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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen undersöker och analyserar AP-fondernas förvaltning av det svenska 

pensionskapitalet i relation till dess uppdrag utifrån finansiell teori och tidigare 

forskning. Halvårsdata och information om fondernas allokering har samlats in från AP-

fondernas respektive webbplatser mellan åren 2001 och 2009. Studien har använt ett 

flertal modeller för att analysera AP-fondernas historiska utveckling. Treynorkvot, 

Sharpekvot, Informationskvot, Morningstar rating och Jensens alfa har använts för att 

undersöka fondernas riskjusterade avkastning. Treynor och Mazuys market timing 

modell har använts för att undersöka huruvida fonderna har förmågan att förutse större 

marknadsrörelser. Fonderna har utvärderats utifrån tre olika jämförelseindex: ett externt 

och två interna index.  

 

Individer i pensionssystemet får inte välja hur större delen av deras 

pensionsavsättningar ska förvaltas. Däremot påverkas pensionstagarna i allra högsta 

grad av hur fonderna utvecklas. AP-fondernas informationsgivning är inte förenlig med 

dess policy och det påverkar därför vad utomstående kan utvärdera. AP-fonderna har 

under den valda tidsperioden inte nått målen som är uppsatta för verksamheten. Vidare 

förefaller det sig som att AP-fonderna är överviktade mot aktier i allmänhet och mot 

svenska aktier i synnerhet. Det visar sig också att tillgångsallokeringen är den absolut 

viktigaste faktorn för fondernas utveckling och därmed viktigare än aktiv förvaltning.  

 

AP-fonderna uppvisar en positiv riskjusterad avkastning under perioden oberoende 

vilket mått som används, dock uppvisar inte alla statistisk signifikans. Beroende på 

vilket jämförelseindex som används skiljer sig resultaten åt. Tredje AP-fonden har dock 

högst riskjusterad avkastning oavsett vilket jämförelseindex som används. I 

Morningstar rating får fonderna i genomsnitt två stjärnor av fem möjliga vilket innebär 

att de presterat under genomsnittet bland internationella pensionsfonder. Argumentet att 

använda fyra buffertfonder till förvaltning av kapitalet från inkomstpensionen har inte 

uppfyllts. Studien menar vidare att det finns tecken på stordriftsfördelar och att en 

eventuell sammanslagning skulle kunna ge en effektivare förvaltning. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under året 2008 minskade de svenska allmänna pensionsfondernas (AP-fonderna) 

förvaltade kapital med närmare 200 miljarder kronor. Detta innebär att AP-fondernas 

totala innehav minskade i värde med 27,4 procent i finanskrisens spår.
1
 På grund av 

demografiska faktorer förväntas dessutom pensionssystemet att belastas extra mycket de 

kommande åren. Den stora efterkrigsgenerationen börjar gå i pension vilket kan, 

tillsammans med resultatet år 2008, leda till minskade pensionsutbetalningar redan år 

2010.
2
 

 

AP-fonderna är benämningen på de fonder som förvaltar en del av kapitalet i det 

svenska pensionssystemet. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden är så 

kallade buffertfonder och placerar en del av inkomstpensionens kapital medan Sjunde 

AP-fonden förvaltar det fonderade kapitalet i premiepensionssystemet.
3
 I slutet av år 

2009 förvaltade de sex AP-fonderna tillsammans ett kapital på närmare 850 miljarder 

kronor, vilket gör dem till en av de största aktörerna på den svenska kapitalmarknaden.
4
 

 

Varje år sätts 18,5 procent av varje arbetstagares lön in i det generella pensionssystemet. 

Dessa avsättningar är till för att täcka pensionsutbetalningarna på kort sikt. AP-

fondernas roll i pensionssystemet är att utjämna svängningar i balansen mellan 

pensionsavgifter och pensionsutbetalningar på lång sikt. Eftersom AP-fonderna är 

autonoma och självfinansierade, med andra ord så ligger de utanför statsbudgeten, 

hanteras påfrestningar inom ramen för systemet.
5
 Om pensionsutbetalningarna vid 

någon tidpunkt är lägre än avsättningarna, det vill säga att balanstalet är positivt, skrivs 

pensionen upp med ett inkomstindex. Vid ett stort överskott i systemet, minst 10 

procent högre tillgångar än skulder, skrivs pensionen direkt upp för dagens pensionärer 

                                                           
1
 Se Appendix 2. 

2
 Björkmo (2009), s. 57. 

3
 Regeringens skrivelse (2008), s.12. 

4
 Se Appendix 2. 

5
 Björkmo (2009), s.41. 
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och dagens arbetare kan förvänta sig en något högre pension när de går i pension.
6
 Är 

balanstalet däremot negativt skapas ett nettounderskott och det leder i sin tur till lägre 

pensioner under den aktuella perioden.
7
 

I pensionsreformen år 2001 förändrades pensionssystemet för att ge en ökad politisk 

stabilitet.
8
 Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden fick bland annat friare 

placeringsregler. De fick av Finansdepartementet uppdraget att förvalta globala 

portföljer av aktier, obligationer och andra räntebärande papper
9
. Tanken med att ha 

fyra buffertfonder var att det skulle ge riskspridning mellan portföljerna, att systemet 

skulle ge upphov till konkurrens och därmed incitament till att utföra effektivare 

förvaltning, samt att minska risken för politisk påverkan.
10

 Sjätte AP-fonden fick ett 

specialiserat uppdrag att investera en mindre del av pensionssystemets kapital i små och 

medelstora onoterade bolag
11

. Pensionstagare som inte väljer fonder får sina 

premiepensionsmedel (PPM) förvaltade av Sjunde AP-fonden.  

 

Regeringen har formulerat ett antal mål för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-

fonderna. För det första ska fonderna förvalta kapitalet på ett sådant sätt att det blir till 

största möjliga nytta för pensionssystemet. Fonderna ska långsiktigt maximera 

avkastningen till låg risk. Fonderna ska samtidigt eftersträva neutralitet mellan 

generationer i sin placeringsverksamhet.
12

 Utifrån dessa mål har sedan AP-fonderna 

formulerat egna mål i form av avkastning och risk. 

 

AP-fondernas respektive styrelser har beslutat att det bästa sättet att uppnå målen är att 

implementera aktiv förvaltning. Med aktiv förvaltning menas en investeringsstrategi där 

förvaltaren avviker från indexförvaltning i syfte att öka avkastningen. Det kan innebära 

att förvaltaren ökar risken och därmed den förväntade avkastningen i portföljen i tider 

då marknaden förväntas att gå upp alternativt minska risken i tider när marknaden 

förväntas att gå ner.
13

 Denna placeringsstrategi kallas vanligtvis för market timing. Det 

                                                           
6
 SOU (2004:105), s.20. 

7
 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.11-12. 

8
 Regeringens proposition (1999/2000:46), s.45. 

9
 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.20. 

10
 Regeringens proposition (1999/2000:46), s.71-72. 

11
 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.20. 

12
 Ibid, s.18. 

13
 Bodie et al. (2009), s.512. 
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kan också innebära att förvaltaren försöker identifiera och placera i undervärderade 

tillgångar, så kallad security selection.
14

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det har gått snart tio år sedan den senaste pensionsreformen genomfördes vilket gör det 

intressant att utvärdera och analysera AP-fondernas förvaltning av pensionskapitalet. 

Individer i pensionssystemet får inte välja hur större delen av deras 

pensionsavsättningar ska förvaltas.
15

 Däremot påverkas pensionstagarna i allra högsta 

grad av hur fonderna utvecklas.  

 

Aktuell och relevant information är en av de viktigaste faktorerna för att skapa 

förtroende för en fonds förvaltning. Riksdagen har formulerat en informationspolicy för 

AP-fondernas verksamhet. Målet är att sprida kunskap om fondens uppdrag, 

kapitalförvaltning och verksamhetsfilosofi, att skapa förtroende för fondens sätt att 

sköta sitt uppdrag och att bygga trovärdighet som en professionell kapitalförvaltare. 

Dessa mål ska nås genom öppenhet, tillgänglighet och god service. Det innebär mer 

konkret att all väsentlig information, som inte kan inverka menligt på fondens 

placeringsverksamhet, ska vara publik. Informationen bör vara lättillgänglig och ska i 

första hand tillhandahållas via fondens webbplats.
16

 Trots detta redovisar AP-fonderna 

endast utvecklingen samt innehaven två gånger per år medan vanliga fonders utveckling 

går att följa på dagsbasis. 

 

En fond har vidare flera viktigt beslut att ta ställning till i sin förvaltning. För det första 

måste förvaltaren ta ställning till hur fördelningen mellan aktier, obligationer och andra 

tillgångar ska se ut i portföljen. Fördelningen kan även ske över geografiska marknader, 

så kallad internationell diversifiering. Målet med allokeringen är att få högsta möjliga 

avkastning i förhållande till vald risknivå. Vanligtvis skiljer det på två olika typer av 

tillgångsallokering. I den strategiska allokeringen väljer förvaltaren hur fördelningen 

                                                           
14

 Bodie et al. (2009), s.797. 
15

 Regeringens proposition (1999/2000:46). 
16

 Första AP-fondens årsredovisning (2009). 
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mellan olika tillgångsslag ska se ut på lång sikt. I den taktiska allokeringen kan 

förvaltaren på kort sikt avvika från den strategiska portföljen.
17

  

 

Det finns ett flertal studier som visar hur viktig tillgångsallokeringen är för fondens 

utveckling. Så långt vi vet visar dessa studier att den strategiska allokeringen är den 

viktigaste faktorn och därmed viktigare än både security selection och market timing 

som är två strategier som används vid aktiv förvaltning.
18

 Hur en förvaltare bör sätta 

samman en portfölj för att den ska vara optimal varierar dock. Det beror bland annat på 

vad individen eller fonden har för mål, riskpreferenser samt tidshorisont.
19

 Med den 

utgångspunkten har regeringen satt upp ett antal mål och placeringsregler för AP-

fondernas verksamhet 

 

Ett annat viktigt beslut är om förvaltaren ska implementera aktiv eller passiv förvaltning 

i portföljen. Aktiv förvaltning används i dag i stor utsträckning bland fonder, både 

vanliga och pensionsfonder. Aktiv förvaltning innebär generellt sett högre kostnader i 

form av personal- samt transaktionskostnader. För att den aktiva förvaltningen ska löna 

sig innebär det att fonden behöver en högre riskjusterad avkastning efter kostnader 

jämfört med passiv förvaltning.
20

 Frågan om aktiv förvaltning har varit kontroversiell 

ända sedan Michael Jensen publicerade sin artikel om portföljutvärdering år 1968.
21

 

Enligt lagen om genomsnittet är den förväntade avkastningen vid aktiv förvaltning lika 

med noll före kostnader och negativ om kostnader tas i anspråk. Det betyder, krona för 

krona, att om en aktiv förvaltare genererar positiv riskjusterad avkastning är det på 

bekostnad av andra aktiva investerare.
22

 

 

Ett flertal studier visar att aktivt förvaltade fonder generellt sett underpresterar, alltså 

ger negativ eller ingen riskjusterad avkastning, jämfört mot passivt förvaltade fonder.
23

 

Det finns dock andra studier som visar att aktivt förvaltade fonder kan skapa positiv 

riskjusterad avkastning. Det finns även tecken på att vissa förvaltare är bättre än andra 

                                                           
17

 Dahlquist & Harvey (2001), s.1-2. 
18

 Se Brinson et al. (1986/1991), Sharpe (1992), Ibbotson (1999). 
19

 Swensen (2009), s.103. 
20

 Reilly & Brown (2003), s.660. 
21

 Wermers (2000), s.1655-1656. 
22

 Fama & French (2008), s.26. 
23

 Se Jensen (1968), Grinblatt & Titman (1989), Malkiel (1995), Ferson & Schadt (1996), Gruber (1996), 

Carhart (1997), Wermers (2000), Dahlqvist et al. (2000), Fama & French (2008). 
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på att identifiera undervärderade tillgångar och förutse stora marknadsrörelser vilket är i 

linje med lagen om genomsnittet.
24

  

 

Argumenten att ha fyra buffertfonder var just att det skulle innebära effektivare 

förvaltning genom konkurrens mellan fonderna samt riskspridning. Det är intressant att 

undersöka om dessa argument har uppfyllts. En statlig utredning har undersökt AP-

fondernas kostnadsstruktur och huruvida en eventuell sammanslagning av Första, 

Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden skulle kunna ge lägre kostnader och effektivare 

förvaltning. Utredningen kom fram till att en eventuell sammanslagning skulle kunna ge 

upphov till stordriftsfördelar och därmed effektivare förvaltning.
25

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att utvärdera och analysera Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-

fondens förvaltning av pensionskapitalet i relation till dess uppdrag samt utifrån 

finansiell teori och tidigare forskning. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

 I vilken utsträckning är det möjligt för utomstående att utvärdera AP-fondernas 

förvaltning av pensionskapitalet? 

 Hur ser AP-fondernas strategiska och taktiska allokering ut och hur viktigt är de 

för fondernas utveckling? 

 Har AP-fonderna nått riksdagens uppsatta mål för verksamheten och sina egna 

mål gällande avkastning och risk? 

 Hur ser AP-fondernas riskjusterade avkastning ut sett ur ett historiskt 

perspektiv? 

 Visar AP-fonderna tecken på security selection och/eller market timing i sin 

förvaltning? 

 

                                                           
24

 Se Grinblatt & Titman (1992), Brown & Goetzmann (1995), Carhart (1997), Chevalier & Ellison 

(1999), Wermers (2003), Engström (2004), Cuthbertzon et al. (2007). 
25

 Björkmo (2009), s.20. 
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 Hur påverkar valet av jämförelseindex utvärderingen av AP-fonderna? 

 Har argumentet, att fyra AP-fonder skulle ge upphov till effektivare förvaltning 

och riskspridning uppfyllts? 

 Vad skulle pensionssystemet kunna vinna på en eventuell sammanslagning av 

AP-fonderna? 

 

1.5 Avgränsningar och genomförande 

 

Studien baserar sig på AP-fondernas historiska utveckling och datamaterialet har 

hämtats direkt från AP-fondernas webbplatser och årsredovisningar. För att utvärdera 

AP-fonderna och dess förvaltning av pensionskapitalet har vi valt att använda 

utvärderingsmått som grundar sig i finansiell teori och tidigare forskning. För att kunna 

jämföra AP-fonderna mot varandra kommer studien att använda Sharpekvot, 

Treynorkvot och Informationskvot. För att beräkna den riskjusterade avkastningen 

kommer både Jensens alfa, Treynor & Mazuys market timing modell att användas. 

Studien kommer även att använda sig av en Morningstar rating för att jämföra AP-

fonderna med internationella pensionsfonder med liknande inriktning och uppdrag.  

Studien kommer att använda sig av tre olika jämförelseindex för att undersöka om 

resultaten skiljer sig åt beroende på valt index. De tre jämförelseindex som studien 

kommer att använda är MSCI World, AP-fondernas strategiska porföljer och ett viktat 

index genom att göra en stilanalys. För att beräkna den strategiska portföljen och 

stilanalysen har data hämtats för olika tillgångsslag från den statistiska databasen 

Thomson Reuters Datastream och sedan har datan viktats med de aktuella vikterna. 

    

Vi har valt att endast utvärdera Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden eftersom de 

har samma placeringsinriktning, uppdrag och liknande mål. Sjätte och Sjunde AP-

fonden har exkluderats från denna studie då dessa fonder har ett helt annat uppdrag och 

placeringsinriktning. Studien kommer att utvärdera AP-fondernas förvaltning mellan 

åren 2001 och 2009. Anledningen är att pensionssystemet reformerades år 2001 och 

därför finns inte data tillgänglig längre tillbaka i tiden. Då studien använder 

halvårsobservationer betyder detta att det totalt blir 18 observationer. 
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1.6 Disposition 

 

Nedan ges en kort beskrivning av hur den fortsatta dispositionen av arbetet ser ut. 

 

2. Det svenska pensionssystemet 

I detta kapitel ger vi en mer utförlig beskrivning av hur det svenska pensionssystemet är 

uppbyggt och dess historia. Vi förklarar AP-fondernas roll i pensionssystemet, deras 

uppdrag och mål samt deras placeringsstrategi. 

 

3. Portföljutvärdering 

I detta kapitel beskriver vi hur den aktuella forskningsfronten ser på området 

portföljutvärdering, hur utvärderingsmåtten används idag och kritik som framförts mot 

dessa mått. 

  

4. Genomförande 

I detta kapitel presenteras hur insamlingen och urvalet av data gick till, valet av 

jämförelseindex samt hur utvärderingsmåtten beräknas. Studien använder sig av 

Sharpekvot, Treynorkvot, Informationskvot, Morningstar rating, Jensens alfa samt 

Treynor och Mazuys market timing modell. Avslutningsvis presenteras metodkritik och 

källkritik för studien. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten utifrån den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning. 

 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatserna. 

 

Förslag till vidare studier 

Detta kapitel presenterar uppslag till vidare studier inom ämnet AP-fonder och 

portföljutvärdering.  
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2. Det svenska pensionssystemet 
 

Som första land i världen införde Sverige år 1913 en lag om allmän pension vilket 

innebar att alla fick en garanterad pension efter 67 års ålder. År 1960 infördes lagen om 

allmän tilläggspension (ATP) i Sverige och var ett tillägg till den allmänna pensionen. 

Syftet var att ge anställda som saknade tjänstepension förbättrade villkor. I samband 

med införandet av ATP inrättades även fondstyrelser för Första, Andra och Tredje AP-

fonden.
26

 Syftet med AP-fonderna var att kompensera för det dåvarande låga sparandet i 

samhället. Fondernas placeringsregler var begränsade då de endast fick placera i 

räntebärande tillgångar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1974 inrättades den Fjärde AP-fonden som fick möjligheten att placera en del av 

kapitalet i svenska aktier.
27

 De så kallade löntagarfonderna inrättades år 1984 inom 

ramen för det svenska pensionssystemet. Fonderna var ett förslag från 

Landsorganisationen (LO) som syftade till att öka fackförbundens inflytande i det 

privata näringslivet. Femte AP-fonden inrättades år 1984 men blev hopslagen med 

Tredje AP-fonden och upphörde i pensionsreformen.
28

 Redan år 1992 avskaffades 

löntagarfonderna och mellan åren 1992 och 1996 förvaltades det avvecklade kapitalet 

av en avvecklingsstyrelse. Denna styrelse mynnade sedan ut i Sjätte AP-fonden som 

                                                           
26

 Regeringens proposition (1959:100). 
27

 Regeringens proposition (1973:97). 
28

 SFS (2000:192). 

Figur 1: En tidsaxel för utvecklingen av AP-fonderna och pensionssystemet 
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startades i slutet på år 1996. Sjätte AP-fondens uppdrag var att bidra med riskkapital till 

små- och medelstora onoterade bolag.
29

 

 

År 2001 reformerades det allmänna ålderspensionssystemet för att stärka systemet inför 

förväntade påfrestningar till följd av den demografiska utvecklingen. De flesta statliga 

pensionssystem står idag inför problemet med ökande livslängder och fallande nativitet. 

Det äldre systemet med folkpension och ATP körs parallellt med det nya och fasas ut 

fram till år 2018 för att undvika störningar.
30

 Skillnaden mellan det gamla och nya 

pensionssystemet är i det senare ligger AP-fonderna utanför statsbudgeten och är 

därmed helt självfinansierade. Därför ställs krav på AP-fondernas utveckling för 

systemet ska klara av sina pensionsutbetalningar i framtiden.
31

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Allmän pension 

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna, de så kallade buffertfonderna, fick 

uppdraget att förvalta en del av kapitalet i inkomstpensionssystemet. Inkomstpensionen 

finansieras genom att arbetsgivaren betalar in 16 procent av den anställdes lön varje 

månad upp till 7,5 prisbasbelopp
32

 och är helt fristående ifrån statsbudgeten. Att 

inkomstpensionssystemet är ett självfinansierat fördelningssystem innebär att 

                                                           
29

 Regeringens proposition (1995/96:171). 
30

 Björkmo (2009), s.42. 
31

 Ibid, s.41. 
32

 Prisbasbeloppet år 2010 motsvarar 51 100 kr. 

Figur 2: En överblick över det svenska pensionssystemet 
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pensionsavgifterna som betalas in varje månad används för att betala inkomstpension 

till de som redan är pensionärer.
33

  

 

I reformen år 2001 fick Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden identiska 

placeringsregler och gavs större frihet i förvaltningen än tidigare med avseende på 

allokeringen mellan aktier, obligationer och övriga tillgångar. Anledningen till att ha 

fyra buffertfonder med samma uppdrag var att skapa riskspridning mellan fonderna, 

skapa konkurrens mellan fonderna och därmed incitament till effektivare förvaltning 

samt undvika de negativa effekter en fond skulle kunna ge finansmarknaden.
34

 Sjätte 

AP-fonden ingår också i buffertfonderna men har ett annat uppdrag och drivs av andra 

placeringsregler.  

 

Premiepensionen finansieras genom att arbetsgivaren betalar in ytterligare 2,5 procent 

av den anställdes bruttolön upp till 7,5 prisbasbelopp till 

premiepensionssystemet. Syftet var att pensionstagarna själva skulle få bestämma hur 

en del deras pensionsavsättningar skulle förvaltas. Vid utgången av år 2008 deltog 83 

fondförvaltare med tillsammans 775 fonder i premiepensionssystemet.
35

 De som inte 

väljer fond får sina premiepensionsmedel (PPM
36

) placerade i Premiesparfonden som 

förvaltas av Sjunde AP-fonden. Premievalsfonden är ett statligt alternativ bland de 

övriga fonderna i premiepensionssystemet och förvaltas också av Sjunde AP-fonden. 

Den 24 maj år 2010 bytte Premiespar- och Premievalsfonden namn till AP7 Såfa. Såfa 

står för statens årskullsförvaltning och är det nya förvalda alternativet till 

premiepensionen för de som inte väljer aktivt.
37

 

 

Garantipensionen är ett grundskydd för de personer som är berättigade till pension men 

som inte har haft en tillräckligt hög inkomst. Garantipensionen finansieras av 

statsbudgeten och är därmed helt fristående från inkomst- och 

premiepensionssystemet.
38

 

                                                           
33

 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.11. 
34

 Björkmo (2009), s.69. 
35

 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.14. 
36

 Pensionsmyndigeten övertog ansvaret från Premiepensionsmyndigheten 1 januari år 2010.  
37

 Sjunde AP-fondens årsredovisning (2009). 
38

 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.11. 
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2.2 Tjänstepension och privat pension 

Tjänstepension är den pension som den anställde har via sin arbetsgivare, som en del av 

lönen, och benämns ibland som avtalspension. Vanligtvis sker detta enligt 

kollektivavtalet på arbetsplatsen, om inte kan detta ändå finnas via arbetsgivaren genom 

särskilda avtal. En förmånsbestämd tjänstepension ger en i förväg bestämd slutpension, 

vanligtvis en procentsats av den anställdas slutlön. Vid avgiftsbestämd tjänstepension är 

avgiften som betalas in förutbestämd men hur stor den slutliga pensionen blir beror på 

inbetalningarna och avkastningen. Tjänstepensionen startar vid olika tidpunkter 

beroende på vilket avtal som gäller, se t ex PA03
39

 där den individuella ålderpensionen 

tjänas in från och med 23 års ålder.
40

 

 

Privat pensionssparande tecknas på egen frivillig väg, utöver statlig pension och 

tjänstepension. Utbudet av fonder är stort, så pensionsutfallet blir beroende av när, var 

och hur sparandet sker, och givetvis av hur mycket som inbetalas samt när 

pensionsutbetalningen slutligen ska ske.
41

 

 

2.3 Buffertfondernas strategi 

Buffertfonderna har placeringsmål som är lagstadgade i lagen om allmänna 

pensionsfonder (2000:192). Med start från 1 januari år 2001 är Första till Fjärde AP-

fondernas mål att dels förvalta fondmedlen så att de blir till störst möjliga nytta för 

försäkringen för inkomstgrundad pension och dels att den totala risknivån i fondernas 

placeringar ska vara låg. Fondmedlen ska vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt 

hög avkastning uppnås samt att fonderna i sin placeringsverksamhet skall ha nödvändig 

beredskap för att kunna överföra medel till Försäkringskassan.
42

 

 

Utöver dessa övergripande placeringsmål finns restriktioner för hur 

tillgångsallokeringen ska begränsas. Först är att placeringar får ske i alla förekommande 

instrument på kapitalmarknaden som är marknadsnoterade och omsättningsbara. Högst 

70 procent av fondens tillgångar får vara placerade i aktier och minst 30 procent av 

                                                           
39

 Avtalspension för statligt anställda som är född 1943 eller senare. 
40

 Randquist (2009), s.162. 
41

 Ibid, s.172-186. 
42

 SFS (2000:192). 
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fondens tillgångar ska vara placerade i räntebärande värdepapper med låg kredit- och 

likviditetsrisk. Högst 40 procent av fondens tillgångar får vara exponerat för valutarisk 

samt att fonden inte får investera i råvaror. Minst 10 procent ska förvaltas av 

utomstående förvaltare genom köp av fondandelar eller diskretionär förvaltning. Högst 

5 procent av fondens tillgångar får vara placerade i onoterade värdepapper, dessa 

placeringar måste ske indirekt via värdepappersfonder eller riskkapitalbolag. Fonden får 

äga högst 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterad bolag och fonden får äga högst 

30 procent i onoterade riskkapitalbolag.
 
Det är sedan upp till varje enskild AP-fond att 

ligga inom dessa ramar men det är valfritt hur deras specifika tillgångsallokering ska se 

ut.
43

 

 

Det första steget för AP-fondernas placeringsinriktning är att bestämma hur 

fördelningen mellan olika tillgångar ska se ut. För att bestämma denna fördelning 

använder sig AP-fonderna utav en Asset Liability Management analys (ALM). 

Utgångspunkten i en ALM-analys är försöka hantera risken som uppkommer vid en 

eventuell förändring i relationen mellan tillgångssida och skuldsida. I AP-fondernas fall 

handlar det om att beräkna vilken avkastning som krävs för att upprätthålla balans i 

pensionssystemet. AP-fonderna måste i denna analys ta hänsyn till de mål och 

placeringsregler regeringen har satt på för verksamheten. Den tillgångsallokering som 

uppvisar högst förväntad avkastning i förhållande till vald risknivå väljs som 

referensportfölj med en tidshorisont på 50 år.
44

 Den strategiska allokeringen beräknas på 

medellång sikt mellan två till tio år och kan avvika från referensportföljen för att öka 

förväntad avkastning. Det sista steget är den taktiska allokeringen som är den faktiska 

fördelningen mellan olika tillgångsslag. Denna strategi syftar till att avvika från både 

referensportföljen och den strategiska allokeringen på kort sikt för att på så sätt försöka 

generera överavkastning.
45

 

 

  

                                                           
43 

Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.19-20. 
44

 Ibid. 
45 

Ibid. 



Linköpings universitet  Claes Gryde 
Magisteruppsats VT 2010   Patrik Ohlsson 
 
 

13 
 

3. Portföljutvärdering 

 

Att utvärdera en portfölj genom att undersöka den absoluta avkastningen ger inte 

särskilt mycket. Avkastningen måste justeras för risk för att det ska gå att tolka 

resultaten och jämföra dem mot andra portföljer.
46

 Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) utvecklades genom fristående artiklar av William Sharpe, John Lintner och Jan 

Mossin på 1960-talet. CAPM är ett ramverk som ligger till grund för ett flertal 

utvärderingsmått som används i den aktuella forskningsfronten i ämnet 

portföljutvärdering.
47

 För varje utvärderingsmått görs en genomgång i kronologisk 

ordning av teorin, aktuell forskningsfront och avslutningsvis dess kritik. 

 

3.1 Treynor, Sharpe och Informationskvot 

 

Eftersom investerare förväntas vara rationella antas de välja den portfölj som ger högst 

förväntad avkastning i förhållande till risken. Investerare antas även vara riskaversiva, 

alltså att de inte tycker om att ta risk. Portföljen med högst avkastning behöver 

nödvändigtvis inte vara det bästa valet utan den optimala portföljen är den som har 

högst förväntad avkastning i förhållande till vald risknivå.
48

 

 

Jack Treynor presenterade i en artikel från år 1965 en metod för att utvärdera fonders 

historiska utveckling. Treynorkvoten är ett mått på hur en tillgång eller en portföljs 

avkastning förhåller sig till den systematiska risken, även kallad marknadsrisken. 

Kvoten är ett relativvärderingsmått och används till att jämföra portföljer mot varandra. 

Treynor anses vara den första att använda riskjusterad avkastning för att utvärdera 

fonder och dess avkastning.
49

 

 

                                                           
46

 Bodie et al. (2009), s.829. 
47

 Hübner (2005), s.2. 
48

 Sharpe (1966), s.122. 
49

 Bodie et al. (2009), s.826. 
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I en artikel från år 1966 bygger Sharpe vidare kring forskningen Treynor utförde några 

år tidigare.
50

 Utvärderingsmåttet, kallad Sharpekvoten, är också ett 

relativvärderingsmått men sätter avkastningen i förhållande till den totala risken istället 

för marknadsrisken. Sharpekvoten är ett av de mest använda måtten för att utvärdera 

och jämföra portföljer.
51

 Historiskt sett har värdepappersfonder mellan åren 1926 och 

2005 haft en Sharpekvot på mellan 0,32 och 0,4 vilket gör att Sharpekvoten även kan 

användas som ett absolut utvärderingsmått.
52

 

 

Informationskvoten är en vidareutveckling av Sharpekvoten och mäter den aktiva 

avkastningen i förhållande till den aktiva risken. Den aktiva avkastningen är den 

faktiska avkastning jämfört mot den teoretiska, dvs. Jensens alfa. Den aktiva risken är 

standardavvikelsen för den aktiva avkastningen, även kallad tracking error. Måttet visar 

hur väl en förvaltare presterar genom att aktivt avvika från ett jämförelseindex eller en 

strategisk portfölj.
53

 

 

Trots att utvärderingsmåtten används i stor utsträckning i den aktuella forskningsfronten 

har de varit utsatta för kritik vilket ofta är kopplat till kritiken mot antagandena kring 

CAPM och det linjära sambandet. Artiklar i ämnet portföljutvärdering menar att måtten 

som bland annat Sharpe och Treynor tagit fram är svåra att tolka. Måtten tillämpas 

vanligtvis vid relativvärdering av fonder och kritik som framförts är att måtten inte går 

att använda i absoluta termer. Därför krävs ett representativt urval och en lång 

tidshorisont för att ge tillförlitliga resultat.
54

 Problematiken i exempelvis Treynorkvoten 

är att välja ett jämförelseindex som passar fonden. Betavärdet påverkas i stor 

utsträckning av vilket jämförelseindex och vilken tidsperiod som används.
55

 

 

Måtten antar konstant medelvärde, volatilitet och kovarians vilket är orealistiska 

antaganden. När det gäller informationskvoten tar måttet endast hänsyn till den aktiva 

risken och inte den totala risken. Ytterligare kritik som framförts mot de ovan nämnda 

                                                           
50

 Sharpe (1966), s.119. 
51

 Bodie et al. (2009), s.129. 
52

 Ibid, s.135. 
53

 Modigliani (1997), s.53. 
54

 Bodie et al. (2009), s.826. 
55

 Se Jensen (1968), Modigliani (1997). 
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måtten är att resultaten blir svårtydliga om avkastningen understiger den riskfria ränta, 

alltså visar en negativ avkastning.
56

 

 

3.2 Morningstar rating 

 

Morningstar Incorporation är ett oberoende företag som ger ut information om fonders 

utveckling och dess verksamhet. Morningstars egna utvärderingsmått mäter den 

riskjusterade avkastningen och är, så vitt vi vet, ett av de mest använda måtten vid 

portföljutvärderingar. Utvärderingsmåttet utgår ifrån ett femgradigt betygssystem där en 

fonds utveckling sätts i relation till hur liknande fonder inom samma kategori har 

presterat. Syftet är att förenkla valet för en investerare när denne ska välja en fond inom 

en viss kategori. Utvärderingsmåttet liknar, men är inte identiskt med, Sharpekvoten 

och använder sig av tre variabler för att ranka fonder: risk, historisk avkastning och 

kostnader.
57

 

 

Kritik som har framförts mot utvärderingsmåttet är att valet av vilka fonder som ska 

ingå i en kategori påverkar resultatet. Det gäller att fonderna har en liknande 

placeringsinriktning, allokering och storlek för att resultatet ska bli tillförlitligt. 

Historisk avkastning är en viktigt variabel för att betygsätta hur fonderna presterat. 

Däremot säger det ingenting om hur fonden kommer utvecklas framöver.
58

 

 

3.3 Jensens alfa 

 

I en artikel från år 1968 undersökte och utvärderade Jensen 115 fonder mellan åren 

1945 och 1964. Jensen var kritisk mot att tidigare akademiska studier använde 

relativvärderingsmått för att utvärdera fonder.
59

 Jensen utvecklade ett absolut 

utvärderingsmått, kallat Jensens alfa. Jensens alfa bygger, som övriga utvärderingsmått, 

på antaganden kring CAPM. Om en förvaltare har överlägsen information och kan 

utnyttja felprissättningar kan detta utnyttjas för att avkasta mer än den normala 

                                                           
56
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riskpremien givet samma risknivå. Studien visade dock att majoriteten av fonderna inte 

lyckades slå en buy-and-hold strategi, inte ens om kostnaderna togs bort.
60

 

 

 

Figur 3: Punkt A och B visar positiva alfan medan C och D visar negativa alfan 

 

Jensens alfa är, så vitt vi vet, ett av de mest använda utvärderingsmåtten för riskjusterad 

avkastning. Mark Grinblatt och Sheridan Titman undersökte ett stort antal fonder 

mellan åren 1975 och 1984. Studien använde Jensens utvärderingsmått och undersökte 

fondernas avkastning, med och utan kostnader, mot fyra olika jämförelseindex.
61

 

Studien visade, precis som Jensen, att fonder i genomsnitt genererar en negativ 

riskjusterad avkastning. Ett fåtal fonder visade däremot positiv riskjusterad avkastning 

om kostnaderna inte togs i anspråk. Dessa fonder var även de som hade högst kostnader 

vilket innebär att den faktiska avkastningen var negativ.
62

  

 

Burton Malkiel testade ett stort antal fonder med Jensens utvärderingsmått mellan åren 

1971 och 1991. Studien visade att det både fanns fonder som gav positiv och negativ 

riskjusterad avkastning. I genomsnitt var resultaten negativa och skiljde sig dessutom åt 

beroende på vilket jämförelseindex författaren använde sig av.
63
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Wayne Ferson och Rudi Schadt gjorde en undersökning där 96 fonder undersöktes 

mellan åren 1968 och 1990. De använde sig både av Jensens klassiska utvärderingsmått 

samt en modifierad modell. Den modifierade modellen antar att marknadens avkastning 

och volatilitet rör sig tillsammans över tiden med ekonomiska faktorer. Den antar att 

fonder minskar den systematiska risken i volatila tider och öka risken i mindre volatila 

perioder. Fondens betavärde kommer därför vara negativt korrelerad med marknadens 

utveckling.
64

 Studien kom fram till att förvaltare ändrar sin riskexponering mot 

information om det ekonomiska läget. Studien kommer även fram till att Jensens 

traditionella mått under- eller övervärderar den riskjusterade avkastningen och visar att 

aktivt förvaltade fonder generellt sett underpresterar mot en buy-and-hold strategi.
65

  

 

Jonathan Gruber använder en singelfaktormodell för att mäta fonders riskjusterade 

avkastning. Gruber undersökte 270 fonder mellan åren 1985 och 1994.
66

 Även denna 

studie visar att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt får en negativ riskjusterad 

avkastning och att passiv förvaltning hade genererat en högre avkastning.
67

 

 

Mark Carhart undersökte ett antal fonder mellan åren 1962 och 1993.
68

 Carhart använde 

sig dels av Jensens traditionella mått för att mäta fondernas riskjusterade avkastning och 

dels en fyrfaktormodell som grundar sig i Eugene Fama och Kenneth French 

trefaktormodell. Istället för att endast använda den systematiska risken och marknadens 

riskpremie som förklarande variabler tillsätter denna modell ytterligare tre 

riskfaktorer.
69

 Studien kommer fram till att investerare bör undvika fonder som presterat 

sämre historiskt och fonder med höga kostnader. Författarna menar att det finns en 

negativ korrelation mellan en fonds utveckling och hur höga kostnaderna är. Aktiv 

förvaltning innebär vanligtvis högre kostnader jämfört med passiv förvaltning. 

Investerare bör istället placera i indexfonder eller fonder med låga 

förvaltningskostnader.
70
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Russel Wermers undersökte ett antal fonder mellan åren 1975 och 1994.
71

 Wermers 

använde Jensens traditionella mått och Carharts fyrfaktormodell.
72

 Skillnaden mot 

tidigare undersökningar var att studien delade upp avkastningen och kostnaderna mellan 

olika tillgångsslag. Studien visade att fondernas aktieportfölj i genomsnitt 

överavkastade ett brett marknadsindex men att fondens totala avkastning 

underpresterade mot index. Studien konstaterade att investerare litar på förvaltares 

förmåga att skapa överavkastning med hjälp av aktiv förvaltning. I USA höll individer 

90 procent av sitt kapital i aktivt förvaltade fonder.
73

 

 

Magnus Dahlquist genomförde en studie på den svenska marknaden mellan åren 1992 

och 1997. Denna studie använde sig av en konventionell och en okonventionell modell 

för att utvärdera fondernas avkastning.
74

 Precis som Ferson och Schadt använder denna 

studie dels Jensens traditionella mått där betavärdet antas vara konstant och en 

modifierad modell där betavärdet varierar med tiden.
75

 I genomsnitt underpresterar 

aktivt förvaltade fonder mot passivt förvaltade fonder. Studien hävdar att större 

aktiefonder utvecklas sämre än mindre aktiefonder och att fonder med höga avgifter 

presterar sämre än fonder med låga avgifter.
76

 

 

Stefan Engström utvärderade 112 svenska fonder mellan åren 1996 och 2000.
77

 

Engström menar att Jensens utvärderingsmått används i stor utsträckning men att det 

finns problematik kring måttet.
78

 Studien visar att vid användandet av de modifierade 

måtten, som är fria från tidigare kritik, visar det sig att aktiv förvaltning kan generera 

överavkastning.
79

 

 

Richard Roll menar att utvärderingsmått som bygger på antaganden kring CAPM inte är 

rationella. Att jämföra en tillgång eller en portföljs avkastning mot dess teoretiska 

avkastning är accepterat inom den akademiska världen, vilket Roll ställer sig frågande 
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till. För det första behövs ett jämförelseindex för att beräkna den riskjusterade 

avkastningen. Det kan vara svårt att hitta ett lämpligt jämförelseindex beroende på 

fondens placeringsinriktning. För det andra ska tillgångens eller portföljens betavärde 

beräknas. Betavärdet skiljer sig med valt jämförelseindex och vald tidsperiod. Studien 

visar att en fonds riskjusterade avkastning kan skifta från positiv till negativ beroende 

på vilket jämförelseindex som används. Roll menar vidare att avvikelser från CAPM 

och det linjära sambandet inte nödvändigtvis beror på onormal avkastning utan snarare 

på att ett ineffektivt jämförelseindex har använts.
80

 

 

Stephen Ross framför i sin artikel kritik mot Security Market Line (SML) och 

antaganden kring CAPM. Ross menar, till skillnad från Roll, att överlägsen information 

kan leda till överavkastning.
81

 Problematiken kring Jensens utvärderingsmått är att 

måttet antar ett konstant betavärdet över den undersökta tidsperioden. Om en förvaltare 

på ett framgångsrikt sätt lyckas förutspå marknadsrörelse kommer hon öka den 

systematiska risken när marknaden går upp och minska risken i tider då marknaden går 

ner. Om betavärdet rör sig över tiden kan detta påverka resultatet av utvärderingen. Den 

riskjusterade avkastningen kan därmed övervärderas alternativt undervärderas om 

förvaltare kan förutspå och följa marknadsrörelser. Ross tar upp problematiken kring 

beräkningen av betavärdet och marknadens riskpremie. Bland annat påverkar 

tidshorisonten och valt jämförelseindex resultatet.
82

 Ferson & Schadt visar i sin studie 

att Jensens traditionella utvärderingsmått undervärderar den riskjusterade avkastningen 

eftersom betavärdet rör sig under tiden.
83

 

 

Robert Merton har framfört kritik mot antagandena kring CAPM. I sin Intertemporal 

Capital Asset Model (ICAPM) menar Merton att det finns fler variabler än risk och 

förväntad avkastning som påverkar en investerares val.  Investerare är inte bara 

intresserade av att minimera risk och maximera avkastning utan även att säkerställa 

framtida konsumtion.
84

 Eftersom framtida konsumtion och andra variabler inte ingår i 
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CAPM kan risken i en portfölj undervärderas.
85

 En intertemporal investerare tar hänsyn 

till nuvarande periods avkastning men även hur tillgångarna förväntas utvecklas 

framöver. Det kan därför finnas ett behov av att hedga sig mot en minskning av 

framtida konsumtion.
86

 

 

Övrig kritik mot Jensens alfa och CAPM är att måttet använder en förklarande variabel 

för att beräkna en tillgång eller portföljs förväntade avkastning. Studier visar att 

betavärdet har en liten förklarande effekt på förväntad avkastning. För att kringgå detta 

problem används modifierade modeller med fler förklaringsvariabler.
87

 Fama & French 

genomförde en studie där de undersökte aktier på NASDAQ mellan åren 1963 och 

1990. Studien använder en trefaktormodell där, förutom betavärde, börsvärde och P/E-

tal används som förklarande variabler.
88

 Carhart utgår i en studie från Fama & French 

trefaktormodell men lägger till en ytterligare förklarande variabel, momentum (att förra 

årets vinnare är vinnare även i år).
89

 

 

3.4 Market timing 

 

Jack Treynor och Kay Mazuy utvecklade en modell för att mäta och beräkna både 

security selection och market timing. Enligt CAPM är en portföljs förväntade 

avkastning en linjär funktion av marknadens utveckling. De menar istället att om en 

förvaltare kan förutse marknadens utveckling kommer hon att öka innehavet i 

marknadsportföljen vid en uppåtgående marknad och tvärtom vid en nedåtgående 

marknad. Därför kommer portföljens avkastning att vara en ickelinjär funktion av 

marknadens utveckling. Studien undersökte och utvärderade 57 aktivt förvaltade fonder 

mellan åren 1953 och 1962. Studien visade att endast en av de undersökta fonderna 

visade tecken på market timing.
90

 

 

Robert Merton och Roy Henriksson använde en förenkling av Treynor och Mazuys 

modell. Modellen antar att betavärdet endast antar två värden: ett stort värde om 
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marknaden förväntas gå upp och ett litet värde om marknaden förväntas att gå ner.
91

 

Modellen användes vid en empirisk studie där 116 fonder undersöktes och utvärderades 

mellan åren 1968 och 1980.
92

 Studien visar att majoriteten av de undersökta fonderna 

inte visar prov på signifikant positiv market timing.
93

 

 

Engström undersökte 112 svenska fonder mellan åren 1996 och 2000.
94

 Studien 

använde sig av både Treynor & Mazuys och Merton & Henrikssons modell. Studien 

visade att fonderna varken visade positiv eller negativ signifikans för market timing.
95

 

Keith Cuthbertzon och Dirk Nitzsche undersökte 935 fonder mellan åren 1975 och 

2002. Studien använde sig av Jensens traditionella utvärderingsmått, Treynor & Mazuys 

modell samt Mertons & Henrikssons förenkling av den tidigare modellen. Ingen av 

modellerna visar dock att fonderna hade signifikant positiv market timing.
96

 

 

Eftersom utvärderingsmåtten som ämnar undersöka och mäta market timing bygger på 

antagandena kring CAPM finns liknande kritik som för Jensens utvärderingsmått. 

Kritiken bygger på valet av jämförelseindex, att förvaltare med förmågan att förutse 

marknadsrörelser kan leda till en undervärdering av den riskjusterade avkastningen och 

den statistiska tyngden från resultaten.
97

 Specifik kritik mot själva modellen som är att 

det kan vara svårt att skilja på security selection, att välja undervärderade tillgångar, och 

market timing, att förutse stora marknadsrörelser. Det kan vara svårt att undersöka om 

en förvaltare har skapat överavkastning med hjälp av någon av de ovan nämnda 

strategierna. Ytterligare problem med modellen är om en förvaltare viktar om portföljen 

mer frekvent än vad studien har data för blir resultatet inte lika tillförlitligt, exempelvis 

om fonden presenterar halvårsdata men viktar om portföljen en gång i månaden.
98
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3.5 Tillgångsallokering 

 

Dahlquist, Campbell och Harvey menar att det finns tre typer av tillgångsallokering. 

Benchmark allocation som är en långsiktig och passiv allokering, strategisk allokering, 

en allokering på medellång sikt som avviker från den långsiktigt portföljen, och den 

taktiska allokeringen där portföljen avviker från den strategiska allokeringen på kort 

sikt.
99

 Historisk data används vanligtvis för att beräkna respektive tillgångsslags 

förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen kan, tillsammans med kvalitativ 

analys av nutida information, användas till att bestämma fördelningen mellan olika 

tillgångsslag.
100

 

 

Ett annat sätt är att använda sig av Harry Markowitz mean-variance teori. I sin mean-

variance teori från år 1952 visar Markowitz på de gynnsamma effekter diversifiering 

kan ge en portfölj.
101

 Diversifiering handlar inte enbart om hur många tillgångar en 

portfölj innehåller utan vilka tillgångar en portfölj faktiskt innehåller. För att få maximal 

diversifieringseffekt bör portföljen innehålla tillgångar som med tiden har låg 

korrelation med varandra. Faktorer som påverkar hur fördelningen blir är tillgångarnas 

förväntade avkastning, risk och korrelation. Investerarens mål och preferenser spelar 

också en stor roll i hur fördelning blir och kan fungera som restriktioner vid en 

optimering.
102

  

 

David Swensen menar att placera mindre än 5-10 procent av en portföljs totala kaptal i 

ett tillgångsslag är betydelselöst eftersom det inte påverkar den totala portföljen särskilt 

mycket. Tvärtom bör en fond inte placera mer än 25-30 procent av det totala kapitalet i 

en tillgång eftersom det påverkar den totala portföljen i väsentlig grad.
103

 

 

Sharpe undersökte och utvärderade ett antal fonder mellan år 1985 och 1989. Studien 

använde en multifaktormodell, så kallad stilanalys, och genomförde en 

regressionsanalys där de ingående variablerna var avkastningen för tolv breda 
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tillgångsklasser. Syftet var att försöka mäta fonders implicita allokering eller 

exponering mot olika tillgångsslag. Eftersom dessa tillgångsslag tillsammans kan ses 

som en passivt förvaltad portfölj visar förklaringsgraden hur stor del av den passiva 

portföljen som förklarar fondens totala avkastning. Studien kom fram till att de passiva 

portföljerna i genomsnitt förklarade 97,5 procent av fondens totala avkastning. 

Resterade, alltså 2,5 procent, kan förklaras av security selection eller market timing.
104

 

 

Gary Brinson, Randolph Hood och Gilbert Beebower undersökte ett antal amerikanska 

pensionsfonder och kom fram till att 91,5 procent av variationen i fondernas avkastning 

kan förklaras med hjälp av tillgångsallokeringen och beslut kopplade till den.  Studien 

visar att tillgångsallokeringen är den absolut viktigaste faktorn och därmed viktigare än 

både security selection och market timing.
105

  

 

Roger Ibottson och Paul Kaplan undersökte i en studie 94 fonder och 58 pensionsfonder 

under en tioårsperiod. Författarna byggde vidare på studien Brinson et al. genomförde 

några år tidigare men vidgade undersökning för att svara på ytterligare frågeställningar 

kring tillgångsallokering. Studien kom fram till att tillgångsallokering i genomsnitt 

förklarar 90 procent av fondernas avkastning över tiden och 40 procent av skillnaderna i 

avkastning mellan fonder.
106

 

 

För att ytterligare diversifiera sin portfölj kan en förvaltare välja att investera i utländska 

tillgångar. Ett problem kring internationell diversifiering är att investerare, både 

institutionella och professionella, tenderar att övervikta i tillgångar på 

hemmamarknaden och undervikta eller helt utesluta utländska tillgångar, så kallad 

home-country bias.
 107

 Professionella investerare borde vara medveta om fördelarna och 

möjligheterna med att placera en stor del av kapitalet utomlands. Trots en ökning i 

gränsöverskridande investeringar dominerar fortfarande fenomenet. Ett annat problem 

är att förvaltare tenderar att investera som andra förvaltare. Att skilja sig från mängden 
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kan innebära att fonden presterar sämre, att förvaltaren får lägre rörlig bonus och att 

media riktar kritik mot fonden.
108

 

 

3.6 Aktiv förvaltning 

 

Ett val en förvaltare ställs inför är om passiv eller aktiv förvaltning ska implementeras i 

fonden. Frågan om aktiv förvaltning har varit kontroversiell ända sedan 1960-talet. Det 

finns ett flertal studier som visar att aktivt förvaltade fonder generellt sett 

underpresterar, alltså ger negativ eller ingen riskjusterad avkastning, jämfört mot passivt 

förvaltade fonder. Det finns dock studier som visar att aktivt förvaltade fonder kan 

skapa positiv riskjusterad avkastning. Vidare finns studier som visar att det finns tecken 

på att vissa förvaltare är bättre än andra på att förutse rörelser på marknaden och att 

skickliga förvaltare konsekvent kan slå marknaden.
 
 

 

Enligt lagen om genomsnittet kan en investerare, vid aktiv förvaltning, förvänta sig en 

riskjusterad avkastning lika med noll. Om en aktiv investerare eller förvaltare lyckas 

generera en positiv riskjusterad avkastning är det, krona för krona, på bekostnad av 

andra aktiva investerare. Därför är aktiv förvaltning ett nollsummespel, alltså summan 

av alla riskjusterade avkastningar borde vara lika med noll. Efter kostnader, alltså 

investerarnas nettoavkastning, är därför ett negativt summeringsspel.
109

 

 

Bodie et al. menar att det finns tecken på stordriftsfördelar i den aktiva förvaltningen. 

Fonder med stora resurser kan med samma eller lägre kostnader nå ett bättre resultat än 

fonder med mindre förvaltat kapital.
110

 Swensen menar att investerare som inte har 

resurserna att vara aktiva ska hålla sig till passiv förvaltning och placera i olika breda 

tillgångsklasser eller indexfonder. Enligt Swensen kommer den som försöker slå 

marknaden oundvikligen att straffas.
111
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Bodie et al. menar att security selection knappast lönar sig längre.
112

 Under antagandet 

att marknaden prissätter alla tillgångar korrekt ska det till starka bevis för att den aktiva 

förvaltningen skapar överavkastning i ett tillgångsslag innan den passiva förvaltningen 

överges.
113

 Vid val mellan flera olika tillgångsklasser bör investerare eller förvaltare 

implementera aktiv förvaltning där den ger bäst riskjusterad avkastning. Detta menar 

Swensen bör göras i tillgångsklasser såsom private equity och venture capital eftersom 

dessa marknader är ineffektiva i en större utsträckning och därför kan vinster göras om 

fonden har skickliga medarbetare. Swensen menar därför att den säkraste vägen till 

effektiv aktiv förvaltning är att anställa de skickligaste medarbetarna.
114

   

 

3.7 Lagen om… 

 

För att en investerare ska kunna göra ett välgrundat val och för att upprätthålla 

förtroendet på finansmarknaden är det viktigt med information. Lag (1990:1114) om 

värdepappersfonder reglerar hur fonder ska presentera och offentliggöra information till 

allmänheten. Värdepappersfonders utveckling redovisas vanligtvis dagligen vilket gör 

att en investerare lätt kan följa och jämföra olika investeringsalternativ.
115

 Dessutom ska 

värdepappersfonder presentera aktuell och relevant information om fonden. Bland annat 

ska fondens målgrupp redovisas, fondens placeringsinriktning, riskprofil, historisk 

avkastning samt mål med verksamheten. Dessa uppgifter ska samlas i en 

informationsbroschyr och ett fondfaktablad vilka ska erbjudas investerare. Dessutom 

ska en värdepappersfond upprätta en årsberättelse och halvårsredogörelse.
116

 

Informationen är till för att upprätthålla förtroendet på marknaden, minska risken för 

asymmetrisk information och att alla ska kunna handla på lika villkor.
117

 

 

AP-fonderna är inte renodlade värdepappersfonder och faller därför under lagen om 

allmänna pensionsfonder. Var och en av Första till Fjärde AP-fonden skall årligen 

fastställa en verksamhetsplan. Denna skall innehålla riktlinjer för 
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placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en 

riskhanteringsplan. Dessutom ska AP-fonderna redovisa resultaträkning, balansräkning 

och förvaltningsberättelse i en årsredovisning.
118
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4. Genomförande 
 

För att uppnå syftet, att utvärdera och analysera Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-

fondens förvaltning av pensionskapitalet, har denna studie utgått från finansiell teori 

och tidigare forskning på området. Därmed får författarna en bild av hur verkligheten 

borde se ut. Därefter utformades forskningsfrågor och hypoteser för att undersöka hur 

teorin förhåller sig till verkligheten.
119

 Studien tar sin utgångspunkt i historisk data 

mellan åren 2001 och 2009. En kvantitativ metod har använts vilket är naturligt då 

studien fokuserar på datainsamling och analys av kvantifierbar data. Genom statistiska 

analysmodeller i Excel ämnar studien att dra generella slutsatser och svara på både syfte 

och frågeställningar.
120

 

 

Studien är indelad i två olika moment där det första handlar om att samla in information 

från AP-fonderna och utveckling av olika index och tillgångsklasser. Information om 

AP-fonderna har samlats in manuellt via årsredovisningar, halvårsrapporter, fondernas 

respektive webbplatser och andra källor. För att samla in historisk information och 

utveckling för breda jämförelseindex och tillgångsklasser har studien använt Thomson 

Reuter Datastream som datakälla. 

 

Den andra delen av studien handlar om att, med hjälp av utvärderingsmått och 

statistiska analysverktyg, utvärdera och analysera AP-fonderna utifrån datamaterialet. 

De utvärderingsmått som använts i studien har tagits fram genom att författarna läst in 

sig på den aktuella forskningsfronten. De valda måtten är, så vitt vi vet, några av de 

mest använda och accepterade måtten idag. Utvärderingsmåtten studien kommer 

använda är Sharpekvot, Treynorkvot, Informationskvot, Morningstar rating, Jensens 

alfa och Treynor & Mazuys market timing modell. AP-fondernas utveckling kommer att 

jämföras mot tre olika jämförelseindex: ett brett världsindex i form av MSCI World och 

två interna index. AP-fondernas strategiska portföljer kommer fungera som ett internt 

jämförelseindex och det andra kommer att beräknas med hjälp av en Stilanalys. 
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4.1 Insamling och urval av data 

 

Datamaterialet som använts i studien är sekundärdata som hämtats från AP-fondernas 

respektive webbplats och från finansiella rapporter. Även databasen Thomson Reuter 

Datastream har använts för att samla in information om hur olika index och 

tillgångsklasser utvecklats historiskt. Då datamaterial sträcker sig över en nioårsperiod 

blir det naturligt att använda sig av databaser för att samla in finansiell information. Den 

information som hämtats från AP-fonderna är halvårsdata för fondernas utveckling och 

innehav mellan åren 2001 och 2009. Från Thomson Reuters Datastream har författarna 

hämtat halvårsdata för de tillgångsklasser som ingår i studien. Anledningen till den 

valda tidsperioden är att det svenska pensionssystemet reformerades år 2001 och därför 

finns det inte tillgänglig information om AP-fonderna längre tillbaka i tiden. 

 

Vi har valt att utvärdera Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden då de har identiska 

uppdrag, att förvalta en del av kapitalet i inkomstpensionssystemet. Dessutom de fyra 

buffertfonderna samma placeringsinriktning, placeringsregler och mål. I 

pensionsreformen som började gälla från och med första januari år 2001 fick fonderna 

nya placeringsbestämmelser och friare placeringsregler. Innan placerade fonderna 

mestadels i räntebärande instrument men efter reformen fick de investera i utländska 

värdepapper samt alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och 

hedgefonder.
121

 

 

Sjätte AP-fonden är även den en buffertfond som har uppdraget att förvalta en del av 

kapitalet från inkomstpensionen. Sjätte AP-fonden har dock ett annat uppdrag, nämligen 

att investera i små och mellanstora onoterade svenska och utländska bolag. Sjätte AP-

fonden fungerar därför som statens egna riskkapitalbolag. Problematiken att utvärdera 

denna fond är dels att den har en annan placeringsinriktning samt faller under ett annat 

regelverk. Dessutom är det svårt att få fram information om onoterade tillgångar varför 

vi valt bort denna fond.
122

 Sjunde AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i 

premiepensionssystemet. De som inte väljer fond själva får sina premiepensionsmedel 

placerade i AP7 Såfa som förvaltas av Sjunde AP-fonden och som är ett statligt 
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alternativ bland de ca 775 valbara fonderna i premiepensionssystemet. AP7 Såfa består 

av två fonder, en svensk räntefond och en global aktiefond. Eftersom denna ändring 

skedde 24 maj 2010 så finns det inga data att tillgå varför valde studien att inte ta med 

AP7 Såfa i studien.
123

 Tidigare förvaltade Sjunde AP-fonden Premiespar- och 

Premiesvalsfonden och anledningen till att de inte användes i denna studie är att de föll 

under ett annat regelverk och hade ett annat uppdrag än övriga fonder. 

 

4.1.1 AP-fondernas avkastning och kostnader 

Vid pensionsreformen år 2001 fick alla fyra fonderna ett startkapital på ungefär 131 

miljarder kronor vardera. Studien har genom att titta i halvårsrapporten och 

årsredovisning för varje år samlat in fondernas halvårsresultat. Resultatet för varje 

tidsperiod består av intäkter i form av utdelningar, räntenetto och nettoavkastning för 

varje tillgångsslag minus kostnader. Beroende på hur fonderna utvecklas ökar eller 

minskar det förvaltade kapitalet i fonderna. Avkastningen för varje fond har beräknats 

på det förvaltade kapitalet vid varje period, se appendix 2, mellan åren 2001 och 2009. 

 

Posterna som ingår i kostnader är personalkostnader, transaktionskostnader och övriga 

förvaltningskostnader och har samlats in via AP-fondernas årsredovisning och 

halvårsredogörelse. Studien utvärderar AP-fondernas avkastning både före och efter 

kostnader. Om AP-fondernas kostnader tas med i jämförelsen kan resultatet bli 

missvisande då indexförvaltning oftast är förknippat med låga eller inga kostnader. Då 

kostnaderna redovisas halvårsvis har vi antagit att kostnaderna är konstanta mellan de 

redovisade perioderna. 

 

4.1.2 Innehav 

AP-fondernas strategiska och taktiska allokering redovisas två gånger per år. För att 

underlätta utvärderingen har studien antagit att innehaven varit konstanta mellan 

rapporteringsperioderna. AP-fondernas strategiska innehav kommer användas till att 

vikta ihop avkastningen för de strategiska portföljerna som även kommer att användas 

som jämförelseindex. 
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4.1.3 Riskfri ränta 

Många av studiens valda utvärderingsmått bygger på CAPM vilket är ett linjärt 

samband mellan den riskfria räntan och marknadsrisken tillsammans med marknadens 

riskpremie. För att studien ska kunna utvärdera AP-fondernas riskjusterade avkastning 

behöver den riskfria ränta väljas. Praxis är att använda statsskuldväxlar med samma 

löptid som tidsperioden mellan observationerna.
124

 Studien valde därför svenska 

statsskuldväxlar med 180 dagars löptid. Informationen hämtades från Thomson Reuter 

Datastream mellan åren 2001 och 2009. Den valda räntan anges på årsbasis varför vi 

valt att räkna om den på halvårsbasis. 

 

4.2 Val av jämförelseindex 

För att utvärdera AP-fonderna med hjälp av utvärderingsmått som grundar sig i CAPM 

behövs ett lämpligt jämförelseindex. Jämförelseindexet motsvarar en passivt förvaltad 

portfölj och visar hur fondens faktiska avkastning förhåller sig till dess förväntade. 

Denna studie har valt att använda tre olika jämförelseindex i utvärderingen för att 

undersöka om resultaten skiljer sig åt. Studien har även valt tre jämförelseindex för att 

undvika en del av problematiken kring att välja ett index som inte är lämpligt. Därmed 

står studien inte och faller med ett index.  

 

4.2.1 MCSI World 

Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI World) är ett brett 

världsindex som bygger på utvecklingen av aktiemarknaden i 24 länder. Indexet 

innehåller fler än 1500 aktier från de ingående länderna, se appendix 1. MSCI World är, 

så vitt vi vet, ett frekvent använt jämförelseindex för att utvärdera fonders utveckling.
125

 

När en brett index som detta används kallas det ofta för ett jämviktsindex eller en 

marknadsportfölj.
126

 Halvårsdata för indexet MCSI World hämtades från Thomson 

Reuter Datastream. 
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4.2.2 Strategisk portfölj 

Den strategiska portföljen innehåller AP-fondernas fördelning mellan olika tillgångsslag 

på mellanlång sikt. Genom aktiv förvaltning avviker AP-fonderna från den strategiska 

portföljen för att öka avkastningen. För att beräkna avkastningen för den strategiska 

portföljen utgick studien från AP-fondernas strategiska innehav, se appendix 7. 

Vikterna hämtades från AP-fondernas årsredovisningar och halvårsrapporter. Studien 

fokuserade sedan på att hitta index som passar de strategiska innehaven. Se 

nedanstående tabell. 

 

 

Tabell 1: Aktieindex 

 

Första och Tredje AP-fonden delar upp sina aktieinnehav på svenska, nordamerikanska, 

europeiska, stillahavsregionen och tillväxtaktier medan Andra och Fjärde AP-fonden 

delar upp aktieinnehaven på svenska och utländska aktier. För att räkna ut den passiva 

avkastningen multiplicerades AP-fondernas strategiska innehav med avkastningen för 

respektive index. Halvårsutveckling för varje index hämtades från Thomson Reuters 

Datastream. Den strategiska portföljen är ett lämpligt jämförelseindex då den visar AP-

fondernas strategiska allokering. Genom att avvika från denna allokering försöker 

fonderna generera en högre avkastning. Studien har valt att använda samma index AP-

fonderna själva använder för att vikta ihop avkastningen från den strategiska portföljen. 

Detta har gjorts för att undvika att avkastningen för de strategiska portföljerna ska bli så 

lik den sanna strategiska portföljen som möjligt. Avkastningen från den strategiska 

portföljen finns inte tillgänglig via AP-fondernas webbplatser varför vi valde att göra 

enligt ovan. 

  

Faktor Tillgångsklass Index

F1 Utländska aktier MSCI World (se appendix 1 för ingående länder)

F2 Svenska akiter MSCI Sweden

F3 Amerikanska aktier MSCI North America

F4 Europeiska aktier MSCI Europe ex. Sweden

F5 Asiatiska aktier MSCI Pacific

F6 Tillväxtmarknader MSCI Emerging Markets
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Tabell 2: Alternativa tillgångar och ränteindex 

 

4.2.3 Stilanalys 

Sharpe utvecklade en modell för att beräkna en portföljs implicita vikter av olika 

tillgångsslag. Stilanalysen är en multifaktormodell där de ingående variablerna är 

avkastningen för ett antal valda tillgångsslag.
127

 Resultatet kan användas som 

jämförelseindex i utvärderingen men också för att undersöka hur AP-fondernas innehav 

sett ut under perioden. Studien valde att använda detta index eftersom AP-fonderna 

endast redovisar sina innehav två gånger per år. Det vore därför intressant att se om en 

stilanalys ger samma implicita allokering som AP-fonderna själva redovisar i sina 

finansiella rapporter. 

𝒚𝒕 =  𝜷𝟏𝒙𝒕𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝒕𝟐+… + 𝜷𝑲𝒙𝒕𝑲 + 𝒆𝒕 

Formel 1: Multifaktormodell 

 

Där: 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

𝛽𝐾 = 𝑘ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑘 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 (𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟)  

𝑥𝑡𝐾 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑘 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

𝑒𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

Sharpes stilanalys antar ett antal restriktioner för att öka tillförlitligheten i modellen. För 

det första ska summan av alla vikter summera till ett och för det andra är blankning inte 

tillåtet, alltså tillgångarnas vikter måste vara mellan noll och ett. 
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 Sharpe (1992), s.8. 

Faktor Tillgångsklass Index

F7 Fastigheter Carnegie Real Estate

F8 Real ränta SHB marknadsvärdesviktade index av realobligationer

F9 Nominell ränta SHB marknadsvärdesviktade index av nominella obligationer

F10 Utländsk ränta Citigroup marknadsvärdesviktade index av  obligationer

F11 Riskfriränta (kassa) Sweden Treasury Bill 180 Day
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 𝜷𝑲 = 𝟏

𝑲

𝒌=𝟏

 

Formel 2: Restriktion att alla vikter måste summera till 1 

och 

𝟎 ≤ 𝜷𝑲 ≤ 𝟏 

Formel 3: Restriktion att blankning inte är tillåtet 

 

Tillgångsklasserna som användes i denna modell är i enlighet med Sharpes resonemang. 

Sharpe menar att tillförlitligheten i modellen beror på valet av index och pekar på tre 

nödvändiga kriterier för att undvika multikollinaritet
128

: i) uteslutande unika index, ii) 

uttömmande index och iii) avkastning som avviker från varandra. Inget värdepapper 

ingå i mer än ett index, så många värdepapper som möjligt ska ingå i just det specifika 

indexet och korrelationen emellan indexen ska vara så låg som möjligt. I de fall 

korrelation är hög bör standardavvikelserna skilja sig åt.
129

  

 

För att undersöka i vilken utsträckning multikollinaritet förekommer kan Variance 

Inflation Factor (VIF) användas. Metoden går ut på att använda ett index åt gången som 

förklaringsvariabel och resterande som beroende variabler. Efter att alla tester har 

genomförts går det att utvärdera vilka index som ska inkluderas och vilka som ska 

exkluderas.
130

 

 

VIF beräknas enligt: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
 

Formel 4: Beräkning av Variance Inflation Factor 

 

Studien använder gränsvärdet 10 då ett flertal studier använder detta värde för att 

beräkna VIF. Om VIF är högre än gränsvärdet bör indexet antingen exkluderas eller 

                                                           
128

 Med multikollinaritet menas hur valda index samspelar i en regressionsanalys. 
129

 Sharpe (1992), s.21. 
130

 Kutner et al. (2005), s.408-410. 
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antalet observationer utökas.
131

 Utifrån detta test, se appendix 3 för resultat, har vi valt 

nedanstående index
132

: 

 

Faktor Tillgångsklass Index 

F1 Real ränta SHB marknadsvärdesviktade index bestående av riksgäldens alla realobligationer 

F2 Nominell ränta SHB marknadsvärdesviktade index bestående av svenska nominella obligationer 

F3 Utländsk ränta Citigroup marknadsvärdesviktade index bestående av alla utländska obligationer 

F4 Svenska aktier MSCI Sverige 

F5 Utländska aktier MSCI World (se appendix 1 för ingående länder) 

F6 Fastigheter Carnegie Real Estate 

 

Tabell 3: Tillgångsklasser i stilanalysen 

 

4.3 Utvärderingsmått 

Studien använder nedanstående utvärderingsmått för att utvärdera och analysera Första 

till Fjärde AP-fonden. Dessa utvärderingsmått har sin utgångspunkt i finansiell teori och 

lämpar sig väl för att besvara vårt syfte. 

 

4.3.1 Sharpekvot 

Sharpekvoten mäter avkastningen i förhållande till dess totala risk, alltså den 

riskjusterade avkastningen. Den totala risken beräknas som standardavvikelsen för 

avkastningarna över hela tidsperioden. Sharpe formulerade kvoten i nedanstående 

formel: 

 

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆 =  
𝑹 𝒋,𝒕 −  𝑹𝒇,𝒕 

𝝈𝒋,𝒕
 

Formel 5: Sharpekvot 

 

Där: 

𝑅 𝑗 ,𝑡 −  𝑅𝑓 ,𝑡 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝜎𝑗 ,𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 
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4.3.2 Treynorkvot 

Treynorkvoten är ett mått för att beräkna den riskjusterade avkastningen. Treynorkvoten 

är snarlik Sharpekvoten men använder marknadsrisken istället för standardavvikelsen. 

Formeln för att beräkna kvoten formulerade Jack Treynor enligt: 

  

𝑻𝒓𝒆𝒚𝒏𝒐𝒓 =  
𝑹 𝒋,𝒕 −  𝑹𝒇,𝒕 

𝜷𝒋,𝒕
 

Formel 6: Treynorkvot 

 

Där:  

𝑅 𝑗 ,𝑡 −  𝑅𝑓 ,𝑡 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝛽𝑗 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 

 

Betavärdet beräknas som kovariansen mellan marknadens avkastning och respektive 

AP-fonds avkastning i förhållande till marknadens varians. 

 

𝜷𝒋 =  
𝒄𝒐𝒗𝒂𝒓(𝑹𝒎,𝒕;𝑹𝒋,𝒕)

𝒗𝒂𝒓(𝑹𝒎,𝒕)
 

Formel 7: Betavärde 

 

4.3.3 Informationskvot 

Informationskvoten mäter en fonds riskjusterade avkastning i förhållande till den aktiva 

risken. Kvoten mäter en förvaltares skicklighet genom att beräkna hur mycket extra 

avkastning denne lyckats generera genom att avvika från ett jämförelseindex eller en 

strategisk portfölj. 

 

𝑰𝑹 =  
𝜶𝒋

𝑻𝑬𝒋,𝒎
 

Formel 8: Informationskvot 
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Där: 

𝛼𝑗 = 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑗 

𝑇𝐸𝑗 ,𝑚 = 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

Överavkastningen beräknas genom Jensens alfa och den aktiva risken, eller tracking 

error, beräknas som standardavvikelsen av differensen mellan fondens och 

jämförelseindexets avkastning. 

 

4.3.4 Morningstar 

Studien har valt att jämföra AP-fonderna mot internationella pensionsfonder med 

liknande storlek och placeringsinriktning. Studien utgick från en sammanställning som 

Pensions & Investments och Watson Wyatt genomförde år 2009
133

, se appendix 6, där 

de rankade de största statliga pensionsfonderna i världen. Nedan presenteras de valda 

pensionsfonderna som ingår i beräkningen av Morningstar rating. 
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 P&I/Watson Wyatt (2009). 

Tabell 4: Morningstars fondkategori 

 

Fond Land

National Pension Service Korea

National Social Security Fund China

Government Pension Fund Thailand

ATP Danmark

FEFSS Portugal

Government Pension Fund Norge

Ontario Teachers' Pension Plan Kanada

State Pension Finland

Stichting Pensioensfonds ABP Nederländerna

Government Pension Fund Utland Norge

Public Sector Superannuation Scheme Australien

CPP Investment Board Kanada

Tredje AP-fonden Sverige

Första AP-fonden Sverige

Andra AP-fonden Sverige

Fjärde AP-fonden Sverige

California Public Employees' Retirement System USA

Caisse de depot et placement du Quebec Kanada

Government Pension Investment Fund Japan
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Avkastningar för alla pensionsfonder samlades in från fondernas årsredovisningar. 

Morningstar räknar om fondernas avkastning enligt nedan
134

: 

 

Morningstar return =  
Fondens medelavkastning − riskfri ränta

Kategorins medelavkastning − riskfri ränta
 

Formel 9: Morningstar return 

 

Morningstar return beräknas genom att dividera fondens riskpremie med kategorins 

genomsnittliga riskpremie. Resultat blir en avkastningskvot där ett betyder att fonden 

avkastat precis som kategorins genomsnitt och en kvot under (över) ett betyder att 

fonden underavkastat (överavkastat) gentemot kategorin i stort.
135

  

 

I tabellen nedan visas ett exempel på hur Morningstar beräknar fondernas risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Exempel på Morningstars beräkning av risk 

 

Morningstar använder varken betavärde eller standardavvikelse för att beräkna risken i 

en fond. Morningstar anser att de flesta investerares största rädsla är att förlora sitt 

kapital. Därför använder Morningstar ett riskmått som mäter hur ofta en fond 

underpresterar mot den riskfria räntan. Riskmåttet fokuserar endast på risken för 

nedsidan och inte total risk som exempelvis standardavvikelse. Som bilden ovan visar 

blir underprestationen noll om fondens avkastning avkastar över den riskfria räntan, 

annars beräknas underprestationen som differensen. När den totala summan har 

beräknats divideras den med antalet år beroende på vilken tidsperiod som valts. 
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 Ibid, s.25. 

År Fonden Riskfri ränta Underprestation

2001 -4,4% 3,7% 8,1%

2002 -14,7% 3,5% 18,2%

2003 16,4% 2,6% -

2004 11,6% 2,1% -

2005 17,9% 1,9% -

2006 10,1% 3,2% -

2007 5,5% 4,1% -

2008 -24,6% 0,9% 25,5%

2009 16,9% 0,1% -

Total 51,9%
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Resultatet blir hur mycket fonden i genomsnitt underavkastar per år. På liknande sätt 

som vid avkastningsberäkningen divideras sedan detta tal med kategorins 

genomsnittliga underavkastning per år. Även här blir resultatet en kvot där ett anger att 

risken hos fonden är som genomsnittet medan en kvot lägre (högre) än ett betyder att 

fonden har en lägre (högre) risk än kategorins genomsnitt.
136

 

 

När Morningstar Risk och Morningstar Return har beräknats för alla fonder i kategorin 

beräknas utvärderingsmåttet genom att ta Return minus Risk.
137

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Morningstars totalrating per tidsperiod 

 

Eftersom studien använder sig av nioårig avkastningshistorik beräknas Morningstar 

Return minus Risk för 3 år och 5 år och viktas sedan ihop till en total kvot enligt tabell 

6.
138

 

 

 

 

 

Tabell 6: Morningstars ratingsystem 

 

Ratingen sker utifrån den totala kvoten som viktats ihop där stjärnbetyg delas ut i 

ordningen enligt ovanstående tabell. Eftersom studien använde 19 fonder i kategorin får 

två stycken fonder högsta och lägsta betyg, fyra fonder får näst högsta och näst sämsta 

betyg och sju fonder får mellanbetyget, alltså tre stjärnor. 
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 Morningstar (2010). 

Historisk avkastning Vikter Rating

36 - 59 månader 100% 3-årig rating

60 - 119 månader 60% 5-årig rating

40% 3-årig rating

120 månader eller mer 50% 10-årig rating

30% 5-årig rating

20% 3-årig rating

Percentil Betyg

90 - 100 *****

67,5 - 90 ****

32,5 - 67,5 ***

10 - 32,5 **

0 - 10 *
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4.3.5 Jensens alfa 

Jensens alfa beräknar avkastningen för en tillgång mot dess teoretiska eller förväntade 

avkastning. Den förväntade avkastningen ökar/minskar proportionellt med 

marknadsrisken. Se nedanstående formel för beräkning: 

 

𝑹 𝒋,𝒕 −  𝑹𝒇,𝒕 = 𝒂𝒋 + 𝜷𝒋 𝑹 𝑴,𝒕 −  𝑹𝑭,𝒕 + 𝒖 𝒋,𝒕 

Formel 10: Jensens alfa 

 

Där: 

𝑅 𝑗 ,𝑡 −  𝑅𝑓 ,𝑡 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝑎𝑗 = 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 

𝛽𝑗 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 

(𝑅 𝑀,𝑡 −  𝑅𝐹,𝑡) = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝑢 𝑗 ,𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

I Excel genomfördes en regressionsanalys där de ingående variablerna var 

halvårsavkastningen för respektive AP-fond och jämförelseindex över hela tidsperioden. 

Om interceptet i den linjära funktionen är skiljt från noll betyder det att fonderna lyckats 

skapa över- eller underavkastning. 

 

4.3.5 Treynor och Matzuy 

När marknaden går upp antas en förvaltare öka marknadsrisken i portföljen och tvärtom 

vid en nedåtgående marknad. Detta betyder att avkastningen inte blir linjär och därför 

används en kvadratisk term för att mäta market timing enligt nedanstående formel: 

 

𝑹 𝒋,𝒕 −  𝑹𝒇,𝒕 = 𝒂𝒋 + 𝜷𝒋 𝑹 𝑴,𝒕 −  𝑹𝑭,𝒕 + 𝜷𝒌 𝑹 𝑴,𝒕 −  𝑹𝑭,𝒕 
𝟐

+ 𝒖 𝒋,𝒕 

Formel 11: Treynor & Mazuys Market Timing 

 

Där: 

𝑅 𝑗 ,𝑡 −  𝑅𝑓 ,𝑡 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 
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𝑎𝑗 = 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 (𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

𝛽𝑗 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 

𝛽𝑘 = 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔) 

(𝑅 𝑀,𝑡 −  𝑅𝐹,𝑡) = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

 𝑅 𝑀,𝑡 −  𝑅𝐹,𝑡 
2

= 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑖 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 

𝑢 𝑗 ,𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

Denna kvadratiska modell påminner om Jensens alfa med skillnaden att den har två 

förklaringsvariabler. Interceptet, alltså alfavärdet, är ett estimat av security selection och 

betavärdet i den kvadratiska termen är ett estimat av market timing. Om förvaltaren 

saknar förmågan till market timing borde denna modell och Jensens alfa visa ungefär 

samma alfavärde.  

 

4.4 Statistisk signifikans (t-test, hypotesprövning) 

För att kunna dra generella slutsatser och med säkerhet kunna uttala sig om resultaten 

måste det först genomföras statistiska tester. Studien kommer genom ett signifikanstest 

visa om eventuell över- eller underavkastning är signifikant skiljt från noll. Detta görs 

genom att sätta upp ett dubbelsidigt t-test och med hypotesprövning. Vid ett t-test är det 

viktigt att datamaterialet är normalfördelat för att det ska gå att dra relevanta slutsatser 

från resultaten. Två mått för att undersöka om datan är normalfördelad är skewness och 

kurtosis och dessa beräknades i Excel. Om stickprovet är normalfördelat är skewness 

noll med kurtosis tre. Med skewness menas att stickprovet är skevt åt något håll, alltså 

att datan är asymmetrisk. Om talet är negativt är stickprovet skevt åt vänster medan ett 

positivt värde visar på skevhet åt höger. Detta innebär vidare att risken kan övervärderas 

alternativt undervärderas i stickprovet. Med kurtosis menas hur toppigt datamaterialet 

är, alltså att stickprovet har en högre varians på grund av extrema observationer. Med ett 

högre positivt värde än tre menas att stickprovet har fetare svansar (fat tails) än ett 

normalfördelat stickprov.
139

 

 

T-testerna genomfördes i Excel med hjälp av regressionsanalyser. För Jensens alfa 

användes AP-fondernas avkastning som y-variabel medan indexavkastningen används 
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 Bodie et al. (2009), s.133. 
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som x-variabel. Signifikansnivån valdes till 95 procent vilket innebär att risken för att vi 

förkastar en nollhypotes som faktiskt är sann är 5 procent. P-värdet visar var resultatet 

befinner sig på normalfördelningskurvan. Eftersom vi genomför ett dubbelsidigt 95 

procentigt test innebär att vardera svansen är 2,5 procent. Om p-värdet hamnar i någon 

av svansarna förkastas nollhypotesen. De kritiska värdena, inom vilka nollhypotesen 

antas vara sann, beräknas genom att använda antal variabler i regressionen och 

frihetsgraderna, alltså antal observationer minus antal variabler. Praxis är att intervallet 

går mellan de kritiska värdena -1,96 och 1,96.  

 

Vid de statistiska testerna för Jensens alfa användes 16 frihetsgrader (18 observationer 

och två variabler med 5 procents signifikansnivå) med ett kritiskt t-värde på 2,12. Om t-

värdet vid regressionsanalysen är lägre än 2,12, eller högre än -2,12, antas 

nollhypotesen vara sann och alfavärdet kan därför inte sägas vara skiljt från noll. Om 

däremot t-värdet blir högre än 2,12 innebär det att nollhypotesen kan förkastas och 

studien kan då inte utesluta att förvaltaren har lyckats skapa positiv överavkastning. Om 

värdet blir lägre än -2,12 betyder det att fonden signifikant har underavkastat.
140

 

 

Vid de statistiska testerna för Treynor och Mazuys market timing modell användes ett 

F-test för att undersöka om någon av variablerna har ett förklarande värde på fondernas 

totala avkastning. Testet genomfördes med 5 procents signifikansnivå vilket innebär att 

det kritiska värdet blir 2,4 för 15 frihetsgrader. Nollhypotesen formuleras så att 

ingående variabler inte har något förklarande värde på avkastningen och den alternativa 

hypotesen att någon av variablerna har förklarande värde. 

 

4.5 Metodkritik 

 

En studie betraktas uppvisa hög validitet om valda utvärderingsmått och modeller ger 

resultat som anses relevanta till att besvara frågeställningar och syfte.
141

 Vidare anses en 

studie uppvisa hög reliabilitet om beräkningar är konsekventa för varje utvärderingsmått 

och modeller samt uppvisar samma resultat vid en eventuell replikering. Förhållandet 

mellan måtten kan ses som ensidigt då en hög reliabilitet nödvändigtvis inte behöver 
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inneböra hög validitet. Däremot är en hög reliabilitet en förutsättning för att en studie 

ska anses ha hög validitet. Nedan följer en diskussion kring dessa begrepp och hur de 

har behandlats i denna studie.
142

 

 

4.5.1 Reliabilitet 

AP-fondernas innehav och utveckling har samlats in från respektive webbplats samt 

från finansiella rapporter. Alternativet hade varit att få informationen från AP-fondernas 

informationsavdelning. Det hade minskat den operativa risken i den meningen att risken 

för manuella fel hade minskat. Å andra sidan hade det försvårat för studien att 

kontrollera uppgifterna och därmed hade både tillförlitlighet och replikerbarheten 

minskat. Studien har iakttagit stor noggrannhet vid insamlandet av information och 

datan har vid flertalet tillfällen dubbelkollats. 

 

Datan för respektive index som motsvarar utvecklingen för varje tillgångsslag har 

hämtats från Thomson Reuters Datastream för samma datum som avkastningarna för 

AP-fonderna. Huruvida Datastream är en tillförlitlig källa tas upp i nästa avsnitt, se 

källkritik. Förutsatt att Datastream är en tillförlitlig källa ökar både tillförlitligheten och 

replikerbarheten i studien eftersom samma datamaterial kan inhämtas vid olika 

tidpunkter samt att alla index hämtas från samma källa. Alternativ hade varit att hämta 

informationen från olika webbplatser och källor. Detta kan påverka tillförlitligheten då 

beräkning av indexen kan skilja sig åt. 

 

Vi har beräknat AP-fondernas avkastning genom att beräkna det förvaltade kapitalet vid 

varje tidpunkt för studien. Därmed har avkastningarna beräknats på samma sätt vilket 

gör att tillförlitligheten ökar. Ett alternativ hade varit att välja avkastningen AP-

fonderna själva redovisar på respektive webbplats och i finansiella rapporter. 

Problematiken kring denna metod är att författarna inte vet exakt hur avkastningarna är 

framräknade. Vid insamling av AP-fondernas data har vi valt att exkludera 

pensionsinbetalningarna och istället koncentrerat oss på fondernas rena utveckling. Att 

ta med pensionsinbetalningar i resultatet hade visat en missvisande bild av fondernas 

utveckling eftersom det hade ökat fondernas förvaltade kapital och därmed resultat vid 
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positiva balanstal. AP-fondernas avkastning i studien kommer därför inte stämma 

överens med hur AP-fonderna själva redovisar avkastningen. Författarna anser dock att 

detta bidrar till en högre tillförlitlighet då fondernas faktiska utveckling används till 

utvärdering och analys. 

 

AP-fondernas strategiska och taktiska innehav har hämtats vid två tillfällen per år från 

respektive webbplats. Eftersom ingen ytterligare information finns att tillgå har studien 

antagit att fondernas innehav har varit konstanta mellan observationerna. Detta påverkar 

inte replikerbarheten i sig men däremot tillförlitligheten. AP-fonderna bedriver aktiv 

förvaltning och kan därför ha viktat om portföljen mellan observationstillfällena. Detta 

kan innebära missvisande resultat när exempelvis avkastningen för strategiska porföljen 

beräknas. Författarna anser dock att eftersom AP-fonderna är långsiktiga i sin 

förvaltning och har ett stort förvaltat kapital kan det tänkas att de inte viktar om 

portföljen mer än två gånger per år. 

 

Studien har använt Excel för att beräkna data och utföra regressionsanalyser. Författarna 

har noga granskat datan efter överföringen mellan Datastream och Excel samt 

kontrollerat informationen från årsredovisningar och halvårsrapporter. Den mänskliga 

faktorn är alltid en stor risk vid manuella vid införande och beräkningar av 

informationen. 

 

4.5.2 Validitet 

Det största problemet i denna studie är antalet observationer som ligger till grund för 

utvärderingen. Antalet observationer hänger ofta samman med om datamaterialet är 

normalfördelad eller inte. Datamaterialet som används i denna studie kan inte sägas vara 

normalfördelat. Det påverkar i sin tur möjligheten till att dra generella slutsatser och att 

tolka samt analysera resultaten med hjälp av utvärderingsmåtten. Detta sänker alltså 

studiens validitet och tillförlitlighet. Detta är ingenting studien har kunnat påverka då 

AP-fonderna valt att inte tillhandahålla oss med den information som krävs för att höja 

studiens validitet. Det ska även understrykas att studien använder de flesta 

utvärderingsmått till att jämföra AP-fondernas utveckling mot varandra och borde 

därför inte påverka validiteten i en stor utsträckning. 
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Vilket eller vilka index studien väljer som jämförelseindex har stor betydelse för hur 

resultatet blir. AP-fonderna själva använder de strategiska portföljerna för att utvärdera 

och analysera fondernas avkastning. Vidare använder AP-fonderna ett flertal breda 

index för att utvärdera respektive tillgångsslags utveckling. Den här studien har använt 

tre olika jämförelseindex för att utvärdera AP-fondernas totala utveckling. Förutom den 

strategiska portföljen har MSCI World och en stilanalys använts för att undersöka 

huruvida resultaten skiljer sig åt. 

 

Studien valde att använda MSCI World eftersom det är ett brett världsindex och AP-

fonderna investerar i globala portföljer beståendes av aktier, räntebärande instrument 

och alternativa placeringar. Vanligtvis används MSCI World till att utvärdera globala 

aktieportföljer men detta är bara ett av studiens tre jämförelseindex. Studien valde att 

inte använda exempelvis OMXSPI eftersom ett svenskt index skulle kunna ge ett 

missvisande resultat i utvärderingen. Författarna är medvetna om att MSCI World 

innehåller cirka 2 procent svenska aktier och därför kan ge en missvisande bild. 

Eftersom AP-fonderna i genomsnitt har 15 procent svenska aktier gör detta att 

validiteten för detta index minskar. Då det ingår ett flertal länder med olika utveckling 

kan avkastningen för detta index bli något av ett nollsummespel. Dessutom ingår varken 

tillväxtländer eller räntebärande tillgångar. 

 

Fördelen med att använda AP-fondernas strategiska portföljer som jämförelseindex är 

att den eliminerar problemet med att hitta ett lämpligt jämförelseindex, exempelvis 

MSCI World. Däremot kvarstår problematiken med att matcha underliggande 

tillgångsklass med ett lämpligt index. För att den strategiska portföljens avkastning ska 

bli så tillförlitlig som möjligt gäller det att välja rätt index. För att underlätta processen 

och öka validiteten valde studien att använda de jämförelseindex som AP-fonderna 

själva använder sig av. Ju fler tillgångsslag AP-fonderna redovisar i sina innehav, desto 

mer tillförlitlig blir beräkningen av den strategiska portföljen. Ett problem med den 

strategiska portföljen är att AP-fonderna bedriver aktiv förvaltning i stor utsträckning. 

Sannolikheten är därför stor att de viktat om portföljen mellan observationerna vilket i 

sin tur innebära att avkastningen för den strategiska portföljen undervärderas alternativt 

övervärderas. För att kunna genomföra en mer exakt utvärdering hade avkastningen för 
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de strategiska portföljerna behövts från AP-fondernas informationsavdelning. Då detta 

inte var möjligt fick studien använda sig av den information som var tillgänglig. 

 

Stilanalysen ger de implicita vikterna i en portfölj och används vanligtvis när det är 

svårt att få fram information om fonders totala innehav. Studien kan använda 

stilanalysen för att skapa en bättre bild av hur AP-fondernas innehav har sett ut över 

hela perioden då de endast redovisar dessa två gånger per år. Eftersom stilanalysen 

bygger på en regressionsanalys finns ett problem med multikollinaritet, alltså 

förklaringsvariablernas samvariation i en regressionsanalys. Multikollinaritet kan leda 

till missvisande resultat och därmed försämra validiteten.
143

 För att lösa detta problem 

genomfördes ett VIF test. Efter det genomförda testet exkluderades ett antal index från 

modellen. Däremot använder exempelvis studien både MSCI World och MSCI Sweden 

trots att de har en hög korrelation. Författarna är medvetna om att detta påverkar 

validiteten men motiverar detta med att det är viktigt att skilja på svenska och utländska 

aktier för att kunna dra slutsatser om fondernas tillgångsallokering. Ett alternativ hade 

varit att hitta andra index med lägre korrelation eller exkludera det svenska indexet. 

Författarna ansåg att detta skulle ge ett missvisande resultat eftersom de svenska 

aktierna är en betydande del i AP-fonderna. Avslutningsvis är författarna medvetna om 

att det finns en uppsjö av alternativa index som skulle kunnat användas istället. Val av 

andra index skulle kunna leda till ett helt annat resultat vilket minskar tillförlitligheten.  

 

Antalet observationer och den valda tidsperioden påverkar resultaten från 

Treynorkvoten, Sharpekvoten och Informationskvoten. Exempelvis påverkas 

beräkningen av betavärdet i Treynorkvoten, standardavvikelsen i Sharpekvoten och 

alfavärdet i Informationskvoten. Däremot används dessa tre utvärderingsmått endast för 

att jämföra AP-fonderna mot varandra. Dessutom används samma jämförelseindex, 

tidsperiod och antal observationer för alla fyra fonderna vilket gör att detta inte påverkar 

validiteten nämnvärt. 

 

När pensionsfonderna valdes ut till kategorin i Morningstar ratingen exkluderades ett 

antal fonder som inte hade fullständig avkastningsdata, se appendix 6. Kravet var att 

fonderna skulle ha årsvis avkastningsdata för perioden mellan åren 2001 och 2009. För 
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att utöka datamaterialet valde studien att ta med ytterligare ett antal pensionsfonder. Om 

fonder med avvikande storlek och placeringsinriktning väljs påverkar det kategorin och 

därmed ratingen av de ingående fonderna. Studien valde att använda statliga 

pensionsfonder från hela världen med liknande uppdrag, placeringsinriktning och 

storlek, se appendix 6. Författarna anser att det förvaltade kapitalet inte skiljer sig allt 

för mycket åt mellan de utvalda fonderna samt att det är intressant att se var AP-

fonderna hamnar i jämförelse mot internationella pensionsfonder. Studien har valt att 

inte ta hänsyn till förvaltningskostnaderna vid ratingen av pensionsfonderna. Vanligtvis 

är det en av tre faktorer tillsammans med riskjusterad avkastning och kategori.
144

 

Studien antar att eftersom pensionsfonderna har liknade placeringsinriktning och storlek 

borde de ha liknande förvaltningskostnader. 

 

De utvärderingsmått som används i denna studie är, så vitt vi vet, de mest använda 

måtten inom utvärdering av fonder och lämpar sig för vår studie. Studien har undersökt 

om det finns alternativa modeller och teorier för att utvärdera fonder. Fama och French 

vidareutvecklade Jensens alfa och utökade modellen med två ytterligare 

förklaringsvariabler: företagens storlek och bokfört värde mot marknadsvärdet. 

Modellen fick sedermera namnet Fama och Frenchs trefaktormodell.
145

 Carhart 

vidareutvecklade Fama och Frenchs trefaktormodell med ytterligare en förklarande 

variabel. Carharts fjärde variabel tar hänsyn till olika momentum strategier.
146

 

 

Både trefaktormodellen och fyrfaktormodellen undersöker vilka specifika faktorer som 

påverkar fonders utveckling. Vår studie tar istället sin utgångspunkt i att utvärdera AP-

fonderna utveckling i absoluta tal och inte undersöka vilka företagsspecifika faktorer 

som påverkar fondernas avkastning. Författarna anser därför inte att dessa modeller 

passar för att svara på syftet samt frågeställningarna. Dessa modeller skulle dock passa i 

andra sammanhang där exempelvis studier görs för att utvärdera och jämföra 

småbolagsfonder mot Sverigefonder. 
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4.5.3 Källkritik 

All data som hämtats gällande tillgångsklassernas avkastning har hämtats från 

programmet Thomson Reuters Datastream. Datastream är världens största databas 

innehållandes mer än 140 miljoner dataserier, över 10 000 datatyper och mer än 3,5 

miljoner instrument och indikatorer.
147

 Databasen används, så vitt vi vet, av de flesta 

aktörerna på marknaden vilket gör att tillförlitligheten kan anses vara hög då 

genomlysningen är stark. Datamaterialet som samlats in från AP-fonderna har som 

tidigare nämnts samlats in via årsredovisningar och halvårsrapporter från respektive AP-

fonds webbplats. Eftersom dessa rapporter är granskade och godkända av minst en 

oberoende revisor och är offentliggjorda anser vi att dessa rapporter upprätthåller en hög 

trovärdighet.
148

 

 

Studiens referensram bygger på tidigare forskning och finansiella teorier. Dessa källor 

kommer från artiklar, böcker och tidsskrifter som alla är skrivna av akademiker och 

framstående forskare inom ämnet de belyser. Artiklarna är hämtade från akademiska 

tidsskrifter såsom Journal of Business, Financial Analysts Journal och Journal of 

Finance där artiklarna granskas noga innan de blir tryckta vilket ökar trovärdigheten för 

studien. 

 

Vidare har lagtexter, skrivelser och propositioner använts och då främst till för att visa 

på AP-fondernas placeringsregler, mål och uppkomst. Dessa källor anses vara 

tillförlitliga då Sveriges Riksdag och Regering samt Finansdepartementet granskar och 

godkänner dessa. Studien så långt det går har använt de senaste versionerna för att 

materialet ska vara fullt uppdaterat. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Informationspolicy 

 

Information är en av de viktigaste variablerna för att skapa och upprätthålla förtroende 

på kapitalmarknaden. Sveriges Riksdag och Regeringen har med den utgångspunkten 

formulerat en informationspolicy för AP-fonderna enligt nedan: 

 

Policy
149

: 

 Att sprida kunskap om fondens uppdrag, kapitalförvaltning och 

verksamhetsfilosofi.  

 Att, hos fondens uppdragsgivare (regering, riksdag och allmänheten), skapa 

förtroende för fondens sätt att sköta sitt uppdrag.  

 Att bygga trovärdighet som en professionell kapitalförvaltare. Det är bland annat 

nödvändigt för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 

Medel
150

: 

 Öppenhet. All väsentlig information, som inte kan inverka menligt på fondens 

placeringsverksamhet, ska vara publik. Informationen bör vara lättillgänglig och 

ska i första hand tillhandahållas via fondens hemsida. 

 God tillgänglighet för allmänheten. I enlighet med tryckfrihetsförordningens 

krav ska allmänheten ha tillgång till allmänna handlingar. 

 God service till massmedia. Journalister ska bemötas med respekt och förståelse 

för deras yrkesroll. Det är därför viktigt att det är lätt att få tag på 

kommunikationschef och VD. 

AP-fonderna tillhandahåller information om fondens uppdrag och annan relevant 

information via respektive webbplats. Dessa innehåller information om fondernas 

uppdrag, placeringsinriktning, filosofi samt förvaltning och presenteras på ett bra och 
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tydligt sätt. Eftersom Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden förvaltar kapitalet 

från inkomstpensionen innebär det att en pensionstagare aktivt måste söka information 

från fonderna för att kunna bilda sig en uppfattning om hur fonderna utvecklats. Det 

görs dock årliga fondutvärderingar av både av regering och av externa aktörer som är 

tillgängliga för allmänheten. 

Att skapa och upprätthålla förtroendet för AP-fondernas förvaltning borde vara en av de 

viktigaste uppgifterna. Det finns en hög grad av asymmetrisk information på finans- och 

kapitalmarknaden. Professionella investerare och institutioner har ett 

informationsövertag gentemot allmänheten varför information och öppenhet är 

väsentligt för att upprätthålla förtroendet. Enligt lagen om värdepappersfonder behöver 

fonder tillhandahålla årsredovisning samt halvårsredogörelse till allmänheten. Även AP-

fonderna presenterar sina innehav samt utveckling två gånger per år. Skillnaden är dock 

att det vanligtvis går att följa vanliga fonders utvecklig på dagsbasis. På detta sätt är det 

lätt för investerare att utvärdera och välja mellan olika fonder. 

Enligt samma lag ska fonder tillhandahålla en informationsbroschyr och ett 

fondfaktablad till befintliga och potentiella investerare. Genom detta ska investeraren 

kunna göra ett välgrundat val och välja den fond som bäst passar dess preferenser. Ett 

problem kring AP-fonderna är att individer i pensionssystemet inte får välja hur större 

delen av deras pensionsavsättningar ska förvaltas. Däremot påverkas de i allra högsta 

grad av hur AP-fonderna utvecklas. Det borde därför vara av särskilt intresse att 

allmänheten vet och förstår hur pensionskapitalet förvaltas och utvecklas.  

AP-fondernas innehav och utveckling redovisas två gånger per år. Däremot är det bara 

utvecklingen för den faktiska portföljen som presenteras och inte utvecklingen för den 

strategiska portföljen eller ALM-portföljen. Innehaven i den strategiska och faktiska 

portföljen redovisas två gånger per. Det innebär att studien fick beräkna avkastningen 

för den strategiska portföljen på egen hand med egna antaganden. 

Studien hade endast tillgång till 18 observationer till utvärderingen. För att stärka 

studien trovärdighet och möjligheten att dra mer generella slutsatser vände sig 

författarna till AP-fondernas respektive informationsavdelning för ett utförligare 
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datamaterial. Att få fondernas utveckling på vecko- eller månadsbasis hade inneburit ett 

större antal observationer och därmed ett bättre underlag för utvärderig och analys.  

Till svar fick författarna att AP-fonderna gemensam hade tagit ett beslut att inte ge 

något ytterligare information än den som finns på webbplatserna. Att redovisa AP-

fondernas utveckling på månads- eller veckobasis borde inte vara information som på 

ett väsentligt sätt kan inverka på fondernas placeringsverksamhet. Informationen borde 

därför vara tillgänglig för allmänheten enligt tryckfrihetsordningen. Även om fonderna 

inte behöver tillhandahålla informationen enligt lagen om allmänna pensionsfonder 

borde det ändå vara förenligt med AP-fondernas informationspolicy som talar om 

öppenhet, tillgänglig information och god service. Författarna ställer sig frågande till 

varför beslutet togs att inte delge oss den efterfrågade informationen. Det ska dock 

tilläggas att det var lätt att få tag på respektive AP-fonds informationsansvarig och att vi 

fick ett trevligt bemötande trots att vi inte fick den information vi ville ha. 

 

5.2 AP-fondernas mål för verksamheten 

 

Regeringen och regeringens mål för AP-fondernas verksamhet
151

 

 AP-fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för pensionssystemet 

 Långsiktigt maximera avkastningen till låg risk 

 Fonderna ska samtidigt eftersträva neutralitet mellan generationer i sin 

placeringsverksamhet  

AP-fondernas avkastningsmål
152

 

Förutom Riksdagens och Regeringens mål har AP-fondernas styrelser satt upp mål för 

verksamheten: 

 AP1: 5,5 procent nominell avkastning per år 

 AP2: 5 procent reell avkastning per år 

 AP3: 4 procent reell avkastning per år 

 AP4: 4,5 procent reell avkastning per år 
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Tabell 7: AP-fondernas avkastning, risk och mål 

 

Mellan åren 2001 och 2009 var inflationen i Sverige i genomsnitt 1,6 procent och under 

en femårsperiod var den 1,5 procent. Det långsiktiga avkastningskravet är beräknat att 

behövas för att pensionssystemet ska vara i balans. Ingen av fonderna har nått sina mål 

oavsett vilken tidsperiod som används. Författarna ställer sig frågande till varför AP-

fonder har olika avkastningsmål då fonderna har identiskt uppdrag, placeringsregler och 

placeringsinriktning. AP-fonderna har, när de formulerat sina egna mål, endast tagit 

regeringens avkastningsmål i anspråk. Frågan är om avkastningsmålet är förenligt med 

de övriga, alltså låg risk, största nytta för pensionssystemet och kravet på neutralitet. 

 

Vid en överblick ser Riksdagens mål svårtydliga ut. Största möjliga nytta för 

pensionstagarna kan vara att pensionsutbetalningarna blir så stora som möjligt. Därför 

borde även målet vara att maximera fondernas avkastning på lång sikt. Det linjära 

sambandet i CAPM säger att det enda sättet att nå en högre förväntad avkastning är att 

ta högre risk. Om fonderna tar högre risk för att på så sätt få en högre förväntad 

avkastning betyder det att fondens svängningar kommer att bli större. Det betyder 

vidare att i perioder med hög avkastning kommer pensionsutbetalningarna att öka 

medan i perioder med låg avkastning kommer utbetalningarna att minska. Om målet 

istället är att minimera svängningarna i pensionssystemet har AP-fonderna ett annat 

uppdrag. 

 

Att maximera avkastningen till låg risk kan låta motstridigt. Det går inte att båda 

maximera avkastningen och samtidigt minimera risken. Däremot kan man maximera 

avkastningen givet en vald risknivå. Kan man verkligen vara neutral i sin 

placeringsverksamhet, alltså att kapitalet inte får placeras så att det blir till nackdel för 

andra i pensionssystemet? AP-fonderna placerar pensionskapital till en bred 

demografisk grupp med olika preferenser gällande risk, avkastning och tidshorisont.  

 

2001-2009 2005-2009 Mål

Första 3,6% 5,1% 5,5%

Andra 3,7% 5,2% 5,0%

Tredje 3,9% 5,2% 4,0%

Fjärde 3,2% 5,2% 4,5%
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5.3 Tillgångsallokering 

 

Fördelningen är beräknad som ett vägt genomsnitt mellan åren 2001 och 2009. Den 

faktiska och strategiska allokeringen har hämtats från AP-fonderna medan stilanalysen 

har genomförts med valda tillgångsklasser och index. Författarna har valt att endast 

redovisa föredelningen på utländska och svenska aktier, räntebärande tillgångar och 

alternativa tillgångar i resultatet. För en utförligare fördelning, se appendix 7. 

 

 

 
 

Tabell 8: Första AP-fondens tillgångsallokering 
 

 

Första AP-fonden har sett över hela perioden överviktat den taktiska portföljen mot 

svenska aktier och alternativa tillgångar. Därmed har fonden underviktat mot utländska 

aktier och räntebärande tillgångar. Stilanalysen ger en något annorlunda fördelning när 

det gäller svenska och utländska aktier men ger, totalt sett, en bra bild av Första AP-

fondens allokering. Förklaringsgraden för strategiska porföljen gav 90,6 procent medan 

stilanalysen gav 92,8 procent.  

 

 

 
 

Tabell 9: Andra AP-fondens tillgångsallokering 

 

 

Andra AP-fonden har sett över hela perioden överviktat den taktiska portföljen mot 

svenska aktier och alternativa tillgångar. Fonden har underviktat mot räntebärande 

Faktiskt allokering Strategisk allokering Stilanalys

Utländska aktier 44,7% 44,8% 27,7%

Svenska aktier 12,2% 11,9% 29,6%

Totalt aktier 56,8% 56,8% 57,3%

Räntebärande tillgångar 38,9% 39,4% 37,9%

Alternativa tillgångar 4,3% 3,8% 4,8%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

Första AP-fonden

Faktiskt allokering Strategisk allokering Stilanalys

Utländska aktier 39,1% 39,1% 29,2%

Svenska aktier 19,9% 19,6% 30,9%

Totalt aktier 59,0% 58,7% 60,1%

Räntebärande tillgångar 35,6% 36,3% 33,8%

Alternativa tillgångar 5,4% 5,0% 6,1%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

Andra AP-fonden
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tillgångar och legat oförändrad mot utländska aktier. Stilanalysen ger en något skev 

fördelning när det gäller svenska och utländska aktier men ger ändå en ganska bra bild 

av Andra AP-fondens implicita vikter. Förklaringsgraden för strategiska porföljen gav 

88,2 procent medan stilanalysen gav en förklaringsgrad på 91,8 procent.  

 

 

 
 

Tabell 10: Tredje AP-fondens tillgångsallokering 

 

Tredje AP-fonden har sett över hela perioden överviktat den taktiska portföljen mot 

svenska aktier och alternativa tillgångar. Fonden har vidare underviktat mot 

räntebärande tillgångar och utländska aktier. Stilanalysen ger även här en något skev 

fördelning även om de implicita vikterna bättre speglar verkligheten än i Första och 

Andra AP-fonderna. Förklaringsgraden för strategiska porföljen gav 91,6 procent 

medan stilanalysen gav en förklaringsgrad på 93,4 procent.  

 

 
 

Tabell 11: Fjärde AP-fondens tillgångsallokering 

 

Fjärde AP-fonden har sett över hela perioden överviktat den taktiska portföljen mot 

både svenska och utländska aktier samt alternativa tillgångar. Fonden har vidare 

underviktat mot räntebärande tillgångar. Stilanalysen ger även här en något skev 

föredelnings som överensstämmer med den strategiska och taktiska allokeringen AP-

fonderna själva anger. Förklaringsgraden för strategiska porföljen gav 94,2 procent 

medan stilanalysen gav en förklaringsgrad på 96,0 procent. 

Faktiskt allokering Strategisk allokering Stilanalys

Utländska aktier 39,2% 39,7% 31,8%

Svenska aktier 14,5% 14,3% 24,1%

Totalt aktier 53,7% 54,0% 55,9%

Räntebärande tillgångar 38,8% 38,2% 40,3%

Alternativa tillgångar 7,6% 7,8% 3,8%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

Tredje AP-fonden

Faktiskt allokering Strategisk allokering Stilanalys

Utländska aktier 41,7% 41,4% 32,6%

Svenska aktier 19,7% 19,6% 28,9%

Totalt aktier 61,4% 61,0% 61,4%

Räntebärande tillgångar 35,7% 37,0% 34,3%

Alternativa tillgångar 2,8% 2,0% 4,3%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

Fjärde AP-fonden
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Om den strategiska portföljen används som jämförelseindex visar AP-fonderna i 

genomsnitt en förklaringsgrad på 91,1 procent. Det innebär att den strategiska portföljen 

förklarar 91,1 procent av AP-fondernas faktiska avkastning. Resterande del, alltså 8,9 

procent, kan förklaras av security selection eller market timing. Om istället portföljen 

från stilanalysen används får AP-fonderna i genomsnitt en förklaringsgrad på 93,5 

procent. En hög förklaringsgrad innebär dels att den replikerande portföljen är ett bra 

jämförelseindex, dels hur aktiv en fond är och mycket den aktiva förvaltningen bidrar 

till den totala avkastningen. Tredje AP-fonden har den lägsta förklaringsgraden vilket 

kan vara ett tecken på att fonden implementerar aktiv förvaltning i högre utsträckning 

än de övriga. Tvärtom gäller för Fjärde AP-fonden som har de högsta 

förklaringsgraderna av alla fonderna.  

 

Om AP-fondernas faktiska allokering används har fonderna i genomsnitt en andel på 

16,5 procent i svenska aktier. Första AP-fonden har den lägsta andelen svenska aktier i 

förhållande till det totala förvaltade kapitalet medan Andra AP-fonden har den högsta 

andelen. Sveriges vikt i ett globalt aktieindex, exempelvis MSCI World, är cirka 2 

procentenheter, vilket innebär att AP-fonderna, relativt ett sådant index, är tungt viktade 

i den svenska marknaden. Dessutom är fondernas framtida betalningsåtaganden 

exponerade mot den svenska ekonomiska tillväxten. En låg ekonomisk tillväxt eller en 

lågkonjunktur skulle kunna innebära lägre inbetalningar till pensionssystemet om 

exempelvis arbetslösheten ökar samtidigt som börsen faller vid en lågkonjunktur. Det 

skulle innebära lägre pensionsutbetalningar under perioden. En anledning till varför 

förvaltare överexponerar mot den svenska marknaden kan vara att den är nära och 

bekant samt att den utvecklats bra historiskt sett. Det finns dock inga tydliga 

ekonomiska skäl för att den svenska aktiemarknaden på lång sikt skulle utvecklas bättre 

än andra aktiemarknader.
153

 

 

AP-fonderna har i genomsnitt, om fondernas taktiska portfölj används, 57,7 procent 

aktier i sina portföljer, räntebärande tillgångar på 37,2 procent och alternativa tillgångar 

på 5,1 procent. Om studien följer Swensens resonemang om en hur fond bör tillämpa 

tillgångsallokering förefaller det sig som att AP-fonderna är överviktade mot 

tillgångsslaget aktier. AP-fonderna är även något överviktade mot räntebärande 
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tillgångar och underviktade mot alternativa tillgångar. Att AP-fonderna är underviktade 

mot alternativa tillgångar innebär att tillgångsslaget inte bidrar särskilt mycket till den 

totala avkastningen. Det ska understrykas att alternativa tillgångar, som exempelvis 

råvaror, hedgefonder och fastigheter ofta har en låg korrelation med andra tillgångar och 

de kan därför sänka risken i en portfölj.  

 

Vidare förefaller det sig som att AP-fonderna har en liknande tillgångsallokering. En 

förklaring kan vara att fonderna styrs av samma kvantitativa placeringsregler som 

begränsar AP-fondernas placeringsinriktning. En annan förklaring kan vara att 

förvaltare tenderar att investera som andra förvaltare. I AP-fondernas fall har alla fyra 

fonder samma uppdrag och mål. Därför finns en stor chans att en fond väljer att placera 

som de övriga fonderna. På så sätt riskerar en fond inte att prestera sämre än de övriga. 

En sämre avkastning kan exempelvis leda till en lägre rörlig ersättning för förvaltarna 

samtidigt som media och allmänheten kan rikta kritik mot fonden. 

 

5.4 Riskjusterad avkastning 

 

Treynorkvot 

 

 

Tabell 12: AP-fondernas Treynorkvot mot valda jämförelseindex 

 
Beroende på vilket jämförelseindex som används vid utvärderingen av AP-fonderna 

skiljer sig resultaten åt. Oavsett vilket jämförelseindex som används vid utvärderingen 

får alla AP-fonderna positiva Treynorkvoter. Tredje AP-fonden fick däremot den högsta 

Treynorkvoten vid jämförelse mot alla tre jämförelseindex. Författarna är medvetna om 

att en jämförelse mot MSCI World kan ge en missvisande bild eftersom det, bland 

annat, inte innehåller tillväxtländer och räntebärande tillgångar. Däremot används de 

flesta utvärderingsmått endast till att utvärdera och jämföra AP-fonderna mot varandra. 

 

 

MSCI World Strategisk portfölj Stilanalys

Första 0,045 0,026 0,029

Andra 0,043 0,027 0,030

Tredje 0,049 0,030 0,031

Fjärde 0,043 0,027 0,030
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Sharpekvot 

 

 

Tabell 13: AP-fondernas Sharpekvot under två tidsperioder 

 

Alla AP-fonderna visar en positiv riskjusterad avkastning. Tredje AP-fonden uppvisar 

den högsta riskjusterade avkastningen sett över båda tidperioderna. Vid en jämförelse 

mot strategiska portföljen visar alla utom Fjärde AP-fonden en högre Sharpekvot. Det 

betyder att de första tre fonder har nått en bättre riskjusterad avkastning än sitt 

jämförelseindex mellan åren 2001 och 2009. 

 

Informationskvot 

 

 

Tabell 14: Informationskvot för AP-fonderna 

 

Som författarna har nämnt tidigare anger informationskvoten den aktiva avkastningen, 

alltså alfa, i förhållande till den aktiva risken, standardavvikelsen mellan den faktiskt 

portföljen och jämförelseindexets avkastning. Informationskvoten visar på positiva 

värden vilket innebär att alla AP-fonderna har uppvisat positiva alfavärden. Tredje AP-

fonden uppvisar högst kvot av alla fonder oavsett vilket jämförelseindex som används.  

  

2001-2009 Strategisk portfölj 2005-2009

Första 0,08 0,06 0,21

Andra 0,08 0,01 0,19

Tredje 0,11 0,04 0,24

Fjärde 0,04 0,05 0,21

MSCI World Strategisk portfölj Stilanalys

Första 0,56 0,50 0,39

Andra 0,59 0,55 0,41

Tredje 0,67 0,63 0,52

Fjärde 0,04 0,58 0,52
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Morningstar 

 

 

 

 

 

Tabell 15: Morningstar rating för AP-fonderna 

 

Tabell 15 visar det betyg AP-fonderna skulle erhålla vid en jämförelse mellan utvalda 

pensionsfonder. Första, Andra och Fjärde AP-fonden hamnade under genomsnittet och 

fick två stjärnor i betyg. Tredje AP-fonden fick det högsta betyget med tre stjärnor, se 

appendix 2 för hela listan. Lagen om genomsnittet säger att den förväntade 

avkastningen vid aktiv förvaltning är noll. Krona för krona gäller att om några fonder 

presterar över genomsnittet betyder det att några andra fonder presterat under 

genomsnittet. 

 

Jensens alfa 

 

 

Tabell 16: Jensens alfa: resultatet från regressionsanalysen  

 

Tabellen ovan visar resultatet från regressionsanalysen som genomfördes mot valt 

jämförelseindex. Resultatet visar alfavärden, betavärden och förklaringsgrad för 

regressionen, både före och efter kostnader. Alla AP-fonderna visar positiva alfavärden 

men för att med säkerhet kunna tolka och dra slutsatser från resultaten genomfördes ett 

t-test där både nollhypoteser och mothypoteser ställdes upp. 

α β R 2 α β R 2

Strategisk 0,013 1,130 0,906 0,014 1,130 0,906

AP1 World 0,025 0,645 0,755 0,026 0,645 0,755

Style 0,009 1,008 0,927 0,010 1,008 0,928

Strategisk 0,018 1,083 0,881 0,019 1,083 0,771

AP2 World 0,027 0,699 0,771 0,028 0,699 0,771

Style 0,011 1,000 0,917 0,011 1,001 0,918

Strategisk 0,014 0,973 0,916 0,015 0,974 0,916

AP3 World 0,025 0,597 0,793 0,026 0,598 0,792

Style 0,010 0,999 0,960 0,011 1,000 0,960

Strategisk 0,012 1,093 0,942 0,013 1,093 0,942

AP4 World 0,024 0,685 0,819 0,025 0,686 0,808

Style 0,009 1,001 0,960 0,010 1,002 0,960

Inkl. kostnader Exkl. kostnader



Linköpings universitet  Claes Gryde 
Magisteruppsats VT 2010   Patrik Ohlsson 
 
 

58 
 

H0: α = 0 H1: α ≠ 0 

 

 

Tabell 17: Jensens alfa: t-test och p-värden efter kostnader 

 

T-testet visar att alla AP-fonderna visar signifikant överavkastning om valt 

jämförelseindex är MSCI World. Detta visar sig även om p-värdena undersöks varför 

nollhypotesen förkastas för alla fonderna i detta fall. Om resultatet från stilanalysen 

används som jämförelseindex visar ingen av fonderna på signifikant överavkastning. 

Om slutligen den strategiska portföljen används som jämförelseindex visar alla utom 

Första AP-fonden på signifikant positiva alfavärden. 

 

 

Tabell 18: Jensens alfa: t-test och p-värden före kostnader 

 

Resultatet blir i stort sett detsamma men med skillnaden att Tredje och Fjärde AP-

fonden visar signifikant överavkastning även när de jämförs mot portföljen från 

stilanalysen. Tredje och Fjärde AP-fonden visar alltså signifikant positiv riskjusterad 

α t 5% p β

Strategisk 0,013 1,973 Accepted 0,066 1,130

AP1 World 0,025 2,234 Rejected 0,040 0,645

Style 0,009 1,507 Accepted 0,151 1,008

Strategisk 0,018 2,199 Rejected 0,043 1,083

AP2 World 0,027 2,353 Rejected 0,032 0,699

Style 0,011 1,577 Accepted 0,134 1,000

Strategisk 0,014 2,502 Rejected 0,024 0,973

AP3 World 0,025 2,676 Rejected 0,017 0,597

Style 0,010 2,038 Accepted 0,058 0,999

Strategisk 0,012 2,293 Rejected 0,036 1,093

AP4 World 0,024 2,470 Rejected 0,025 0,685

Style 0,009 2,054 Accepted 0,057 1,001

Inkl. kostnader

α t 5% p β

Strategisk 0,014 2,099 Accepted 0,052 1,130

AP1 World 0,026 2,309 Rejected 0,035 0,645

Style 0,010 1,652 Accepted 0,118 1,008

Strategisk 0,019 2,313 Rejected 0,034 1,083

AP2 World 0,028 2,429 Rejected 0,027 0,699

Style 0,011 1,716 Accepted 0,106 1,001

Strategisk 0,015 2,648 Rejected 0,018 0,974

AP3 World 0,026 2,758 Rejected 0,014 0,598

Style 0,011 2,205 Rejected 0,042 1,000

Strategisk 0,013 2,427 Rejected 0,027 1,093

AP4 World 0,025 2,542 Rejected 0,022 0,686

Style 0,010 2,220 Rejected 0,041 1,002

Exkl. kostnader
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avkastning i alla tre fallen. Av de två fonderna visar Tredje AP-fonden både de högsta 

alfavärdena och de lägsta betavärdena. 

 

5.5 Market timing 

 

Modellen testas med ett F-test där nollhypotesen utformas så att de ingående variablerna 

i modellen inte är någon förklarande variabel till den totala avkastningen. Den 

alternativa hypotesen innebär att någon av variablerna kan förklara en del av den totala 

avkastningen. Hypotesen testat på en 5 procentig signifikansnivå vilket innebär ett F-

värde på 2,4 studien använder 15 frihetsgrader. 

 

H0: F = ingen av variablerna påverkar den totala avkastningen  

H1: F = minst en av variablerna påverkar den totala avkastningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 19: Market timing: resultaten från regressionsanalysen efter kostnader 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 20: Market timing: resultaten från regressionsanalysen före kostnader 

α β1 β2 F 5% p R2

Strategisk 0,012 1,142 0,286 72,18 Rejected 0,000 0,906

AP1 World 0,023 0,662 0,145 23,17 Rejected 0,000 0,755

Style 0,019 1,022 -1,250 38,78 Rejected 0,000 0,838

Strategisk 0,016 1,097 0,251 55,79 Rejected 0,000 0,882

AP2 World 0,028 0,686 -0,111 25,23 Rejected 0,000 0,771

Style 0,026 0,996 -1,814 41,25 Rejected 0,000 0,846

Strategisk 0,021 0,925 -1,168 87,75 Rejected 0,000 0,921

AP3 World 0,024 0,602 0,042 28,65 Rejected 0,000 0,793

Style 0,021 0,998 -1,559 48,39 Rejected 0,000 0,866

Strategisk 0,010 1,113 0,389 122,27 Rejected 0,000 0,942

AP4 World 0,026 0,667 -0,158 34,04 Rejected 0,000 0,819

Style 0,021 0,997 -1,346 56,19 Rejected 0,000 0,867

Inkl. kostnader

α β1 β2 F 5% p R2

Strategisk 0,013 1,143 0,292 72,7 Rejected 0,000 0,906

AP1 World 0,025 0,662 0,144 23,2 Rejected 0,000 0,756

Style 0,000 1,022 -1,244 38,9 Rejected 0,000 0,838

Strategisk 0,018 1,099 0,264 56,3 Rejected 0,000 0,882

AP2 World 0,030 0,687 -0,108 25,2 Rejected 0,000 0,771

Style 0,000 0,997 -1,800 41,4 Rejected 0,000 0,847

Strategisk 0,022 0,928 -1,158 88,6 Rejected 0,000 0,922

AP3 World 0,026 0,603 0,041 28,5 Rejected 0,000 0,792

Style 0,000 1,000 -1,547 48,6 Rejected 0,000 0,866

Strategisk 0,011 1,114 0,394 122,8 Rejected 0,000 0,942

AP4 World 0,027 0,667 -0,157 34,0 Rejected 0,000 0,819

Style 0,000 0,998 -1,346 56,3 Rejected 0,000 0,867

Exkl. kostnader
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Alfavärdet representerar security selection, förmågan att identifiera undervärderade 

tillgångar, medan beta i kvadrat (β2) representerar market timing, förmågan att förutse 

stora marknadsrörelser. Nollhypotesen förkastas i alla scenarion, både före och efter 

kostnader, vilket innebär att minst en av variablerna har förklarande värde. För att med 

säkerhet kunna tolka och dra slutsatser från resultaten genomfördes ett dubbelsidigt t-

test där både nollhypoteser och mothypoteser ställdes upp för alla tre variabler.  

 

H0: α = 0 H1: α ≠ 0 

H0: β2 = 0 H1: β2 ≠ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tredje AP-fonden visar tecken på signifikant security selection om den strategiska 

portföljen används som jämförelseindex. Annars visar ingen av AP-fonderna några 

tecken på signifikant positiva alfavärden. Den ytterligare förklaringsvariabeln, alltså β2 

eller den kvadratiska termen, är ett mått på market timing. Den är inte signifikant skiljt 

Tabell 21: Market timing: t-test och p-värden för security selection och market timing 

 

α t 5% p β1 β2 t 5% p

Strategisk 0,012 1,113 Accepted 0,283 1,142 0,286 0,181 Accepted 0,859

AP1 World 0,023 1,520 Accepted 0,149 0,662 0,145 0,158 Accepted 0,877

Style 0,019 1,486 Accepted 0,158 1,022 -1,250 -0,733 Accepted 0,475

Strategisk 0,016 1,294 Accepted 0,215 1,097 0,251 0,159 Accepted 0,876

AP2 World 0,028 1,787 Accepted 0,094 0,686 -0,111 -0,116 Accepted 0,909

Style 0,026 1,913 Accepted 0,075 0,996 -1,814 -1,181 Accepted 0,256

Strategisk 0,021 2,391 Rejected 0,030 0,925 -1,168 -1,001 Accepted 0,333

AP3 World 0,024 1,909 Accepted 0,076 0,602 0,042 0,054 Accepted 0,957

Style 0,021 1,927 Accepted 0,073 0,998 -1,559 -0,960 Accepted 0,352

Strategisk 0,010 1,184 Accepted 0,255 1,113 0,389 0,349 Accepted 0,732

AP4 World 0,026 1,927 Accepted 0,073 0,667 -0,158 -0,197 Accepted 0,847

Style 0,021 1,846 Accepted 0,085 0,997 -1,346 -1,001 Accepted 0,333

Inkl. kostnader

α t 5% p β1 β2 t 5% p

Strategisk 0,013 1,270 Accepted 0,224 1,143 0,292 0,186 Accepted 0,855

AP1 World 0,025 1,630 Accepted 0,124 0,662 0,144 0,157 Accepted 0,877

Style 0,021 1,612 Accepted 0,128 1,022 -1,244 -0,730 Accepted 0,477

Strategisk 0,018 1,434 Accepted 0,172 1,099 0,264 0,168 Accepted 0,869

AP2 World 0,030 1,896 Accepted 0,077 0,687 -0,108 -0,113 Accepted 0,911

Style 0,028 2,040 Accepted 0,059 0,997 -1,800 -1,174 Accepted 0,259

Strategisk 0,022 2,576 Rejected 0,021 0,928 -1,158 -0,994 Accepted 0,336

AP3 World 0,026 2,028 Accepted 0,061 0,603 0,041 0,053 Accepted 0,958

Style 0,022 2,072 Accepted 0,056 1,000 -1,547 -0,952 Accepted 0,356

Strategisk 0,011 1,350 Accepted 0,197 1,114 0,394 0,355 Accepted 0,728

AP4 World 0,027 2,030 Accepted 0,060 0,667 -0,157 -0,195 Accepted 0,848

Style 0,022 1,973 Accepted 0,067 0,998 -1,346 -1,002 Accepted 0,332

Exkl. kostnader

Tabell 22: Market timing: t-test och p-värden för security selection före kostnader 
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från noll oavsett vilket jämförelseindex som använd eller vilken av AP-fonderna 

författarna väljer att titta på.  

 

Om förvaltaren inte kan visa market timing ability borde Treynor och Mazuys modell 

och Jensens alfa generera ungefär samma alfavärde. Resultaten från Treynor & Mazuys 

market timing modell skiljer sig från de från Jensens alfa. Det verkar alltså finnas 

tecken på att Jensens alfa innehåller statistical bias. Det kan innebära att resultaten när 

Jensen alfa används över- eller undervärderar alfavärdena.  

 

5.6 Riskspridning, konkurrens och aktiv förvaltning 

 
Vid pensionsreformen var argumenten till att ha fyra buffertfonder att det skulle ge 

upphov till konkurrens mellan fonderna och därmed riskspridning. Ett tredje argument 

var att fyra fonder skulle minska risken för politisk inblandning. 

 

 

Tabell 23: Översikt av AP-fondernas taktiska allokering 

 

När AP-fondernas faktiska allokering undersöks, alltså den faktiska fördelningen, 

mellan aktier, räntebärande tillgångar och andra tillgångsslag ser innehaven likartade ut. 

Även när AP-fondernas avkastning plottas i en graf verkar korrelationen mellan 

fonderna vara hög. I grafen visas AP-fondernas utveckling varje år med början år 2001. 

  

Första Andra Tredje Fjärde

Utländska aktier 44,7% 39,1% 39,2% 41,7%

Svenska aktier 12,2% 19,9% 14,5% 19,7%

Totalt aktier 56,8% 59,0% 53,7% 61,4%

Räntebärande tillgångar 38,9% 35,6% 38,8% 35,7%

Alternativa tillgångar 4,3% 5,4% 7,6% 2,8%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taktisk allokering
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tsber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ytterligare kunna dra slutsatser om riskspridningen mellan AP-fonderna 

genomförde studien en korrelationsmatris.  

 

 
 

Tabell 24: AP-fonderna: korrelationsmatris 

 

AP-fonderna har samma uppdrag i pensionssystemet. Fonderna har även samma 

placeringsinriktning, mål och faller under samma regelverk. Dessutom implementerar 

alla fonderna aktiv förvaltning i stor utsträckning. Det förefaller sig som att AP-

fonderna har en liknande fördelning mellan aktier och räntebärande tillgångar. En av 

förklaringarna kan vara att fonderna styrs av samma placeringsregler som begränsar 

AP-fondernas placeringsinriktning. En annan förklaring kan vara att förvaltare tenderar 

att investera som andra förvaltare eller fonder. På så sätt riskerar en fond inte att 

prestera sämre än de övriga. En sämre avkastning än övriga kan leda till en lägre rörlig 

ersättning för en förvaltare samtidigt som media och allmänheten skulle kunna rikta 

kritik mot fonden. Detta visar sig även när vi tittar på AP-fondernas avkastning i en graf 

Första Andra Tredje Fjärde

Första 1,000 0,995 0,994 0,991

Andra 0,995 1,000 0,994 0,992

Tredje 0,994 0,994 1,000 0,990

Fjärde 0,991 0,992 0,990 1,000

Figur 4: AP-fondernas avkastning 
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samt på en korrelationsmatris. Korrelationen mellan fonderna är väldigt hög vilket 

innebär att de utvecklas på ett liknande sätt. 

 

Att ha fyra liknande fonder med borde leda till högre förvaltningskostnader. Dessutom 

bedriver fonderna aktiv förvaltning vilket innebar högre kostnader än passivt förvaltade 

fonder. Sett över hela tidsperioden har respektive AP-fond haft genomsnittliga 

förvaltningskostnader på 0,16 procent vardera.  

 

 

 

 

 

Tabell 25: AP-fondernas kostnader (Mkr) 

 

Det innebär att AP-fonderna i genomsnitt har lagt ner 984 miljoner kronor per år i 

personalkostnader, transaktionskostnader och andra förvaltningskostnader. 

Förvaltningskostnaderna är förhållandevis låga om de sätts i förhållande till det totala 

förvaltade kapitalet men i absoluta tal är kostnader höga. 

 

Swensen menar att det finns tecken på stordriftsfördelar i den aktiva förvaltningen. 

Stora fonder med stort kapital kan lägga ner lika mycket eller mindre resurser och få ett 

bättre resultat. Med den utgångspunkten gjordes en statlig utredning som undersökte 

möjligheten att slå ihop de fyra buffertfonderna till en fond för att dra nytta av 

stordriftsfördelar och på så sätt sänka kostnaderna och öka avkastningen. Utredningen 

kom fram till att en eventuell sammanslagning skulle kunna ge upphov till besparingar 

på 300 miljoner kronor per år. Det kan anses som en liten del av det totala förvaltade 

kapitalet men det finns ingen anledning att inte genomföra sammanslagningen om 

beräkningen stämmer. Författarna ställer sig frågande till hur utredningen har beräknat 

siffran men det står i alla fall i linje med finansiell teori, exempelvis Sharpe och 

Swensen. Dessutom visar internationella erfarenheter att förutsättningarna för att skapa 

en god nettoavkastning ökar med fondstorleken. 

 

Swensen menar att det gäller att anställda de skickligaste förvaltarna för att skapa den 

högsta riskjusterade avkastningen. Det har visat sig att vissa förvaltare är bättre än andra 

AP-fond 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Första 182 166 190 249 265 285 317 319 303

Andra 187 197 234 308 283 293 301 330 332

Trejde 110 177 235 314 276 279 289 280 317

Fjärde 175 165 216 246 220 208 211 201 199

Totalt 654 705 875 1117 1044 1065 1118 1130 1151
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på att identifiera undervärderade tillgångar och att kunna förutse stora marknadsrörelser. 

Eftersom AP-fonderna är statliga fonder kan det tänkas att de anställda har lägre löner 

än fondförvaltare i den privata sektorn. Lägre fasta och rörliga ersättningar skulle kunna 

innebära att fonderna inte får tag på de skickligaste förvaltarna och att det blir svårt att 

hålla kvar duktiga medarbetare.  

 

Vid en utvärdering av de olika tillgångsslagen, med hjälp av Jensens alfa, testades den 

faktiska avkastningen för varje tillgångsslag mot den strategiska avkastningen. Till 

skillnad från Första och Tredje AP-fonden som visade signifikant överavkastning på 

svenska aktier och Andra AP-fonden som visade överavkastning på utländska aktier 

visade ingen av fonderna eller tillgångsslagen på signifikant överavkastning, se 

appendix 5. Swensen och Bodie et al. menar att security selection knappt lönar sig 

längre. Aktiv förvaltning bör endast bedrivas på de tillgångar där den riskjusterade 

avkastningen är som högst och marknaderna inte är lika effektiva, exempelvis private 

equity och venture capital. AP-fonderna bedriver aktiv förvaltning mer eller mindre 

över alla tillgångsslag. Resultaten ligger i linje med finansiell teori och tidigare 

forskning på området. 

 

Enligt lagen om genomsnittet är aktiv förvaltning ett nollsummespel. Vid en jämförelse 

av internationella pensionsfonder hamnar Första, Andra och Fjärde AP-fonden under 

genomsnittet. Visserligen uppvisar AP-fonderna tecken på signifikant överavkastning 

beroende på vilket utvärderingsmått och jämförelseindex som används. Däremot har 

AP-fonderna inte nått sina egna mål vad gäller avkastning och risk. Passiv förvaltning 

skulle kunna bidra till lägre kostnader och effektivare förvaltning av pensionskapitalet. 
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6. Slutsats 
 

i) I vilken utsträckning är det möjligt för utomstående att utvärdera AP-

fondernas förvaltning av pensionskapitalet? 

 

Studien har kommit fram till att det är möjligt för utomstående att utvärdera AP-

fondernas förvaltning till en viss grad. AP-fonderna tillhandahåller bra och relevant 

information via fondernas webbplatser. Det har dock varit en lång och tidskrävande 

process där författarna har samlat in all information på egen hand. Dessutom har ett 

flertal antaganden krävts för att lösa problemet med informationsbrist. Bristen på 

utförligare datamaterial har försämrat resultatens tillförlitlighet och även studiens 

validitet.  

 

Författarna ställer sig tveksamma till hur stor del av allmänheten som vet hur 

pensionssystemet fungerar och hur många pensionstagare som aktivt söker information 

om fondernas utveckling. Dessutom anser författarna att det är svårt att skapa sig en bild 

av hur hela pensionssystemet utvecklas då systemet består av sex fonder med olika 

uppdrag och inriktning. Författarna anser att en pensionstagare varken har tiden eller 

orken att sätta sig in i allt material. Det finns dock årliga utvärderingar att tillgå men 

dessa är ofta omfattande och komplicerade. 

 

ii) Hur ser AP-fondernas strategiska och taktiska allokering ut och hur viktigt 

är de för fondernas utveckling? 

 

Det förefaller sig som att AP-fonderna har en liknande fördelning mellan aktier och 

räntebärande tillgångar. AP-fondernas strategiska och taktiska portföljer verkar 

överviktade mot aktier i allmänhet och svenska aktier i synnerhet. AP-fonderna är 

beroende av Sveriges ekonomiska utveckling och det borde därför vara motiverat att ha 

en lägre andel svenska aktier och svenska räntebärande tillgångar i portföljen. AP-

fonderna är dessutom underviktade mot alternativa tillgångar vilket innebär att 

tillgångsslaget inte bidrar särskilt mycket till den totala avkastningen. 
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I linje med tidigare forskning på området kan studien konstatera att 

tillgångsallokeringen är den absolut viktigaste faktorn för hur AP-fonderna utvecklas. 

Den är därmed viktigare än aktiv förvaltning som inte bidrar med lika mycket till den 

totala avkastningen. 

 

iii) Har AP-fonderna nått riksdagens uppsatta mål för verksamheten och sina 

egna mål gällande avkastning och risk? 

 

Ingen av fonderna har nått de egna avkastningsmålen oavsett om hela tidsperioden eller 

en femårsperiod används. Det är svårt att uttala sig huruvida AP-fonderna nått 

Riksdagens och Regeringens mål. Målet, att förvalta pensionskapitalet till största 

möjliga nytta för pensionssystemet, kan tolkas på olika sätt. Om målet är att maximera 

avkastningen finns andra tillgångar och portföljsammansättningar som hade genererat 

en högre avkastning. Om målet är att minimera svängningarna i pensionssystemet hade 

räntebärande tillgångar varit att föredra. Det är svårt att uttala sig om huruvida AP-

fonderna har nått det andra målet, att placera till låg risk, eftersom risken inte är 

kvantifierad i absoluta tal. 

 

AP-fonderna placerar pensionskapital till en bred demografisk grupp med olika 

preferenser gällande risk, avkastning och tidshorisont. Det är svårt att uttala sig om AP-

fonderna har nått målet: att fonderna ska eftersträva neutralitet i sin 

placeringsverksamhet. Däremot minskade fondernas förvaltade kapital närmare 200 

miljarder kronor året 2008. Detta förväntas leda till minskade pensionsutbetalningar 

redan år 2010 vilket inte kan anses förenligt med kravet på neutralitet. Författarna anser 

att Riksdagens och Regeringens målformuleringar borde ändras för att ge en tydligare 

bild av vad som förväntas av AP-fonderna.   

 

iv) Hur ser AP-fondernas riskjusterade avkastning ut sett ur ett historiskt 

perspektiv? 

 

Alla fonderna uppvisar en positiv riskjusterad avkastning när utvärderingsmåtten 

Treynorkvot, Sharpekvot och Informationskvot används. Vid användandet av 

Sharpekvoten får dock alla fyra fonder en kvot under det långa genomsnittet på 0,32 och 
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0,4. Vid Morningstar ratingen hamnar Första, Andra och Tredje AP-fonden under 

genomsnittet och får betyget två stjärnor av fem möjliga medan Tredje AP-fonden får 

tre stjärnor. När Jensen alfa används som utvärderingsmått visar alla fonder tecken på 

security selection vid MSCI World som jämförelseindex. Om istället strategiska 

portföljen används visar Andra, Tredje och Fjärde på signifikant överavkastning. Ingen 

av fonderna visar tecken security selection när stilanalysen används som 

jämförelseindex. Det skiljer sig dock lite om kostnaderna inte tas med i beräkningen. 

 

Om pensionstagarna fick välja vilken av buffertfonderna till att förvalta kapitalet från 

inkomstpensionen borde Tredje AP-fonden vara det lämpligaste alternativet. Oavsett 

vilket jämförelseindex eller utvärderingsmått som används uppvisar Tredje AP-fonden 

högst riskjusterad avkastning. 

 

v) Visar AP-fonderna tecken på security selection och/eller market timing i sin 

förvaltning? 

 

Efter genomförandet av regressionsanalysen kan författarna konstatera att ingen av AP-

fonderna visar tecken på signifikant förmåga att förutse stora marknadsrörelser, market 

timing. Ingen av fonderna, förutom Tredje AP-fonden, visar några tecken på security 

selection, alltså förmågan att identifiera undervärderade tillgångar vilket skiljer sig från 

resultaten från Jensen alfa. 

 

Om fonderna inte har förmågan att förutse stora marknadsrörelser borde interceptet från 

regressionen vara detsamma som vid Jensens alfa. Våra resultat visar att den 

kvadratiska termen skiljer sig något från noll, vilket i sin tur påverkar alfavärdet och 

betavärdet. Dessa avvikelser är dock relativt små och alfavärdet samt betavärdet är 

nästan desamma som vid den linjära regressionen. Författarna kan inte utesluta att det 

existerar statistical bias i resultaten från Jensen alfa.  
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vi) Hur påverkar valet av jämförelseindex utvärderingen av AP-fonderna? 

 

Om MSCI World används som jämförelseindex visar alla AP-fonderna tecken på 

överavkastning när Jensens alfa används som utvärderingsmått. När däremot Treynor 

och Mazuys modell använd visar inga av fonder tecken på varken security selection 

eller market timing. När den strategiska portföljen används som jämförelseindex visar 

Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden på signifikant överavkastning om Jensens alfa 

används som utvärderingsmått. När Treynor & Mazuys modell används visar endast 

Tredje AP-fonden tecken på security selection medan ingen visar signifikans för market 

timing. Om stilanalysen används som jämförelseindex visar endast Tredje och Fjärde 

AP-fonden tecken på signifikant positiva alfavärden när Jensens alfa används. När 

Treynor och Mazuys modell används visar ingen av fonderna tecken på varken security 

selection eller market timing. I linje med tidigare forskning kommer denna studie fram 

till att valet av jämförelseindex i allra högsta grad påverkar resultatet av utvärderingen.  

 

vii) Har argumentet, att fyra AP-fonder skulle ge upphov till effektivare 

förvaltning och riskspridning uppfyllts? 

 

AP-fonderna har liknande placeringsinriktning och mål samt faller under samma 

regelverk. Dessutom implementerar alla fonderna aktiv förvaltning i stor utsträckning.  

Argumenten att ha fyra fonder, att det skulle ge upphov till konkurrens och 

riskspridning, verkar inte ha uppfyllts. Konkurrensen har snarare gjort att fonderna 

placerar på ett liknande sätt vilket lett till att fonderna har en hög korrelation. Det enda 

kvarvarande argumentet skulle vara att minska politisk inblandning vilket borde gå att 

nå genom andra regleringar. 

 

viii) Vad skulle pensionssystemet kunna vinna på en eventuell sammanslagning 

av AP-fonderna? 

 

Enligt finansiell teori finns det tecken på stordriftsfördelar i den aktiva förvaltningen. 

Stora fonder med stort kapital kan lägga ner lika mycket eller mindre resurser och få ett 

bättre resultat i sina analyser. Eftersom AP-fonderna har samma uppdrag och liknande 

inriktning kan det tänkas att en eventuell sammanslagning av fondernas skulle kunna 
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innebära besparingar i form av personalkostnader och andra transaktionskostnader. 

Dessutom visar internationella erfarenheter att förutsättningarna för att skapa en god 

nettoavkastning ökar med fondstorleken. 

 

Om AP-fonderna skulle uppge aktiv förvaltning och istället koncentrera sig på passiv 

förvaltning ser författarna ingen anledning till att ha fyra fonder med samma uppdrag. 

Korrelationen mellan fonderna är extremt hög vilket indikerar på att det finns liten eller 

ingen diversifierande effekt fonderna emellan. Ett alternativ vore därför att slå samman 

fonderna till en stor fond och därmed kunna utnyttja eventuella stordriftsfördelar. 
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Förslag till vidare studier 
 

i) En utvärdering av alla sex AP-fonderna 

 

 

Syftet med denna studie var från början att utvärdera och analysera hela 

pensionssystemet och därmed alla sex AP-fonderna. På grund av tidsbrist och begränsad 

samarbetsförmåga från AP-fonderna blev detta inte möjligt. Det är fortfarande av stort 

intresse att göra en total utvärdering av det svenska pensionssystemet och AP-fondernas 

utveckling. 

 

 

ii) Genomföra en utvärdering av AP-fonderna mot ett större antal 

internationella pensionsfonder 

 

Denna studie genomförde en Morningstar rating där AP-fonderna jämfördes mot 

internationella pensionsfonder med liknande inriktning och uppdrag. Det vore däremot 

av stort intresse att jämföra AP-fonderna mot ett större antal internationella 

pensionsfonder och använda flera utvärderingsmått. 

 

iii) Genomföra en kvalitativ utvärdering av AP-fonderna  

 

Syftet med denna studie var från början att genomföra både en kvantitativ och kvalitativ 

studie för att kunna genomföra en grundligare utvärdering. På grund av tidsbrist kunde 

detta inte genomföras. Ett kvalitativt moment hade kunnat ge djupare svar på de 

frågeställningar författarna endast fört en ytlig diskussion om.   
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Appendix 1 (Länder som ingår i MSCI 

World index) 

Morgan Stanley Compounded World Index 

 

Följande länder ingår: 

Australien 

Belgien 

Danmark 

Finland 

Frankrike 

Grekland 

Hong Kong 

Irland 

Italien 

Japan 

Kanada 

Nederländerna 

Norge 

Nya Zeeland 

Portugal 

Schweiz 

Singapore 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Tyskland 

USA 

Österrike 
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Appendix 2 (Förvaltat kapital) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 26: Buffertfondernas förvaltade kapital per år (Mkr) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 27: AP-fondernas förvaltade kapital per den 31/12 år 2009 (Mkr)  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

126 264 107 599 127 174 143 035 170 616 188 782 198 449 150 402 184 980

-5,9% -16,0% 16,7% 11,8% 17,6% 10,1% 5,0% -27,7% 20,7%

128 980 107 575 128 268 144 387 174 078 198 584 207 302 152 244 187 102

-3,8% -18,1% 17,6% 11,8% 18,7% 13,2% 4,3% -30,9% 20,6%

128 201 110 687 130 445 146 512 175 303 193 875 204 735 160 115 189 683

-4,4% -14,7% 16,4% 11,6% 17,9% 10,1% 5,5% -24,6% 16,9%

127 062 104 081 123 415 137 692 163 451 182 214 187 002 143 500 178 398

-5,3% -20,0% 17,0% 10,9% 17,1% 10,9% 2,6% -26,5% 21,8%

510507 429942 509302 571626 683448 763455 797488 606261 740163

-5% -17,2% 16,9% 11,5% 17,9% 11,1% 4,4% -27,4% 20,0%
TOTALT

AP1

AP2

AP3

AP4

AP-fond 2009

AP3

AP2

AP1

AP6

AP7

189 683

187 102

184 980

TOTALT 850 589

92 203

18 223

178 398AP4
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Appendix 3 (Multikollinaritet och VIF-

test) 

 

I tabell 36 nedan visas korrelationen mellan tillgångsklasserna och fastän den är 

betydlig i vissa fall anser vi inte att den är hög nog för att indikera ett linjärt samband 

mellan tillgångsklasserna. 

 

Tillgångsklass Utländska Svenska Fastigheter Nom. Ränta Realränta Utländsk ränta 

Utländska 100,0% 85,9% 50,6% -29,2% -23,4% -60,2% 

Svenska 85,9% 100,0% 58,4% -34,6% -32,6% -36,4% 

Fastigheter 50,6% 58,4% 100,0% 4,0% 15,5% 0,8% 

Nom. Ränta -29,2% -34,6% 4,0% 100,0% 42,0% 36,3% 

Realränta -23,4% -32,6% 15,5% 42,0% 100,0% 23,0% 

Utländsk ränta -60,17% -36,36% 0,85% 36,33% 23,02% 100,00% 

 

Tabell 28: Korrelationsmatris 

 

Tabell 37 visar till vilken grad det finns multikollinaritet bland våra valda 

tillgångsklasser i stilanalysen genom att beräkna VIF. 

 

Förklaringsvariabel R² 1-R² Variance Inflation Factor (VIF) 

MSCI World 0,8507 0,1493 6,70 

MSCI Sweden 0,8321 0,1679 5,96 

HMSL Linked 0,3355 0,6645 1,50 

SHB All Bond 0,3021 0,6979 1,43 

Citigroup World Bond 0,5617 0,4383 2,28 

Carnegie Real Estate 0,5317 0,4683 2,14 

 

Tabell 29: Regressionstabell 
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Appendix 4 (Normalfördelning och 

statistiska test) 

 

 

Figur 5: Datamaterial för Första AP-fonden 

  

 
 

Figur 6: Datamaterial för Andra AP-fonden 

  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-18% -15% -11% -8% -4% -1% 3% 6% 10% 13%

Frekvens

Total avkastning för Första AP-fonden

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-18% -15% -11% -8% -4% -1% 3% 6% 10% 13%

Frekvens

Total avkastning för Första AP-fonden

Mean 1,79%

Median 5,88%

Max 13,3%

Min -18,4%

Std dev. 8,64%

Skewness -0,832

Kurtosis -0,032

Mean 1,86%

Median 5,92%

Max 13,7%

Min -20,2%

Std dev. 9,31%

Skewness -0,924

Kurtosis 0,163



Linköpings universitet  Claes Gryde 
Magisteruppsats VT 2010   Patrik Ohlsson 
 
 

82 
 

 

 
 

Figur 7: Datamaterial för Tredje AP-fonden 

 

 

 
Figur 8: Datamaterial för Fjärde AP-fonden 
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Appendix 5 (Alfavärden per 

tillgångsslag) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
α t 5% p R2

0,0001 0,2217 Accepted 0,8273 0,9993

0,0006 3,2784 Rejected 0,0047 0,9997

0,0000 0,1049 Accepted 0,9177 0,9990

-0,0004 -2,6340 Rejected 0,0000 0,9932

Utländska aktier

Räntebärande tillgångar

Fastigheter

Andra AP-fonden

Svenska aktier

α t 5% p R2

0,0010 2,5427 Rejected 0,0217 0,9952

0,0004 1,7729 Accepted 0,0953 0,9986

0,0002 0,7475 Accepted 0,4656 0,9971

0,0000 0,1702 Accepted 0,8670 0,9976

-0,0001 -0,9360 Accepted 0,4669 0,9960

0,0002 0,5234 Accepted 0,6079 0,8701

-0,0005 -0,7453 Accepted 0,3632 0,9773

0,0000 -0,2698 Accepted 0,7908 0,9728

-0,0002 -0,7089 Accepted 0,4886 0,9621

Svenska räntebärande

Utländska räntebärande

Reellt räntebärande

Fastigheter

Första AP-fonden

Svenska aktier

Amerikanska aktier

Europeiska aktier

Tillväxtaktier

Asiatiska aktier

α t 5% p R2

0,0009 2,3974 Rejected 0,0291 0,9966

-0,0001 -0,1233 Accepted 0,9034 0,9940

0,0004 0,8071 Accepted 0,4314 0,9912

0,0005 1,3700 Accepted 0,1896 0,9460

0,0004 1,1419 Accepted 0,2703 0,9682

-0,0001 -0,8505 Accepted 0,4076 0,9904

-0,0004 -1,0639 Accepted 0,3032 0,9847

0,0000 -0,1920 Accepted 0,8501 0,9701

0,0002 0,1618 Accepted 0,8735 0,7547

Reellt räntebärande

Fastigheter

Amerikanska aktier

Europeiska aktier

Tillväxtaktier

Asiatiska aktier

Svenska räntebärande

Utländska räntebärande

Tredje AP-fonden

Svenska aktier

α t 5% p R2

0,0009 2,0686 Accepted 0,0551 0,9978

0,0001 0,5567 Accepted 0,5855 0,9998

-0,0005 -1,4061 Accepted 0,1788 0,9962

0,0004 0,9241 Accepted 0,3691 0,8352Fastigheter

Fjärde AP-fonden

Svenska aktier

Utländska aktier

Räntebärande tillgångar
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Appendix 6 (Morningstar rating) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking Fond Land Förvaltat kapital

1 Government Pension Investment Japan $1,284,612

2 Government Pension Fund Norway $339,149

3 National Pension Korea $190,352

4 Postal Savings Fund Taiwan $154,160

5 Central Provident Fund Singapore $105,338

6 Employees Provident Fund Malaysia $98,844

7 Canada Pension Canada $86,717

8 National Social Security China $82,397

9 Fondo de Reserva Seguridad Spain $79,753

10 GEPF South Africa $74,365

11 Future Fund Australia $45,193

12 Employees' Provident India $41,089

13 FRR France $37,884

14 AP Fonden 3 Sweden $22,565

15 National Pensions Reserve Ireland $21,591

16. AP Fonden 2 Sweden $21,551

17 AP Fonden 1 Sweden $21,541

18 AP Fonden 4 Sweden $20,850

19 Zilverfond Belgium $18,565 

20 State Pension Finland $14,448

21 FEFSS Portugal $11,635

22 Government Pension Fund Thailand $11,201

Fond Kvot Rating

National Social Security Fund (China) 4,94 *****

ATP (Danmark) 0,91 *****

National Pension Service (Korea) 0,74 ****

Government Pension Fund (Thailand) 0,47 ****

FEFSS (Portugal) 0,24 ****

Government Pension Fund  (Norway) 0,00 ****

California Public Employees' Retirement System (USA) -0,93 ***

Ontario Teachers' Pension Plan (Canada) -0,98 ***

State Pension (Finland) -1,00 ***

Stichting Pensioensfonds ABP (Holland) -1,00 ***

Government Pension Fund Utland (Norge) -1,03 ***

Public Sector Superannuation Scheme (Australien) -1,12 ***

Tredje AP-fonden -1,63 ***

CPP Investment Board (Canada) -1,78 **

Första AP-fonden -1,82 **

Fjärde AP-fonden -1,84 **

Andra AP-fonden -2,25 **

Caisse de depot et placement du Quebec (Canada) -2,30 *

Government Pension Investment Fund (Japan) -2,42 *

Tabell 30: Ursprunglig lista (MUSD) 

Tabell 31: Bearbetad och slutgiltig lista 
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Appendix 7 (Tillgångsallokering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AP1 - Faktisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 12,0% 10,7% 12,3% 12,0% 12,5% 12,9% 12,7% 10,5% 13,8%

Nordamerika 25,2% 22,5% 22,4% 22,5% 22,6% 21,5% 18,0% 16,0% 20,1%

Europa 11,2% 11,3% 12,2% 12,7% 12,0% 12,0% 13,8% 12,8% 11,4%

Tillväxtmarknader 6,0% 4,8% 5,0% 5,3% 5,2% 5,2% 6,2% 6,2% 8,2%

Stillahavsregionen 4,6% 4,5% 4,9% 5,2% 6,7% 5,7% 7,0% 6,7% 4,5%

Aktier 59,0% 53,8% 56,8% 57,8% 58,9% 57,3% 57,7% 52,2% 58,1%

Nominellt räntebärande Sverige 12,0% 10,4% 10,4% 10,0% 8,8% 10,6% 8,7% 13,3% 10,6%

Nominellt räntebärande Utländska 17,0% 22,6% 21,8% 21,9% 23,3% 20,6% 20,4% 15,3% 14,8%

Realt räntebärande 8,0% 8,5% 7,7% 7,9% 7,8% 8,1% 9,6% 10,6% 9,3%

Räntebärande 37,0% 41,5% 39,9% 39,8% 39,9% 39,3% 38,7% 39,2% 34,7%

Fastigheter 3,0% 3,0% 2,2% 2,1% 2,3% 2,6% 3,0% 5,5% 5,1%

Kassa 1,0% 1,7% 1,1% 0,3% -1,1% 0,8% 0,6% 3,1% 2,1%

Alternativa investeringar 4,0% 4,7% 3,3% 2,4% 1,2% 3,4% 3,6% 8,6% 7,2%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP1 - Strategisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 13,0% 11,2% 11,2%

Nordamerika 23,4% 23,0% 22,6% 22,3% 21,9% 21,9% 18,2% 18,1% 19,3%

Europa 12,0% 12,2% 12,3% 12,5% 11,6% 12,2% 14,1% 13,1% 11,0%

Tillväxtmarknader 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,2% 7,7%

Stillahavsregionen 4,7% 4,8% 5,0% 5,2% 6,6% 6,0% 7,4% 6,5% 5,9%

Aktier 57,0% 57,0% 57,0% 57,0% 57,0% 57,0% 58,6% 55,1% 55,1%

Nominellt räntebärande Sverige 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,7% 6,3% 6,3%

Nominellt räntebärande Utländska 20,0% 20,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 20,7% 24,2% 24,2%

Realt räntebärande 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,7% 9,7%

Räntebärande 38,0% 38,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 38,4% 40,2% 40,2%

Fastigheter 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,7% 4,7%

Kassa 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alternativa investeringar 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,7% 4,7%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP2 - Faktisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 21,0% 20,0% 20,2% 20,7% 21,4% 20,1% 19,8% 17,8% 18,3%

Utländska 38,0% 39,0% 40,4% 40,4% 40,7% 39,5% 39,4% 39,8% 34,8%

Aktier 59,0% 59,0% 60,6% 61,1% 62,1% 59,6% 59,2% 57,6% 53,1%

Nominellt räntebärande 38,0% 37,0% 35,9% 34,5% 34,1% 35,7% 35,4% 33,0% 36,5%

Räntebärande 38,0% 37,0% 35,9% 34,5% 34,1% 35,7% 35,4% 33,0% 36,5%

Fastigheter 3,0% 3,0% 3,3% 3,0% 3,0% 3,5% 4,0% 6,4% 5,8%

Övrigt 0,0% 1,0% 0,2% 1,4% 0,8% 1,2% 1,4% 3,0% 4,6%

Alternativa investeringar 3,0% 4,0% 3,5% 4,4% 3,8% 4,7% 5,4% 9,4% 10,4%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP2 - Strategisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 18,0% 18,0%

Utländska 38,0% 38,0% 36,0% 36,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 29,0%

Tillväxtmarknader 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Aktier 60,0% 60,0% 59,0% 59,0% 60,0% 60,0% 60,0% 58,0% 52,0%

Nominellt räntebärande Sverige 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Nominellt räntebärande Utländska 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 16,0%

Realt räntebärande 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Räntebärande 37,0% 37,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 37,0%

Fastigheter 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0%

Övrigt 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 6,0%

Alternativa investeringar 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 6,0% 11,0%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabell 32: Första AP-fondens strategiska och faktiska allokering 

Tabell 33: Andra AP-fondens strategiska och taktiska allokering 
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AP3 - Faktisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 17,8% 16,2% 16,7% 17,1% 16,0% 12,9% 10,7% 9,9% 12,8%

Nordamerika/Övriga världen 16,6% 22,2% 21,9% 14,5% 14,4% 14,5% 16,4% 14,2% 11,7%

Europa 16,8% 17,9% 18,1% 17,8% 17,8% 16,6% 14,4% 11,5% 12,3%

Tillväxtmarknader 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,7% 3,3% 5,6%

Stillahavsregionen 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 9,1% 10,4% 7,1% 7,5% 7,3%

Aktier 51,2% 56,3% 56,7% 55,6% 57,3% 57,4% 52,3% 46,4% 49,7%

Nominellt räntebärande Sverige 13,8% 12,6% 15,1% 15,4% 13,3% 8,5% 6,1% 7,6% 6,6%

Nominellt räntebärande Utländska 20,8% 16,2% 15,9% 15,4% 22,1% 20,9% 26,4% 21,7% 20,5%

Realt räntebärande 7,1% 8,1% 7,2% 9,1% 5,0% 10,6% 8,3% 7,8% 7,0%

Räntebärande 41,7% 36,9% 38,2% 39,9% 40,4% 40,0% 40,8% 37,1% 34,1%

Fastigheter 7,1% 6,8% 5,1% 4,5% 2,3% 2,6% 2,8% 8,9% 7,8%

Alternativa placeringar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 7,6% 8,4%

Alternativa investeringar 7,1% 6,8% 5,1% 4,5% 2,3% 2,6% 6,9% 16,5% 16,2%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP3 - Strategisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 16,3% 16,2% 16,1% 16,0% 16,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Nordamerika/Övriga världen 16,3% 21,3% 21,2% 14,7% 14,7% 14,1% 16,9% 17,5% 16,2%

Europa 16,3% 17,7% 17,7% 17,5% 17,5% 15,0% 14,7% 14,5% 14,7%

Tillväxtmarknader 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,3% 3,1% 3,1%

Stillahavsregionen 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 10,4% 7,6% 7,5% 8,5%

Aktier 49,0% 55,2% 55,0% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5%

Nominellt räntebärande Sverige 15,0% 13,7% 16,2% 12,6% 12,6% 6,1% 6,1% 7,5% 6,6%

Nominellt räntebärande Utländska 22,0% 16,7% 16,1% 14,9% 17,9% 23,4% 22,6% 21,7% 22,6%

Realt räntebärande 7,0% 7,6% 7,6% 9,5% 6,5% 7,5% 8,3% 7,8% 7,9%

Räntebärande 44,0% 38,0% 39,9% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

Fastigheter 7,0% 6,8% 5,1% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Alternativa placeringar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alternativa investeringar 7,0% 6,8% 5,1% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP4 - Faktisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 24,2% 19,3% 20,1% 19,3% 20,0% 19,9% 18,7% 18,0% 18,0%

Utländska 39,0% 41,2% 42,5% 42,8% 42,2% 42,2% 41,2% 41,7% 42,4%

Aktier 63,2% 60,5% 62,6% 62,1% 62,2% 62,1% 59,9% 59,7% 60,4%

Nominellt räntebärande Sverige 33,9% 36,4% 35,0% 35,8% 35,7% 36,3% 36,9% 36,8% 34,9%

Räntebärande 33,9% 36,4% 35,0% 35,8% 35,7% 36,3% 36,9% 36,8% 34,9%

Fastigheter 2,9% 3,1% 2,4% 2,1% 2,1% 1,6% 3,2% 3,5% 3,2%

Övrigt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Alternativa investeringar 2,9% 3,1% 2,4% 2,1% 2,1% 1,6% 3,2% 3,5% 4,7%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AP4 - Strategisk allokering 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sverige 22,5% 22,5% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,8% 17,8% 17,8%

Utländska 40,0% 40,0% 42,5% 42,0% 42,0% 42,0% 41,0% 41,4% 41,4%

Aktier 62,5% 62,5% 62,5% 61,0% 61,0% 61,0% 59,8% 59,2% 59,2%

Nominellt räntebärande 37,5% 37,5% 37,5% 37,0% 37,0% 37,0% 36,9% 36,5% 36,5%

Räntebärande 37,5% 37,5% 37,5% 37,0% 37,0% 37,0% 36,9% 36,5% 36,5%

Fastigheter 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,3% 4,3% 4,3%

Övrigt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alternativa investeringar 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,3% 4,3% 4,3%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabell 35: Tredje AP-fondens strategiska och taktiska allokering 

Tabell 34: Fjärde AP-fondens strategiska och taktiska allokering 
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Appendix 8 (Vetenskapligt angreppssätt) 
 

Den här studien använder sig av en kvantitativ metod som karaktäriseras av att 

forskaren systematiskt samlar in empirisk och kvantifierbar data. Genom statistiska 

tester analyseras utfallet med hjälp av testbara hypoteser. Vidare försöker forskarna dra 

generella slutsatser från resultaten. Motsatsen, kvalitativ metod, karaktäriseras av att 

forskaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras och att 

datainsamling och analys sker samtidigt. Kvalitativ metod bygger således på tolkning av 

insamlad data i större utsträckning och innebär en högre grad av subjektivitet.
154

 

 

Författarna har intagit ett deduktivt förhållningssätt. Genom att utgå ifrån finansiell teori 

och tidigare studier ges forskaren en bild av hur verkligheten borde se ut. Därefter har 

forskningsfrågorna och testbara hypoteser utformats för att undersöka hur teorin 

förhåller sig till verkligheten. Motsatsen är induktivt angreppssätt där datainsamling 

sker och teorier ofta blir resultatet av studien.
155

 Det ska dock tilläggas att inga studier 

enbart är deduktiva eller induktiva i sin ansats utan en blandning av båda. 

 

Den här studien har huvudsakligen intagit ett positivistiskt synsätt. Positivism antar att 

all kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenheter, alltså att endast 

observerbara fakta är vetbara. Den förknippas därför ofta med naturvetenskapliga 

metoder där hypotesprövning är ett centralt inslag. Vetenskapen ska även vara objektiv 

och fri från värderingar.
156

 Motståndare till positivismen kallar sig hermeneutiker och 

menar att samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från naturvetenskapens 

studieobjekt och försöker därför tolka och förklara fenomen snarare än att förstå det.
157
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