warberg, Hentzel, 1993, s. 193 
21 Francis, Taylor, 2000, s. 275 
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CAPM = Rf + ( Rm – Rf ) * β 

 

CAPM = förväntade avkastningen på investeringen. 

rf = riskfri avkastning 

rm= marknadsindex 

β = fondens betavärde. 

 

3.2 Beta 

Beta mäter samvariationen mellan en fonds avkastning och marknadsportföljens avkastning. 

Om en fond har ett betavärde på 1 betyder det att fondens avkastning varierar på samma sätt 

som marknadsportföljen. Fondens riskpremie är då den samma som marknadsportföljens 

riskpremie. Beta värden som ligger över 1 betyder att fondens avkastning varierar mer än 

marknadsportföljens avkastning och fondens riskpremie är därför högre än 

marknadsportföljens. En fond med betavärde under 1 innebär motsatsen att fondens 

avkastning är mindre varierad än marknadsportföljen och riskpremien är då lägre. Om en fond 

har betavärde 0 så har fonden ingen riskpremie vilket betyder att den förväntade avkastningen 

är helt känd och blir detsamma som den riskfria räntan22.  

 

Formel beta23: 

    
                           

                
  

 

rp = fondens avkastning 

rm= marknadsindex 

β = fondens beta värde 

t = antal år 

 
                                                 
22 Bergknut, Elmgren-Warberg, Hentzel, 1993, s. 195 
23 Bodie, Kane, Marcus, 2008, s. 281 
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3.3 SIXRX, Avkastningsindex 

SIXRX är ett aktieindex för stockholmsbörsen som används som marknadsindex vid uträkning av 

bland annat beta och Jensens Alfa. SIXRX är beräknat på återinvesterade utdelningar och 

kursförändringar24. 

 

3.4 Geometriskt medelvärde 

Det geometriska medelvärdet används vid beräkning av medelavkastning på en investering över 

flera tidsperioder, då det är viktigt att tänka på aspekterna avkastning och risk25.  

 

Formel Geometrisk medelvärde26: 

 

rGeometriskt= (1 + HPR )(1/T) – 1  

 

HPR = (1+ r1) × (1+ r2)….. × (1 + rT) – 1 

T = antal år 

r = avkastning 

 

3.5 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen visar historiskt sett hur en fonds avkastning avviker från dess 

medelavkastning. Måttet används inom portföljteori för att prognostisera framtida risk på en 

tillgång genom att se till historiska svängningar på fondens avkastning. Ju större svängningar 

fondens värde har desto högre värde visar standardavvikelsen i procent. En hög 

standardavvikelsen betyder att fonden har hög risk då värdeförändringarna troligtvis kommer 

att fortsätta variera på samma sätt i framtiden27. 

                                                 
24www.investorab.com 2012-04-26 15:18 
25

 Francis, Taylor, 2000, s. 300 
26 IBID  s. 300 
27 www.morningstar.se 2012-04-26 13:20 

http://www.investorab.com/
http://www.morningstar.se/
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Formel Standardavvikelse 28: 

     
     

              
  

   
 

    = fondens medelavkastning 

   = fondens avkastning 

  = portföljens standardavvikelse  

  =antal år 

 

3.6 Treynorkvot 

Treynorkvot som fått sitt namn efter Jack L. Treynor är ett riskjusterat avkastningsmått som 

baseras på den systematiska risken, det vill säga marknadsrisken som beräknas med ett Beta 

värde. Beta utgör risken i Treynor modellen, vilket innebär att om Beta värdet är högt så blir 

värdet på Treynorkvoten lägre. Desto högre Treynorkvot fonden har desto bättre har fonden 

presterat under undersökningsperioden29. 

 

Formel Treynorkvot30: 

 

  
     

  
 

 

rp = fondens avkastning 

rf = riskfria räntan 

β = fondens beta värde 

 

                                                 
28

 Bodie, Kane, Marcus, 2008, s. 238 
29 Francis, Taylor, 2000, s. 302 
30 IBID s. 302 
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3.7 Sharpekvot 

Sharpekvot är ett avkastning mått som är utvecklat av William F. Sharpe och tar hänsyn till 

risken på en investering vid uträkning av avkastningen31. Riskmåttet som man utgår ifrån vid 

beräkning av Sharpekvot är standardavvikelsen. En fond som har hög avkastning och har en hög 

risk får ett lågt betyg enligt Sharpeskvot. Desto högre Sharpekvot respektive fond har desto 

bättre32. 

 

Formel Sharpekvot33: 

 

  

 

rp = fondens avkastning 

rf = riskfria räntan 

σ = portföljens standardavvikelse  

 

3.8 Jensens Alfa 

Jensens Alfa är en metod utvecklad av Michael Jensen för att kunna utvärdera en portföljs eller 

tillgångs prestation i jämförelse med marknaden. Jensens Alfa räknas med en riskpremie för 

tillgångens avkastning samt en riskpremie för marknadens avkastning, vilket betyder att om A 

(alfa) blir positivt har tillgången presterat bättre än förväntat under studieperioden. Om 

Jensens Alfa visar ett negativt värde har tillgången eller fonden presterat sämre än väntat. 

Jensen Alfa bör användas med försiktighet vid bedömning av investeringar då endast en litet fel 

kan ge en helt missvisande bild om tillgångens prestation34. 

 

                                                 
31 Sharpe, 1994, s. 169 
32

 Francis, Taylor, 2000, s 301 
33 IBID s. 301 
34 IBID s. 303 
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Formel Jensens Alfa35:  

 

α = Rp – Rf − (Rm − Rf ) × βf 

 

Rp = fondens avkastning 

Rf  = riskfris räntan 

Rm = marknadsindex SIXRX 

βf = fondens beta värde 

 

3.9 Morningstar rating 

Morningstar agerar som en oberoende aktör som utvärderar och mäter fonders avkastning och 

resultat, samt ger information om fonderna. Morningstar har i och med detta utvecklat ett eget 

mått på fonders riskjusterade avkastning och utifrån detta betygsätter varje fond med en ett-

till-fem stjärnors skala där fem stjärnor är bästa betyget en fond kan få. Måttet baseras på 

jämförelser av varje fond mot en jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen anpassas efter varje 

fonds investeringsområde och egenskaper, så som börsvärde och genomsnittspris till bokfört 

värde. Morningstar beräknar fondens avkastning samt fondens risk som baserar sig på fondens 

resultat under dess sämsta år36. Denna typ av riskbedömning har fått en del kritik på grund av 

att tidigare resultat inte är tillförlitliga att bedöma framtida risken med37. 

 

Professor Morey gjorde en undersökning där han bland annat jämförde de fonder som fått 

högsta betyg med dem som fått medel betyg under perioden år 1995 till år 2000, och kom fram 

till att fonderna med det högre betyget inte presterat bättre än de med medelbetyg. Han ansåg 

att investerare skulle använda sig av betygsystemet med försiktighet och noga utvärdera 

bakgrunden till betygen38.  

 

                                                 
35 Bodie, Kane, Marcus, 2008, s. 826 
36

 Bodie, Kane, Marcus, 2008, s. 848-849 
37 IBID s. 108 
38 McDonald, 2003  
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3.10 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning där man gjort en jämförelse av den riskjusterade avkastningen 

mellan första till fjärde AP-fonderna med fyra stora Sverige-fonder. Detta är en magisteruppsats 

skriven av Isskander och Kutto vid Handelshögskolan i Stockholm. I denna studie kom man fram 

till att skillnaderna på den riskjusterade avkastning var väldigt små, men att bankernas Sverige-

fonder presterat en aning bättre än AP-fonderna. Tidsperioden som man jämförde 

avkastningen var från 2002 till 2006. I denna studie har man lagt vikt i att med hjälp av 

riskmåtten bedöma själva fondförvaltarnas skicklighet. Riskmåtten som används vid studien är 

bland annat Sharpekvot, Jensens Alfa och Informationskvoten. Jensens Alfa visade en stor 

spridning när det gällde storbankernas fonder, medans AP-fonderna fick ett stabilare 

genomsnitt, dock konstaterar författarna att samtliga fonder presterat sämre än förväntat 

enligt CAPM. Studien visar också att desto mer passiv förvaltning fonderna har, ju närmare noll 

hamnar Jensens Alfa39. 

 

En utvärdering av samtliga AP-fonder gjordes 2010 av McKinsey & Company i uppdrag av 

regering. Detta gjordes främst för att AP-fonderna inte uppnått sina mål gällande total 

avkastning, samt att man ville se över kostnaderna40.McKinsey såg över kostnader och 

avkastning under tidsperioden 2001-2010 för AP1-AP4. I rapporten konstaterar man att AP-

fonderna inte nått de mål som respektive styrelse satt för respektive fond när det gäller total 

avkastning, där AP fondernas egna mål varierar från 5,5 - 6,1 procent över en fem års period.  

 

Malin Björkmo har år 2009 i sin rapport till finansdepartementet analyserat Första, Andra, 

Tredje och Fjärde AP-fondens avkastning i förhållande till kostnader och effektivitet. Malin 

menar i sin studie att de höga förvaltningskostnaderna inte står i proportion till den relativt låga 

avkastningen som AP-fonderna levererat ända sedan reformen år 1999 där man ändrade 

placeringsreglerna för fonderna. Hon menar att stordriftfördelar är så pass betydande att man 

bör slå ihop de fyra fonderna till en enda fond41. 

                                                 
39

 Isskander, Kutto, 2008 
40 Regeringens skrivelse 2008/09:130 
41 Björkmo, 2009, s. 13 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer information om fonderna att presenteras. Kapitlet innehåller även data 

om fondernas avkastning, den riskfria räntan och marknadsindex. 

 

4.1 Fonderna i studien 

Fonderna i denna studie består av fyra svenska allmänna pensionsfonder samt Sverigefonder 

från fyra svenska storbanker. Studien undersöker AP1-AP4 som är fyra av de fem buffertfonder 

som finns i det allmänna pensionssystemet vilket innebär att deras kapital skall betalas ut till 

pensioner i de tider som den inbetalda pensionsavgiften inte räcker till. De förvaltar kapital i 

globala portföljer. Den sjätte AP-fonden, som också är en av buffertfonderna, förvaltar 

riskkapital i mindre svenska företag och den Sjunde AP-fonden förvaltar kapitalet i 

premiepensionssystemet42. Swedbank Robur Sverigefond, Nordea Sverigefond, SEB Sverigefond 

och Länsförsäkringar Sverigefond är de Sverigefonder som studien undersöker. Med 

Sverigefond menas att det tillhör kategorin landsfond med placeringsinriktning främst på den 

svenska aktiemarknaden43.  

 

4.1.1 AP1  

Första allmänna pensionsfonden har placeringar i aktier, obligationer, valutor och alternativa 

investeringar runt om i världen. AP1´s mål är att ha en 5,5 procents avkastning efter kostnader 

över en femårsperiod. AP1 lägger stor tyngd i att ge sina investerare bilden av ett långsiktigt 

värdeskapande med professionella investerare och engagerade ägare. Fonden har nio stycken 

ledamöter i styrelsen som är alla utsedda av regeringen som även bestämmer vilken ersättning 

dessa skall ha. Idag är Urban Karlström ordförande och har varit det sedan 2011. Verkställande 

direktör utses av styrelsen och har sedan 2008 varit Johan Magnusson, som tidigare haft 

ledande befattningar inom SEB44. 

 

                                                 
42

 Flam, 2007, s. 6-7 
43 www.fondmarknaden.se 2012-05-25 15:12 
44 www.ap1.se 2012-04-24 12:12 

http://www.fondmarknaden.se/
http://www.ap1.se/
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AP1 tillgångsfördelning av de totala tillgångarna på 219 miljarder kronor år 2010 var 58 procent 

i aktier, 34 procent i räntebärande tillgångar och 8 procent i alternativa tillgångar45.  

Fondens fem största aktieinnehav är HM 1,6 procent, Volvo 1,4 procent, Nordea 1,2 procent, 

Atlas Copco 1,1 procent samt Ericsson 1,0 procent46.  

 

 

 

Figur 1 Tillgångsfördelning i AP1. Källa: Egen bearbetning Figur 2 Aktieinnehav AP1. Källa: Egen bearbetning 

 

 

4.1.2 AP2 

Andra Allmänna pensionsfondens mål är 5 procents realavkastning per år. För åren 2006-2010 

var målsättningen att uppnå 6,7 procent i genomsnittlig avkastning efter kostnader47. AP2 

investerar större delen av sitt kapital i aktier, därefter räntebärande tillgångar och till sist i 

andra alternativa investeringar. AP2 består av en styrelse med nio ledmöter som utsetts av 

regeringen, där ordförande sedan 2010 är Maria S. Arwidson. Verkställande direktör är Eva 

Halvarsson som tidigare haft styrelseuppdrag i Vasakronan AB, Börssällskapet och 

FinansKompetensCentrum48.  

 

Tillgångsfördelning av de totala tillgångarna på 223 miljarder kronor för AP2 år 2010 var 54 

procent i aktier, 35 procent i räntebärande tillgångar och 11 procent i alternativa tillgångar49. 

                                                 
45 Mckinsey & Company, 2011, s. 34 
46 www.ap1.se 2012-05-22 16:30 
47

 Mckinsey & Company, 2011, s. 39 
48 www.ap2.se 2012-04-24 12:45 
49 Mckinsey & Company, 2011, s. 39 
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Ericsson 1,0% 

http://www.ap1.se/
http://www.ap2.se/
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De fem största aktieinnehaven för AP2 är Volvo 1,36 procent, Ericsson 1,06 procent, Nordea 

0,84 procent, HM 0,59 samt Atlas Copco 0,94 procent50. 

 

 

 

Figur 3 Tillgångsfördelning i AP2. Källa: Egen bearbetning  Figur 4 Aktieinnehav AP2. Källa: Egen bearbetning 

 

 

4.1.3 AP3 

Tredje allmänna pensionsfonden har ett tillväxtmål på 4 procents realavkastning per år. Under 

perioden 2006-2010 var fondens målsättning att ha en genomsnittlig avkastning efter 

kostnader på 5,7 procent51. AP3 investerar i aktier, räntebärande tillgångar och alternativa 

investeringar som består av onoterade aktier, skog, fastigheter och infrastrukturtillgångar. AP3 

har en styrelse bestående av nio ledamöter utsedda av regeringen, där ordförande är Pär 

Nuder. Per Nuder har tidigare varit en mycket aktiv socialdemokrat och finansminister år 2004. 

Verkställande direktören som utsetts av styrelsen är Kerstin Hessius, som agerat som VD sedan 

år 2004. Hon har tidigare varit VD för Stockholmbörsen AB samt Vice Riksbankchef för Sveriges 

Riksbank52. 

 

 AP3`s totala tillgångar år 2010 uppgick till 220 miljarder kronor som var uppdelat på följade 

tillgångsslag, 50 procent i aktier, 36 procent i räntebärande tillgångar och 14 procent i 

                                                 
50

 www.ap2.se 2012-05-22 16:14 
51 Mckinsey & Company, 2011, s. 46 
52 www.ap3.se 2012-04-24 12:24 
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alternativa tillgångar53. De fem största aktieinnehaven är HM 1,19 procent, Ericsson 1,15 

procent, Volvo 1,13 procent, Nordea 0,91 procent och Atlas Copco 0,75 procent54. 

 

 

 

Figur 5 Tillgångsfördelning i AP3. Källa: Egen bearbetning Figur 6 Aktieinnehav AP3. Källa: Egen bearbetning 

 

 

4.1.4 AP4 

Fjärde allmänna pensionsfonden har större delen av sina tillgångar investerade i aktier och 

räntebärande värdepapper, och en mindre del i övriga investeringar så som fastigheter och 

riskkapitalfonder. AP4`s mål är att nå en 4,5 procent i real avkastning över en tio års period55. 

För åren 2006-2010 är målsättningen att ha en genomsnittlig avkastning på 6,2 procent, 

beräknat efter kostnader. Styrelsen för AP4 utses av regering och består av nio ledamöter, där 

ordförande sedan 2008 är Monica Caneman som tidigare varit ordförande Allenex AB samt 

Frösunda LSS AB. Verkställande direktör sedan 2006 är Mats Andersson56.  

 

AP4`s tillgångsfördelning av de totala tillgångarna på 213 miljarder kronor år 2010 var 60 

procent i aktier, 34 procent i räntebärande tillgångar och 6 procent i alternativa tillgångar57.  

Fondens fem största aktieinnehav är HM 7,6 procent, Nordea 6,9 procent, Volvo 6,4 procent, 

Ericsson 5,7 procent samt Telia Sonera 5,4 procent58.  

                                                 
53 Mckinsey & Company, 2011, s. 46 
54 www.ap3.se 2012-05-22 16:56 
55

 www.ap4.se 2012-04-24 11:56 
56 Mckinsey & Company, 2011, s. 52 
57 IBID  s. 52 
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Figur 7 Tillgångsfördelning i AP4. Källa: Egen bearbetning Figur 8 Aktieinnehav AP4. Källa: Egen bearbetning 

 

4.1.5 Swedbank Robur Sverigefond 

Swedbank Robur Sverigefond är en av de största Sverigefonderna, som startade redan år 1967. 

Detta är en aktiefond som placerar i företags aktier samt aktierelaterade värdepapper som 

handlas på den Svenska marknaden59. Fonden investerar främst i stora och medelstora företag, 

där man strategiskt analyserar varje företag för sig istället för en hel bransch och på så sätt 

sprider ut sina investeringar60. Robur Sverigefondens fem största aktieinnehav består av H&M 

8,0 procent, Nordea Bank AB 6,5 procent, Ericsson 5,2 procent, Volvo 4,3 procent och Investor 

AB 3,9 procent. Fondens riktar sig till investerare som är villiga att binda upp sig i minst 5 år och 

fondens förmögenhet 2012-04-23 var cirka 11 380 miljoner kronor61. 

 

 

Figur 9 Aktieinnehav Swedbank Robur Sverigefond. Källa: Egen bearbetning 

                                                                                                                                                             
58 www.ap4.se 2012-05-22 16:59 
59

www.swedbankrobur.se 2012-04-24 15:35  
60IBID 2012-04-24 15:35  
61  www.morningstar.se 2012-05-02 12:21 
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4.1.6 SEB Sverigefond 

SEB Sverigefond startade 1984. Detta är en aktie fond som investerar i stora och medelstora 

företag på den Svenska marknaden, i form av aktier och andra värdepapper. Fonden har även 

möjlighet att investera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder och kan använda sig 

av derivatinstrument för att nå sina mål. SEB rekommenderar endast denna fond till investerare 

som kan binda upp investeringen i minst 5 år62. SEB:s Sverigefonds fem största aktieinnehav är 

som följer, H&M 8,0 procent, Nordea Bank AB 7,7 procent, Volvo 6,2 procent, Telia Sonera 5,1 

procent och Atlas Copco AB 5,0 procent. Fondens förmögenhet 2012-04-23 var cirka 11 159 

miljoner kronor63. 

 

 

Figur 10 Aktieinnehav SEB Sverigefond. Källa: Egen bearbetning 

 

      

4.1.7 Nordea Sverigefond 

Nordea Sverigefond startade år 1978. Fonden investerar i svenska aktier, främst i 

internationella storföretag. En av fondens huvudstrategier är att man ständigt letar efter och 

analyserar tillväxtföretag med rimliga priser att investera i oavsett vilka branscher företagen 

befinner sig i. Fonden rekommenderar en investeringsperiod på minst 5 år64. Fondens fem 

största aktieinnehav består av Ericsson 7,65 procent, Volvo 7,33 procent, ABB 7,17 procent, 

                                                 
62

 Fondfaktablad SEB 
63  www.morningstar.se 2012-05-25 16:18 
64 www.avanza.se 2012-04-23 11:12 
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Sandvik AB 5,51 procent och Swedbank AB 5,19 procent. Fondens totala förmögenhet 2012-04-

23 var cirka 6 314 miljoner kronor65. 

 

 

Figur 11 Aktieinnehav Nordea Sverigefond. Källa: Egen bearbetning 

    

4.1.8 Länsförsäkringar Sverigefond 

Länsförsäkringar Sverigefond är en aktiefond som placerar i stora och medelstora företag som 

är registrerade på OMX. Fonden lämnar inga utdelningar utan återinvesterar alla inkomster och 

lämpar sig till investerare villiga att låsa investering i minst 5 år66. Fonden startade år 1990 och 

hade 2012-04-23 en förmögenhet på 5 417 miljoner kronor som består av 98 procent aktier och 

2 procent räntebärande värdepapper, där 93 procent av tillgångarna är investerade i Sverige, 

4,6 procent i Storbritannien och 2,4 procent i Schweiz. De fem största aktieinnehaven är Volvo 

8,5 procent, Nordea Bank AB 7,3 procent, H&M 7,2 procent, SKF Group 4,6 procent samt 

Ericsson 4,6 procent 67. 

 

Figur 12 Aktieinnehav Länsförsäkringar Sverigefond. Källa: Egen bearbetning 

                                                 
65

 www.morningstar.se 2012-05-02 13:42 
66www.lansforsakringar.se 2012-05-22 13:14 
67 www.morningstar.se 2012-05-22 11:03 
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4.2 Riskfri ränta 
 

Kolumn1 Riskfri ränta från en 8-årig stadsobligation  

2003-01-01 4,43666 % 
 

Tabell 1 Riskfri ränta. Källa: Egen bearbetning  

 

Den riskfria räntan som används i studien ligger på 4,43666 procent och är tagen från 

Riksbankens 8-åriga stadsobligation med start från och med den 1:a januari 200368.  

 

4.3 Sammanställning av årsavkastning för fonderna och SIXRX 2003-2010  
 

 

% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AP1 16,4 11,3 17,4 9,6 4,6 -21,9 20,1 10,2 

AP2 17,6 11,4 18,5 12,8 4 -24,1 20,4 11 

AP3 15,7 11,1 17,8 9,6 5 -19,8 16,4 9 

AP4 16,8 10,5 16,8 10,5 2,4 -20,9 21,5 10,9 

Nordea 33,5 13,9 32,6 29,1 -2,2 -38,5 52,4 20,7 

Swedbank 34,4 20,6 36,8 29 -2,9 -40,9 55,1 25,9 

SEB 34,2 16,6 29,7 25,3 -3,2 -39,1 52,9 23,7 

Länsförsäkringar 31,8 17,4 31,5 22,8 -4 -35,1 48,4 27,1 

         SIXRX 34,15 20,75 36,32 28,06 -2,6 -39,05 52,51 26,7 
 

Tabell 2 Årsavkastning i procent för fonderna och SIXRX 2003-2010. Källa: Egen bearbetning 

 

 
I tabellen ovan visas AP-fondernas, Sverigefondernas och SIXRXs årliga avkastningar för 

studiens mätperiod 2003-2010. Det är en sammanställning av siffror tagna från McKinsey & 

Companys rapport om AP-fonderna från 201069 gällande AP-fonderna. Nordea Sverigefonds70, 

Swedbank Robur Sverigefonds71, SEB Sverigefonds72 och Länsförsäkringar Sverigefonds73 

                                                 
68 www.riksbanken.se 2012-04-29 15:27 
69 Mckinsey & Company, 2011 s. 13-53 
70

 Fondfaktablad Nordea Sverigefond 
71 Fondfaktablad Swedbank Robur Sverigefond 
72 Fondfaktablad SEB 



26 

 

fondfaktablad från avanza.se har även sammanställts. Marknadsindexet SIXRXs avkastning 

kommer från fondbolagen.se74. Den högsta årliga avkastningen under hela perioden redovisar 

Swedbank Robur Sverigefond på 55,1 procent år 2009 . Den lägsta redovisade avkastningen 

ligger på -40,9 procent 2008 även den från Swedbank Robur Sverigefond. Samtligas fonder och 

SIXRX har en negativ avkastning år 2008. Sverigefonderna och SIXRX har en negativ avkastning 

år 2007 då samtliga AP-fonder redovisade låga men positiva avkastningar.  

                                                                                                                                                             
73Fondfaktablad Länsförsäkringar Sverigefond 
74 www.fondbolagen.se 2012-04-24 18.35 
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5. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av Standardavvikelse, Beta, Treynorkvot, Sharpekvot, 

Jensens Alfa samt Morningstar Rating för AP-fonderna och Sverigefonderna i tydliga tabeller. 

 

 
5.1 Genomsnittlig årlig avkastning och total avkastning för respektive fond 2003-
2010 
 

% Årlig avkastning Total avkastning 

AP1 7,60  80,23 

AP2 8  84,73 

AP3 7,40  77,32  

AP4 7,80  81,80  

Nordea 14,10  187,99  

Swedbank 15,70  220,53  

Länsförsäkringar 13,80  193,63  

SEB 13,90  183,54  

 

Tabell 3 Genomsnittlig årlig avkastning och total avkastning i procent för respektive fond 2003-
2010. Källa: Egen bearbetning 

 

I tabellen ovan presenteras genomsnittliga värden för fondernas årliga och totala avkastning 

under mätperioden 2003-2010. Den lägsta årliga avkastningen under perioden hade AP3 på 

7,40 procent och den högsta årliga avkastningen hade Swedbank Robur Sverigefond på 15,70 

procent. Swedbank Robur Sverigefond hade också den högsta totala avkastningen på 220,53 

procent och AP3 hade den lägsta totala avkastningen på 77,32 procent. Samtliga AP-fonder 

hade värden på total och årlig avkastning som motsvarade ungefär hälften av Sverigefondernas 

avkastningar. 
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5.2 Standardavvikelse och beta för fonderna  
 

Fond Standardavvikelse Beta 

AP1 13,24 0,4511 

AP2 14,34 0,4903 

AP3 12,08 0,4038 

AP4 13,22 0,4589 

Nordea 27,73 0,9719 

Swedbank 21,11 1,0467 

Länsförsäkringar 25,92 0,9119 

SEB 27,81 0,9769 
 

Tabell 4 Standardavvikelse och beta för fonderna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar fondernas standardavvikelse samt deras Beta värde. SEB Sverigefond och 

Nordea Sverigefond har högst standardavvikelse med 27,81 procent och 27,73 procent. AP3 

och AP4 hade lägst standardavvikelse med 12,08 procent och 13,22 procent. Swedbank Robur 

Sverigefond och SEB Sverigefond har högst beta värde med 1,0467 och 0,9769 . AP3 och AP1 

hade lägst beta värde med 0,4038 och 0,4511. 

 

 

5.3 Treynorkvot, Sharpekvot, Jensens Alfa och Morningstar Rating för fonderna  
 

Fond Treynor Sharpe Jensens A. Morningstar  

AP1 8,9245 0,304 -2,8166 ★★ 

AP2 9,2052 0,3148 -2,9237 ★★ 

AP3 9,0722 0,3034 -2,4616 ★★★ 

AP4 8,9911 0,3123 -2,8346 ★★ 

Nordea 13,6339 0,4778 -1,4913 ★★ 

Swedbank 14,6301 0,6929 -0,5634 ★★★ 

Länsförsäkringar 14,3117 0,5034 -0,7817 ★★★★ 

SEB 13,385 0,4814 -1,7421 ★★ 

 

Tabell 5 Treynorkvot, Sharpekvot, Jensens Alfa och Morningstar Rating för AP-fonderna och 
Sverigefonderna. Källa: Egen bearbetning och data för Morningstar Rating från Morningstar.se 
och studien ”uppdrag granskning” 
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I tabellen redovisas fondernas Treynorkvot, Sharpekvot, Jensens Alfa samt Morningstar rating. 

Swedbank Robur Sverigefond har högst Treynorkvot på 14,6301, högst Sharpekvot på 0,6929 

och högsta Jensens Alfa på – 0,5634. AP1 har lägst Treynorkvot på 8,9345 och AP3 har lägst 

Sharpekvot på 0,3034. Lägst Jensens Alfa fick AP2 på – 2,9237. Länsförsäkringar Sverigefond fick 

högst betyg med Morningstar rating med fyra stjärnor, därefter fick Swedbank Robur 

Sverigefond och AP3 tre stjärnor och resterande fonder fick två stjärnor. 

 

 

5.4 Sammanfattning av genomsnitt för varje fondgrupps avkastning, riskmått och 
riskjusterade avkastning 
 

 

 
AP-fonderna Sverigefonderna 

Avkastning 8 år 81 % 196 % 
Avkastning årlig 7,70 % 14,40 % 
Standardavv. 13,22 25,61 

Beta 0,4507 0,9763 
Treynor 9,0482 13,9891 
Sharpe 0,3086 0,5364 
Jensens Alfa -2,7593 -1,1458 

Morningstar ★★(2,25) ★★★(2,75) 
 

   

   Tabell 6 Genomsnitt för varje fondgrupps totala avkastning, årliga avkastning, 
standardavvikelse, Beta, Treynorkvot, Sharpekvot, Jensens Alfa och Morningstar Rating. Källa: 
Egen bearbetning 

 

Tabellen ovan visar ett genomsnitt för varje fondgrupps avkastning, riskmått och riskjusterade 

avkastning som tidigare presenterats i detta kapitel. AP-fonderna har som fondgrupp visat ett 

sämre resultat i samtliga poster. Sverigefondernas totala avkastning över den 8 åriga perioden 

var 196 procent medan AP-fondernas var 81 procent, vilket gör en skillnad på 115 procent. Den 

årliga avkastningen för AP-fondgruppen var 7,70 procent och 14,40 procent för 

Sverigefonderna, vilket betyder att det även här skilde hela 6,70 procent mellan grupperna.  

 

AP-fondernas standardavvikelse var 13,22 procent och Sverigefondernas var 25,61 procent 

vilket ger en differens på 12,39 procent. Betavärdet för AP-fondgruppen var 0,4507 och 0,9763 
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för Sverigefonderna, skillnaden blir då 0,5256 mellan grupperna. Treynorkvoten för 

Sverigefonderna är 13,9891 och 9,0482 för AP-fonderna vilket ger en differens på 4,9409. 

Sverigefondernas Sharpekvot blev 0,5364 och AP-fondernas 0,3086, vilket ger en skillnad på 

0,2278. Jensens Alfa för Sverigefonderna blev – 1,1458 och – 2,7593 för AP-fonderna som ger 

en differens på 1,6135 mellan grupperna. Sverigefonderna fick betyget 2,75 stjärnor med 

Morningstar rating medan AP-fonderna fick 2,25 stjärnor, vilket ger en differens på 0,5 stjärnor 

mellan de två grupperna. 
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån teorier inom modern portföljteori. 

 

 
6.1 Genomsnittligt betavärde för fondgrupperna 
 

 

Kolumn1 Beta  

AP-fonderna 0,4507 

Sverigefonderna 0,9763 
 

Tabell 7 Genomsnitt av Betavärdet för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 

 

Sverigefondernas betavärde på 0,9763 befinner sig nära 1 vilket innebär att avkastningen 

varierar på liknande sätt som marknadsportföljen. Sverigefondernas riskpremie ligger därför 

ungefär på samma nivå som marknadens riskpremie, i detta fall SIXRX. AP-fondernas Betavärde 

på 0,4507 innebär att deras avkastning varierar mindre än marknadsportföljen och att risken är 

lägre. I detta fall så är AP-fondernas riskpremie ungefär hälften av Sverigefondernas och 

marknadsportföljens riskpremie. 

 

6.2 Genomsnittlig Standardavvikelse för fondgrupperna 
 

 

Kolumn1 Standardavvikelse  

AP-fonderna 13,22 

Sverigefonderna 26,61 
 

Tabell 8 Genomsnitt av Standardavvikelsen för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 

 

I tabellen ovan visas ett genomsnitt av de två fondgruppernas Standardavvikelse. 

Inom modernportföljteori används Standardavvikelsen för att prognostisera framtida risk 

utifrån fondens historiska avkastning. I detta fall har AP-fonderna en Standardavvikelse på 

13,22 procent vilket är lägre än Sverigefondernas standardavvikelse som ligger på 26,61 
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procent. Detta visar att Sverigefonderna avkastning har haft större svängningar under perioden 

och anses därför ha en högre risk enligt modern portföljteori. I jämförelsen mellan grupperna så 

har AP-fonderna haft hälften så hög risk under mätperioden. 

 
6.3 Treynorkvot för AP-fonderna och Sverigefonderna 
 

Fond . Treynorkvot 

Swedbank    14,6339 
Länsförsäkringar 14,3117 
Nordea 

 
13,6339 

SEB 
 

13,385 
AP2 

 
9,2052 

AP3 
 

9,0722 
AP4 

 
8,9911 

AP1 
 

8,9245 
 

Tabell 9 Treynorkvot för AP-fonderna och Sverigefonderna. Källa: Egen bearbetning 

 

Tabellen ovan visar samtliga fonders Treynorkvot, rankat från högsta till lägsta värde. Mörkgrön 

färg visar fonden med högst Treynorkvot och en mörkgrå färg visar fonden med lägst 

Treynorkvot. Högst Treynorkvot i studien har Swedbank Robur Sverigefond på 14,6339 och 

lägst har AP1 på 8,9245. Tabellen visar att AP2 är den AP-fond som presterat bäst enligt 

Treynorkvoten. 

 

6.3.1 Genomsnittlig Treynorkvot för fondgrupperna  
 

Kolumn1 Treynorkvot  

AP-fonderna 9,0482 

Sverigefonderna 13,9891 
 

Tabell 10 Genomsnitt av Treynorkvot för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar ett genomsnitt för de två fondgruppernas Treynorkvot, där Sverigefonderna 

har ett värde på 13,9891 och AP-fonderna 9,0482. Differensen är 4,9409 vilket visar att det gått 
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klart bättre för Sverigefonderna eftersom ju högre Treynorkvot fonderna har desto bättre har 

de presterat under perioden. Trots att AP-fonderna har en lägre risk, Beta, vilket kan ge ett 

högre betyg i Treynorkvoten så har Sverigefonderna i det här fallet ett högre betyg. Detta visar 

att avkastningen för Sverigefonderna är så pass hög att det är värt den extra risken enligt 

Treynorkvot. 

 

6.4 Sharpekvot För AP-fonderna och Sverigefonderna 
 

Fond . Sharpekvot 

Swedbank    0,6929 

Länsförsäkringar 
 

0,5034 
SEB 

 
0,4814 

Nordea 
 

0,4778 
AP2 0,3148 
AP4 

 
0,3123 

AP1 
 

0,3040 
AP3 

 
0,3034 

 

Tabell 11 Sharpekvot För AP-fonderna och Sverigefonderna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar Sharpekvoten för samtliga fonder. Mörkgrön färg visar fonden med bäst 

Sharpekvot och en mörkgrå färg visar fonden med sämst Sharpekvot. Swedbank Robur 

Sverigefond är den fond med högst Sharpekvot på 0,6929 och har därför presterat bäst av 

fonderna medan AP3 är den fond som presterat sämst med 0,3034 enligt Sharpekvoten. 

Tabellen visar att AP2 är den AP-fond med bäst betyg enligt Sharpekvot. 

 

6.4.1 Genomsnittlig Sharpekvot för fondgrupperna 
 

Kolumn1 Sharpekvot  

AP-fonderna 0,3086 

Sverigefonderna 0,5364 
 

Tabell 12 Genomsnitt av Sharpekvot för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 



34 

 

Tabellen ovan visar genomsnittet av Sharpekvot för de två fondgrupperna. Sverigefonderna har 

som i föregåendefall även fått högre betyg än AP-fonderna enligt Sharpekvot. AP-fonderna har 

en genomsnittlig Sharpekvot på 0,3086 och Sverigefonderna har ett genomsnitt på 0,5364. Då 

Sharpekvoten använder sig av Standardavvikelsen som riskmått kan en låg Standardavvikelse ge 

en högre Sharpekvot. Trots att AP-fonderna har en lägre Standardavvikelse än Sverigefonderna 

så har de fått en lägre Sharpekvot. Detta kan förklaras med att Sverigefondernas avkastning är 

så pass hög att det är värt den högre risken enligt Sharpe. 

 

6.5 Jensens Alfa för AP-fonderna och Sverigefonderna 
 

Fond . Jensens Alfa 

Swedbank    -0,5634 
Länsförsäkringar -0,7817 
Nordea 

 
-1,4913 

SEB 
 

-1,7421 

AP3 
 

-2,4616 
AP1 

 
-2,8166 

AP4 
 

-2,8346 
AP2 

 
-2,9237 

 

Tabell 13 Jensens Alfa för AP-fonderna och Sverigefonderna. Källa: Egen bearbetning 

 

Tabellen ovan visar ett rangordnat resultat av Jensens Alfa där mörkgrön visar den fond som 

presterat bäst och mörkgrå visar den fond som presterat sämst. Ju högre Jensens Alfa en fond 

har desto bättre har den presterat. Tabellen visar att Swedbank Robur Sverigefond även 

presterat bäst enligt Jensens Alfa med ett betyg på -0,5634. Den visar även att AP2 är den fond 

som har presterat sämst med ett värde på -2,9237 detta trots att AP2 fick bäst betyg av AP-

fonderna enligt Sharpe och Treynor. Tabellen visar dock att samtliga fonder har presterat sämre 

än förväntat då de visar negativa värden av Jensens Alfa.  

 

 
 
 
 



35 

 

6.5.1 Genomsnittligt Jensens Alfa för fondgrupperna  
 

Kolumn1 Jensens Alfa 

AP-fonderna -2,7593 

Sverigefonderna -1,1458 
 

Tabell 14 Genomsnitt av Jensens Alfa för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar de två fondgruppernas genomsnittliga Jensens Alfa, även här finns tydliga 

skillnader mellan grupperna där Sverigefonderna återigen presterat bättre än AP-fonderna. 

Sverigefondernas genomsnitt för Jensens Alfa är -1,1458 och -2,7593 för AP-fonderna. De 

negativa talen visar att båda fondgrupperna presterat sämre än förväntat enligt Jensens Alfa.  

 

 
6.6 Morningstar Rating för AP-fonderna och Sverigefonderna 
 

Fond . Morningstar Rating 

Länsförsäkringar ★★★★ 

Swedbank 
 

★★★ 

AP3 
 

★★★ 

SEB 
 

★★ 

Nordea 
 

★★ 

AP1 
 

★★ 

AP4 
 

★★ 

AP2 
 

★★ 
 

Tabell 15 Morningstar Rating för AP-fonderna och Sverigefonderna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar vad respektive fonds betyg enligt Morningstar Rating. Här toppar 

Länsförsäkringar Sverigefond listan med ett betyg på fyra av fem möjliga stjärnor. AP3 och 

Swedbank Robur Sverigefond fick betyget tre stjärnor. De resterande fem fonderna har ett 

betyg på två stjärnor. 
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6.6.1 Genomsnittligt betyg av Morningstar Rating för fondgrupperna  
 

Kolumn1 Morningstar Rating 

AP-fonderna ★★(2,25) 

Sverigefonderna ★★★(2,75) 

 

Tabell 16 Genomsnitt av Morningstar Rating för de två fondgrupperna. Källa: Egen bearbetning 

 

Denna tabell visar genomsnittsbetyget för respektive fondgrupp där AP-fonderna har betyget 

2,25 stjärnor och Sverigefonderna betyget 2,75, vilket visar att skillnaderna enligt Morningstar 

Ratings betyg är relativt små om man jämför med övriga riskmått som använts i studien. Detta 

kan bero på att Morningstar Rating sätter sitt betyg utifrån en jämförelsegrupp där respektive 

fond jämförs med liknande fonder. Detta innebär att fondgrupperna inte jämförs med varandra 

i Morningstar Rating gruppen när dem får sitt betyg. 

 
 

6.7 Genomsnittlig årlig och total avkastning för fondgrupperna  
 

Kolumn1 
 Årlig Avkastning Total avkastning 2003-2010 

AP-fonderna 7,70 % 81 % 

Sverigefonderna 14,40 % 196 % 
 

Tabell 17 Genomsnitt av årlig och total avkastning i procent för de två fondgrupperna. Källa: 
Egen bearbetning 

 

Tabellen visar genomsnittlig årlig avkastning och totalavkastning för respektive fondgrupp 

under perioden 2003-2010. AP-fondernas genomsnittliga årliga avkastning ligger på 7,7 procent 

och Sverigefondernas ligger på nästan det dubbla 14,4 procent. Sverigefondernas totala 

avkastning på 196 procent ligger också betydligt högre än AP-fondernas på 81 procent. Det 

skiljer hela 115 procent mellan fondgrupperna.  
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6.8 Årlig avkastning för AP-fonderna, Sverigefonderna och SIXRX 2003-2010 
 

 
 

Figur 18 Årsavkastning i procent för AP-fonderna, Sverigefonderna och SIXRX 2003-2010. Källa: 
Egen bearbetning 

 

Figuren ovan visar AP-fondernas, Sverigefondernas och SIXRXs årsavkastning under perioden 

2003-2010. Figuren visar tydligt hur Sverigefondernas avkastning följt marknadsindex, SIXRX. 

AP-fonderna ligger alla på samma nivå dock är svängningarna mindre än Sverigefonderna och 

SIXRX vilket visar på en lägre risk. Till exempel låg Sverigefondernas avkastning på närmare -40 

procent år 2008, då AP fonderna endast låg kring -20 procent. År 2009 låg AP-fondernas 

avkastning kring 20 procent medan Sverigefondernas avkastning låg upp mot 50 procent. 
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6.9 Genomsnittlig avkastning och mål i femårsperioder för AP-fonderna 
 

% 
2003-
2007 

2004-
2008 

2005-
2009 

2006-
2010 

Genomsnittsmål 
5års period 

      AP1 11,8 3,2 4,8 3,5 5,5 

      AP2 12,7 3,3 5,5 3,5 6,7 

      AP3 11,7 3,9 4,8 3,2 5,7 

      AP4 11,3 2,9 4,9 3,8 6,2 
 

Tabell 19 Genomsnittsavkastning och mål i femårsperioder i procent för AP-fonderna. Källa: 
Egen bearbetning 

 

Tabellen visar AP-fondernas mål under en femårsperiod och hur de har presterat under olika 

tidsintervaller på fem år. Kolumn 1 visar hur AP-fonderna presterat under mätperiodens fem 

första år då samtliga fonder överstiger de uppsatta målen som ligger på mellan 5,5 – 6,7 

procents avkastning. Tabellen visar dock att AP-fonderna endast uppnår sina mål under den 

första femårsperioden och samtliga AP-fonder ligger under sina mål under perioderna 2004-

2008, 2005-2009 och 2006-2010. Anledningen till att genomsnittet ligger under målen för dessa 

perioder är för att samtliga fonder hade en negativ avkastning kring 20 procent år 2008, vilket 

inte räknades med under den första femårsperioden 2003-2007.   
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7. SLUTSATS 
 

I kapitlet presenteras de slutsatser som kunnat fastställas i studien. 

 

 

7.1 Sammanfattning 
 

Skillnaderna mellan de två fondgrupperna har genom studien visat sig vara stora. Avkastningen 

för AP-fonderna har under tidsperioden legat på ungefär hälften av Sverigefondernas 

avkastning, både när det gäller genomsnittlig årlig avkastning och total avkastning. AP-fonderna 

visar dock en klart lägre risk då AP-fondernas Standardavvikelse och Betavärde är nästan 

hälften av Sverigefondernas. 

 

De riskjusterade avkastningsmåtten som används i studien visar tydliga skillnader mellan de två 

fondgrupperna, där återigen AP-fonderna presterat sämre än Sverigefonderna. Sharpeskvot och 

Treynorkvot ger Sverigefonderna ett högre betyg än AP-fonderna. Detta trots att 

Sverigefonderna har en högre risk än AP-fonderna så är avkastningen så pass hög att det är en 

bättre investering enligt Sharpe och Treynor. Jensens Alfa visar samma resultat, att 

Sverigefonderna är en bättre investering. Enligt Jensens Alfa så har dock de båda 

fondgrupperna presterat sämre än förväntat då de visar negativa värden. Morningstar Rating 

visar på mindre skillnader mellan fondgrupperna, där Sverigefonderna fått något bättre 

betygsgenomsnitt än AP-fonderna.  

 

Studien visar att AP-fonderna inte uppnår sina mål över femårsperioder i fyra av de fem 

tidsintervallerna som tas upp i studien. Fonderna har inte uppnått målen sedan år 2007, en stor 

bidragande faktor till detta är den negativa avkastning som fonderna hade år 2008. Detta var en 

nedgång i marknaden vilket är att räkna med under en fem års period. Att avkastningen varierar 

från år till år är vanligt och där av ett genomsnittligt mål för en femårsperiod.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att AP-fonderna har en sämre riskjusterad avkastning än de 

fyra bankernas Sverigefonder och att AP-fonderna inte uppnått sina mål. 
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

I detta kapitel kommer ett kort förslag till vidare forskning att ges. 

 

8.1 Allmänna förslag 
 
Då de svenska Allmänna pensionsfonderna investerar i aktier med låg risk kan en 

jämförelsestudie göras med andra svenska fonder som investerar i aktier med låg risk. Ett annat 

förslag är att göra en jämförelse med utländska pensionsfonder för att se hur den riskjusterade 

avkastningen skiljer sig mot de Svenska pensionsfonderna.   
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BILAGA 1 
 

SIXRX 

År Rm SIXRX Rm2 

2003 34,15 1166,2225 

2004 20,75 430,5625 

2005 36,32 1319,1424 

2006 28,06 787,3636 

2007 - 2,60 6,76 

2008 - 39,05 1524,9025 

2009 52,51 2757,3001 

2010 26,70 712,89 

 156,84 8705,1436 

 

Genomsnitt SIXRX = 19,605 

Riskfri ränta, från en 8-årig stadsobligation(2003-01-01) = 4,43666  

 

Länsförsäkringar Sverige Fond 

 RLänsförsäkringar R2 RLänsförsäkringar*Rm 

2003 31,8 1011,24 1085,97 

2004 17,4 302,76 361,05 

2005 31,5 992,25 1144,08 

2006 22,8 519,84 639,768 

2007 - 4,0 16 10,4 

2008 - 35,1 1232,01 1370,655 

2009 48,4 2342,56 2541,484 

2010 27,1 734, 41 723,57 

 139,9 7151,07 7876,977 
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βLänsförsäkringar =  8 * 7876,977 – 156,84 * 139,9  

   8 * 8705,1436 – 156,842 

 

βLänsförsäkringar = 0,9119 

 

σ / SxLänsförsäkringar = √7151,07 – 8 * (17,4875)2 / 8 – 1  

σ / SxLänsförsäkringar = 25,9245 

 

TreynorLänsförsäkringar = (17,4875 - 4,43666) / 0,9119 = 14,3117 

 

SharpeLänsförsäkringar  = (17,4875 - 4,43666) / 25,9245 =0,5034 

 

Jensens AlfaLänsför  = 17,4875 – (4,43666 + 0,9119 * (19,605 – 4,43666)) = -0,7817 

 

Nordea Sverige Fond 

 RNordea R2 RNordea *Rm 

2003 33,5 1122,25 1144,025 

2004 13,9 193,21 288,425 

2005 32,6 1062,76 1184,032 

2006 29,1 846,81 816,546 

2007 - 2,2 4,84 5,72 

2008 - 38,5 1482,25 1503,425 

2009 52,4 2745,76 2751,524 

2010 20,7 428,49 552,69 

 141,5 7886,37 8246,387 
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βNordea =  8 * 8246,387 – 156,84 * 141,5     

  8 * 8705,1436 – 156,842 

 

βNordea = 0,9719 

 

σ / SxNordea = √7886,37 – 8 * (17,6875)2 / 8 – 1  

σ / SxNordea = 27,7324 

 

Treynornordea = (17,6875 - 4,43666) / 0,9719 =  13,6339 

 

Sharpenordea  = (17,6875 - 4,43666) / 27,7324 = 0,4778 

 

Jensens Alfanordea = 17,6875 – (4,43666 + 0,9719 * (19,605 – 4,43666)) = - 1,4913  

 

Swedbank Robur Sverige Fond 

 RSwedbank R2 RSwedbank*Rm 

2003 34,4 1183,36 1174,76 

2004 20,6 424,36 427,45 

2005 36,8 1354,24 1336,576 

2006 29 841 813,74 

2007 - 2,9 8,41 7,54 

2008 - 40,9 1672,81 1597,145 

2009 55,1 3036,01 2893,301 

2010 25,9 670,81 691,53 

 158 9191 8942,042 
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βSwedbank =  8 * 8942,042 – 156,84 * 158     

  8 * 8705,1436 – 156,842 

 

βSwedbank = 1,0467 

 

σ / SxSwedbank = √9191 – 8 * (19,75)2 / 8 – 1  

σ / SxSwedbank = 21,1136 

 

Treynorswedbank = (19,75 - 4,43666) / 1,0467 = 14,6301 

 

Sharpeswedbank  = (19,75 - 4,43666) / 21,1136 = 0,6929 

 

Jensens Alfaswedbank  = 19,75 – (4,43666 + 1,0467 * (19,605 – 4,43666)) = - 0,5634 

 

SEB Sverige Fond 

 RSEB R2 RSEB*Rm 

2003 34,2 1169,64 1167,93 

2004 16,6 275,56 344,45 

2005 29,7 882,09 1078,704 

2006 25,3 640,09 709,918 

2007 - 3,2 10,24 8,32 

2008 - 39,1 1528,81 1526,855 

2009 52,9 2798,41 2777,779 

2010 23,7 561,69 632,79 

 140,1 7866,53 8246,746 
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βSEB =  8 * 8246,746 – 156,84 * 140,1      

 8 * 8705,1436 – 156,842 

 

βSEB = 0,9769 

 

 

σ / SxSEB = √7866,53 – 8 * (17,5125)2 / 8 – 1  

σ / SxSEB = 27,8060 

 

TreynorSEB = (17,5125 - 4,43666) / 0,9769 = 13,385 

 

SharpeSEB  = (17,5125 - 4,43666) / 27,8060 = 0,4814 

 

Jensens AlfaSEB = 17,5125 – (4,43666 + 0,9769 * (19,605 – 4,43666)) = - 1,7421 

 

AP1 

 RAP1 R2 RAP1 *Rm 

2003 16,4 268,96 560,06 

2004 11,3 127,69 234,475 

2005 17,4 302,76 631,968 

2006 9,6 92,16 269,376 

2007 4,6 21,16 -11,96 

2008 - 21,9 479,61 855,195 

2009 20,1 404,01 1055,451 

2010 10,2 104,04 272,34 

 67,7 1800,39 3866,905 
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βAP1 =  8 * 3866,905– 156,84 * 67,7      

 8 * 8705,1436 – 156,842 

 

βAP1 = 0,4511 

σ / SxAP1 = √1800,39 – 8 * (8,4625)2 / 8 – 1  

σ / SxAP1= 13,2421 

 

TreynorAP1 = (8,4625- 4,43666) / 0,4511 = 8,9245 

 

SharpeAP1  = (8,4625- 4,43666) / 13,2421 = 0,3040 

 

Jensens AlfaAP1  = 8,4625– (4,43666 + 0,4511 * (19,605 – 4,43666)) = - 2,8166 

 

AP2 

 RAP2 R2 RAP2 *Rm 

2003 17,6 309,76 601,04 

2004 11,4 129,96 236,55 

2005 18,5 342,25 671,92 

2006 12,8 163,84 359,168 

2007 4,0 16 -10,4 

2008 - 24,1 580,81 941,105 

2009 20,4 416,16 1071,204 

2010 11,0 121 293,7 

 71,6 2079,78 4164,287 
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β AP2 =  8 * 4164,287 – 156,84 * 71,6      

   8 * 8705,1436 – 156,842 

β AP2 = 0,4903 

 

σ / Sx AP2 = √2079,78 – 8 * (8,95)2 / 8 – 1  

σ / Sx AP2 = 14,3376 

 

TreynorAP2 = (8,95- 4,43666) / 0,4903 = 9,2052 

 

SharpeAP2  = (8,95- 4,43666) / 14,3376 = 0,3148 

 

Jensens AlfaAP2  = 8,95– (4,43666 + 0,4903 * (19,605 – 4,43666)) = - 2,9237 

 

AP3 

 RAP3 R2 RAP3 *Rm 

2003 15,7 246,49 536,155 

2004 11,1 123,21 230,325 

2005 17,8 316,84 646,496 

2006 9,6 92,16 269,376 

2007 5,0 25 - 13,0 

2008 - 19,8 392,04 773,19 

2009 16,4 268,96 861,164 

2010 9,0 81 240,3 

 64,8 1545,7 3544,006 

 

 

 



52 

 

β AP3 =  8 * 3544,006 – 156,84 *64,8      

  8 * 8705,1436 – 156,842 

β AP3 = 0,4038 

 

σ / Sx AP3 = √1545,7 – 8 * (8,1)2 / 8 – 1  

σ / Sx AP3 = 12,0761 

 

TreynorAP3 = (8,1- 4,43666) / 0,4038 = 9,0722 

 

SharpeAP3 = (8,1- 4,43666) / 12,0761 = 0,3034 

 

Jensens AlfaAP3  = 8,1– (4,43666 + 0,4038 * (19,605 – 4,43666)) = - 2,4616 

 

AP4 

 RAP4 R2 RAP4 *Rm 

2003 16,8 282,24 573,72 

2004 10,5 110,25 217,875 

2005 16,8 282,24 610,176 

2006 10,5 110,25 294,63 

2007 2,4 5,76 -6,24 

2008 -20,9 436,81 816,145 

2009 21,5 462,25 1128,965 

2010 10,9 118,81 291,03 

 68,5 1808,61 3926,301 
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β AP4 =  8 * 3926,302 – 156,84 * 68,5      

    8 * 8705,1436 – 156,842 

 

β AP4 = 0,45888 

 

σ / Sx AP4= √1808,61 – 8 * (8,5625)2 / 8 – 1  

σ / Sx AP4 = 13,2130 

 

TreynorAP4 = (8,5625- 4,43666) / 0,45888 = 8,9911 

 

SharpeAP4  = (8,5625- 4,43666) / 13,2130 = 0,3123 

 

Jensens AlfaAP4  = 8,5625– (4,43666 + 0,45888 * (19,605 – 4,43666)) = - 2,8346 

 

 


