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III 

Sammanfattning 

Titel: Avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning - En undersökning av svenska 

avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning med fokus på investeringsprocessen samt 

riskhantering 

Författare: Caroline Rexander och Rebecka Sandart 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: Avkastningsstiftelse är en mycket speciell organisationsform vars syfte är att 

förvalta ett givet kapital och bruka dess avkastning för att främja ett uppsatt ändamål. 

Kapitalförvaltningens utformning får således stor inverkan på i vilken utsträckning dessa 

stiftelser kan främja deras ändamål och därmed uppnå deras syften. Dessa ändamål är i 

majoriteten av fallen allmännyttiga varför stiftelser spelar en viktig roll som resurstillförare i 

samhället. En genomgång av forskningen inom området visade att tidigare studier främst 

fokuserat på stiftelser som väsen i Sverige eller deras roll inom filantropin varför vi fann det 

intressant att genomföra en studie med fokus på deras kapitalförvaltning. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera svenska avkastningsstiftelsers 

kapitalförvaltning med fokus på investeringsprocessen och riskhantering, givet restriktioner 

och uppsatta mål.  

Genomförande: Studien är en kvalitativ flerfallstudie inom vilken åtta intervjuer 

genomfördes med personer med insyn i stiftelserna i urvalets kapitalförvaltning. Även 

dokumentstudier genomfördes, dels för att skapa studiens referensram och dels som ett 

komplement till empirin insamlad via intervjuerna. Den insamlade data analyserades sedan i 

relation till etablerad finansiell teori och beprövad erfarenhet med fokus på 

investeringsprocessen samt riskhantering. 

Slutsats: Undersökningen av avkastningsstiftelsernas praktiska kapitalförvaltning har visat att 

stiftelserna i överlag inte utformat sin kapitalförvaltning fullt ut i enlighet med teorin och den 

beprövade erfarenheten inom ramen för denna studie. Stiftelsers speciella situation och 

begränsningar anses generellt sett ej ligga till grund för detta. Möjliga skäl vilka diskuteras är 

misstro på modellernas funktionalitet, att förvaltarna fallit offer för psykologiska 

snedvridningar samt kostnadsaspekten.  

Nyckelord: Avkastningsstiftelser, kapitalförvaltning, investeringsprocessen, riskhantering.  



 

IV 

Abstract 

Title: Swedish grant making foundations’ portfolio management - A study of the portfolio 

management of Swedish grant making foundations focusing on the investment process and 

risk management 

Authors: Caroline Rexander and Rebecka Sandart 

Supervisor: Göran Hägg 

Background: A Swedish grant making foundation is a very special organizational form with 

the purpose to manage a given amount of capital and use the capital returns to fulfill a certain 

purpose. The design of the portfolio management therefore has a large impact on to which 

extent these foundations can fulfill their purposes. The purposes are generally of benefit for 

the society, thus foundations play an important role as a contributor of resources to the 

Swedish society. In our review of previous research we found that earlier studies mainly 

focused on foundations as an organizational form in Sweden or on their role in philanthropy 

why we found it interesting to conduct a study focusing on their portfolio management. 

Purpose: The purpose of this study is to identify and analyze the portfolio management of 

Swedish grant making foundations focusing on the investment process and risk management, 

given constraints and set goals. 

Completion: This study is a qualitative multi-case study within which eight interviews were 

conducted with people with insight in the portfolio management of the foundations in the 

sample. Document studies were also conducted in order to create the frame of references of 

the study and as a complement to the information collected via the interviews. The collected 

data was then analyzed in relation to established financial theory and well-tried experience 

focusing on the investment process and risk management. 

Conclusion: The examination of the grant making foundations’ portfolio management 

showed that the foundations, in general, have not fully designed their portfolio management in 

accordance with the theoretical models and well-tried experience which are analyzed in 

relation to in this study. The foundations’ special situation and restrictions are generally not 

found to be the basis for this. Possible reasons discussed were disbelief in the functionality of 

the models, the portfolio managers being victims to psychological biases and the cost issue. 

Key words: Grant making foundations, portfolio management, investment process, risk 

management.  
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1 Inledning 

En stiftelse är på många sätt en mycket speciell organisationsform med grund i egenskaper 

vilka differentierar den från andra organisationer. Stiftelser bildas genom att en förmögenhet, 

i enlighet med ett förordnande
1
, särskiljs åt denna för att förvaltas självständigt och varaktigt i 

syfte att främja ett, av stiftaren, uppsatt ändamål. Stiftelser ska således i princip existera för 

evigt.  

 

Det sammanlagda bokförda värdet av registrerade svenska stiftelsers förmögenheter uppgick i 

februari år 2014 till cirka 435,5 miljarder kronor.
2
 Det finns dock stiftelser vilka ej är 

registrerade, då detta inte var ett krav innan årsskiftet 2013/2014 samt då det finns vissa 

undantag, vilket innebär att det finns ett okänt antal stiftelser utöver de registrerade med en 

kapitalbas vars storlek är okänd.
3
 Klart är dock att svenska stiftelsers samlade förmögenhet är 

betydande.
4
 De ändamål vilka i störst utsträckning främjas av stiftelser är forskning, social 

omsorg och utbildning.
5
 Exempelvis finansieras i dagsläget cirka tio procent av svensk 

forskning genom bidrag erhållna av stiftelser. Med anledning av detta har stiftelsernas 

hantering av deras kapitalförvaltning, utdelningar och kostnader såväl långsiktiga som 

kortsiktiga effekter för de verksamheter de ska stödja och därmed på sikt även så för Sverige.   

 

Vid årsskiftet, 2013/2014, trädde dessutom en lagändring av inkomstskattelagen beträffande 

stiftelsers beskattning i kraft vilken tillåter fler stiftelser att undslippa viss beskattning tack 

vare en bredare tolkning utav begreppet allmännyttiga ändamål.
6
 Stiftelser som främjar 

allmännyttiga ändamål kan undslippa beskattning av kapitalinkomster förutsatt att de 

uppfyller tre krav: ändamåls-, verksamhets- samt fullföljdskravet
7
.
8
 Denna lagändring tyder på 

att stiftelser kan komma att öka i antal samt i betydelse på marknaden framöver, både som 

investerare och som bidragsgivare. Detta då den bredare tolkningen medför att det är mer 

attraktivt för organisationer, vars ändamål efter ändringen klassas som allmännyttiga, att 

omvandlas till en stiftelse och då skattelättnaden för de redan existerande stiftelserna, vars 

                                                 
1
 En stiftelses förordnande är en viljeförklaring som ska ange stiftarens avsikt att skapa en varaktig och 

självständig förmögenhet som ska främja ett visst ändamål. 
2
 Länsstyrelsen 2014. 

3
 Länsstyrelsen Stockholm 2014a. 

4
 Bjelkberg och Gärdin 2013, s. 5. 

5
 Ibid., s. 9. 

6
 SFS 1999:1229. Lag om ändring i inkomstskattelagen. 

7
 Se vidare förklaring i avsnitt 3.3 Inkomstbeskattning. 

8
 SFS 1999:1229, 7 kap 3§. 
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ändamål efter ändringen klassas som allmännyttiga, bidrar till en större kapitalbas. Denna 

ändring av lagen tillåter vidare för stiftelser att bättre kunna verka för samhällsnyttiga 

ändamål på längre sikt.
9
 

 

Kunskapen samt informationen kring hur stiftelser förvaltar sitt kapital är dock begränsad 

trots dessas speciella organisationsform, kapitalstarka position på marknaden, betydande roll 

som resurstillförare i samhället samt de aktuella gynnsamma lagändringarna. Denna studie 

ämnar därför bidra med ökad kunskap inom området genom att undersöka stiftelsers 

kapitalförvaltning, då specifikt avkastningsstiftelsers sådana. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Avkastningsstiftelser är den vanligaste formen av stiftelser. Detta är stiftelser vilka 

ursprungligen tillförts ett kapital att förvalta vars avkastning skall brukas för att främja ett 

uppsatt ändamål genom monetära bidrag till en destinatärskrets
10

.
11

 Således får utformningen 

av dessa stiftelsers kapitalförvaltning stor inverkan på i vilken utsträckning de har möjlighet 

att främja sina ändamål och därmed uppnå sitt syfte. Utan god förvaltning kan stiftelserna 

hamna i en situation i vilken de inte kan främja sitt ändamål och därmed tvingas upplösas.
12

  

 

Stiftelsers kapitalförvaltning är reglerad i stiftelselagen samt i den enskilda stiftelsens 

förordnande. I förarbetena till stiftelselagen diskuteras begreppet avkastning och vad som kan 

anses vara utdelningsbar sådan och det anges att utdelning samt räntor på löpande basis är att 

betrakta som avkastning. Detta innebär att avkastningsstiftelser ej är tillåtna att dela ut 

realisationsvinster för att främja sina ändamål. Dock kan den enskilda stiftelsen ange 

realisationsvinster som tillåtet utdelningskapital i sina stadgar och därmed kringgå denna 

restriktion.
13

 Utöver förarbetenas definition av utdelningsbar avkastning anger lagen att 

stiftelsers kapital ska investeras på ett godtagbart sätt, ett något vagt begrepp vilket lämnar 

utrymme för tolkning. Med utgångspunkt i stiftelsers speciella egenskaper och förutsättningar 

är det dock av vikt att kapitalet genererar tillräcklig avkastning för att kunna hantera 

nominella förluster, inflation, utdelningar, real värdestegring samt tillgångars likviditet.
14

 

                                                 
9
 Sjögren 2012. 

10
 Destinatär är den juridiska benämningen på den vars intressen en stiftelse enligt sina stadgar ska tillgodose. 

11
 Bjelkberg och Gärdin 2013, s. 21. 

12
 Länsstyrelsen Stockholm 2014b. 

13
 Bjelkberg och Gärdin 2013, s. 40.  

14
 Ibid., s. 25. 
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Då stiftelser är mycket kapitalstarka investerare på marknaden, fyller en viktig funktion som 

resurstillförare i samhället samt eventuellt kommer att öka i antal framöver anser vi det 

intressant att undersöka hur svenska avkastningsstiftelser tagit hänsyn till dessa 

förutsättningar och utformat sin kapitalförvaltning i praktiken. Tidigare studier och rapporter 

inom området har främst fokuserat på det svenska stiftelseväsendets omfattning eller roll i 

samhället. Ett fåtal studier vilka granskat de statligt bildade löntagarstiftelsernas 

kapitalförvaltning har dock genomförts i vilka det påträffades brister gällande bland annat 

kapitalförvaltningens organisation samt prestation.
15

  

 

I denna studie kommer fokus istället ligga på att studera avkastningsstiftelsers 

kapitalförvaltning i relation till på investeringsprocessen och riskhantering, givet deras 

speciella förutsättningar och uppsatta mål. Det vill säga, huruvida stiftelserna förvaltar sitt 

kapital i enlighet med etablerad finansiell teori samt beprövad erfarenhet med vetenskaplig 

grund. I den eventualitet, detta ej är fallet diskuteras möjliga skäl till varför det är så.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera svenska avkastningsstiftelsers 

kapitalförvaltning med fokus på investeringsprocessen och riskhantering, givet restriktioner 

och uppsatta mål.  

 

Analysen kommer att genomföras på basis av etablerad finansiell teori samt beprövad 

erfarenhet med vetenskaplig grund. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur är svenska avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning utformad i praktiken, givet 

uppsatta mål och restriktioner?  

 Hur förhåller sig den faktiska förvaltningen till etablerad finansiell teori samt 

beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund? 

 Vad beror eventuella skillnader mellan dessa på? 

 

                                                 
15

 Riksrevisionen 2007; Riksrevisionen 2010; Fuchs och Wehtje 2007. 
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1.4 Avgränsningar och genomförande 

Denna studie är avgränsad till att undersöka stora svenska avkastningsstiftelser vilka har sitt 

säte i Stockholm. Avgränsningen gjordes då den valda urvalsgruppen dels underlättade 

informationssamlingen och dels medförde att de ingående stiftelserna representerar en 

betydande kapitalbas. 

 

För att uppnå studiens syfte och forskningsfrågor genomfördes inledningsvis åtta 

semistrukturerade intervjuer med personer med insyn i kapitalförvaltningen hos stiftelserna 

vilka ingår i studiens urval. Efter detta genomfördes dokumentstudier av dessa stiftelsers 

förordnaden och, i de fall vi delgetts dem, investeringspolicyer som ett komplement till 

informationen insamlad under intervjuerna. Empirin analyserades sedan i relation till studiens 

referensram, bestående av dels information kring stiftelsers och deras kapitalförvaltning och 

dels etablerad finansiell teori, empirisk forskning samt beprövad vetenskaplig grund. 

 

1.5 Forskningsbidrag 

Stiftelser och deras kapitalförvaltning är vid tiden för studien ett relativt outforskat område. 

Tidigare studier inom området har främst fokuserat på stiftelser som väsen i Sverige, deras 

roll inom filantropi eller kapitalförvaltningen hos statligt förvaltade stiftelser. Denna studie 

ämnar minska den existerarande kunskapsluckan genom att bidra till en större förståelse för 

och insikt i svenska avkastningsstiftelsers förvaltning. Hur utformningen av denna och de 

strategier som ligger bakom förhåller sig till etablerad finansiell teori, empirisk forskning 

samt beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund. 
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1.6 Disposition 

Nedan ges en kortare beskrivning av vad respektive kapitel behandlar i syfte att ge läsaren en 

överblick över studiens upplägg. 

 

- Kapitel två ger en överblick över studiens tillvägagångssätt och de val som gjorts 

under arbetets gång. Kapitlet avslutas med en utvärdering av studiens valda metod 

samt källkritik. 

 

- Kapitel tre presenterar information kring stiftelser med fokus på förutsättningar 

gällande deras kapitalförvaltning. Vidare beskrivs avkastningsstiftelser i detalj. 

 

- Kapitel fyra behandlar tidigare forskning kring avkastningsstiftelsers 

kapitalförvaltning. 

 

- Kapitel fem beskriver de finansiella teorier och den beprövade erfarenhet vilka ligger 

till grund för studiens analys. Fokus ligger på investeringsprocessen samt 

riskhantering. 

 

- Kapitel sex presenterar den empiri som samlats in, dels genom intervjuer och dels 

genom dokumentstudier, vilken beskriver hur avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning 

är utformad i praktiken. 

 

- Kapitel sju innefattar studiens analys av det empiriska materialet. Analysen sker på 

basis av etablerad finansiell teori, beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund samt 

empirisk forskning. 

 

- Kapitel åtta redogör för de slutsatser som nåtts i analysen samt ger 

rekommendationer på vidare studier inom området. 
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2 Studiens tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och praktiska 

tillvägagångssätt. Detta i syfte att dels ge läsaren förståelse för det valda tillvägagångssättets 

inverkan på studiens resultat och dels stärka tillförlitligheten. Kapitlet avslutas med en 

utvärdering av valt tillvägagångssätt samt använda källor. 

 

2.1 Val av ämnesområde  

Intresset för studiens ämne utvecklades ur ett generellt intresse hos båda författare för ideella 

organisationers kapitalförvaltning. Då dessa organisationer många gånger har mycket 

speciella förutsättningar gällande sin kapitalförvaltning fann vi det spännande att undersöka 

hur de utformar den för att uppnå sina mål. Efter studier av området valde vi att avgränsa oss 

till att studera stiftelser med grund i den, för dem, stora betydelsen av kapitalförvaltningens 

utformning och deras betydande roll som resurstillförare i samhället.  Avkastningsstiftelser 

valdes sedan särskilt ut då vi ansåg dem vara de mest intressanta stiftelserna att basera en 

kapitalförvaltningsstudie på med grund i deras kontinuerliga åtagande gentemot sin 

destinatärskrets i form av utbetalningar. Att området dessutom var relativt outforskat bidrog 

till vår vilja att fördjupa oss i ämnet och bidra till en ökad kunskap inom det.  

 

2.2 Val av metod 

För att uppnå studiens syfte och forskningsfrågor valde vi att utgå ifrån en kvalitativ ansats 

och därmed genomföra dels intervjuer och dels dokumentstudier. En kvalitativ ansats är 

lämplig när ett område inte utforskats i särskilt stor utsträckning tidigare och en ökad 

förståelse för detta eftersträvas vilket var fallet för vårt valda ämne.
16

 Vi ämnade nå en 

djupare förståelse för svenska avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning, hur denna är utformad 

och vilka motiv som ligger bakom utformningen. Detta var även anledningen till varför en 

kvantitativ ansats valdes bort. Att exempelvis enbart studera stiftelsernas årsredovisningar 

hade inte tillåtit för den djupare förståelsen av strategierna bakom stiftelsernas 

kapitalförvaltning som eftersträvades. 

 

Samtidigt som denna förståelse eftersträvades önskade vi även kartlägga stiftelsers enskilda 

förutsättningar varför vi vidare utformade studien som en flerfallstudie. Då enbart ett fåtal 

                                                 
16

 Bryman och Bell 2011, s. 386; Jacobsen 2002, s. 142. 
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enheter studerades tillät det ett detaljerat och grundligt tillvägagångssätt vilket vi ansåg 

lämpligt för denna studie.
17

 Denna utformning av studien innebar även att det fanns möjlighet 

till att jämföra resultaten från de olika enheterna för att på så sätt kunna dra slutsatser kring 

samtliga objekt eller vad som är specifikt för vissa objekt.
18

  

 

Inledningsvis genomfördes således dokumentstudier för att skapa studiens referensram 

bestående av dels information kring stiftelser samt förutsättningar gällande deras 

kapitalförvaltning och dels finansiella teorier, empirisk forskning samt beprövad erfarenhet 

med vetenskaplig grund. Därefter genomfördes intervjuer med personer med insyn i 

stiftelsernas kapitalförvaltning i syfte att samla in den nödvändiga empirin. Efter detta 

genomfördes, som ett komplement till den insamlade empirin, ytterligare dokumentstudier av 

stiftelsernas förordnanden samt, om vi delgavs dem, investeringspolicyer. Den insamlade 

empirin analyserades slutligen i relation till studiens referensram.  

 

I denna studie ligger fokus just på relationen mellan teori och den insamlade empirin.  Dels 

genom att vi utgår ifrån etablerad finansiell teori samt beprövad erfarenhet och undersöker hur 

stiftelsernas kapitalförvaltning förhåller sig till denna, dels genom att vår studie, med grund i 

den insamlade empirin, bidrar till teoriförståelsen kring kapitalförvaltning. Med grund i detta 

kan vårt tillvägagångssätt anses vara av iterativ karaktär då det finns element av både 

deduktiv och induktiv ansats.
19

 

 

2.3 Urval 

Vilka enskilda stiftelser som ingår i studiens urval var en avgörande aspekt för att studiens 

syfte skulle vara möjligt att uppnå.  Då studien utgår ifrån en kvalitativ ansats bör urvalet, 

enligt Holme och Solvang, ske systematiskt utifrån teoretiskt och strategiskt definierade 

kriterier.
20

 Detta för att skapa en så bred och relevant urvalsgrupp som möjligt för att 

forskningsfrågorna ska kunna besvaras på ett så bra sätt som möjligt. Sannolikhetsurval är 

ofta ej genomförbara vid kvalitativa studier, bland annat på grund av svårigheter med att 

kartlägga den population från vilket ett urval skulle ske.
21

 Det framkom att detta var fallet för 

denna studie då det visade sig svårare än väntat att få tillgång till informationen nödvändig för 

                                                 
17

 Jacobsen 2002, s. 95-98. 
18

 Bryman och Bell 2011, s. 63. 
19

 Ibid., s. 13. 
20

 Holme och Solvang 1997, s. 101. 
21

 Bryman och Bell 2011, s. 441. 
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ett eventuellt sannolikhetsurval. Vid tidpunkten för urvalet kontaktaktades Länsstyrelsen, 

stiftelsers tillsynsorgan, för att få tillgång till denna information. Efter en långdragen 

konversation per mail framkom det dock att Länsstyrelsen inte kategoriserade stiftelser på det 

sätt som krävdes för att ett sådant urval skulle vara möjligt att genomföra.  Vi blev 

informerade om att en beställning av en sammanställning kunde göras men att det skulle vara 

mycket kostsamt.  

 

Med grund i dessa argument genomfördes ett subjektivt urval
22

. Detta innebär att vi aktivt 

sökte efter stiftelser i Länsstyrelsens allmänna stiftelsedatabas och inkluderade de enheter 

vilka vi ansåg passade in i studien baserat på våra uppsatta kriterier. Genom att genomföra ett 

subjektivt urval inkluderades följaktligen de enheter vilka vi ansåg skulle ge den mest 

värdefulla datan och skulle bidra till en god variation bland de ingående stiftelserna.
23

 

Urvalsprocessen kan argumenteras uppvisa tendenser av en framväxande och sekventiell 

sådan då frågor kring urvalet uppkom under processen vilkas svar fick konsekvenser för 

urvalets utseende genom kriterier som formulerades.
24

 Exempelvis framgick det efter en 

genomgång av avkastningsstiftelser i Sverige att majoriteten av de stora sådana hade sitt säte i 

Stockholm. Med anledning avi detta samt den begränsade tidsramen för studien inkluderades 

således enbart stiftelser med säte i Stockholm i urvalet. 

 

En konsekvens som dock följer av att ej genomföra ett sannolikhetsurval är att resultaten från 

studien är svårare att generalisera för en hel population.
25

 Vi fann dock att det, i denna studie, 

var av högre relevans att vi fick tillgång till den information som behövdes för att kunna 

uppnå studiens syfte och forskningsfrågor. Vid kvalitativa studier är det dessutom möjligt att 

generalisera till teorin istället för populationen. Det är kvalitén av de teoretiska slutsatserna, 

dragna med grund i den kvalitativa empirin, vilken är av vikt för generaliserbarheten.
26

 Denna 

studie kan vidare bidra till ytterligare forskning inom ämnet och utveckling av befintliga 

teorier.
27

 

 

                                                 
22

 Subjektivt urval: Enheter som ska ingå i urval handplockas. Forskaren har vanligtvis viss kännedom om de 

enheter som ska undersökas. 
23

 Denscombe 2009, s. 37. 
24

 Ibid., s.53. 
25

 Bryman och Bell 2011, s. 190. 
26

 Ibid., s. 408. 
27

 Ibid., s. 190. 
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2.4 Intervjuer 

Inom ramen för studien genomfördes åtta intervjuer med personer med insyn i 

kapitalförvaltningen för stiftelserna i urvalet. Respondenternas position inom stiftelserna 

varierade mellan VD, portföljförvaltare och administrativ chef. Det som prioriterades vid val 

av respondenter var att personerna i fråga hade god kunskap om och var insatta i stiftelsernas 

kapitalförvaltning då detta ansågs vara av högre relevans än att respondenternas poster inom 

stiftelserna var desamma. 

 

Intervjuerna som genomfördes gavs en semistrukturerad karaktär då detta ger utrymme för 

respondenterna att belysa de aspekter av det berörda ämnet dessa anser vara av högst relevans 

för studiens ämne. Därutöver tillåter den semistrukturerade intervjuformen för att frågor kan 

anpassas till situationen och att följdfrågor kan ställas för att erhålla mer detaljrik 

information.
28

 Att respondenterna själva fick bestämma var tyngdpunkten skulle ligga under 

intervjuerna ansåg vi vara betydelsefullt då stiftelsernas utformning av samt motiv bakom 

förvaltningen utformning skulle undersökas och dessa kan variera starkt.  

 

Respondentens frihet gällande intervjuernas tyngdpunkt utgjorde även skälet till varför helt 

strukturerade intervjuer valdes bort som intervjuform. Helt strukturerade intervjuer innebär att 

respondentens frihet gällande fokus under intervjun är begränsad vilket ej var önskvärt. Helt 

ostrukturerade intervjuer valdes även bort som intervjuform då det fanns frågor kring 

kapitalförvaltningen vi ansåg centrala för att vi skulle nå en förståelse för förvaltningen. 

Dessutom ger viss struktur på intervjuerna möjlighet till en bättre jämförelse av stiftelserna 

samt enklare sammanställning av den insamlade data.
29

 Genom semistrukturerade intervjuer 

säkerställde vi således att relevanta områden behandlades samtidigt som det fanns utrymme 

för respondenterna att behandla faktorer kring stiftelsers kapitalförvaltning som inte 

diskuterats i tidigare forskning alternativt teorin. Då vår studie behandlar ett relativt outforskat 

område bedömde vi detta vara av stor vikt.  

 

För att skapa den semistrukturerade karaktären utgick vi under intervjuerna från en 

intervjuguide
30

 som skapats med grund i studiens referensram och som skickades till 

respondenterna i god tid innan intervjun. Utöver de frågor som var tänkta att ställas under 

                                                 
28

 Bryman och Bell 2011, s. 465-467. 
29

 Ibid., s. 473. 
30

 Se appendix 1 – Intervjuguide. 
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intervjun inkluderade guiden även övergripande information kring studien. Guiden skickades 

ut i förväg för att undvika eventuella missförstånd mellan oss och respondenterna och för att 

tillåta respondenterna att förbereda sig och komma med feedback kring frågorna vid händelse 

att de inkluderade element dessa inte kände sig bekväma med. I intervjuguiden var frågorna 

indelade efter sex huvudrubriker: inledande frågor, kapitalförvaltningens organisation, 

nuvarande allokering, strategi, tillgångsslag samt utvärdering. Frågorna delades in på detta 

sätt för att skapa en naturlig följd bland intervjuns berörda ämnen och för att göra 

respondenterna bekväma genom att frågorna successivt gick från mindre till mer avancerade 

och specifika. 

 

I intervjuguiden informerades även respondenterna om att deras identitet, stiftelsens namn och 

allt material som samlades in under intervjun skulle hanteras konfidentiellt. Valet att hantera 

materialet på detta sätt gjordes för att respondenterna skulle känna sig trygga i att svara 

utförligt och ärligt på frågorna trots att studiens ämne kan upplevas som känsligt och trots att 

intervjuerna spelades in. Då studiens syfte inte är att beskriva en enskild stiftelses 

kapitalförvaltning anser vi inte att detta påverkat dennas kvalitet.  

 

2.4.1 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i person då det tillåter för en mer givande och öppen intervju 

än intervjuer via telefon. Vid en personlig intervju kan respondentens reaktion, vad gäller 

kroppsspråk, tas i beaktande och frågorna anpassas till denna för att få en så god intervju som 

möjligt.
31

 Genom att genomföra personliga intervjuer kunde vi även få ta del av modeller och 

relevanta dokument vilka respondenterna använde sig av i sin förvaltning.  

 

Vår fysiska närvaro som intervjuare kan dock ha bidragit till att respondenterna uppförde sig 

på ett, för sig, onormalt sätt vilket benämns intervjuareffekten. Denna effekt kan avhjälpas 

genom att genomföra telefonintervjuer men vi ansåg att fördelarna med att genomföra 

personliga intervjuer övervägde denna nackdel.
32

 Vidare kan det faktum att vi var två 

personer som intervjuade ha fått konsekvensen att respondenterna kände sig i underläge och 

var på sin vakt vilket kan inverka negativt på studiens kvalitet.
33

 Vi bedömer dock inte detta 

                                                 
31

 Jacobsen 2002, s. 161-162. 
32

 Ibid. 
33

 Andersson 2001, s.174. 
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särskilt troligt med hänsyn till respondenternas stora erfarenhet och kunskap inom det berörda 

området i relation till vår egna sådana. 

 

Val av miljö för intervjuerna är även det av stor vikt då denna kan få en effekt på innehållet i 

intervjuerna vilket benämns kontexteffekten. Med anledning av detta valde vi att genomföra 

intervjuerna på en, ur respondenternas perspektiv, naturlig plats då intervjuer på konstlade 

platser tenderar att leda till onaturliga svar och att respondenterna uppträder annorlunda än 

vad de skulle ha gjort annars.
34

 Andersson argumenterar för att platsen för intervjun bör vara 

en relativt ostörd sådan och en som respondenten känner sig trygg och säker på.
35

 Intervjuerna 

genomfördes därför på respektive stiftelses kontor på initiativ av respondenterna. Dock 

medförde valet att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser risker i form av 

kollegor som stör eller telefoner som ringer. Detta var emellertid risker vi var villiga att ta för 

att undvika kontexteffekten och inget som upplevdes. 

 

Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in för att dels möjliggöra mer naturliga och 

givande intervjuer genom att ögonkontakt kunde eftersträvas istället för att anteckningar 

behövde föras och dels underlätta det senare analysarbetet.
36

 Dock fördes stödanteckningar 

vid de fall ytterligare frågor uppstod och som säkerhetsåtgärd. Att spela in intervjuerna tillät 

även för en mer detaljerad analys av den insamlade empirin.
37

 Det är, vid inspelning, viktigt 

att ta hänsyn till hur respondenten känner inför att bli inspelad samt till faktumet att tekniska 

problem kan uppstå.
38

 Denscombe menar att inspelningen av intervjuer kan hämma 

respondenten i dess svar men att denna effekt klingar av relativt fort.
39

 För att respondenterna 

skulle känna sig bekväma med att bli inspelade informerades dem kring inspelningen i 

intervjuguiden samt tillfrågades ytterligare en gång vid tiden för intervjun för att säkerställa 

deras godkännande av detta. Risken för tekniska problem minimerades genom att två 

inspelningsenheter användes under samtliga intervjuer. Trots att transkriberingen av det 

insamlade materialet tog lång tid uppskattade vi att fördelarna övervägde nackdelarna.
40

 Efter 

intervjuerna erbjöds respondenterna att tillhandahållas transkriberingen för att gå igenom 

denna, dock tackade samtliga respondenter nej.  

                                                 
34

 Jacobsen 2002, s. 164. 
35

 Andersson 2001, s.174. 
36

 Jacobsen 2002, s. 166. 
37

 Bryman och Bell 2011, s. 476. 
38

 Jacobsen 2002, s. 166. 
39

 Denscombe 2009, s. 269. 
40

 Bryman och Bell 2011, s. 482-483. 
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2.5 Dokumentstudier 

Vid bildandet av studiens referensrams två delar genomfördes dokumentstudier. Den första 

delen av ramen, kapitel tre, skapades genom att litteratur rörande organisationsformen 

avkastningsstiftelse, förutsättningar gällande deras kapitalförvaltning samt relevant 

lagstiftning studerades och sammanställdes. Den andra delen av referensramen, kapitel fyra 

och fem, behandlar finansiella teorier, tidigare forskning samt beprövad erfarenhet med fokus 

på investeringsprocessen samt riskhantering. Denna del skapades genom att vi studerade och 

sammanställde litteratur inom de berörda områdena för att på så sätt få en insikt i vilka 

aspekter av dessa som var av värde och relevanta för denna studie. Detta sammanfattades 

sedan för att på så sätt ge en relevant och nyanserad bild av investeringsprocessen samt av 

riskhantering genom denna. 

 

Dokumentstudier genomfördes även som ett komplement till intervjuerna vid insamlingen av 

empiri. De dokument som undersöktes var stiftelserna i urvalets förordnanden samt, ifall vi 

fått tillgång till dem, stiftelsernas interna policydokument. Detta gjordes i syfte att kartlägga 

såväl övergripande information kring stiftelsers kapitalförvaltning som specifik information 

kring de enskilda stiftelsernas förutsättningar gällande kapitalförvaltningen.  

 

2.6 Analys av data 

Informationen som samlades in kombinerades och kodades löpande. Kodningen tog sin 

utgångspunkt i den uppdelning av det berörda ämnet som skapats i intervjuguiden vilken i sin 

tur tog sin utgångspunkt i studiens referensram, dock med vissa modifikationer. Baserat på 

var respondenterna lade tyngdpunkten under intervjuerna och nyckelord som uppkom under 

arbetets gång skapades koder vilka sedan indelades i mer övergripande kategorier och 

slutligen teman. Att koda materialet tillät oss att bryta ner den insamlade empirin för att sedan 

bygga upp den till en tydligare och mer följsam datamängd. Denna datamängd analyserades 

sedan på basis av etablerad finansiell teori samt beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund 

med fokus på investeringsprocessen samt riskhantering.
41

 I analysen utgick vi från den 

begreppsapparat vilken presenteras i finansiell litteratur samt i finansiella läroböcker. 

 

                                                 
41

 Denscombe 2009, s.373-374. 
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Under arbetets gång har de aspekter av empirin vi ansåg vara mest betydande för studiens 

analys prioriterats att inkluderas vilket förordas av Denscombe.
42

 Detta innebär dock att 

studiens empiri och följaktligen resultat är präglade av författarnas åsikter. Dock anser vi 

detta oundvikligt och att studiens kvalitet skulle ha försämrats om inte vissa prioriteringar 

genomförts.  

 

2.7 Utvärdering av studiens tillvägagångssätt 

Reliabilitet
43

 och validitet
44

 är två viktiga mått vid mätning av en studies kvalité.
45

 Dessa mått 

påverkas av de olika metodval som görs vilket vi hade i åtanke under hela arbetets gång.
46

 

 

2.7.1 Reliabilitet 

Intervjuer, vilka utgör studiens huvudsakliga informationskälla, får en negativ inverkan på 

studiens reliabilitet. Detta på grund av svårigheterna med att replikera i de exakta sociala 

situationerna i vilka intervjuerna genomfördes.
47

 Dock utgick vi från samma intervjuguide 

under samtliga intervjuer vilket minskar denna effekt något. Det faktum att intervjuerna 

spelades in och transkriberades har vidare en positiv inverkan på studiens reliabilitet genom 

att det möjliggör en god redogörelse av intervjuerna. Transkriberingen bidrar även till en 

bättre transparens i studien. Reliabiliteten kring intervjuerna hade kunnat stärkas ytterligare 

genom att ställa ledande frågor under intervjuerna i syfte att pröva tillförlitligheten i 

respondentens svar.
48

 Dock kan en alltför stark tonvikt på reliabiliteten inverka negativt på 

kreativiteten och variationsrikedomen i en studie.
49

 I och med att vi i denna studie var 

intresserade av att få ta del av stiftelsernas enskilda strategier och motiv kring 

kapitalförvaltningen ansåg vi det således inte lämpligt att ställa ledande frågor. 

 

Samtliga respondenters samt stiftelsers identitet hanteras konfidentiellt i studien vilket, enligt 

oss, var en nödvändig åtgärd med grund i studiens ämne och för att framkalla mer givande 

svar. Detta får dock konsekvensen att studiens reliabilitet försämras då det i princip inte är 

möjligt att inkludera samma respondenter respektive enheter i en framtida studie. För att 

                                                 
42

 Denscombe 2009, s.375. 
43

 Mått på studiens tillförlitlighet, d.v.s. om studien visar på samma resultat vid andra mätningar. 
44

 I vilket utsträckning studien mäter det den är avsedd att mäta och mått på slutsatsens integritet. 
45

 Bryman och Bell 2011, s. 41. 
46

 Kvale och Brinkmann 2009, s. 267. 
47

 Bryman och Bell 2011, s. 395. 
48

 Kvale och Brinkmann 2009, s. 188. 
49

 Ibid., s. 263-264. 
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minska denna effekt något har respondenternas position inom varje stiftelse inkluderats. 

Viktigt även att ta hänsyn till är att svaren på de frågor som ställdes under intervjuerna till viss 

del är beroende av tidpunkten för när frågorna ställdes. Till exempel kan stiftelserna komma 

att ändra sin strategi eller allokering av portföljerna. Alltså skulle en replikerande studie 

eventuellt kunna leda till annorlunda data.  

 

2.7.2 Validitet 

För att stärka studiens interna validitet
50

 formulerades frågorna i intervjuguiden med grund i 

studiens syfte, forskningsfrågor samt referensram i avsikt att ställa så relevanta frågor som 

möjligt. Därutöver följdes samma guide under samtliga intervjuer vilket bidrog till att vi höll 

oss inom ramen för studiens undersökta ämne. Att intervjuerna genomfördes i person bidrog 

till att missförstånd och feltolkningar kunde undvikas i största möjliga utsträckning vilket 

ytterligare stärker den interna validiteten. Dessutom erbjöds respondenterna att ta del av det 

sammanställda materialet efter intervjuerna, vilket skulle stärkt respondentvaliditeten, dock 

tackade samtliga respondenter nej till erbjudandet. Vi tolkar detta som att de upplevde att det 

som sagts under intervjun höll en hög giltighet och att de inte önskade att revidera sina svar. 

Det kan dock även berott på att förvaltarna inte hade tid att gå igenom transkriberingen. 

 

Vid en flerfallstudie som denna kan det vara svårt att dra generaliserade slutsatser vilket 

påverkar studiens externa validitet
51

. Dock kan fallstudier bidra till den teoretiska 

generaliseringen då fokus vid fallstudier ligger på det unika i varje fall och på att utveckla en 

djupare förståelse snarare än på att kunna generalisera resultaten.
52

 Detta innebär att studiens 

externa validitet kan ifrågasättas, dock kan studiens resultat användas för vidare forskning 

inom området.  

 

2.8 Källkritik 

I studien har information hämtats från både primära och sekundära källor. Primärdata 

samlades in via intervjuer och sekundärdata genom dokumentstudier av exempelvis litteratur 

inom finans och artiklar.  

 

                                                 
50

 Med intern validitet menas huruvida de slutsatser man dragit är trovärdiga eller inte.  
51

 Extern validitet behandlar möjligheten till att resultaten från studien kan generaliseras till andra områden. 
52

 Bryman och Bell 2011, s. 61. 
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Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sekundära källor då det kan förekomma att 

informationen som hämtas från dessa källor är vinklad eller ofullständig.
53

 Med anledning av 

detta genomfördes en grundlig genomgång av litteraturen inom området och källor jämfördes 

gentemot varandra. Enbart publicerade vetenskapliga verk undersöktes och inkluderades som 

källor. Beträffande elektroniska källor hämtades data enbart från källor vilka ansågs som 

tillförlitliga genom att de inte bedömdes ha något incitament för att förvanska informationen, 

som exempelvis Länsstyrelsens hemsida.
54

 

 

Vid primärkällor, i detta fall intervjuer, kan det dock också förekomma att informationen är 

vinklad. Detta då respondenters svar kan vara förvrängda eller då de kan undanhålla 

information vilken potentiellt är av värde för studien.
55

 Eftersom studiens berörda ämne kan 

upplevas som känsligt var detta en eventuell risk under intervjuerna varför åtgärder vidtogs i 

syfte att undvika detta i största möjliga utsträckning. Allt material som samlades in via 

intervjuerna hanterades konfidentiellt för att respondenterna skulle känna sig trygga i att svara 

öppet på frågorna. Vidare skapades och följdes en intervjuguide vilket säkerställde att relevant 

information framkom. 

 

Genom att använda både primära och sekundära källor kunde vi dessutom undersöka källorna 

i relation till varandra för att på så sätt säkerställa deras äkthet. De primära och sekundära 

källorna fungerade således som komplement till varandra vilket bidrog till en bättre och mer 

trovärdig data.
56

 

                                                 
53

 Jacobsen 2002, s.153; Lundahl och Skärvad 1999, s.134. 
54

 Jacobsen 2002, s. 210. 
55
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3 Stiftelser 

Detta kapitel inleds med övergripande information kring stiftelser för att sedan behandla 

stiftelsers kapitalförvaltning och de speciella restriktioner vilka är gällande för denna. Kapitlet 

avslutas med en närmare beskrivning av avkastningsstiftelser. 

 

3.1 Organisationsformen stiftelse 

En stiftelse bildas genom att egendom särskiljs åt denna, i enlighet med ett förordnande, för 

att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet. Förmögenheten skall brukas för att 

främja stiftelsens, av stiftaren, uppsatta ändamål.
57

 Detta ändamål måste enligt stiftelselagen 

vara varaktigt samt tillräckligt preciserat för att kunna verkställas. Därutöver måste det finnas 

tillräckligt med kapital vid stiftelsens bildande för att kunna tillgodose dess ändamål ett antal 

år framåt.
58

 Att genomföra förändringar av stiftelseförordnandet
59

 är enbart tillåtet under vissa 

omständigheter och de flesta ändringar kräver Kammarkollegiets tillstånd. Anledningen till 

detta är att donationsviljan ska upprätthållas.
60

 

 

Det finns flertalet former av stiftelser vilka delas in i kategorierna allmänna-, insamlings-, 

kollektivavtals- samt pensions- och personalstiftelser. Ytterligare en klassificering kan göras 

inom allmänna stiftelser i form av avkastnings-, verksamhets-, familje- samt 

vinstandelsstiftelser. De vanligaste formerna av de allmänna sådana är avkastnings- och 

verksamhetsstiftelser.
61

 De flesta stiftelser främjar allmännyttiga ändamål men det finns även 

de som bedriver näringsverksamhet.
62

 

 

3.2 Stiftelsers förvaltning 

I stiftelselagen anges två former av stiftelseförvaltning, egen samt anknuten förvaltning. Egen 

förvaltning innebär att en styrelse bestående av en eller flera fysiska personer utses för att 

förvalta stiftelsen vilken då är ansvarig för stiftelsens samtliga aktiviteter. I de fall styrelsen 

utgörs av enbart en ledamot får detta inte vara stiftaren. Anknuten förvaltning innebär att 

förvaltningen istället sköts av en juridisk person som är ytterst ansvarig för stiftelsens 
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aktiviteter. I dessa fall tillsätts ingen styrelse utan förvaltningen sköts av den juridiska 

personens högsta verkställande organ.
63

 Styrelsen eller den juridiska personen ska, i enlighet 

med stiftelselagen, självständigt ta stiftelsens alla viktiga beslut, dock inom ramen för 

stiftelseförordnandet.
64

 Hädanefter kommer stiftelsers förvaltare hänvisas till som styrelse för 

att underlätta läsningen. 

 

3.3 Inkomstbeskattning 

Enligt svensk lagstiftning är samtliga stiftelser skattskyldiga, dock existerar flertalet 

undantag
65

. En stiftelse kan således vara helt skattebefriad, inskränkt skattskyldig eller 

oinskränkt skattskyldig.
66

 De stiftelser som är helt skattebefriade är de som förvaltas av staten, 

landsting, kommuner, kommunalförbund, pensionsstiftelser eller samordningsombud. 

Resterande stiftelser kan uppnå inskränkt skatteskyldighet genom att uppfylla ändamåls-, 

verksamhets- och fullföljdskravet.
67

 Uppfylls dessa krav behöver stiftelsen ej skatta för 

kapitalvinster, kapitalförluster eller löpande kapitalinkomster utan enbart för eventuella 

inkomster från näringsverksamhet.
68

  

 

Det första kravet, ändamålskravet, innebär att stiftelsen måste främja ett allmännyttigt 

ändamål och vilka ändamål som klassas som sådana anges i inkomstskattelagen.
69

 I lagen 

beskrivs även destinatärskravet vilket innebär att ändamålet ej får vara begränsat till vissa 

familjer eller bestämda personer för att ändamålskravet ska kunna anses vara uppfyllt.
70

 Det 

andra kravet, verksamhetskravet, är ett krav på att åtminstone nittio procent av den 

verksamhet som bedrivs inom stiftelsen, vilket kan tolkas som stiftelsens totala utbetalning, 

ska främja det allmännyttiga ändamålet under ett år.
71

 För att uppfylla det tredje och sista 

kravet, fullföljdskravet, måste stiftelsen använda sina intäkter i skälig omfattning för att 

främja ett eller flera allmännyttiga ändamål under en period av flera år.
72

 Enligt ett rättsfall 

bör skälig omfattning tolkas som cirka åttio procent av avkastningen under en femårig 
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period.
73

 Hänsyn tas endast till den löpande avkastningen vid bedömning av detta kravs 

uppfyllelse.
74

 

 

3.4 Kapitalförvaltning 

Att förvalta stiftelsens kapital ingår i styrelsens åtaganden. Styrelserna kan antingen sköta 

förvaltningen internt eller ta beslutet att köpa in förvaltningstjänster, dock är det fortsatt 

styrelsen som är ytterst ansvarig. Inköpta kapitalförvaltningstjänster kan vara antingen 

diskretionära eller rådgivande. Diskretionär förvaltning innebär att en extern kapitalförvaltare 

ges fullmakt för att självständigt förvalta hela eller delar av stiftelsens förmögenhet, dock 

inom ramar fastställda av styrelsen. Vid en rådgivande förvaltning sköter styrelsen 

kapitalförvaltningen internt men köper även in rådgivande tjänster av en extern 

kapitalförvaltare. Backman et al. argumenterar för att det är av vikt att stiftelsens förvaltare 

fastställer placeringsriktlinjer för att på så sätt tillgodose uppsatta krav, anpassa förvaltningen 

till stiftelsens ändamål samt underlätta styrning och utvärdering.
75

 

 

Angående riktlinjer kring stiftelsers kapitalförvaltning anger stiftelselagen enbart att stiftelsers 

förmögenhet ska vara placerad på ett godtagbart sätt. Stiftaren kan dock, vid bildandet av 

stiftelsen, ange riktlinjer i stadgarna kring kapitalförvaltningen vilka sedan måste följas av 

ansvarig part.
76

 I förarbetena till stiftelselagen anges att bedömningen av vad som anses vara 

godtagbart ska ske utifrån ett helhetsperspektiv, dock med fokus på att portföljens risker 

sprids på ett sådant sätt att stiftelsens förmögenhet sammantaget framstår som det är placerat 

på ett godtagbart sätt. Andra faktorer som även bör tas hänsyn till är trygghet mot nominella 

förluster, bevarande av kapitalets realvärde, löpande avkastning samt fördelning mellan 

likvida och illikvida placeringar.
77

 Aamisepp et al. menar att det är styrelsens ansvar att se till 

att stiftelsens risknivå är acceptabel. Dock specificeras inte vad detta innebär i exakta 

termer.
78
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3.5 Avkastningsstiftelser 

Avkastningsstiftelse är den vanligaste stiftelseformen i Sverige och den som berörs i denna 

studie. Avkastningsstiftelser är stiftelser till vilka det ursprungligen tillförts ett kapital vars 

avkastning sedan ska brukas för att främja ett, av stiftaren, uppsatt ändamål genom 

utbetalningar till en destinatärskrets. Kapitalet och dess avkastning får i princip enbart 

användas till utbetalningar till destinatärskretsen och till eventuella kostnader för 

förvaltningen. Konsekvensen av detta blir i praktiken att avkastningsstiftelser ej kan utöva 

någon näringslivsverksamhet.
79

  

 

Det finns inga tydliga regleringar kring hur mycket och hur ofta avkastningsstiftelser ska 

genomföra utbetalningar. Av definitionen av avkastningsstiftelser och stiftelselagen framgår 

det enbart att de ska, för att främja sitt ändamål, genomföra utdelningar av kontanta bidrag 

motsvararande en viss del av stiftelsens avkastning under en viss tidsperiod. Vad som klassas 

som utbetalningsbar avkastning för stiftelser har dock diskuterats flertalet gånger. I 

förarbetena till stiftelselagen framgår det att kapitalet tillåtet att användas till utbetalningar ska 

avgöras baserat på en tolkning av vad som står angivet i stiftelseförordnandet samt övriga 

enskilda omständigheter. I de fall då inget står angivet i stiftelsens stadgar är enbart den 

löpande avkastningen tillåten att delas ut.
80

  

 

Det är tillåtet för stiftelser att uppta lån om inget motsägande detta anges i stiftelsens 

förordnande. Dock kan det diskuteras huruvida detta är särskilt lämpligt i 

avkastningsstiftelsers fall. Vid upptagande av lån förbinder sig stiftelsen till att betala 

amorteringar samt ränta och det innebär viss spekulation att riskera befintligt kapital.
81
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4 Tidigare forskning 

Fuchs och Wehtje undersökte i sin studie från 2007 kapitalförvaltningen hos sju statligt 

förvaltade avkastningsstiftelser vilka bildades ur de forna löntagarfonderna.
82

 I denna studie 

fann författarna att flertalet av stiftelsernas styrelser saknade formella kunskaper om 

kapitalförvaltning och att de istället enbart förlitade sig på externa rådgivare vilket Fuchs och 

Wehtje argumenterade kan få konsekvensen att styrelserna har svårt att utvärdera och 

analysera beslut rörande kapitalförvaltningen.
83

 Dessutom fann författarna att extern 

förvaltning är betydligt dyrare än intern.
84

 Beträffande portföljallokeringen existerade stora 

skillnader stiftelserna emellan trots stiftelsernas likartade uppdrag.
85

 Vidare hade enbart två 

utav stiftelserna genererat en avkastning som översteg det svenska indexet SIXPRX, utan 

hänsyn tagen till risk.
86

  

 

Författarna fann även tecken på att samband existerade mellan stiftelsers avkastning och olika 

egenskaper. För det första hade de större stiftelserna i urvalet genererat en högre riskjusterad 

avkastning än de mindre samt hade fler kapitalförvaltare. De fann vidare indikationer på ett 

negativt samband mellan kostnaden för kapitalförvaltningen och stiftelsernas totala 

marknadsvärde existerade vilket tyder på skalfördelar inom förvaltning. Intressant att notera 

är att det fanns indikationer på ett negativt samband mellan kostnader för förvaltningen och 

Sharpe-kvoten, det vill säga den riskjusterade avkastningen. Det verkade även finnas ett 

positivt samband mellan ekonomisk kompetens och Sharpe-kvoten samt mellan intern tid som 

spenderas på kapitalförvaltningen och uppbyggda rutiner och Sharpe-kvoten. Slutligen fann 

Fuchs och Wehtje ett svagt positivt samband mellan kvaliteten på utvärderingsrutiner och 

Sharpe-kvoten.
87

 

 

Även Riksrevisionen (RiR) har undersökt kapitalförvaltningen hos stiftelserna som bildades 

ur löntagarfonderna i form av två granskningar genomförda år 2007 respektive 2010. Den 

första granskningen behandlade huruvida stiftelsernas kapitalförvaltning hanterats på ett 

kvalificerat sätt
88

 och inkluderade fem stiftelser. Utvärderingen av kapitalförvaltningen 
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skedde i relation till best practice
89

. Baserat på studiens resultat fann RiR att 

kapitalförvaltningen skett på ett ändamålsenligt samt kvalificerat sätt och att stiftelserna 

därmed levde upp till deras föreskrifter. Vissa element av kapitalförvaltningen ansågs dock 

avvika från best practice. Detta då stiftelserna generellt sett saknade delar av den analytiska 

ansats vilken normalt ingår i en Asset Liability Management-analys, från och med nu 

benämnt ALM.
90

  

 

Två möjliga grunder till detta nämndes, dels brist på fasta åtaganden och dels att stiftelserna 

var välkapitaliserade i relation till deras åtaganden. Trots detta argumenterar RiR att ALM 

kan vara av värde då det passar organisationer med åtaganden långt fram i tiden och då det 

kan bidra till bättre beslutsunderlag gällande styrelsernas strategiska beslut.
91

 Vidare menade 

RiR att det fanns möjlighet till förbättring inom områdena organisation, internkontroll, 

investeringspolicys och rapportering. Exempelvis saknades det generellt kvantifierade riskmål 

vilket kan få konsekvensen att stiftelsernas eventuella finanskommittéer indirekt tilldelades 

betydande riskmandat.
92

  

 

Av de undersökta stiftelserna hade tre utav dem överträffat jämförelseindex.
93

 Intressant att 

notera är att två utav dessa hade en hög riskprofil, vilket tog sig uttryck i form av 

aktiestrategier, medan den sista stiftelsen hade en låg riskprofil, vilket tog sig uttryck genom 

en stor andel räntebärande tillgångar.
94

 Stiftelsen med låg riskprofil var den enda av dessa tre 

som genomförde ALM-liknande moment.
95

 De andra två stiftelserna hade dock lägre 

kapitalförvaltningskostnader och överträffade sina index med råge medan den med låg 

riskprofil enbart presterade en liten marginal.
96

 RiR konstaterade slutligen att det finns 

skalfördelar inom kapitalförvaltning samt att stiftelser med intern kapitalförvaltning har lägre 

kostnader och högre avkastning vilket är i linje med vad Fuchs och Wethje fann.
97
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Tre år efter den första granskningen, i finanskrisens kölvatten, genomförde RiR ytterligare en 

granskning utav löntagarstiftelserna i syfte att undersöka hur dessas beredskap varit inför tider 

av kraftiga värdeförändringar Utöver de fem stiftelser som granskades 2007 inkluderades 

ytterligare tre. I denna granskning bedömdes samtliga stiftelser ha hanterat kapitalet 

ändamålsenligt medan enbart sex bedömdes ha haft god beredskap för nedgången i 

konjunkturen, dessutom med vissa svaga moment. Det som utmärkte stiftelserna med god 

beredskap var att de implementerat ALM-moment, vilket efterfrågades i den första 

granskningen, samt att de formulerat en önskad risknivå och tydliga restriktioner kring 

risktagande. Dessa stiftelser hade vidare investerat en stor andel av kapitalet i räntebärande 

placeringar eller allokerat om portföljen till en mindre andel aktier under perioden i syfte att 

minska risken för värdeförlust.
98

 Det som utmärkte de två stiftelser vilka ansågs ha dålig 

beredskap var att de båda utgick från en aktiestrategi och ej genomförde ALM-analys.
99

   

 

Intressant att notera är att dessa två stiftelser, som bedömdes ha dålig beredskap, är de två 

utav de tre vilka överträffade jämförelseindex i den första granskningen som eftersträvade en 

hög riskprofil. Den tredje stiftelsen som överträffade index i första granskningen och som 

eftersträvade låg riskprofil, bedömdes ha haft god beredskap, dock med vissa svaga 

moment.
100

 De svaga moment RiR främst lyfte fram rörde styrelsernas grundläggande 

uppgifter, dels att det skett en alltför hög delegering utav dessa och dels att fördelningen var 

otydlig. RiR argumenterade i sin rapport för att det är av stor vikt att styrelser själva fastställer 

riktlinjer för stiftelsens avkastningsmål, önskvärd risknivå samt strategier. Bristen på tydliga 

riskrestriktioner från styrelsen menade RiR lett till en förhållandevis lägre avkastningsnivå 

under studiens undersökta period. Slutligen rekommenderades att utvärderingen av 

förvaltningen borde anpassas till graden av delegering.
101
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5 Investeringsprocessen 

I detta kapitel behandlas finansiella teorier samt empirisk forskning kring kapitalförvaltning 

med investeringsprocessen och riskhantering i fokus. Kapitlets syfte är att presentera de 

verktyg som ligger till grund för studiens analys. 

 

5.1 Process 

Bodie och Merton argumenterar i sin bok för att det ej finns en enstaka portföljvalsstrategi 

som är lämplig för samtliga investerare. Istället menar de att investerarens individuella 

förutsättningar, som exempelvis tidshorisont samt risktolerans, bör tas i beaktande vid val av 

strategi för att denna ska kunna anpassas till investeraren.
102

 Genom att tillämpa 

investeringsprocessen, vilken presenteras i figur 5:1, är detta möjligt då hänsyn tas till såväl 

investerarens situation, i form av mål, behov och restriktioner, som det aktuella 

marknadsläget.
103

  

 

 

Figur 5:1 Investeringsprocessen.  

Egen bearbetning av Fabozzi och Markowitz 2011, s. 3. 
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5.2 Fastställa investeringsmål 

I det första ledet av investeringsprocessen ska investeringsmål fastställas. För att underlätta 

detta är det viktigt att inleda med en grundlig analys av investerarens förutsättningar. En 

investerare kan klassificeras som antingen en enskild eller institutionell sådan, bland vilka 

stiftelser klassas som institutionella. Institutionella investerare kan vidare delas in i två 

underkategorier, de med respektive utan avtal- eller kontraktsbundna skulder
104

. Den 

förstnämnda kategorin drivs av mål med anknytning till dess skulder medan den andra 

kategorin drivs av mål utan anknytning till skulderna. Det är dock viktigt för båda kategorier 

att fastställa tidpunkt och belopp för kommande, kontraktsbundna eller ej, utbetalningar för att 

på så sätt kunna säkerställa att deras tillgångar kan generera det kassaflöde som krävs vid den 

utsatta tidpunkten.
105

 

 

En betydelsefull aspekt vid fastställandet av investeringsmålen är risk-return-sambandet. 

Kapitalförvaltaren måste, utöver kunskap kring vilken avkastning som investeraren 

eftersträvar, även ha kunskap kring hur stor risk investeraren är villig att ta i syfte att uppnå 

denna.
106

 Det är således viktigt att både avkastnings- och riskmål formuleras inom ramen för 

investeringspolicyn. Konsekvensen vilken kan följa av att enbart fastställa avkastningsmål är 

att kapitalförvaltaren genomför, vad som av investeraren anses vara, olämpliga åtgärder för att 

uppnå detta mål. Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom implementering av strategier 

vilka innebär hög risk eller att förvaltaren går in och ut ur investeringar snabbt i syfte att 

försöka köpa lågt och sälja högt.
107

 Investeringslivscykelteorin förordar att investeringsmålen 

bör anpassas till investerarens placeringshorisont. Ju längre placeringshorisont investeraren 

har desto högre risk bör denne vara villig att exponera portföljen för i syfte att eftersträva en 

avkastning som är högre än genomsnittet över tid.
108

 När mål är formulerade kan benchmark 

fastställas mot vilka portföljen ska utvärderas. Detta för att undersöka huruvida portföljens 

avkastning respektive risk är linje med en jämförbar portfölj. Benchmarket kan även nyttjas 

för att utvärdera olika investeringsstrategier i syfte att undersöka vilken som är mest troligt att 

uppnå investerarens uppsatta mål.
109
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5.3 Upprätta en investeringspolicy 

Det andra steget i investeringsprocessen består av upprättandet av en investeringspolicy. I 

denna policy ska investeraren, utöver de mål som fastställdes i det första steget, inkludera 

proportioner för portföljens ingående tillgångsslag, asset allocation eller 

tillgångsslagsallokering.
110

 Inledningsvis bör investeraren formulera en långsiktig 

allokeringsstrategi för att på bästa sätt försöka möta investeringsmålen vilken kallas 

portföljens strategiska allokering, strategic asset allocation. Den strategiska allokeringen 

anger en statisk allokering mellan tillgångsslagen vilken baseras på det långsiktiga 

förhållandet mellan tillgångsslagens väntade avkastning och investerarens skulder.
111

 Efter att 

den strategiska allokeringen fastställts bör investeraren formulera riktlinjer kring den taktiska 

allokeringen, tactic asset allocation. Denna innebär att investeraren anger intervall för i vilken 

utsträckning den strategiska allokeringen är tillåten att frångås på kort sikt i syfte att dra nytta 

av attraktiva möjligheter på kapitalmarknaden.
112

   

 

Utöver den strategiska respektive taktiska allokeringen finns det ytterligare faktorer vilka bör 

behandlas i en investeringspolicy. Exempelvis kan investerare ha behov av likvida medel på 

såväl kort som lång sikt vilket bör tas hänsyn till. Investerare med en lång placeringshorisont 

har generellt sett ett mindre behov av likviditet och kan därmed eftersträva en högre risk i 

portföljen då det finns utrymme att hantera eventuella svängningar på kort sikt. I 

investeringspolicyn bör även hänsyn tas till skattefaktorer, exempelvis hur realisationsvinster 

beskattas alternativt hur utländska tillgångar hanteras. Vidare är investerare vanligtvis utsatta 

för vissa restriktioner i sin kapitalförvaltning, exempelvis i form av lagstiftning, vilka får en 

inverkan på hur portföljens utformning. Slutligen bör investerare beakta deras individuella 

begränsningar. Dessa kan exempelvis utgöras av etiska ställningstaganden eller personliga 

preferenser.
113

  

 

Genom att utvärdera och uppdatera investeringspolicyn kan investeraren säkerställa att den 

aktuella strategin samt portföljen är baserad på och anpassad till dennes aktuella situation. 

Brown och Reilly menar att policyn ska uppdateras vid behov, det vill säga när policyns 

innehåll ej längre kan anses vara gällande.
114
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5.4 Val av förvaltningsstrategi 

Det tredje steget i investeringsprocessen utgörs av investerarens val av förvaltningsstrategi. 

Fabozzi och Markowitz argumenterar för att det är av stor betydelse att den valda strategin är 

förenlig med de mål som identifierats och den investeringspolicy som skapats i de tidigare 

stegen.
115

 Brown och Reilly delar in förvaltningsstrategier i passiva och aktiva sådana. Medan 

passiva förvaltare eftersträvar en väldiversifierad portfölj som presterar en avkastning 

proportionerlig till den tagna risken eftersträvar aktiva förvaltare att skapa en portfölj vars 

avkastning är högre än den för den passiva varianten. Det är investerarens åsikt kring 

marknadens effektivitet vilken styr valet av förvaltningsstrategi.
116

 

 

Detta då den passiva förvaltaren anser att marknaden är effektiv och att priser därmed 

reflekterar all tillgänglig information. Den passiva förvaltaren skapar därför en 

väldiversifierad portfölj vilken, oftast, reflekterar ett jämförelseindex över en längre period. 

Förvaltaren eftersträvar inte att uppnå alfaavkastning
117

 då det i dennes åsikt ej kan förutses 

utan enbart leder till ökade transaktionskostnader. Då portföljen är ämnad att reflektera index 

kan det förekomma viss rebalansering för att återställa vikter.
118

 Utöver en indexstrategi kan 

en investerare även implementera en buy and hold strategi. Denna innebär att en portfölj med 

tillgångar väljs ut baserat på vissa uppsatta kriterier och förblir sedan orörd genom hela 

investeringsperioden.
119

 Reilly och Brown argumenterar för att den passiva förvaltaren bör 

utvärderas med hjälp av måttet tracking error som mäter hur väl portföljen följer dess 

jämförelseindex, ju lägre tracking error, desto närmare följer portföljen index. För den passiva 

förvaltaren är således ett så lågt tracking error som möjligt önskvärt då det innebär att 

portföljen efterliknar index.
120

 

 

Den aktiva förvaltaren anser till skillnad från den passiva att marknaden är ineffektiv och att 

det följaktligen existerar felprissättningar på marknaden. Genom att identifiera och utnyttja 

dessa felprissättningar ämnar den aktiva förvaltaren prestera en högre riskjusterad avkastning, 

efter kostnader, än den för ett jämförelseindex. Då aktiva förvaltare agerar på 
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felprissättningar, vilka uppstår ofta på en ineffektiv marknad, handlar dessa förvaltare relativt 

frekvent vilket har gett namnet aktiv förvaltning.
121  

 

Fabozzi och Markowitz menar att en aktiv strategi generellt sett kan klassificeras som 

antingen en bottom-up strategi eller en top-down -strategi.
122

 En bottom-up strategi innebär 

att beslut kring enskilda tillgångar tas först. Investeraren väljer ut tillgångar denne anser vara 

attraktivt prissatta utan att ta hänsyn till den resulterande allokeringen. Detta tillvägagångssätt 

kan således leda till en portfölj vilken är underdiversifierad eller att investeraren, oavsiktligt, 

spekulerar inom en specifik tillgångsklass eller sektor. Vid en top-down-strategi är 

tillvägagångssättet det motsatta. Investeraren inleder med att ta ett beslut kring den 

övergripande fördelningen mellan ingående tillgångsklasser och efter detta tas beslut kring 

enskilda tillgångar, på en stigande detaljnivå, inom den uppsatta allokeringen.
123

 

 

Brown och Reilly delar istället in aktiva förvaltningsstrategier i tre kategorier.
124

 Den första 

kategorin, fundamentala strategier, innebär att förvaltaren eftersträvar att skapa 

överavkastning genom antingen market timing eller stock-picking. Market timing betyder att 

förvaltaren skiftar tillgångsslag mellan olika sektorer och branscher i försök att ta vara på 

attraktiva möjligheter på marknaden. Stock-picking innebär istället att förvaltaren söker efter 

att investera i tillgångar vilka, enligt denne, är undervärderade av marknadens aktörer.
125 

Market timing är mer riskfyllt, men även potentiellt mer lönsamt, än stock-picking. Medan 

den sistnämnda har en tendens att jämna ut sig i portföljen kan en felaktig bedömning enligt 

den förstnämnda leda till att portföljen snabbt minskar i värde och vice versa.
126 

 

Den andra kategorin, tekniska strategier, går ut på att förvaltaren försöker att hitta mönster i 

historisk data. Detta antingen baserat på en tro på att det mönster, och den prisinformationen, 

förvaltaren finner kommer att fortsätta vara gällande, momentum-strategi, eller en tro på att 

trenden kommer att vända, contrarian-strategi.
127

 Inom momentum-strategin köps således 

vinnande tillgångar medan dessa säljs inom contrarian-strategin. Den tredje och sista 

kategorin innebär att förvaltaren försöker att utnyttja återkommande anomalier på marknaden, 
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som exempelvis veckodagsanomalin, för att hitta felprissatta tillgångar att investera i för att 

på så sätt skapa överavkastning.
128 

 

De fundamentala strategierna market timing och stock-picking i den första kategorin beskrivs 

av Brown och Reilly som en top-down respektive bottom-up-strategi. Således går dessa 

begrepp in i varandra. Detta då de två paren av strategier skiljer sig mellan att lägga fokus på 

ett övergripande perspektiv respektive enskilda tillgångar.
129 

Det kan argumenteras att timing 

och stock-picking-koncepten ligger till grund för top-down och bottom-up-strategierna.  

 

I valet mellan en aktiv eller passiv förvaltning menar Sharpe att en passiv förvaltning är att 

föredra. Detta motiveras av att den eventuella överavkastning den aktiva förvaltaren lyckas 

prestera tas ut av kostnaderna vilka är förknippade med en aktiv förvaltning, oavsett 

tidshorisont, vilket gör det till det mindre lönsamma alternativet. Sharpe grundar detta i att 

avkastningen för en genomsnittlig aktivt förvaltad dollar måste vara densamma som den för 

en genomsnittlig passivt förvaltad dollar innan kostnader. Efter kostnader är då avkastningen 

för en genomsnittlig aktivt förvaltad dollar lägre än den för en genomsnittlig passivt förvaltad 

dollar.
130

 Bodie et al. menar vidare att aktiv förvaltning enbart lönar sig i de fall förvaltaren är 

mer informerad eller skickligare än genomsnittet och att detta enbart kan uppnås genom 

djupgående analys eller unika tekniker. Är detta inte fallet är en passiv förvaltning mer 

lämplig.
131

 Fabozzi och Markowitz argumenterar för att valet mellan en passiv och en aktiv 

förvaltningsstrategi ska göras med grund i investerarens uppfattning kring marknadens 

effektivitet samt dennes risktolerans och begränsningar.
132

 

 

5.5 Konstruktion av portföljen 

När förvaltningsstrategin är vald är nästa steg i investeringsprocessen att implementera denna 

genom att konstruera portföljen. Det vill säga att välja de enskilda tillgångar som ska ingå i 

portföljen. Det är i detta steg av investeringsprocessen investeraren ska försöka skapa en 

effektiv portfölj, det vill säga en portfölj vilken maximerar den väntade avkastningen givet 

den valda risknivån eller vice versa. Fabozzi och Markowitz menar att det finns tre 

huvudindata som måste ingå i vid konstruktion av portföljen vilka är väntad avkastning, 
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tillgångarnas varians samt kovarians.
133

 En modell som kräver dessa indata och kan assistera 

som verktyg vid sammansättningen av portföljen är Markowitz optimeringsmodell.
134

 

 

Markowitz teori innebär att den rätta kombinationen av ett antal givna riskbärande tillgångar 

minimerar den totala risknivån för varje given avkastningsnivå. Detta genom att rätt 

kombination leder till att den unika risken hos tillgångarna diversifieras bort, dock ej 

marknadsrisken. Givet ett antal ingående riskbärande tillgångar skapas ett antal effektiva 

riskbärande portföljer inom modellen vilka maximerar avkastningen för varje given risknivå. 

Genom att sedan introducera riskfria tillgångar kan den optimala riskbärande portföljen 

finnas. Detta är den portfölj vilken leder till den högsta avkastning till risk-ration.
135

 

 

Tobins separationsteorem innebär att sammansättningen av den optimala riskbärande 

portföljen kommer att vara densamma oavsett riskaversion hos enskilda investerare. 

Riskaversionen hos investerarna spelar endast in vid beslut kring hur stor andel av deras 

portfölj som ska utgöras av riskbärande respektive riskfria tillgångar. Ju mer riskavert 

investerare desto större andel av portföljen bör utgöras av riskfria tillgångar. Skulle en enskild 

investerare införa begränsningar kring vissa investeringar skulle sammansättningen av den 

optimala riskbärande portföljen dock se annorlunda ut för denna. Oftast innebär det en 

portfölj vilken är underlägsen den optimala.
136

 

 

5.6 Utvärdering 

Som sista led i investeringsprocessen ska investerarens behov och kapitalmarknaden 

kontinuerligt övervakas för att kunna anpassa förvaltningsstrategin efter nya förutsättningar, 

exempelvis i form av nya mål, begränsningar eller marknadsfaktorer. Investeringsprocessen är 

en dynamisk process och det är således viktigt att investeraren kontinuerligt går igenom 

samtliga steg i processen. Ytterligare en viktig aspekt av övervakningen är utvärderingen av 

portföljens resultat i relation till de mål och riktlinjer vilka specificerats i 

investeringspolicyn.
137
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Bodie och Merton förordar att utvärderingen bör anpassas till de ingående tillgångarnas 

volatilitet. Ju mer volatila tillgångar en portfölj innehåller, desto mer kontinuerligt bör denna 

övervakas och utvärderas.
138

 Brown och Reilly argumenterar för att det vid utvärderingen är 

viktigt att ta hänsyn till både positiva och negativa avvikelser i relation till de uppsatta målen. 

Detta då en positiv avvikelse kan innebära att förvaltaren frångått sitt mandat och exponerat 

portföljen för en högre risk än vad investeraren egentligen är bekväm med.
139

 

 

5.7 Riskhantering 

Utöver den unika företagsrisken, vilken kan begränsas genom diversifiering, är stiftelser även 

utsatta för ett antal andra risker i sin kapitalförvaltning. Vi anser de huvudsakliga riskerna 

vara ränterisk, valutarisk, inflationsrisk, likviditetsrisk
140

 samt illikviditetsrisk
141

 med grund i 

stiftelsernas förutsättningar i deras kapitalförvaltning. Ett möjligt tillvägagångssätt för 

stiftelserna för att hantera dessa risker är att introducera verktyget Asset Liability Management 

i kapitalförvaltningen.
142

 Ett finansiellt analytiskt verktyg som har varit, och fortsatt är, 

framgångsrikt för exempelvis banker, försäkringsbolag samt pensionsfonder i deras 

riskhantering. ALM syftar till att maximera värdet för organisationens intressenter genom att 

simultant ta hänsyn till organisationens tillgångs- samt skuldsida vid skapandet av dennas 

optimala placeringsstrategi.
143

  

 

Genom att implementera ALM kan organisationer skapa simuleringar av resultat- och 

balansräkning, känslighetsanalyser, värderingar samt dynamiska modeller av 

balansräkningen. Dessa funktioner ger nödvändig input som krävs för att kunna samordna 

riskerna från tillgång- samt skuldsidan genom tillgångsallokering. Fullständig samordning av 

dessa uppnås när nettorisken är neutraliserad.
 
Till exempel kan durationsmatchning användas 

för att neutralisera marknadsrisken till följd utav olika löptidsstrukturer.
 144

  

 

De grundläggande momenten i en ALM-modell är datalagring, analysverktyg, resultat och 

rapportering. Dessa skildras i figur 5:2 nedan. Första momentet i modellen är datalagring 

vilken innebär att information kring exempelvis avtalsförpliktelser, marknadsinformation 
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samt nya kunder och produkter samlas in. Även historisk data samlas in vilken kan vara 

användbar vid avvägning av nya modellparametrar. Nästa steg i modellen går ut på att utföra 

analyser som stöd för riskmätning och riskhantering. Analysverktygen används för att 

kvantifiera olika källor till risk samt neutralisera dessa genom att underlätta användandet av 

derivatinstrument och portföljoptimeringsmodeller. Initialt genomförs mekaniska analyser så 

som kassaflödesanalyser, gap-analyser samt durations- och konvexitetsmatchningar. Därefter 

genomförs en analys av makroekonomiska faktorer, exempelvis genom prognostisering av 

räntor och valutakurser. Slutligen används de prognosticerade scenarierna för att simulera 

balansräkningen vilket ger ett resultat. Efter detta rapporteras nödvändig information, så som 

ekonomiska nyckeltal, till tillsynsmyndigheter och aktieägare vilket utgör det sista steget i 

modellen. Denna information kan även fungera som beslutsunderlag på ledningsnivå.
145

   

 

Figur 5:2 ALM-modell. 

 Egen bearbetning av Rosen and Zenios 2006, s. 18. 

 

5.8 Mänskliga faktorn 

De teorier vilka redogjorts för ovan bygger samtliga på två antaganden, dels att investerare 

uppdaterar sina förväntningar när de delges ny information på ett korrekt sätt
146

 och dels att 

investerare tar beslut vilka är normativt acceptabla, det vill säga rationella.
147 

Under slutet av 

1970-talet började dock forskare upptäcka anomalier som inte kunde förklaras av dessa teorier 

på ett tillfredsställande sätt
 
vilket i förlängningen ledde till utvecklingen av forskningsområdet 
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behavioural finance.
148

 Till skillnad från de klassiska teorierna utgår denna forskning från att 

investerare ej är fullständigt rationella i sitt agerande vilket, enligt flertalet studier, kan få 

konsekvenser för marknadens prissättning av tillgångar.
149

 Investerarnas irrationalitet kan ta 

form av en rad olika psykologiska snedvridningar.  

 

Ett exempel på en sådan snedvridning är overconfidence vilken innebär en tendens bland 

investerare respektive förvaltare att överskatta sin kunskap, underskatta risk samt att 

överdriva sin förmåga att kontrollera händelser.
150

 Empiriska resultat från Barber och Odeans 

studie från 2000 tyder på att dessa investerare, vilka har en mycket stark tilltro till sin förmåga 

inom handel med finansiella tillgångar, tenderar att handla mer frekvent än den 

genomsnittliga investeraren. Transaktionskostnaderna som uppstår som en följd utav detta 

ledde i studien till att avkastningen blev lägre för en overconfident investerare än för den 

genomsnittlige investeraren.
151

  

 

Ytterligare en psykologisk snedvridning investerare kan falla offer för är familiarity bias. 

Denna snedvridning innebär att investerare tenderar att placera sitt kapital i tillgångar som är 

familjära för dem vilket grundas i en tro på större kunskap om dessa samt att det känns 

tryggt.
152

 Två underkategorier inom denna snedvridning är local bias samt home bias. Den 

förstnämnda innebär att investerare föredrar att hålla tillgångar i företag belägna inom deras 

lokala geografiska region och den sistnämnda att investerare föredrar att investera i inhemska 

tillgångar snarare än utländska sådana.
153

 Att investera på detta sätt går emot konceptet 

diversifiering då det ej skapas tillräcklig riskspridning eftersom investeringarna begränsas till 

en grupp av företag vilka samtliga är beroende av likartade makroekonomiska faktorer.
154
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6 Avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning i praktiken 

Empirin som behandlas i denna studie är dels primärdata i form av information insamlad via 

intervjuer med stiftelser och dels sekundärdata i form av information vilken hämtats från de 

respektive stiftelsernas förordnanden samt, om möjligt, investeringspolicys. Vi har i vår 

empiriframställning kombinerat informationen från dessa källor för att skapa en så givande 

och följbar sammanställning över stiftelsernas kapitalförvaltning som möjligt.  

 

Empirin presenteras således med utgångspunkt i studiens referensram. Inledningsvis 

presenteras dock övergripande information kring stiftelserna i urvalet samt respondenterna 

följt av en sammanställning av stiftelsernas organisation av kapitalförvaltningen. 

 

6.1 Stiftelserna i urvalet 

Hos samtliga intervjuade stiftelser föreligger egen förvaltning vilket innebär att styrelser 

tillsatts för att förvalta dessa. Samtliga stiftelser främjar allmännyttiga ändamål och sex utav 

dem eftersträvar därmed inskränkt skatteskyldighet. De resterande två stiftelserna är statliga 

vilket innebär att de är skattebefriade. Samtliga stiftelser, utom två, har evig livslängd vilket 

betyder att de i princip ska existera och dela ut bidrag till sin destinatärskrets i all evighet. De 

återstående två existerar tills kapitalet är förbrukat. I tabell 6:1 nedan följer en 

sammanställning över vilka poster respondenterna innehade i de respektive stiftelserna. 

 

Respondent Post 

A Portföljförvaltare 

B Portföljförvaltare 

C Portföljförvaltare 

D Administrativ chef 

E Blivande VD, diskretionär part 

F Sekreterare och portföljförvaltare 

G Styrelseledamot och portföljförvaltare 

H Styrelseledamot och portföljförvaltare 

Tabell 6:1 Respondenternas poster inom stiftelserna. 

 

6.2 Kapitalförvaltningens organisation 

Då egen förvaltning föreligger hos samtliga stiftelser är styrelserna ytterst ansvariga för 

kapitalförvaltningen. Detta innebär att de ansvarar för att lagen och stiftarens ursprungliga 

förordnande efterlevs, för att sätta upp riktlinjer för förvaltningen samt för utvärdera denna. 
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Beträffande den löpande kapitalförvaltningen kan styrelser välja mellan att sköta detta internt, 

med eller utan rådgivande tjänster, och att förlägga detta till en extern part vilket benämns 

diskretionär förvaltning. 

 

En sammanställning av hur stiftelsernas styrelser valt att organisera kapitalförvaltningen 

framgår i tabell 6:2. Majoriteten av stiftelserna hade tillsatt en finanskommitté, ett utskott till 

styrelsen, vilken är ansvarig för att sköta kapitalförvaltningen. Kommittén består i samtliga 

stiftelser både av interna styrelseledamöter och externa ledamöter. Generellt sett är dessa 

kommittéer tillåtna att ta löpande beslut kring förvaltningen men styrelserna involveras när 

större beslut ska tas, som exempelvis vid stora förändringar i stiftelsens innehav. Styrelserna i 

samtliga stiftelser delges portföljens utveckling regelbundet, dock med olika stora 

tidsintervaller. Flertalet respondenter nämnde under intervjuerna att engagemanget i den 

löpande kapitalförvaltningen bland styrelseledamöter var relativt litet, undantaget de 

ledamöter som satt i kommittén. Enbart i stiftelse G sköts kapitalförvaltningen av en enskild 

ledamot. Stiftelse E:s kapitalförvaltning sköts diskretionärt men stiftelsen har även ett 

förvaltningsråd vilket kan presentera förslag kring kapitalförvaltningen till den diskretionära 

parten. Tre stiftelser köper löpande in rådgivande tjänster.  

 

 Stiftelse A B C D E F G H 

Finanskommitté  x x x x x* x   x 

Styrelseledamot             x   

Diskretionär förvaltning         x     x** 

Rådgivande tjänster           x x x 

* Den diskretionära parten har tillsatt en finanskommitté.  

** Endast räntebärande delen. 

Tabell 6:2 Stiftelsernas organisation av deras kapitalförvaltning. 

 

6.3 Mål  

6.3.1 Avkastningsmål 

Stiftelsernas avkastningsmål finns återgivna i tabell 6:3. Bland de stiftelser som formulerat 

avkastningsmål för den totala portföljen sträcker sig intervallet mellan två och en halv procent 

som lägst för stiftelse A och sex procent som högst för stiftelse B. Av dessa har enbart 

stiftelse E och G preciserat nominella avkastningskrav
155

. Stiftelse B och D:s avkastningskrav 
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är gällande på lång sikt, det vill säga att de eftersträvar att prestera en genomsnittlig årlig 

avkastning på den nämna nivån. De sex procent stiftelse G har satt upp som mål gäller vid ett 

normalläge vilket respondenten inte ansåg sig befinna sig i just nu. För de stiftelser vilka ej 

formulerat årliga avkastningsmål för totalportföljen utan enbart direktavkastningsmål fick 

totalavkastningen ”bli det den blev”.  Stiftelse D och F angav uttryckligen att de önskade 

överträffa index avkastning.  

 

Stiftelse Avkastningsmål 

A 2,5-3 % (realt) 

B 6 % (realt) 

C 4 % (realt) 

D Riskfria räntan (3-månaders statsskuldsväxel) 

+ 2 procentenheter 

E Direktavkastningsmål 

3 % (nominellt) 

F Högre än jämförelseindex 

G 6 % (nominellt) 

H Direktavkastningsmål 

2,5-3 % (realt) 

Tabell 6:3 Stiftelsernas årliga avkastningsmål. 

 

6.3.2 Utdelningsmål 

Utöver avkastningsmål hade fem utav de åtta stiftelserna även formulerat mål för hur stora 

nominella belopp de önskade dela ut årligen.  Medan stiftelse A:s utbetalningsmål i princip 

ses som fast betraktar stiftelse B:s sitt utdelningsmål som ett minimum för hur mycket som 

årligen skulle delas ut. Visade sig avkastningen för stiftelse B överträffa den som krävdes för 

att tillgodose detta belopp ökade bidragen, visade den sig vara mindre sålde stiftelsen 

tillgångar och delade ut av kapitalet. De belopp som stiftelse C och D hade satt upp betraktas 

som ungefärliga. Stiftelse D:s bidrag kunde rekvireras löpande av bidragsmottagarna under 

fyra år vilka innebar att de i princip har fasta åtaganden ett antal år åt gången till olika 

destinatärer och dessa summerar årligen ungefär till beloppet angivet i tabellen. 

 

Stiftelse E:s bidrag delas ut över en treårsperiod, det angivna beloppet är således det bidrag ett 

projekt årligen erhåller i bidrag från stiftelsen. Skulle det återstå utbetalningar till redan 

antagna destinatärer från tidigare år adderas dessa till denna summa. Detta kan således även 

betraktas som fast åtaganden under ett visst antal år. Stiftelse F, G och H har ej formulerat 

nominella årliga utdelningsmål. Stiftelse F och H har dock vissa fasta utbetalningar till 
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destinatärer över en period på ett antal år och delar utöver dessa ut tillräckligt mycket för att 

gränsen för att bli inskränkt skatteskyldiga skulle nås. Medan stiftelse F vissa år betalar ut mer 

än detta gör stiftelse H aldrig det. De exakta utbetalningsmålen förevisas i tabell 6:4 nedan. 

 

Stiftelse Utbetalningar 

A 600 milj./år 

B Minst 175 milj./år 

C Ca 30 milj./år 

D Ca 200 milj./år 

E 23,75 milj. över tre år 

F 80 % av den avkastning som blir 

G Den avkastning som blir 

H 80 % av den avkastning som blir 

Tabell 6:4 Stiftelsernas utbetalningsmål. 

 

6.3.3 Övriga mål 

Utöver de ovan nämnde kvantitativa målen stiftelserna formulerat hade några av dem även 

fastställt ytterligare kvantitativa eller kvalitativa mål. Vissa utav dessa kommer dock ej att 

beskrivas närmare i syfte att bibehålla respondenterna och stiftelserna konfidentiella. 

Stiftelse D strävade efter att investera på ett sätt vilket skulle kunna anses föredömligt bland 

dem som önskade investera i enlighet med samma övergripande värderingar som stiftelsen. 

Respondent F, G och H nämnde att de eftersträvar att stiftelsens kapital ska vara skyddat från 

inflation under en långsiktig period. Stiftelse G eftersträvar även en real tillväxt i utdelade 

bidrag. 

 

6.4 Riskprofil 

Ingen utav stiftelserna i urvalet hade formulerat kvantifierade riskmål. Dock angav samtliga 

respondenter en riskprofil vilken eftersträvas för den totala portföljen. I tabell 6:5 ges en 

sammanställning av dessa. Bland de stiftelser vilka angav att de eftersträvade en låg riskprofil 

menade två utav dessa att en högre riskexponering kunde vara lämplig i vissa lägen. 
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Stiftelse Låg Medel Hög 

A x     

B     x 

C     x 

D x     

E x     

F x     

G   x   

H   x   

Tabell 6:5 Stiftelsernas eftersträvade riskprofil. 

 

6.5 Restriktioner 

6.5.1 Tolkning av stiftelselagens krav 

Respondent G angav, med grund i förarbetena till stiftelselagen, att denne tolkat kravet på att 

kapitalet ska placeras på ett godtagbart sätt som: 

 

”[…]att det ska säkra stiftelsens långsiktiga fortlevnad, säkra kapitalet mot penningvärdets 

försämringar, är det grundläggande och samtidigt ge utrymme för en utdelning för att främja 

ändamålet för det är ju det stiftelsen ska göra.” 

 

Vad respondent G sedan ansåg att detta mynnade ut i praktiskt var att riskerna i portföljen 

skulle begränsas och hanteras. Detta var en uppfattning som delades med respondenterna A, 

D, E, F och H vilka angav mycket lika tolkningar. Försiktighet och förståndighet var ord 

flertalet av respondenterna nämnde som ledord för sin kapitalförvaltning med utgångspunkt i 

deras tolkning av stiftelselagen. Vilken konsekvens detta fick praktiskt exemplifierades vidare 

bland annat av respondent E genom att de enbart investerar i företagsobligationer med 

investment grade-rating
156

 eller uppåt och av respondent D genom att de enbart investerar i 

tillgångar vilka historiskt sett uppvisat goda resultat.  

 

Respondenterna B och C utmärkte sig i gruppen genom att ha tolkat stiftelselagens krav 

mycket annorlunda i jämförelse med övriga respondenter. Dessa förvaltare angav att de tolkat 

stiftelselagens krav som att utgångspunkten för stiftelsers förvaltning bör ligga i det eviga 

perspektivet. De ansåg således att stiftelser har möjlighet att ta en hög risk vid investeringar 

tack vare den mycket långa livslängden och att tillgångars enskilda volatilitet ej är av stor 

                                                 
156

 Minsta rating BBB, enligt allmänt accepterad norm.  
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relevans. Vidare angav de båda att kunskaper kring kapitalförvaltning var av stor vikt för att 

en godtagbar kapitalförvaltning skulle vara möjlig att uppnå. 

 

6.5.2 Förordnanden 

Stiftaren kan vid bildandet av stiftelsen och uppförandet av dess förordnande inkludera 

restriktioner gällande kapitalförvaltningen. Fyra av stiftelsernas förordnanden innehöll 

formuleringar vilka innebar att överflödig risk ska undvikas samt att möjligheter till god 

avkastning ska tas tillvara på. Stiftelse C:s stadgar var något mer specifika då de innehöll 

restriktionerna att en viss procentandel av den årliga avkastningen ska återföras till kapitalet 

samt att förmögenheten ska placeras i tillgångar med låg risk eller i fast egendom. Generellt 

sett var dock kapitalförvaltningen inte reglerad i någon större utsträckning i förordnandena.  

 

Enligt lagen är stiftelser ej tillåtna att dela ut av stiftelsekapitalet respektive uppta lån. 

Enskilda stiftelser kan dock kringgå detta genom att inkludera stadgar i förordnandet vilka 

tillåter detta. Hur detta var reglerat i de enskilda stiftelsernas fall redogörs för i tabell 6:6 

nedan. I de fall ursprungskapitalet ej var tillåtet att delas ut var detta belopp inte justerat till 

dess reella värde idag.  

 

Stiftelse Dela ut av kapitalet Uppta lån 

A Ja Ja 

B Ja, dock ej ursprungskapitalet Ja, kortsiktig likviditet 

C Ja, dock ej ursprungskapitalet  Nej 

D Ja Ja, kortsiktig likviditet 

E Nej Nej 

F Ja, dock ej ursprungskapitalet Nej 

G Nej Nej 

H Nej Nej 

Tabell 6:6 Sammanställning av stiftelsernas restriktioner ur förordnanden. 

 

6.5.3 Investeringspolicy 

Tabell 6:7 förevisar moment vilka ingick i stiftelsernas investeringspolicyer och ej. Fokus 

ligger på dem med högst relevans för studiens ämne. Momenten utgör till viss del restriktioner 

för och till viss del stöd för kapitalförvaltningen. Detta i form av exempelvis tillåtna 

tillgångsslag respektive riskhanteringsriktlinjer. Beträffande investeringar i derivatinstrument 

gällde generellt att dessa enbart fick användas för att effektivisera, nå en viss exponering eller 

för att skydda portföljen. Således ej i spekulativt syfte. Motpartskrav innebär exempelvis 
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kreditvärdighetskrav på företagsobligationer vilket samtliga stiftelser angav skulle vara 

åtminstone investment grade. 

 

Stiftelse A B C D E F G H 

Investeringspolicy x x x x * x x x 

Tillåtna tillgångsslag   x x x     x x 

Tillåtna proportioner x x x x   x x x 

Derivat tillåtet x x x x   x ** x*** 

Kvantifierat riskmål                 

Riskhanteringsriktlinjer x x x       x   

Motpartskrav x x x x x x x x 

Etiska riktlinjer x x x x x x x x 

Regelbunden uppdatering x x x x       x 

* Ingen skriftlig policy utan enbart muntliga överenskommelser. 

** Oklart om tillåtet men används ej. 

*** Enbart köpoptioner. 

Tabell 6:7 Moment som ingick i stiftelsernas investeringspolicys. 

 

6.6 Portföljallokering 

Under intervjuerna tillfrågades samtliga respondenter kring stiftelsernas portföljallokering. 

Medan vissa av respondenterna hade beräknat de exakta proportionerna vid tiden för intervjun 

angav andra proportionerna med viss felmarginal. Respondent F hade enbart möjlighet att ge 

en grov uppskattning av allokeringen. Vi anser dock inte att detta påverkar studiens kvalitet 

nämnvärt då det i samtliga fall, förutom för stiftelse F, enbart rörde sig om enstaka procent. 

Stiftelsernas portföljallokering framgår av diagram 6:8
157

. Stiftelse D och H angav att de höll 

en procent av portföljen som kassa, men för att förtydliga diagrammet har vi inkluderat detta i 

den räntebärande delen.   

 

Det ska vidare nämnas att stiftelse F:s portfölj som redogörs för nedan är speciell i den 

bemärkelsen att den är en utav stiftelsens tre ”portföljer”. Den portfölj vi redovisar är den del 

som kan klassas som en normalportfölj då den inkluderar olika tillgångsslag. De andra två 

portföljerna består av onoterade bolag som i vissa fall hade en anknytning till stiftelsens 

anslagsgivning respektive ett strategiskt innehav i ett aktiebolag med stark koppling till 

stiftelsen. Vi fokuserar enbart på normalportföljen i denna studie för att möjliggöra jämförelse 

med resterande stiftelser.  

                                                 
157

 De exakta proportionerna kan ses i appendix 2 - stiftelsernas portföljallokering. 
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* Stiftelsen har även utländska aktier men det är ingen stor andel av portföljen. 

Diagram 6:8 Stiftelsernas portföljallokering. 

 

Stiftelse A:s innehav av svenska aktier består till hälften av fonder och till hälften av en 

portfölj av enskilda aktier vilken förvaltas av en person i stiftelsens finanskommitté. 

Stiftelse B:s aktieandel är även den fördelad mellan fonder och enskilda aktier. Hälften av 

stiftelsens svenska aktieinnehav utgörs av indexfonder och resterande hälften av enskilda 

aktier. Stiftelse C, E, F, G och H investerar till största del i enskilda bolag gällande det 

svenska aktieinnehavet medan stiftelse D enbart investerar i fonder. Beträffande de utländska 

aktieinnehaven investerar samtliga stiftelser enbart eller främst i fonder. 

 

Stiftelse A, E och G investerar endast i svenska räntebärande värdepapper, resterande 

respondenter specificerade inte detta. Stiftelse F:s räntebärande andel består till största del av 

fonder. Stiftelse H hade valt att lägga ut förvaltningen av sin räntebärande andel av portföljen 

vilken sköttes diskretionärt av en bank. Samtliga stiftelser, förutom stiftelse E, investerar även 

i alternativa investeringar. Dessa alternativa investeringar utgörs för samtliga stiftelser, med 

undantag för stiftelse C, av hedgefonder. Stiftelse A, D och G har även investerat en mindre 

del i private equity. Stiftelse C har istället investerat i onoterade tillgångar. Stiftelse B och C 

utmärkte sig genom att vara de enda som investerar i fastigheter och stiftelse B ytterligare så 

genom att inkludera en småbolagsportfölj i portföljen. 
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6.7 Förvaltningsstrategi 

Under intervjuerna angav samtliga stiftelser att de implementerar en aktiv förvaltning. Detta 

tar sig bland annat uttryck genom att förvaltarna kontinuerligt övervakar portföljen och 

genomför transaktioner. Stiftelse G:s portfölj utgörs dock till viss del av indexfonder vilket 

innebär att den andelen av deras portfölj förvaltas passivt. Då resterande stiftelser även de 

investerade i fonder men ej specificerade vilka slags fonder det rörde sig om går det inte att 

säga huruvida dessa förvaltades aktivt eller passivt. Respondent A angav att de inom stiftelsen 

var öppna för passiv förvaltning trots att de i dagsläget implementerade aktiv förvaltning.  

 

Utöver stiftelse F och H angav samtliga stiftelser att de utgick från den aktiva strategin top-

down i sin förvaltning. Respondent F angav att de inte arbetade utefter någon tydlig strategi 

utan genomförde en blandning mellan top-down och bottom-up. Respondent H angav att de 

varken arbetade efter en top-down eller bottom-up-strategi men att vissa delar av deras 

förvaltning kunde liknas vid en top-down. Detta motiverades av att förvaltarna inom 

stiftelse H utgick från makroekonomiska faktorer vid val av tillgångar och tillgångsslag. En 

sammanställning av stiftelsernas strategier ges i tabell 6:9 nedan. 

 

Stiftelse A B C D E F G H 

Aktiv förvaltning x x x x x x x x 

Passiv förvaltning       x  

Top-down x x x x x x x  

Bottom-up      x   

Tabell 6:9 Sammanställning av stiftelsernas förvaltning. 

 

Även om samtliga respondenter angav att de arbetade med aktiv förvaltning tryckte de även 

samtliga på att de eftersträvar att hålla nere antalet förändringar i portföljens sammansättning. 

Detta motiverades av det mycket långa perspektivet som är gällande för stiftelser och att det 

historiskt sett visat sig positivt för den långsiktiga avkastningen att ej ändra portföljens 

allokering alltför mycket. Vidare angav respondenterna att de strävar efter att minimera 

kostnaderna förknippade med förvaltningen vilket även till viss del ligger bakom det relativa 

låga antalet transaktioner i portföljerna. Detta visade sig dock inom andra aspekter av 

kapitalförvaltningen också. Respondent A berättade att de löpande ser över kostnaderna, 

eftersträvar ett lågt antal anställda samt har inga några kostnader för system. Respondent E 

angav att de bland annat undviker att investera i fonder på grund av de relativt höga kostnader 

vilka är förknippade med dessa. 
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6.8 Portföljsammansättning 

Då samtliga stiftelser, förutom stiftelse E, upprättat investeringspolicyer vilka inkluderar 

restriktioner angående portföljens proportioner alternativt normalportföljer med 

avvikelseintervall ligger dessa till grund för stiftelsernas portföljers nuvarande 

sammansättning. Var de respektive tillgångsslagen ligger inom sina intervall berodde enligt 

respondenterna på en rad olika faktorer.  

 

Samtliga respondenter menade dock att de, utöver att försöka utforma portföljen på ett sätt 

som tillåter stiftelsen att nå sina mål, tar hänsyn till makroekonomiska faktorer vid 

portföljsammansättningen. Detta exemplifierades bland annat av respondent G som angav att 

de undersökte indikatorer så som PMI och kredittillväxt. Därutöver angav samtliga 

respondenter att de justerade stiftelsernas portföljer vid låg- respektive högkonjunktur. 

Respondent D poängterade dock att det inte alltid skedde en förändring men att alternativ 

undersöktes vilket var gällande även för de övriga stiftelserna. Stiftelse H förtydligade vidare 

att det i deras fall enbart rörde sig om marginella justeringar och att de oftast följde med i 

svängningarna då de ansåg det mycket svårt att pricka in timing. Utöver dessa faktorer lyfte 

de enskilda respondenterna fram olika faktorer som av störst vikt för sammansättningen. 

 

Respondent A angav att deras portföljs sammansättning främst beror på förvaltarnas aktuella 

marknadssyn, vilken i nuläget präglas av försiktighet, och värdering. Exempelvis är 

räntedelen i portföljen historiskt låg då räntebärande värdepapper inte ansågs erbjuda en 

attraktiv avkastning just nu. Därutöver berättade respondent A att de valt att investera i 

specialfonder samt private equity för att ha möjlighet att nå en avkastning som möter eller 

överträffar deras avkastningsmål. God direktavkastning eftersträvas i portföljen vilket tas 

hänsyn till vid val av tillgångar. 

 

Stiftelse B och C skiljer sig från de övriga stiftelserna genom att ha en övervägande andel 

aktier i sina portföljer. Grunden till detta ligger i respondenternas lika tolkningar av 

stiftelselagens krav vilka mynnade ut i att de anser att förvaltningen bör baseras på det eviga 

perspektivet och att hög risk respektive avkastning således bör eftersträvas. Stiftelse B har 

fasta åtaganden gentemot sin destinatärskrets vilket innebär att de måste uppnå en viss 

avkastning för att klara dessa utbetalningar. Detta togs hänsyn till vid sammansättningen 

genom att de enbart inkluderade tillgångar vars väntade avkastning var minst sex procent. 
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Detta var även gällande för stiftelse C vilka också ställde ett visst avkastningskrav på 

ingående tillgångar alternativt tillgångsslag. Vidare nämnde båda respondenter den aktuella 

marknadssynen som avgörande för sammansättningen. 

 

Respondent D angav, utöver makroekonomiska faktorer, marknadsutvecklingen som 

huvudmotiv bakomliggande portföljens sammansättning. Stiftelsen har investerat i 

hedgefonder och private equity i syfte att eftersträva det uppsatta avkastningsmålet då de 

anser att dessa tillgångsslag innebär goda möjligheter till hög avkastning. Respondent D 

berättade även att de ej tar hänsyn till direktavkastning då de i de flesta fall placerar i 

återinvesterande fonder samt är tillåtna att dela ut av kapitalet. Det ska poängteras att 

stiftelse D enbart investerar i fonder, dock av olika slag. 

 

Respondent E menade att portföljens sammansättning främst är ett resultat av det aktuella 

konjunkturläget och marknadsvärderingar. Dock menade denne att allokeringen historiskt inte 

ändrats särskilt mycket och att denna sammansättning visat sig lönsam. Respondent E angav 

vidare att det faktum att stiftelsen enbart är tillåten att dela ut av direktavkastningen styrde 

portföljens utseende. Detta tog sig uttryck bland annat genom att en stor andel av portföljen 

investerats i aktier då räntebärande värdepapper inte ansågs innebära en särskilt attraktiv 

direktavkastning i dagsläget.  

 

De motiv respondent F nämnde som bakomliggande stiftelsens portföljsammansättning var 

det aktuella marknadsläget, också med hänsyn till olika branscher, och att stiftelsen strävade 

efter att investera i tillgångar vilka presterade god direktavkastning. För att uppnå en god 

avkastning, och uppfylla stiftelsens mål vilket var att slå index, investerar stiftelsen enbart i 

företagsobligationer då andra sorter ansågs erbjuda för låg avkastning. Sammansättningen var 

vidare baserad på vilka kunskaper som stiftelsens kommitté besitter. De andra två delarna av 

stiftelse F:s portfölj innebär hög riskexponering vilket även tillät för en högre avkastning. 

Slutligen var sammansättningen påverkad av investeringar vilka var bidragsrelaterade. 

 

Stiftelse G:s portföljsammansättning motiveras av dennas historiskt goda prestation, med 

hänsyn tagen till utveckling under turbulenta tider. Respondent G angav vidare att den 

aktuella sammansättningen beror på dennes marknadssyn och att den innebär en inte alltför 

volatil resa. Stiftelsen eftersträvar högre avkastning bland annat genom att investera i 

räntebärande värdepapper ner till investment grade och ej enbart i det övre skiktet. Vidare 
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berättade respondent G att de enbart investerar i direktägda obligationer samt håller dem tills 

förfall för att på så sätt vara säkra på vilken avkastning som skulle erhållas. 

 

Respondent H belyste faktorer som marknadsläget och den generella inställningen bland 

stiftelser kring deras kapitalförvaltning, vilken denne ansåg var relativt försiktig, som grunder 

till portföljens nuvarande utseende. Respondent H angav också att det faktum att stiftelserna 

enbart är tillåtna att dela ut av direktavkastningen styr sammansättningen av portföljen.  

 

Vid sammansättningen angav respondenterna att de tar del av analyser, följer nyhetsflödet 

samt i vissa fall utgår från egen information. Efter detta tas all den tillgängliga informationen 

ställning till med grund i respondenternas personliga erfarenhet och kunskaper inom området. 

Respondent H framhöll särskilt att samtliga medlemmar i deras förvaltningskommitté är 

mycket kvalificerade inom kapitalförvaltning vilket bidrar till att de hade egna uppfattningar 

kring vilka investeringar som är attraktiva. Vidare uppkom ord som ”tror” och ”tycker” ofta 

när respondenterna berättade om hur potentiella investeringar utvärderas. Respondent H 

nämnde även att det i slutändan till viss del handlar om vilken ”magkänsla” de har kring en 

viss investering. Således verkade de personliga åsikterna och kunskaperna spela stor roll i 

detta sammanhang.  

 

Ingen av stiftelserna använder sig löpande utav någon slags optimeringsmodell vid 

sammansättning av portföljen. Stiftelse G hade genomfört en optimering vid fastställandet av 

dess grundallokering mot vilken de jämför den aktuella portföljen. Respondent B var den 

enda som preciserade specifikt hur deras arbete med portföljens sammansättning går till. 

Förvaltarna har skapat en modell vilken tar hänsyn till såväl makro- som mikroekonomiska 

faktorer. Denna modell är skapad i syfte att ge förslag på hur portföljens sammansättning 

skulle kunna se ut givet de ingående faktorerna. Dessa förslag analyseras sedan av förvaltarna 

för att avgöra huruvida de anser detta var ett lämpligt förslag. 

 

När ämnet val av tillgångar diskuterades nämndes generellt sett aktier i stor utsträckning. 

Samtliga stiftelser, förutom D och G, nämnde att de önskade investera i aktier tillhörandes 

stora och stabila företag som presterat bra historiskt sett och förväntades göra så även i 

framtiden. Dock angav enbart respondent A, C, E och H uttryckligen att de arbetade med 

stock-picking inom stiftelsen. Vid val av aktier utgick stiftelse B från den tidigare nämnda 

modellen vilken ger förslag på aktier att investera i. Stiftelse G erhöll förslag från den 
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rådgivande parten kring lämpliga aktier att investera i vilka de sedan tog ställning till. Då 

stiftelse D enbart investerade i fonder valde de ej ut enskilda aktier. Vid val av fonder 

undersöktes främst dessas historiska prestation samt att de uppfyllde de kriterier stiftelse D 

ställde på sina investeringar i syfte att investera på ett föredömligt sätt. 

 

6.9 Utvärdering 

Samtliga stiftelser utvärderar portföljens prestation regelbundet. Majoriteten gör detta en gång 

i månaden men det fanns även de stiftelser vilka enbart gör detta en gång om året. Enbart tre 

av stiftelserna utvärderar regelbundet sin kapitalförvaltning med hjälp av en extern part. 

Längden på intervallen mellan dessa utvärderingar sträckte sig, precis som för de interna, 

mellan en gång om året till en gång i månaden. 

 

De benchmark portföljerna utvärderas mot varierade mellan vanliga jämförelseindex och egna 

uppbygga referensportföljer, vanligast var dock att jämföra mot index. Utöver dessa 

benchmarks utvärderar samtliga stiftelser sina portföljers prestation i relation till deras 

uppsatta avkastningsmål. Vissa av respondenterna nämnde att varje enskild tillgång även 

utvärderas separat. Stiftelse B utmärker sig från de andra genom att portföljförvaltaren följde 

portföljens utveckling i realtid och jämförde denna med scenarier kommittén prognosticerat. 

Detta var inte något övriga förvaltare nämnde att de gör även om de angav att de kontinuerligt 

övervakar portföljens utveckling. Hur ofta styrelsen informeras om portföljens utveckling 

varierade mellan stiftelserna, generellt sett gällde dock ett par gånger om året i form av 

rapporter, ofta i samband med styrelsemötena. Diagram 6:10 presenterar en sammanställning 

av stiftelsernas utvärdering. 

 

Diagram 6:10 Stiftelsernas utvärdering.  
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6.10   Riskhantering 

6.10.1   Diversifiering 

Majoriteten av respondenterna nämnde diversifiering, främst mellan tillgångsslag, som ett 

verktyg de nyttjar för att minska portföljens risker. Ett par av respondenterna nämnde 

specifikt att de tar hänsyn till diversifieringsaspekten inom de olika tillgångsslagen också 

genom att sprida investeringarna mellan branscher och storlek på företagen. Enbart en utav 

respondenterna, respondent G, angav att de aktivt söker efter tillgångar med negativ 

korrelation vid nya investeringar. Diversifieringen är i vissa stiftelsers fall begränsad av 

egenuppsatta restriktioner. Till exempel investerar stiftelse B enbart i tillgångar som 

åtminstone presterade en årlig avkastning på sex procent då detta är avkastningsmålet för 

stiftelsens portfölj.  

 

I dagsläget investerar stiftelserna i tre tillgångsklasser, aktier, räntebärande värdepapper samt 

alternativa tillgångar. Samtliga stiftelser investerade dock inte i alla tre tillgångsslag. 

Respondent A menade att räntebärande värdepapper och aktier har en relativt hög korrelation 

och att de därför funderar på att börja investera i fastigheter för att sänka risken. Detta är 

något som både stiftelse B och C gör genom att investera i direktägda fastigheter. 

Respondent E och F delar inte denna vilja då de inte anser stiftelsen ha tillräckligt med 

resurser för att ge sig in på det området.  

 

Trots strävan efter diversifiering av portföljerna investerar samtliga stiftelser till största del i 

svenska tillgångar vilket motiverades på olika sätt av respondenterna. Respondent G angav att 

det bland annat beror på att denne anser sig ha mer kunskap om och förståelse för den svenska 

marknaden samt att det är lättare att få en inblick i exempelvis fondförvaltarnas förehavanden. 

Detta var en åsikt som delades med de övriga förvaltarna. De vill främst investera i företag 

som de förstår vilket leder till att de ofta investerar i svenska tillgångar. Samma 

respondent, G, angav att valet att investera till största del i svenska tillgångar även motiveras 

av historiska skäl vilka var att den svenska marknaden presterat bra historiskt sett och att det 

generellt finns en tendens bland stiftelser att investera i nationella tillgångar.  

 

”Det gör vi [av] historiska skäl, svenska stiftelser investerar mycket i svenska aktier, det är en 

grej.” – Respondent G.  
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Respondenterna F och G angav vidare att de investerar i svenska räntebärande värdepapper 

med grund i det faktum att stiftelsens åtaganden är i kronor och att de på detta sätt inte 

behöver oroa sig för eventuella valutaeffekter. Fyra respondenter, B, C, F och H, nämnde att 

de anser att investeringar i svenska respektive nordiska tillgångar ger en global exponering 

vilken är tillräcklig för stiftelsens portfölj. Detta då de svenska och nordiska företagen har 

internationell anknytning och därmed ger indirekt exponering mot andra marknader och 

valutor. Respondent A däremot angav att denne anser det viktigt att investera i båda svenska 

och utländska tillgångar för att erhålla en god riskspridning. 

 

6.10.2   Likviditet 

Respondent A angav att de ständigt upplever en balansgång mellan att hålla likvida tillgångar 

för att kunna hantera löpande utbetalningar och att placera pengarna till en högre avkastning. I 

stiftelsens portfölj utgörs i dagsläget åttio procent av tillgångar vilka kan säljas utan dröjsmål. 

Respondent G angav att de inom stiftelsen är mycket ovilliga att köpa illikvida tillgångar men 

att det ibland sker för att nå en högre avkastning, exempelvis i form av private equity. Även 

respondent E angav att de strävar efter att investera i tillgångar som är omsättningsbara och 

marknadsnoterade.  

 

Generellt ansågs det viktigt att det fanns tillräckligt med likvida tillgångar i portföljerna vilka 

kan säljas utan dröjsmål vid behov för att kunna täcka utbetalningar. Flertalet respondenter 

nämnde därutöver att de finner det viktigt att hålla en viss kassa i portföljen för att slippa 

tvingas sälja vid tillfällen som inte är attraktiva eller sälja tillgångar de vill ha kvar i 

portföljen. Stiftelse H angav att de alltid höll en procent av portföljen som kassa medan andra 

respondenter inte var lika specifika. Vi fick dock intrycket av det rörde sig om ett par procent.  

 

6.10.3   Asset Liability Management 

Fyra stiftelser inkluderar delar av verktyget ALM i sin förvaltning medan resterande stiftelser 

inte gör detta alls. Vilka som gjorde vad förevisas i tabell 6:11 nedan.   
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Stiftelse Fullständig analys Delar av analys Ingen analys 

A    x 

B   x  

C    x 

D    x 

E    x 

F   x  

G   x x 

H   x  

Tabell 6:11 Sammanställning över stiftelsernas ALM-implementerande. 

 

Hur de fyra stiftelserna, vilka genomfört ALM, anpassar sina tillgångar till deras åtaganden 

ser dock olika ut. Stiftelse B genomför löpande en scenarioanalys i vilken de tar hänsyn till 

deras framtida åtaganden. Baserat på förvaltarnas tro om tillgångarnas framtida utveckling 

skapas ett positivt, ett neutralt och ett negativt scenario som portföljens aktuella utveckling 

löpande jämförs mot. Stiftelse G beaktade sin skuldsida när de skapade sin grundallokering 

genom att de tog hänsyn till respektive tillgångsslags ungefärliga väntade direktavkastning. 

 

Stiftelse F och H:s ALM-moment fokuserade på likviditetsaspekten med hänsyn tagen till 

stiftelsernas framtida utbetalningar. Detta genom att stiftelse H, en gång om året, genomför en 

likviditetsplanering för att säkerställa att stiftelsen kan möta sina åtaganden i form av 

utbetalningar till destinatärskretsen. Denna planering revideras sedan löpande under året för 

att inkorporera bidrag som inte var utlovade vid årets början. Stiftelse F genomför också en 

liknande likviditetsplanering. Stiftelse A och D nämnde inte ALM som ett verktyg de använde 

men uppvisade tecken på viss likviditetsplanering. 

 

6.10.4   Övrigt 

Stiftelse B utmärkte sig genom att vara den enda som använder en så kallad trafikljusmodell 

vilken respondenten liknade vid ett stresstest, i stil med Value at Risk
158

. Olika scenarier 

skapas vilka tillåter stiftelsen att undersöka och beräkna sin exponering mot exempelvis 

valutaförändringar. Detta sätts sedan i relation till stiftelsens ursprungskapital vilket inte får 

förbrukas. Respondent B angav att detta innebär att de bättre kan spåra sin riskhantering och 

utvärdera den nuvarande strategin på ett bra sätt. 

 

                                                 
158

 Value at Risk: Mått på nedgångsrisk. Den förlusten som skulle göras vid extrema negativa prisförändringar 

med given, typiskt låg, sannolikhet.  
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7 Analys 

7.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras analysen av den insamlade empirin i relation till studiens 

referensram. Analysen är indelad i två delar med grund i studiens forskningsfrågor. Den första 

delen av kapitlet kombinerar forskningsfråga ett och två och är en analys av hur empirin 

förhåller sig till etablerad finansiell teori och beprövad erfarenhet. Den andra delen av kapitlet 

är baserad på forskningsfråga tre och är en vidareutveckling av kapitlets första del genom att 

eventuella skillnader mellan empirin och teorin respektive den beprövade erfarenheten 

analyseras. 

 

7.2 Avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning i förhållande till 

etablerad finansiell teori och beprövad erfarenhet 

7.2.1 Mål 

Stiftelsernas avkastningsmål varierade mellan att vara angivna i reala respektive nominella 

termer samt mellan att gälla direktavkastning respektive total avkastning. Intervallet för de 

stiftelser vilka formulerat totalavkastningsmål sträckte sig mellan sex procents realavkastning 

som högst för stiftelse B till två och en halv till tre procent som lägst för stiftelse A. Stiftelse F 

hade inget kvantifierat avkastningsmål utan eftersträvade att portföljens avkastning skulle 

överträffa index. De tre stiftelser vilka formulerat direktavkastningsmål angav att 

totalavkastningen fick ”bli det den blev”. Tre respondenter nämnde att de även aspirerade att 

skydda kapitalet från inflation under en långsiktig period. En respondent utav dessa tre angav 

att stiftelsen vidare eftersträvade en värdetillväxt av kapitalet. 

 

För att uppnå stiftelsernas avkastningsmål samt en värdetillväxt som överskrider inflationen är 

det nödvändigt att exponera portföljerna mot risk vilket stiftelserna också gjorde, bland annat 

genom aktieinnehav. Det var dock ingen av stiftelserna som formulerat kvantifierade riskmål 

beträffande vilken risk som ansågs lämplig att ta i syfte att uppnå den önskade avkastningen. 

Vid förfrågan angav samtliga respondenter att de eftersträvade en viss riskprofil i portföljen 

vilka varierade mellan låg, medel och hög sådan. Generellt sett var det de stiftelser med högst 

avkastningsmål som tolererade den högsta risken i portföljen vilket är i linje med etablerad 

finansiell teori. Stiftelse G stack dock ut från gruppen genom att eftersträva en av de högre 

avkastningarna samtidigt som en medelhög riskprofil i portföljen eftersträvades.  
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Det existerade således en stor spridning i hur stiftelserna valt att ta hänsyn till risk-return-

sambandet och i deras avkastningsmål respektive riskprofiler.  Med grund i stiftelsernas eviga 

perspektiv förordar livscykelteorin ett högt risktagande i syfte att eftersträva en högre 

avkastning. Då stiftelserna i princip ska existera i evinnerlig tid finns det, enligt teorin, inget 

skäl till att ta hänsyn till kortsiktiga svängningar i värdet av kapitalet då dessa tar ut varandra 

på lång sikt. Utgår vi från detta innebär det att stiftelse B och C, vilka anammat höga 

riskprofiler och eftersträvar hög avkastning, förvaltar sitt kapital i enlighet med teorin.  

 

I kontrast till livscykelteorin hade dock majoriteten av stiftelserna tolkat stiftelselagens krav 

på att kapitalet ska vara placerat på ett godtagbart sätt som att riskerna i portföljen skulle 

begränsas och hanteras. Denna tolkning talar för att en låg alternativt medelhög riskprofil är 

mer lämplig vilket de stiftelserna som tolkat kravet på detta sätt också eftersträvade. Det kan 

dock diskuteras huruvida det är nödvändigt att begränsa och hantera riskerna för att lagens 

krav ska kunna anses vara uppfyllt. De stiftelser vilka tolkat kravet annorlunda, B och C, 

argumenterade istället för att utgångspunkten borde ligga i det eviga perspektivet och att 

högre risk därmed var lämpligt. Denna stora skillnad mellan tolkningarna tyder på att det inte 

finns en enstaka korrekt tolkning av kravet och därmed ej en enstaka korrekt praktisk 

konsekvens av detta vilket leder till ett ifrågasättande av hur tvingande stiftelselagens krav 

kan anses vara i val av avkastnings- respektive riskmål.  

 

Utgår vi från att det inte finns en enstaka korrekt tolkning kan det argumenteras för att 

samtliga stiftelser borde agera i enlighet med stiftelse B och C. Detta då det höga risktagandet 

och strävan efter hög avkastning är i enlighet med vad livscykelteorin förordar för stiftelser, 

med grund i deras långa tidshorisont, och då det skulle kunna tillåta för mer medel att delas ut 

till destinatärskretsen på lång sikt. 

 

Att inte ta hänsyn till kortsiktiga svängningar innebär dock även att avkastningen varierar i 

takt med kapitalets värde. Detta är eventuellt inte ett hållbart alternativ för stiftelser med fasta 

åtaganden då detta skulle kunna få effekten att de ej har möjlighet att fullfölja dessa. Vidare 

kan alltför stora svängningar innebära att stiftelsens grundkapital riskerar att förloras, vilket 

inte var tillåtet i flera av stiftelserna, eller att realvärdet ej kan bevaras. Alltså finns det 

aspekter av vissa stiftelsers situation i praktiken vilka inte är förenliga med den höga risken 

som teorin förordar och som kan tvinga stiftelserna till att ta lägre risk. En respondent nämnde 
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även att de inom stiftelsen upplevde en skyldighet gentemot stiftaren att ej ta överdriven risk i 

portföljen. Det uppstår, för dessa stiftelser, följaktligen en balansgång mellan att exponera 

portföljen för mer risk, i syfte att eftersträva högre avkastning, och att hantera riskerna för att 

kunna genomföra utbetalningar till destinatärskretsen samt säkra stiftelsernas eviga livslängd.  

 

Oavsett riskprofil förordar teorin formulering av kvantifierade riskmål. Det faktum att 

stiftelserna inte gjort detta argumenterar Riksrevisonen i sin granskning från år 2007 kan leda 

till att olämpliga riskmandat tilldelas förvaltarna, det vill säga att de exponerar portföljen för 

risk vilken egentligen inte ligger inom ramen för vad stiftaren alternativt styrelsen anser vara 

acceptabelt. Genom att formulera ett riskmål skulle stiftelserna kunna hantera riskerna enklare 

och maximera avkastningen givet den risknivån de eftersträvar. Därutöver skulle situationen 

med olämpliga riskmandat kunna undvikas.  

 

Även om samtliga stiftelser ej benämnde att de önskar bevara kapitalets realvärde bör det 

ligga i deras intresse att säkerställa den eviga livslängden, detta med undantag för de stiftelser 

vilka har en begränsad livslängd. Utan real tillväxt kan kapitalet inte förvaltas varaktigt vilket 

är i strid med stiftelselagen. Att vidare eftersträva en värdetillväxt av kapitalet utöver 

inflationen, vilket enbart en stiftelse angav den gjorde, tillåter en högre avkastning längre 

fram i tiden och möjlighet till att främja ändamålet i större utsträckning. Det uppstår således 

även i detta fall en balansgång mellan att dela ut kapital till destinatärskretsen idag och att 

återinvestera i kapitalet för att kunna dela ut mer i framtiden samt säkra stiftelsens överlevnad. 

För de stiftelser vilka eftersträvar inskränkt skatteskyldighet måste dock åttio procent av 

avkastningen delas ut vilket innebär att de är hindrade från att återinvestera mer än den 

avkastning vilken återstår efter bidrag samt kostnader för förvaltningen. 

 

7.2.2 Investeringspolicy 

Samtliga stiftelser, förutom stiftelse E, hade skapat och arbetade med en investeringspolicy. 

Inom stiftelse E utgick förvaltaren istället ifrån muntliga överenskommelser. Faktorer vilka 

främst behandlades i policyerna var tillåtna tillgångsslag samt proportioner för dessa, hur 

portföljens risker skulle hanteras samt etiska riktlinjer. Att fastställa samt arbeta efter en 

investeringspolicy är i enlighet med vad teorin och den beprövade erfarenheten förordar. 

Detta då en investeringspolicy möjliggör skapandet av en strategi vilken är anpassad till såväl 

stiftelsens unika egenskaper som dess restriktioner. Detta ger stiftelsen bästa möjliga chans till 
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att uppnå de mål som formulerats utan att genomföra åtgärder vilka eventuellt är i strid med 

stiftelselagen alternativt stiftarens förordnande vilket skulle kunna vara en konsekvens av att 

inga ramar satts upp för förvaltarna. 

 

Beträffande de tillåtna proportionerna för tillgångsslagen hade vissa stiftelser uppsatta 

intervall medan andra hade bestämda vikter med angivna avvikelseintervall. Att fastställa de 

tillåtna proportionerna enligt det sistnämnda alternativet är i överrensstämmelse med 

investeringsprocessens andra steg, att fastställa riktlinjer för strategisk asset allocation 

respektive taktisk asset allocation. Den strategiska allokeringen, den statiska mixen, fungerar 

som utgångspunkt för att stiftelsernas portföljer ska kunna möta de långsiktiga 

investeringsmålen medan den taktiska allokeringen, avvikelseintervallen, tillåter stiftelserna 

att utnyttja attraktiva situationer som uppstår på marknaden genom att justera vikterna 

temporärt. Den taktiska allokeringen kan därutöver nyttjas för att dels hantera portföljens 

risker genom att exempelvis på kort sikt investera en större andel i räntebärande värdepapper 

och dels eftersträva en högre direktavkastning genom att skapa en övervikt mot tillgångar 

vilka erbjuder en hög sådan. De stiftelser vilka enbart formulerat intervall har således ej 

utformat proportionerna exakt enligt teorin men ändå reglerat det. 

 

Det kan argumenteras att en taktisk allokering är överflödig med stiftelsernas, i princip, eviga 

livslängd i åtanke. Detta då den långa tidshorisonten med grund i teorin och beprövad 

erfarenhet talar för ett oberoende av svängningar på marknaden på kort sikt vilket diskuterats 

tidigare. Att undvika kortsiktiga justeringar leder dessutom till färre transaktioner och därmed 

lägre kostnader vilket samtliga stiftelser angav var önskvärt. Det kan dock vara av värde för 

de stiftelser vilka har fasta utbetalningar att allokera om portföljen utefter marknadssituationer 

för att säkerställa att de har kapital nog för att fullborda dessa. Det kan vidare även vara av 

värde för de stiftelser vilka inte är tillåtna att dela ut av kapitalet då de genom taktisk 

allokering kan se till att kapitalet inte sjunker kraftigt under vissa perioder eftersom ett stort 

kapital är en god förutsättning till en högre avkastning. Vid kombinationen av fasta åtaganden 

och att kapitalet ej tillåts delas ut blir detta av ytterligare vikt. Det ska emellertid noteras att 

det finns risker med att försöka hitta och investera i attraktiva tillgångar eller att försöka 

utnyttja attraktiva situationer på marknaden vilket diskuteras vidare i avsnitt 7.2.3 

Förvaltningsstrategier. 

 



ANALYS 

53 

Vid fastställandet av investeringspolicyn är det vidare även viktigt att beakta likviditetsbehov 

och tidshorisont, två faktorer som kan anses vara avgörande för val av strategi. Detta då 

strategin och i förlängningen de tillgångar som väljs ut bör vara anpassad utefter de 

likviditetsbehov investeraren har och kommer att ha framöver vilket särskilt är av vikt för 

stiftelser vars ultimata syfte är att dela ut monetära bidrag. Ytterligare en betydelsefull faktor 

för stiftelser är skattefrågan. Två av de intervjuade stiftelserna var statliga och därmed 

skattebefriade. Resterande stiftelser eftersträvade inskränkt skatteskyldighet. Som redogjort 

för tidigare är stiftelser vilka eftersträvar detta tvingade att dela ut åtminstone åttio procent av 

sin avkastning under en femårig period för att uppnå inskränkt skatteskyldighet. Hänsyn till 

detta bör tas vid fastställandet av investeringspolicyn då det innebär att stiftelserna maximalt 

kan använda tjugo procent av avkastningen för att täcka kostnader förknippade med 

förvaltningen. Förvaltningen kan därmed inte vara alltför kostsam vilket stiftelserna också 

nämnde. För stora kostnader kan även innebära att stiftelser inte har någon möjlighet att 

återföra något till kapitalet efter det att bidragen delats ut.  

 

7.2.3 Förvaltningsstrategi 

Samtliga respondenter angav att de implementerade en aktiv förvaltning och majoriteten av 

respondenterna angav att denna var en top-down-strategi. Att utgå ifrån en top-down-strategi 

är, som diskuterat i referensramen, baserat på ett visst timing-perspektiv. Detta då 

investeraren med utgångspunkt i ett övergripande perspektiv skiftar tillgångsslag i portföljen i 

syfte att utnyttja attraktiva marknadssituationer. Samtliga stiftelser angav också att de tog 

hänsyn till makroekonomiska faktorer vid investeringar och i deras allokering. Till exempel 

nämnde flera respondenter att de vid tiden för intervjun allokerat om kapitalet från 

räntebärande instrument till aktier då ”räntor” inte ansågs ge en attraktiv avkastning. Det var 

dock ingen av respondenterna i urvalet som specifikt angav att de arbetade med timing. 

Enbart respondent H nämnde det men enbart för att uttrycka att de ej arbetade med timing. 

Respondent A, C, E och H nämnde att de utgick från stock-picking vid val av enskilda aktier 

vilket innebär att de eftersträvar att hitta och investera i aktier vilka är undervärderade.  

 

Att implementera en aktiv förvaltning leder, enligt teorin, till höga transaktionskostnader. 

Detta då aktiva förvaltare utgår från att det existerar felprissättningar på marknaden vilka de 

ämnar utnyttja i syfte att avkasta högre än passiva förvaltare. Dessa felprissättningar uppstår, 

enligt Sharpe, relativt ofta på en ineffektiv marknad vilket innebär att den aktiva förvaltaren 
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ofta genomför transaktioner. Vidare innebär valet att implementera en top-down-strategi och 

att försöka timea marknaden relativt hög risk. En felaktig bedömning av marknadsläget kan 

leda till en snabb försämring av hela portföljens värde. Även stock-picking innebär hög risk 

då det innebär att stiftelserna aktivt bettar mot marknaden genom att försöka exploatera 

felprissättningar. Den sistnämnda strategin har emellertid en tendens att jämna ut sig i 

portföljen. Dock verkade det generellt sett inte ligga några matematiska beräkningar bakom 

dessa bets respektive timing-försök vilket ökar risken ytterligare. 

 

Målet med en aktiv förvaltning är att nå en avkastning vilken överträffar den för en passiv 

förvaltning. Huruvida stiftelserna uppnått detta har dock inte undersökts i denna studie, 

dessutom var det enbart två respondenter, D och F, vilka uttalat nämnde att detta var 

stiftelsens mål. Antar vi emellertid att stiftelserna lyckats med sina aktiva 

förvaltningsstrategier och uppnått målet argumenterar Sharpe ändock för att denna 

överavkastning tas ut av de transaktionskostnader vilka uppstår på grund av kostnaderna 

förknippade med aktiv förvaltning, oavsett tidshorisont. Detta innebär att aktiv förvaltning i 

slutändan är det mindre lönsamma alternativet oavsett om avkastningen överträffar dess 

passiva motsvarighet vilket i sin tur innebär att stiftelserna eventuellt implementerar strategier 

vilka alltid är underlägsna passiv förvaltning.  

 

Brown och Reilly argumenterar vidare för att förvaltarnas kunskaper är av stor vikt då de 

menar att aktiv förvaltning endast lönar sig i de fall förvaltaren är mer informerad än 

marknaden eller är skickligare än genomsnittet. Huruvida detta är gällande för förvaltarna i 

studien går inte att bedöma baserat på intervjuerna som genomfördes och avkastningen 

undersöktes, som ovan nämnt, ej. Utgår vi dock ifrån att stiftelseförvaltarna varken är mer 

informerade än marknaden eller skickligare än genomsnittet på att välja investeringar vilka 

skapar alfaavkastning borde således, enligt teorin, passiv förvaltning implementeras.  

 

De aktiva förvaltningsstrategierna timing och stock-picking är båda riskfyllda strategier, 

timing något mer så än stock-picking. Då majoriteten av respondenterna angett att de inom 

stiftelsen tolkat stiftelselagens krav som att riskerna skulle begränsas kan det således 

diskuteras huruvida dessa strategier kan anses vara i enlighet med detta. Att strategierna 

dessutom generellt ej var baserade på systematiska och matematiska grunder är än mer i strid 

med dessa stiftelsers tolkning. Emellertid är den höga risken, enligt teorin, som tidigare nämnt 

förenlig med stiftelserna eviga perspektiv och därmed oberoende av kortsiktiga svängningar 
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på marknaden vilket stiftelse B och C tagit fasta på. Det är även nödvändigt för stiftelserna att 

exponera sig mot risk om de ska kunna uppnå en avkastning vilken överträffar index 

avkastning. Detta innebär således en viss motsägelse i stiftelsernas implementerande av dessa 

riskfyllda förvaltningsstrategier som en förlängning av diskussionen kring stiftelsers mål. Den 

restriktion stiftelserna är utsatta för i samband med stiftelselagen har majoriteten tolkat som 

att den begränsar dem från att ta för mycket risk, ändock implementerar de riskfyllda 

strategier, samtidigt som organisationsformens egenskaper talar för att de bör ta hög risk med 

grund i teorin. 

 

Slutligen nämnde samtliga stiftelser att de eftersträvar att minimera kostnaderna förknippade 

med förvaltningen vilket inte riktigt gifter sig med valet av en aktiv förvaltningsstrategi på 

grund av ovan beskrivna transaktionskostnader. Dessutom krävs det högutbildade förvaltare 

för att implementera en aktiv förvaltningsstrategi då dessa måste ha goda kunskaper om 

kapitalförvaltning för att kunna välja ut tillgångar vilket innebär höga kostnader i form av 

arvodering till dessa. Dock sköttes förvaltningen internt hos majoriteten av stiftelserna vilket 

enligt resultaten från Fuchs och Wethjes studie samt Riksrevisionens granskning är det mer 

kostnadsvänliga alternativet. Således dämpas effekten något. 

 

7.2.4 Konstruktion 

Vid sammansättningen av portföljerna angav respondenterna att utgångspunkten låg i de 

tillåtna proportionerna. Hur portföljerna sedan var sammansatta specifikt berättade 

respondenterna berodde främst på makroekonomiska faktorer, historisk prestation, 

marknadssynen, konjunkturläget och strävan efter direktavkastning. Förvaltarna läste 

analyser, följde nyhetsflödet, fick råd av eventuella diskretionära parter och utgick till viss del 

från egen information. Beslut togs sedan med grund i förvaltarnas erfarenhet och kunskap. 

Baserat på ord respondenterna använde när ämnet diskuterades under intervjuerna, så som 

”tror” och ”tycker”, fick vi intrycket av att egna bedömningar av potentiella investeringar och 

kring portföljens sammansättning vägde tungt.  

 

Ingen av stiftelserna, förutom stiftelse G, genomförde någon optimering vid 

sammansättningen av deras portföljer, varken vid den övergripande allokeringen mellan 

tillgångsslag eller vid allokeringen mellan olika enskilda tillgångar. Stiftelse G hade 

genomfört en optimering vid konstruktionen av dess grundportfölj vilken användes som 
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referensportfölj, dock skedde ingen löpande uppdatering av denna. Konsekvensen vilken 

följer av att ej optimera en portfölj och att istället basera beslut kring allokeringen och 

tillgångar på egna bedömningar är att portföljen eventuellt blir ineffektiv. Stiftelserna tar 

således eventuellt onödigt mycket risk i portföljerna, på grund av allokeringen, i förhållande 

till den avkastning som deras portföljer väntas prestera vilket går emot investeringsprocessens 

steg tre inom vilket en effektiv portfölj ska konstrueras. 

 

Genom att använda optimering skulle stiftelserna kunna minska risken i portföljen för varje 

given väntad avkastningsnivå, givet ett antal ingående tillgångar. Detta då en optimering tar 

hänsyn till de ingående tillgångarnas varianser och kovarianser och skapar en allokering som 

minimerar portföljens totala risk genom att diversifiera bort den unika risken och som 

maximerar avkastningen. Modellen skulle kunna implementeras både vid skapandet av den 

strategiska allokeringen men även vid allokering inom de olika tillgångslagen. Därutöver 

ingår alla nödvändiga inputs i modellen vilka förordas av Fabozzi och Markowitz.  

 

Enligt Tobins separationsteorem skulle en och samma optimerade portfölj kunna vara giltig 

för samtliga stiftelser. Stiftelserna skulle enbart, beroende på den riskprofil som de 

eftersträvar, välja hur stor andel av deras kapital som skulle investeras i den riskbärande 

portföljen respektive i riskfria tillgångar. Detta är i teorin en mycket enkel och 

kostnadseffektiv lösning och vore ur en diskretionär förvaltares perspektiv en mycket praktisk 

modell då det skulle bespara denna arbetet att skapa enskilda portföljer till samtliga stiftelser. 

Dock finns det aspekter av stiftelsernas situationer, i form av restriktioner och preferenser, 

vilka inte tillåter för en så generell lösning. Modellen är dock fortfarande applicerbar. Detta 

då optimering tillåter för individuella restriktioner gällande kapitalförvaltningen att 

inkorporeras i portföljsammansättningen och för att anpassas till. Således skulle stiftelserna 

genom att implementera modellen kunna skapa en portfölj vilken tar hänsyn till samtliga 

restriktioner de är utsatta för och är effektiv givet deras situation. 

 

Exempelvis skulle stiftelserna E, G och H, vilka enbart är tillåtna att dela ut 

direktavkastningen i syfte att främja deras ändamål, kunna föra in en restriktion i modellen 

angående en önskad direktavkastning i ett försök att säkerställa denna. Detta skulle innebära 

att modellen skapade en allokering av portföljen vilken, med grund i förväntade värden, gav 

upphov till en viss förväntad direktavkastning. Detta skulle i synnerhet vara av värde för de 

stiftelser vilka enbart är tillåtna att dela ut direktavkastningen och har fasta utbetalningar till 
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destinatärskretsen. Därutöver skulle exempelvis stiftelse B som ställer ett minsta 

avkastningskrav på varje enskild tillgång på sex procent kunna införa det som en restriktion i 

modellen för att se till att enbart tillgångar vilka väntas prestera en sådan avkastning 

inkluderas. Så länge stiftelserna är utsatta för enskilda restriktioner skulle således varje 

enskild stiftelses optimala portfölj se annorlunda ut. 

 

Det ska dock noteras att introduktionen av restriktioner i modellen oftast leder till lösningar 

vilka är suboptimala i relation till en portfölj vilken skapats med samma ingående tillgångar 

utan restriktioner. Därutöver finns det vissa begränsningar vilka får en effekt på modellens 

applicerbarhet. Exempelvis är de stiftelser vilka är begränsade från att uppta lån förhindrade 

från att investera mer än hundra procent av deras förmögenhet. De kombinationer av 

tillgångar som innebär möjlighet till högre avkastning än den optimala portföljen försvinner 

därmed. Vidare är det inte särskilt lämpligt för stiftelser att spekulera och därmed korta vilket 

som restriktion i modellen får konsekvensen att den maximala avkastningen för varje given 

risknivå minskar. Detta kan även få konsekvensen att en enskild tillgång utgör hela den 

optimala portföljen. Trots att restriktionerna eventuellt leder till en suboptimal lösning jämfört 

med ett scenario utan restriktioner och att stiftelsernas egenskaper leder till vissa 

begränsningar i modellens applicerbarhet är portföljen som skapas fortfarande effektiv givet 

restriktioner och optimering kan anses vara en överkomlig strategi för att hantera risk. 

 

Med utgångspunkt i stiftelsernas generella kostnadsfokus kan optimeringsmodellen dessutom 

argumenteras vara lämplig för att sänka stiftelsernas kostnader förknippade med deras 

kapitalförvaltning. Detta då antalet kapitalförvaltare som krävs för att implementera en 

optimeringsmodell är få. Detta skulle kunna tillåta stiftelserna att dela ut mer kapital till 

destinatärskretsen samt underlätta att uppnå inskränkt skatteskyldighet för de stiftelser vilka 

eftersträvade detta. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att modellen bland annat bygger 

på antaganden om förväntad avkastning samt standardavvikelse. För att ständigt ha en effektiv 

portfölj är det därmed viktigt att dessa variabler kontinuerligt uppdateras. I det avseendet kan 

optimeringsmodellen bli både tids- och kostnadskrävande. Dock behöver inte de ingående 

variablerna uppdateras vid mindre förändringar vilket innebär att kostnaderna därmed inte blir 

lika höga. Det blir en avvägning den enskilda stiftelsen måste göra, mellan att ha en ständigt 

uppdaterad portfölj och att minimera kostnaderna.  
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7.2.5 Utvärdering 

Samtliga stiftelser utvärderade sin portföljs prestation regelbundet, dock med olika stora 

tidsintervall emellan utvärderingarna. Utvärderingen skedde i de flesta fall i relation till något 

slags benchmark, antingen ett index eller en egenuppbyggd referensportfölj, samt till de 

uppsatta avkastningsmålen. Tre av stiftelserna utvärderades också av extern part regelbundet. 

Hos fem utav de sju stiftelserna vilka hade interna investeringspolicyer utvärderades och 

uppdaterades dessa kontinuerligt.  

 

Att kontinuerligt utvärdera tillåter stiftelsernas förvaltare att säkerställa att 

kapitalförvaltningen är anpassad utefter förändringar på marknaden eller i stiftelsernas 

förutsättningar och är i enlighet med teori och beprövad erfarenhet. Att därutöver granska 

policydokumenten innebär att förvaltarna kan undersöka och säkerställa att den aktuella 

förvaltningen ligger inom ramen för de restriktioner som finns formulerade i denna alternativt 

att dessa ramar fortsatt är aktuella. Då stiftelsernas investeringspolicyer kan argumenteras ta 

sin utgångspunkt i förordnandena tas även dessa indirekt hänsyn till. I stiftelserna E, F och 

G:s fall, vilka inte hade eller arbetade aktivt med sina policyer, kan konsekvensen bli att deras 

aktuella kapitalförvaltning är i strid med stiftelseförordnandet eller att strategin ej är optimal 

med hänsyn till uppfyllandet av stiftelsens mål.  

 

Under intervjuerna angav samtliga respondenter att de implementerade aktiv förvaltning vars 

syfte, i teorin, är att överträffa index. Medan samtliga stiftelser utvärderade portföljens 

prestation i relation till index nämnde ingen respondent att de vid utvärderingen tog särskild 

hänsyn till valet av aktiv förvaltning. Detta skulle de kunna göra genom att mäta portföljens 

tracking error vilket visar på hur väl en portföljens avkastning följer dess jämförelseindex. 

Med hjälp av detta mått skulle stiftelserna således kunna utvärdera huruvida den aktiva 

förvaltningen gett upphov till alfaavkastning och därmed lönar sig gentemot en passiv 

förvaltning. 

 

När respondenterna nämnde att de utvärderade portföljens prestation i relation till de uppsatta 

avkastningsmålen var det ingen av dem som benämnde positiva avvikelser som ett eventuellt 

problem. Det vill säga ifall stiftelsens portfölj presterat en högre avkastning än de uppsatta 

målen. En sådan avvikelse kan dock innebära att förvaltaren tagit onödigt hög risk i 

förhållande till de avkastningsmål stiftelsen formulerat. Denna risknivå kan i sin tur vara i 
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strid med stiftelseförordnandet alternativt stiftelsens tolkning av stiftelselagen. Med grund i 

det faktum att ingen utav stiftelserna hade några kvantifierade riskmål är det inte otänkbart att 

detta är ett förekommande fenomen då förvaltarna i brist på restriktioner tilldelas betydande 

riskmandat. Dessa mandat kan leda dem till att exponera portföljerna för risk vilken 

egentligen är onödig hög i relation till önskad alternativt nödvändig avkastning.  

 

Det var dock ingen utav respondenterna som nämnde hur de inom stiftelsen gick tillväga för 

att utvärdera portföljens risktagande respektive riskhantering eller om detta skedde 

överhuvudtaget. Teorin förordar att utvärderingen bör anpassas till de ingående tillgångarnas 

volatilitet. De tillgångsslag vilka har hög volatilitet bör utvärderas i högre utsträckning och 

vice versa.  Dock nämnde ingen av respondenterna att de i sin utvärdering gjorde någon 

skillnad på hur ofta eller i vilken utsträckning de utvärderade de respektive tillgångsslagen 

alternativt tillgångarna. Stiftelsernas eftersträvade diversifiering skulle vidare kunna 

utvärderas genom att undersöka hur väl de lyckats eliminera den unika risken bland 

tillgångarna. Ingen respondent angav emellertid att detta undersöktes. Således går det inte att 

avgöra huruvida stiftelsernas förvaltare arbetade enligt teorin och exempelvis gav de mest 

volatila tillgångarna störst uppmärksamhet eller undersökte diversifieringen. Att stiftelsernas 

förvaltare eventuellt inte utvärderar riskaspekten av portföljen i särskilt stor utsträckning kan 

även det vara en följd av det faktum att de inte har kvantifierade riskmål vilket innebär att de 

inte har något att utvärdera gentemot.  

 

7.2.6 Riskhantering 

Som diskuterat tidigare i analysen finns det många faktorer vilka påverkar valet av vilken 

risknivå stiftelser ska eftersträva. För samtliga stiftelser är det dock viktigt att säkerställa 

eventuella åtaganden samt stiftelsens eviga livslängd genom att se till att kapitalet inte tappar i 

realvärde. Således är det av stor vikt att stiftelserna hanterar sina risker. 

 

Diversifiering 

Samtliga stiftelser eftersträvade en god diversifiering i sina portföljer för att på så sätt sprida 

riskerna. Majoriteten av stiftelserna hade valt att allokera portföljen mellan svenska och 

utländska aktier, räntebärande placeringar samt alternativa placeringar. Stiftelse B och C 

utmärkte sig genom att även ha placerat i fastigheter och stiftelse E genom att enbart investera 

i aktier och räntebärande placeringar. Enbart ett par av respondenterna nämnde specifikt att de 
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även försökte diversifiera inom de olika tillgångsslagen, vilket bidrar till en bättre 

riskspridning. Stiftelse G var den enda av stiftelserna som uttryckligen sa att de aktivt söker 

efter tillgångar med negativ korrelation. För att få en god riskspridning i portföljen är det, 

enligt teorin och beprövad erfarenhet, viktigt att välja tillgångar med låg eller negativ 

korrelation. 

 

Det kan diskuteras kring huruvida värdet av den förbättrade riskspridning som följer av att 

investera i flera tillgångar överstiger de kostnader som följer av detta. Den vanligaste 

förekommande anledningen till varför stiftelserna inte investerade i fler tillgångsslag än de 

gjorde var att de inte hade den organisationen eller de resurser som krävs. Dock innebär 

diversifiering att riskerna begränsas vilket de också strävade efter. För att adressera detta 

problem skulle stiftelserna kunna beräkna den riskjusterade avkastningen för att undersöka 

huruvida den ytterligare riskspridningen överväger de kostnader som följer av att investera i 

fler tillgångsslag och därefter ta ett beslut kring detta. 

 

Samtliga stiftelser investerade vidare, trots deras önskan om god diversifiering, till största del 

i svenska tillgångar. Anledningen till detta var enligt respondenterna att de ansågs sig ha mer 

kunskap om och erfarenhet av den svenska marknaden samt att stiftelsernas åtaganden var i 

svenska kronor. Genom att investera i svenska tillgångar hanterar således stiftelserna, till viss 

del, valutarisken i sina portföljer. Det blir emellertid en balansgång mellan att diversifiera 

portföljen mellan olika marknader och att hantera valutarisken. Flertalet respondenter angav 

dock att de ansåg att svenska internationella företag utgjorde en diversifiering mellan 

marknader vilken var god nog för stiftelsen. Genom företagens internationella anknytning 

erhölls indirekt exponering mot valuta och andra marknader. Enligt beprövad erfarenhet är 

just ett sätt att diversifiera portföljen att investera i svenska företag med stor exportandel till 

vissa länder. 

 

Likviditet 

Flera av stiftelserna nämnde under intervjuerna att de eftersträvade att investera i likvida 

tillgångar alternativt hålla en likvid andel av portföljen. Syftet med detta var att minska 

likviditetsrisken. I förarbetena till stiftelselagen anges det att fördelningen mellan likvida och 

illikvida tillgångar ska tas i beaktande vid bedömning kring huruvida stiftelsens kapital är 

placerat på ett godtagbart sätt.  
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Beroende på vilka restriktioner och mål som finns formulerade för den enskilda stiftelsen 

finns det situationer i vilka det kan anses vara mer respektive mindre lämpligt att hålla likvida 

respektive illikvida tillgångar. För stiftelser med fasta utbetalningar är det viktigt att hålla 

likvida tillgångar vilka matchar kommande utbetalningar. Detta är dock inte av lika stor vikt 

för stiftelser vilka ej har fasta åtaganden. De har möjlighet att investera i tillgångar med högre 

risk, oavsett om de är likvida eller illikvida, i syfte att eftersträva en högre avkastning. Det är 

dock viktigt att tänka på att avkastningsstiftelsernas ändamål är att främja destinatärskretsen i 

form av monetära bidrag. Det är därför viktigt att stiftelser har tillgångar de kan sälja på kort 

sikt alternativt investerar i tillgångar vilka genererar direktavkastning för att ha möjlighet till 

att främja sina uppsatta ändamål. 

 

Asset Liability Management 

Det var fyra utav de åtta stiftelserna som genomför delar av en ALM-analys, dock togs 

hänsyn till skuldsidan på olika sätt. Stiftelse B genomförde scenarioanalyser, stiftelse G 

beaktade sin skuldsida vid grundallokeringen och stiftelse F samt H fokuserade på 

likviditetsaspekten genom likviditetsplanering. Genom att ta hänsyn till skuldsidan vid val av 

tillgångar har stiftelserna möjlighet att säkerställa att de kan fullfölja sina åtaganden gentemot 

destinatärskretsen vilket är deras ultimata syfte. 

 

Det som skiljer stiftelsernas tillvägagångssätt från den i teorin beskrivna ALM-analysen är att 

den teoretiska modellen bygger på mer matematiska och systematiska analyser vid hantering 

av riskerna, som exempelvis kassaflödesanalyser, gap-analyser samt durationsmatchningar. 

Att utföra dessa tillåter ett mer konsekvent sätt att hantera risker på. För stiftelser skulle till 

exempel kassaflödesmatchning kunna vara värdefullt vid förutlovade utbetalningar till 

destinatärskretsen. Genom att investera i tillgångar vars ingående kassaflöde inträffar vid 

samma tidpunkt som den för de bidrag vilka ska delas ut kan stiftelsernas likviditetsrisk 

begränsas.  

 

Riksrevisionen fann i sin granskning av löntagarstiftelserna att de stiftelser vilka 

implementerat ALM-moment eller liknande analyser samt haft ett uppsatt kvantifierat riskmål 

och tydliga restriktioner kring stiftelsens risktagande hade haft en bättre beredskap vid tider 

av kraftiga värdeförändringar än de vilka inte hade gjort så. ALM-analyser kan således även 

hjälpa stiftelserna i att säkerställa att kapitalet inte sjunker kraftigt i värde under tider av 

kraftiga värdeförändringar. Detta är av stor vikt för de avkastningsstiftelser vilka ska främja 
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sina ändamål genom utbetalningar av direktavkastningen och som eventuellt har fasta 

åtagande, då ett större kapital ger högre avkastning. Som tidigare diskuterat har dock vissa 

stiftelser möjlighet att utstå kortsiktiga svängningar på marknaden.  

 

I riksrevisionens första granskning av löntagarstiftelserna visade det sig att utav de tre 

stiftelserna som överträffat index genomförde enbart en av dem ALM-åtgärder. Denna 

stiftelse var också den enda av de tre vilken eftersträvade en låg riskprofil. Detta kan ge en 

indikation på att ALM utgör ett lämpligt verktyg för att begränsa riskerna samtidigt som en 

god avkastning kan uppnås. Det kan dock diskuteras kring huruvida implementering av ALM 

strider emot stiftelsernas kostnadsfokus. Detta då de andra två stiftelserna vilka överträffat 

index men ej genomfört ALM-analyser i Riksrevisionens granskning hade lägre kostnader för 

sin kapitalförvaltning som procent av förvaltat kapital. Viktigt att notera är därutöver att 

stiftelserna med hög riskprofil överträffade jämförelseindexet med större marginal än den 

stiftelsen med låg riskprofil. Detta tyder således på att det i enlighet med risk-return-

sambandet uppstår en trade-off i form av mindre avkastning i utbyte mot bättre hanterade 

risker. Det kan dock diskuteras kring om hanteringen av riskerna med hjälp av ALM 

överväger den lägre avkastningen samt de högre kostnaderna.  

 

Även om stiftelser inte har möjlighet eller anser att det är användbart i deras stiftelse att 

implementera en fullständig ALM-analys i sin förvaltning finns det värde i att införa delar av 

ALM. Till exempel är likviditetsplanering inte en särskilt kostnadskrävande metod för att 

hantera likviditetsrisken. Viktigt att notera är dock att ALM baseras på ingående variabler, 

både gällande tillgång- och skuldsidan, där skuldsidan för stiftelser utgörs av framtida 

utbetalningar till destinatärskretsen. Detta kan medföra skillnader i det faktiska resultatet 

gentemot det väntade.  

 

Övrigt 

Stiftelse B utmärkte sig från de andra stiftelserna när de gällde riskhantering. Detta genom att 

de, utöver ovan nämnda åtgärder, även hanterade stiftelsens risker genom en trafikljusmodell. 

Modellen innebar att de genomförde stresstester av portföljen för att se hur den klarar av 

nedgångar på marknaden för att säkerställa att det ursprungliga kapitalet var säkerställt. Detta 

skulle kunna vara ett lämpligt sätt för resterande stiftelser att få en god bild av hur stora risker 

de har möjlighet att ta i portföljen. Särskilt värdefullt är tillvägagångssättet för de stiftelser 
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vilka inte är tillåtna att förbruka det ursprungliga stiftelsekapitalet, vilket utöver stiftelse B, 

även gällde stiftelse C och F. 

 

7.3 Potentiella skäl till skillnader mellan empiri och teori samt 

beprövad erfarenhet 

Som redogjort för i ovanstående avsnitt utformar inte alltid stiftelserna sin kapitalförvaltning i 

enlighet med vad som förordas av etablerade teorier samt beprövad erfarenhet. I denna del av 

analysen diskuteras möjliga anledningar till varför detta är.  

 

Inledningsvis skulle det kunna vara tänkbart att stiftelselagens krav på att kapitalet ska 

placeras på ett godtagbart sätt borde ha en inverkan på hur stiftelserna utformar sin strategi 

och i förlängningen vilka respektive ifall teoretiska modeller implementeras. Stiftelserna 

hade, som redogjort för ovan tolkat kravet mycket olika och eftersträvade som en konsekvens 

av dessa mycket olika riskprofiler. Majoriteten strävade efter en låg riskprofil vilket inte är i 

linje med vad livscykelteorin förordar. Alltså kan stiftelselagen argumenteras ligga till grund 

för att teorin frångås inom vissa aspekter. 

 

Dock ledde stiftelsernas olika tolkningar i den första delen av analysen till ett ifrågasättande 

av hur tvingande lagens krav kunde anses vara. Även om majoriteten tolkat kravet som att låg 

risk var önskvärt hade två av stiftelserna tolkat kravet som att hög risk skulle eftersträvas. 

Detta tydde på att det inte finns en enstaka korrekt tolkning och följaktligen ingen enstaka 

korrekt riskprofil. Det i sin tur tyder på att kravet eventuellt inte borde behöva ligga till grund 

för att stiftelserna frångått teori och beprövad erfarenhet eller implementerat det ena 

tillvägagångssättet framför det andra. Alltså indikerar studiens resultat att stiftelsernas 

tolkning ligger till grund för att teorin i vissa stiftelser frångicks men det breda spannet av 

tolkningar talar för att kravet inte borde ligga till grund för detta då det ej fanns en enstaka 

korrekt tolkning. 

 

För vissa utav de stiftelser vilka tolkat kravet som att riskerna skulle begränsas fanns det en 

snarlik restriktion formulerad i stiftelseförordnandet. Denna var dock ackompanjerad av en 

formulering vilken innebar att möjligheter till god avkastning också skulle tas tillvara på. I 

dessa fall då det uttryckligen står i förordnandet att riskerna ska begränsas skulle detta kunna 

argumenteras vara ett skäl till varför riskfyllda strategier respektive modeller valdes bort. Att 
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riskerna ska begränsas är dock även det ett relativt vagt begrepp. Medan vissa utav dessa 

stiftelser tolkat detta som att en låg riskprofil skulle eftersträvas, eftersträvade vissa av dem en 

medelhög risk. Alltså finns det inte heller i detta fall en enstaka rätt tolkning av hur dessa 

slags formuleringar i stiftelseförordnandet bör påverka kapitalförvaltningens utformning. Det 

kan dock argumenteras att dessa formuleringar bör få en större effekt på val gjorda inom 

kapitalförvaltningen än stiftelselagen då begreppet inte kan anses vara lika öppet som 

godtagbart sätt. Begränsning av risker borde ej tillåta för ett alltför högt risktagande. I övrigt 

utgjorde inte förutsättningarna i stiftelsernas förordnanden, eller aspekter vilka regleras i 

dessa, något större hinder för implementeringen av de teoretiska modellerna.  

 

Avkastningsstiftelsernas speciella situation vilken innebär att de kontinuerligt ska dela ut 

monetära bidrag i evinnerlig tid till den avsedda destinatärskretsen skulle potentiellt kunna 

ligga till grund för att vissa modeller singlas bort som olämpliga. Dock finns det inga givna 

regleringar kring när och hur mycket avkastning respektive kapital som ska delas ut vilket 

hade kunnat få en effekt på förvaltningen. Det bör således vara fritt för förvaltarna att utgå 

ifrån den strategi respektive modell som dessa anser tillgodoser situationen bäst. De teoretiska 

modellerna och verktygen i denna studie kan dessutom alla anpassas till att vara gällande för 

den tidshorisont investeraren har. Dock framkom det i analysens första del att stiftelser med 

fasta åtaganden eventuellt ej borde implementera modeller vilka innebär för hög risk på grund 

av svängningarna i kapitalets värde. Detta talar för att avkastningsstiftelsers speciella 

situation, när regleringar införs, kan utgöra ett skäl till varför förvaltningen inte utformades 

enligt teorin inom alla aspekter. Fasta åtaganden är dock något som är gällande för enskilda 

stiftelser och ej generellt. Med grund i detta anser vi att avkastningsstiftelsers situation 

generellt ej bör innebära något hinder för dem i att utforma förvaltningen i enlighet med teori 

och beprövad erfarenhet.  

 

Vidare skulle en möjlig anledning till frångåendet från teorin kunna vara att stiftelsernas 

förvaltare ej är bekanta med alla modeller och teorier vilka berörts i denna studie. Till 

exempel kände inte samtliga respondenter till Markowitz teori kring effektiva portföljer även 

om samtliga kände till konceptet diversifiering och kovarianser. Dock var samtliga 

respondenter erfarna inom kapitalförvaltning och även om de inte kände till samtliga modeller 

vilka behandlades under intervjuerna så kände de till majoriteten av dem. Det fanns vidare 

inget mönster att utläsa, det vill säga att en eventuell majoritet av respondenterna inte var 
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familjära med samma modell. Således kan okännedom kring modellerna enbart argumenteras 

vara gällande i enskilda fall och inte generellt sett.  

 

Om förvaltarna då generellt kan anses ha kunskap om modellerna vad skulle skillnaderna 

eventuellt kunna förklaras av? En möjlig anledning skulle kunna vara tvivel bland förvaltarna 

på modellernas användbarhet. En respondent uppgav flertalet gånger att de inte var ”så 

vetenskapliga” i sin kapitalförvaltning vilket innebar att de inte utgick ifrån teoretiska 

modeller. Samma respondent uppgav att denne inte ansåg att teoretiska modeller var 

applicerbara på verkligheten och inte var tillräckliga för att sköta kapitalförvaltningen. Att 

teori var just teori och verkligheten något annat var ett intryck vi fick under flertalet 

intervjuer. Således skulle misstro kring modellernas applicerbarhet kunna vara ett möjligt skäl 

till att det existerade skillnader mellan empiri och etablerad teori respektive beprövad 

erfarenhet. 

 

Denna misstro skulle kunna grundas i att stiftelsernas förvaltare fallit offer för psykologiska 

fallgropar. Exempelvis nämnde majoriteten av respondenterna att beslut togs främst med 

grund i egna åsikter och erfarenhet – eller som respondent H benämnde det, i magkänslan – 

och inte med grund i datoriserade modeller eller matematiska beräkningar. Detta ger en 

indikation på att förvaltarnas tro på den egna förmågan var mycket stor vilket kan kopplas till 

den psykologiska snedvridningen overconfidence som innebär en tendens bland investerare att 

bland annat överskatta sin kunskap, underskatta risk samt överdriva sin förmåga att 

kontrollera händelser. Således skulle det kunna vara möjligt att modellerna ej implementeras 

då förvaltarna anser att de arbetar bättre utan dem.  

 

Att förvaltarna fallit offer för psykologiska fallgropar skulle även kunna vara fallet vid 

stiftelsernas diversifiering. Trots att samtliga stiftelser angav att de eftersträvade en god 

diversifiering i stiftelsens portfölj investerade samtliga stiftelser i stor utsträckning i svenska 

tillgångar. För vissa stiftelser fanns detta reglerat i policydokumenten, vilket går att justera 

relativt enkelt, men det fanns inte reglerat i någon stiftelses förordnande. Att svenska 

tillgångar således aktivt valdes ut skulle kunna förklaras av snedvridningen familiarity bias 

vilken innebär att investerare investerar i familjära bolag. I detta fall kan det familjära klassas 

som nationell familjäritet, eller national bias, då det rör sig om svenska bolag. Respondent G 

argumenterade dock för att detta var något som svenska stiftelser gjorde och att det baserades 

på historiska skäl. Denna övervikt mot svenska tillgångar kan dock innebära att portföljerna 
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blir underdiversifierad då investeringarna begränsas till en viss grupp av företag. Flertalet 

respondenter menade att detta problem inte uppstod då svenska internationella företag indirekt 

gav exponering mot utländska valutor och marknader samt att övervikten mot svenska 

tillgångar inte fick någon negativ konsekvens. Det fanns således en medvetenhet kring 

snedvridningen och den var aktivt vald. Alltså kan detta frångående från teoretiska modeller 

respektive beprövad erfarenhet eventuellt förklaras av en national bias. 

 

En sista möjlig grund till skillnader skulle kunna vara knappa resurser. Flertalet av 

respondenterna framhöll under intervjuerna att stiftelsen ej hade särskilt stora resurser att 

lägga på kapitalförvaltningen. För att uppnå inskränkt skatteskyldighet, vilket de 

eftersträvade, har stiftelserna dessutom begränsade medel att röra sig med i sin förvaltning i 

form av maximalt tjugo procent av avkastningen. ALM är en omfattande och kostsam process 

och kostar eventuellt mer än vad den ger i riskhantering. Även en väl genomförd 

diversifiering kan kräva resurser i form av undersökning av korrelationer. Alltså kan det vara 

fallet att stiftelserna väljer att inte utforma enligt teorin då det kostar mycket pengar. 

 

Dock har samtliga stiftelser exempelvis valt att implementera aktiv förvaltning vilket innebär 

höga transaktionskostnader vilka Sharpe menar kommer ta ut den högre avkastning som 

strategin är ämnad att prestera. Dessutom skulle en modell som Markowitz kunna hjälpa 

stiftelserna i att skapa en portfölj vilken tar hänsyn till kovarianser till en relativt liten 

kostnad. Således framhåller stiftelserna ett kostnadsfokus men implementerar ändock vissa 

strategier som innebär höga kostnader för att generera en avkastning de enligt teorin 

antagligen ändock inte kommer nå. Kostnadsargumentet verkar därmed vara hållbart i teorin 

men i praktiken enbart delvis då stiftelserna ej systematiskt utgår ifrån de kostnadsvänligare 

alternativen. 
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8 Slutsats 

I detta kapital presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Avslutningsvis ges även rekommendationer på vidare studier inom området. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera svenska avkastningsstiftelsers 

kapitalförvaltning med fokus på investeringsprocessen och riskhantering, givet restriktioner 

och uppsatta mål.  

 

Syftet kommer i följande avsnitt att uppnås genom studiens forskningsfrågor: 

 Hur är svenska avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning utformad i praktiken, givet 

uppsatta mål och restriktioner?  

 Hur förhåller sig den faktiska förvaltningen till etablerad finansiell teori samt 

beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund? 

 Vad beror eventuella skillnader mellan dessa på? 

 

Forskningsfråga ett samt två 

Stiftelsernas avkastningsmål varierade mellan att gälla totalavkastning respektive 

direktavkastning samt att vara reella respektive nominella. Intervallet för totalavkastning 

sträckte sig mellan sex procents realavkastning som högst till två och en halv till tre procent 

realavkastning som lägst. Beträffande risk hade ingen av stiftelserna kvantifierat riskmål utan 

angav att de eftersträvade en viss riskprofil i portföljerna vilka varierade mellan låg, medel 

och hög. Generellt eftersträvade de stiftelser vilka hade en högre riskprofil en högre 

avkastning och vice versa. Att inte ha specifika kvantifierade riskmål är dock i strid med vad 

teorin förordar då det kan leda till att olämpliga riskmandat tilldelas förvaltarna. 

 

Enligt livscykelteorin bör stiftelser, med grund i det eviga perspektivet, eftersträva en hög 

avkastning genom att exponera portföljen för en hög risk då de kortsiktiga svängningarna som 

följer av detta tas ut på lång sikt. Dock hade majoriteten av stiftelserna tolkat stiftelselagens 

krav som att portföljens risker skulle begränsas och hanteras vilket ledde dem till att 

implementera en låg till medelhög riskprofil. Enbart två av stiftelserna hade tolkat 

stiftelselagen som att hög risk skulle eftersträvas. Således var majoriteten av stiftelsernas mål 

respektive riskmål ej i enlighet med vad teorin förordar på grund av en förutsättning i form av 
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lagen. De mycket olika tolkningarna ledde dock till ett ifrågasättande av hur tvingande denna 

förutsättning kan anses vara då det ej fanns en enstaka korrekt tolkning för att uppfylla kravet. 

Detta skulle innebära att samtliga stiftelser har möjlighet att eftersträva hög risk i enlighet 

teorin. Dock fann vi att det existerade vissa enskilda egenskaper bland stiftelserna vilka 

medförde att detta inte alltid var möjligt.  

 

Samtliga stiftelser, förutom en, hade skapat och arbetade med en investeringspolicy vilket är i 

överensstämmelse med teorin. Genom att göra detta har stiftelser möjlighet att fastställa en 

strategi vilken är anpassad till deras unika egenskaper samt restriktioner. Av de stiftelser som 

har en investeringspolicy hade samtliga fastställt tillåtna proportioner för respektive 

tillgångsslag. Detta är i enlighet med investeringsprocessens steg två som förordar att 

investerare bör fastställa riktlinjer kring strategisk och taktisk tillgångsallokeringen. Dock 

hade inte alla stiftelser fastställt båda. Vidare förordar teorin att förutsättningar för 

likviditetsplanering och skatteaspekten bör behandlas i policyn. Detta var dock inget som 

nämndes under någon av intervjuerna. 

 

Samtliga stiftelser implementerar en aktiv förvaltning och de flesta utgick från en top-down-

strategi. Top-down bygger på ett visst timing-perspektiv och samtliga stiftelser angav att de 

undersökte och allokerade om i portföljerna utefter makroekonomiska faktorer. Dock angav 

inga stiftelser specifikt att de arbetade med timing. Några av stiftelserna angav att de arbetade 

med stock-picking i aktieportföljen. En aktiv förvaltning innebär enligt teorin höga 

transaktions- och förvaltningskostnader vilket strider mot stiftelsernas generella 

kostnadsfokus. Sharpe argumenterar dessutom för passiv förvaltning då dessa kostnader tar ut 

den eventuella överavkastning aktiva förvaltare lyckas prestera, oavsett tidshorisont, vilket 

lämnar aktiv förvaltning det mindre lönsamma alternativet. Vidare innebär aktiv förvaltning, 

synnerligen timing, ett högt risktagande. Att implementera dessa strategier kan således anses 

vara motsägelsefullt av de stiftelser vilka angav att de eftersträvar en låg riskprofil. Slutligen 

argumenterar Brown och Reilly för att en aktiv förvaltning enbart lönar sig i de fall 

förvaltaren är mer informerad alternativt skickligare än genomsnittet. Utgår vi från att detta 

inte är fallet förordar teorin således att en passiv förvaltning bör implementeras. Detta kunde 

dock inte bedömas genom intervjuerna. 

 

Faktorer som påverkade stiftelsernas portföljsammansättning var bland annat historisk 

framgång, makroekonomiska faktorer, marknadsläget, risktagande samt kunskap om 
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tillgångsslagen. Ytterligare faktorer som beaktades var stiftelsernas uppsatta avkastningsmål, 

behovet av att generera direktavkastning samt stiftelsernas tolkning utav stiftelselagens krav. 

Beslut togs med grund i förvaltarnas erfarenhet samt kunskap. Ingen av stiftelserna använde 

sig löpande av optimering vid portföljsamansättningen, en stiftelse hade genomfört 

optimering vid skapandet av deras referensportfölj. En optimeringsmodell skulle dock kunna 

bistå stiftelserna i att skapa en effektiv portfölj vid portföljsammansättningen samtidigt som 

hänsyn tas till deras speciella förutsättningar. Genom att optimera portföljen skulle risken 

kunna minskas och modellen innebär relativt låga kostnader att implementera. Det ska dock 

noteras att introduktionen av individuella restriktioner kan leda till sub-optimala portföljer. 

Vissa restriktioner begränsar vidare modellens applicerbarhet, den är ändock applicerbar. 

 

I samtliga stiftelsers fall utvärderades portföljerna regelbundet i relation till något slags 

benchmark, antingen ett index eller en egenuppbyggd referensportfölj, samt till de uppsatta 

avkastningsmålen. Fem stiftelser undersökte och uppdaterade även sina investeringspolicyer 

regelbundet. Genom att genomföra dessa två moment, vilket teorin och beprövad erfarenhet 

förordar, kan stiftelserna säkerställa att kapitalförvaltningen är anpassad utefter förändringar 

på marknaden eller i stiftelsernas förutsättningar samt att den sker inom de uppsatta ramarna. 

Ingen av respondenterna angav dock att de utvärderade risktagandet i portföljen vilket strider 

mot vad teorin förordar. Detta argumenterades vara en eventuell konsekvens av avsaknaden 

av kvantifierade riskmål. Ingen av respondenterna angav heller att positiva avvikelser i 

relation till stiftelsens mål sågs som något problem trots att detta kan innebära att överflödig 

risk tagits. Den aktiva förvaltningen skulle vidare kunna utvärderas genom måttet tracking 

error. Dock angav inga respondenter att särskild hänsyn togs till valet av aktiv förvaltning. 

 

För att hantera riskerna diversifierade stiftelserna sina portföljer mellan olika tillgångsslag 

samt olika marknader vilket är i led med teori och beprövad erfarenhet. Det fanns dock en stor 

övervikt gentemot svenska tillgångar vilket bland annat motiverades av att förvaltarna ansåg 

sig ha bättre kunskap om dessa företag. Dessutom angav flertalet respondenter att de ansåg 

svenska internationella företag utgöra en god nog diversifiering då de innebär indirekt 

exponering mot valutor och andra marknader. Vidare genomförde vissa utav stiftelserna viss 

likviditetsplanering för att kunna genomföra de ålagda utbetalningarna. Av de åtta stiftelserna 

implementerade fyra av dem delar av ALM i sin förvaltning. Dock var tillvägagångssätten 

inte lika utvecklade och kvantifierade som i den teoretiska modellen. En implementering av 

den fullständiga analysen skulle tillåta stiftelserna att hantera riskerna på ett mer systematiskt 
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sätt. Det kan dock diskuteras kring huruvida detta är rimligt med tanke på stiftelsernas 

kostnadsfokus då det kräver en del resurser att genomföra dessa analyser. 

 

Forskningsfråga tre 

Stiftelserna förvaltar således inte sitt kapital fullt ut i enlighet med finansiell teori och 

beprövad erfarenhet. Möjliga anledningar till detta diskuterades i analysens andra del. 

Inledningsvis argumenterades att stiftelselagens krav på ett godtagbart sätt inte borde utgöra 

ett skäl. Detta då resultaten av studien tydde på att det inte fanns en enstaka korrekt tolkning 

nödvändig för att uppfylla kravet. Således bör det inte ha begränsat stiftelsernas möjlighet till 

att implementera de teoretiska modellerna respektive tillvägagångssätten inom studien. Dock 

visade det sig att det hade fått en inverkan då de olika tolkningarna lett till att 

kapitalförvaltningen utformats olika och att vissa stiftelsers kapitalförvaltning inte var i 

enlighet med teorin som en konsekvens av detta. För vissa stiftelser kunde formuleringar i 

förordnanden påverka val inom kapitalförvaltningen, exempelvis att riskerna ska begränsas. 

Generellt utgjorde dock förordnandena ingen anledning till skillnaderna. 

 

Avkastningsstiftelsers speciella situation argumenteras även det generellt inte innebära något 

hinder då det inte finns några givna regleringar kring när och hur mycket stiftelserna ska delas 

ut. Dock kan vissa av modellerna behövas modifiera något för att ta hänsyn till detta. För de 

stiftelser som dessa åtaganden är fasta kan det dock utgöra ett skäl till varför teori och 

beprövad erfarenhet i vissa aspekter frångås. Vidare argumenteras brist på kännedom om 

modellerna hos förvaltarna inte utgöra en möjlig anledning. Detta då erfarenheten inom 

området var god hos samtliga respondenter och då dessa kände till majoriteten av modellerna. 

Grunder vilka dock diskuterades som möjliga var misstro på modellernas användbarhet i en 

verklig förvaltningssituation bland förvaltarna, att förvaltarna fallit offer för psykologiska 

fallgropar eller att stiftelsernas kostnadsfokus tvingat dem till vissa val.  

 

Resultatet av studien visar att stiftelsernas kapitalförvaltning uppvisar vissa element av 

etablerad finansiell teori och beprövad erfarenhet. Generellt sett är dock kapitalförvaltningen 

ej utformad fullt ut i enlighet med den etablerade finansiella teorin respektive beprövade 

erfarenheten med vetenskaplig grund vilken redogjorts för i denna studie. Anledningar till 

varför skillnader existerar diskuteras men inga obestridliga anledningar nås. 



SLUTSATS 

71 

8.1 Rekommendation vidare studier 

Stiftelsers kapitalförvaltning är ett relativt outforskat område varför vi anser denna studie vara 

en möjlig utgångspunkt för vidare studier inom området. Exempelvis vore det intressant att 

genomföra en kvantitativ studie av stiftelsernas kapitalförvaltning. Detta i syfte att undersöka 

ifall eventuella skillnader i stiftelsernas kapitalförvaltning och allokering, vilka undersökts i 

denna studie, lett till skillnader i prestation stiftelserna emellan. Då tiden för denna studie var 

begränsad fanns detta inte tid till eftersom vi ville nå en djupare förståelse för de strategiska 

val som låg bakom stiftelsernas förvaltning.  

 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka skillnader i kapitalförvaltning och prestation 

mellan stiftelser med intern respektive extern kapitalförvaltning. Genom en sådan studie 

skulle stiftelser kunna få bättre beslutsunderlag i deras val mellan intern och extern 

förvaltning. Slutligen skulle studier vilka undersöker andra former av stiftelser än 

avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning kunna vara intressanta. 
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Appendix 1 – Intervjuguide 

 

Information kring studien samt till respondent 

Syftet med vår studie är att undersöka svenska avkastningsstiftelsers kapitalförvaltning, givet 

restriktioner och uppsatta mål, och att sedan analysera denna i relation till portföljvalsteorier.  

 

De huvudpunkter som därför kommer att behandlas i denna intervju är de strategier och 

policys som ligger till grund för stiftelsens kapitalförvaltning och den nuvarande allokeringen 

mellan tillgångsslag inom portföljen. Vidare kommer organisationen av stiftelsens 

kapitalförvaltning att behandlas. Det vill säga vem som sköter förvaltningen, en anställd inom 

stiftelsen eller en extern part, och hur detta arbete då fungerar. 

 

Vi kommer att vara två personer som intervjuar och vi estimerar att tidsåtgången kommer att 

vara ungefär en timme. Under intervjun kommer vi att utgå från denna intervjuguide men det 

kommer även att finnas utrymme för respondenten att belysa de aspekter som denne finner 

relevanta för ämnet. Materialet som vi samlar in kommer att hanteras konfidentiellt och 

respondentens samt stiftelsens namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. Vi kommer att 

spela in intervjuerna och sedan transkribera dem för att på så sätt kunna gå igenom svaren 

ytterligare en gång. Respondenten är välkommen att ta del av det inspelade materialet efter 

intervjun och eventuellt komma med synpunkter på dess innehåll.  

 

Vid intresse kan den slutgiltiga studien skickas till respondenten. 
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Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om stiftelsens: 

o Verksamhet? 

o Ändamål? 

o Historia? 

 Föreligger egen eller anknuten förvaltning? 

 Vilka är stiftelsens mål med dess kapitalförvaltning? 

 Vilka är de restriktioner som stiftelsens kapitalförvaltning är utsatt för? 

 Finns det ett internt policydokument och hur är det i så fall utformat? 

 

Kapitalförvaltning 

 Hur är er kapitalförvaltning organiserad, internt/externt? 

 Om förvaltningen sköts internt:  

o I hur stor utsträckning arbetar ni med kapitalförvaltningen?  

o Köps rådgivande tjänster in? 

 Om förvaltningen sköts av extern part:  

o Vilka kriterier utgår ni från vid val av extern kapitalförvaltare? 

o Vilka riktlinjer inrättas för den externa parten? 

 Hur motiverar ni valet av intern respektive extern kapitalförvaltning och/eller inköpta 

tjänster?  

 

Den aktuella portföljen 

 Hur ser den nuvarande allokeringen av stiftelsens portfölj ut? 

 

Strategi 

 Vilka motiv ligger bakom portföljens övergripande allokering mellan tillgångsslag?  

 Vad är stiftelsens policy kring portföljens risker?  

o I vilken mån hanteras dessa risker? 

o Risk-return-sambandet? 

 Hur tolkar ni stiftelselagens krav på att kapitalet ska vara placerat på ett godtagbart 

sätt? 

 Hur tar ni hänsyn till stiftelsers speciella placeringshorisont vid er förvaltning?  

 Vad är er policy angående kostnader för kapitalförvaltningen? T.ex. courtage. 

 Vad är stiftelsens policy kring att uppta lån? 

 Tar ni hänsyn till stiftelsens “skuldsida” vid val av tillgångar?  

o Om ja, på vilket sätt? T.ex. durations- eller räntematchning. 

 Använder ni er av någon optimeringsmodell vid portföljsammansättningen? 

 Arbetar ni med aktiv eller passiv förvaltning?  

 Justerar ni stiftelsens portfölj vid låg respektive högkonjunktur eller med grund i andra 

makroekonomiska faktorer? 
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Tillgångsslag 

Aktier 

 Vad är er policy vid investeringar i aktier? 

  

Obligationer 

 Vilken typ av obligationer investerar ni i? 

 Ställer ni något kreditvärdighetskrav eller andra krav på era obligationer? 

 

Övriga 

 Vad är er policy angående likvida medel? 

 Vad är er policy angående investeringar i fastigheter? 

 Vad är er policy angående investeringar i derivatinstrument? 

 Vad är er policy angående investeringar i alternativa investeringar? 

o Skog och mark 

o Valuta 

o Immateriella tillgångar 

o Etc. 

 

Utvärdering av kapitalförvaltning 

 I vilken mån utvärderar ni stiftelsens kapitalförvaltning?  

o Vilka benchmarks använder ni vid er utvärdering? 

o Hur ofta utvärderar ni stiftelsens portföljs prestation/sammansättning? 

o Hur utvärderas enskilda investeringar respektive totala portföljen? 

 Hur ofta rebalanseras stiftelsens portfölj?  

o På vilka grunder sker en rebalansering?  

o På vilket sätt sker en rebalansering av stiftelsens portfölj? 

 I vilken mån utvärderar samt uppdaterar ni ert policydokument?  
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Appendix 2 – Stiftelsernas portföljallokering 

 

 

*Endast ungefärliga procentuella andelar för stiftelse F. Stiftelsen har även utländska aktier 

men det är ingen stor andel av portföljen. 

 

 

Tillgångsslag A B C D E F* G H 

Svenska aktier 20% 61% 67% 16% 45% 67%  30% 46% 

Utländska aktier 20% 6% 3% 34% 15%   19% 19% 

Räntebärande placeringar 30% 10% 21% 35% 40% 33% 31% 19% 

Alternativa placeringar 30% 4% 1% 14%     20% 16% 

Fastigheter   6% 8%           

Småbolagsportfölj   12%             

Kassa       1%       1% 


