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Sammanfattning 

I och med pensionsreformen vid sekelskiftet lades ett större ansvar på den individuelle 

pensionsspararen då man nu själv ska besluta hur en del av den allmänna pensionen ska 

placeras. Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det hade varit möjligt för en 

pensionssparare att uppnå en högre riskjusterad avkastning för sin premiepension genom att 

göra ett aktivt val i form av en egen sammansatt portfölj, än att låta staten förvalta pensionen i 

förvalsalternativet AP7 Såfa. 

Analysen är baserad på Harry Markowitz etablerade moderna portföljteori där han 

uppmärksammade hur sparare genom diversifiering kan reducera risken i sin placering genom 

att välja tillgångar som inte fullt samvarierar. Genom användning av tillgänglig data för 

tidsperioden 2000 – 2014 över de fonder som finns valbara i PPM-systemet har vi beräknat de 

optimala portföljer med samma risknivå som förvalsalternativet. Därefter har dessa jämförts 

med försvarsalternativet med avseende på risk och avkastning. Dessutom har tre teoretiska 

portföljer satts samman över en period på tio år, som placerats som dessa optimala portföljer 

och omallokerats efter Markowitz rekommendation att se över sitt sparande en gång om året.  

Analysen visar att det har gått att uppnå en högre riskjusterad avkastning genom att själv göra 

ett aktivt val av portfölj i sitt sparande. Problemet ligger i att det är svårt att identifiera dessa 

portföljer i förtid. De tre teoretiska portföljerna har samtliga presterat väsentligt mycket sämre 

än vad förvalsalternativet har gjort under samma tidsperiod.  

Resultatet visar att förvalsalternativet inte är fullt riskjusterat, man har alltså inte fullt fått 

betalt för den risk man tagit i sitt sparande. Vi drar ändå slutsatsen att förvalsalternativet är ett 

fullgott alternativ. 

 

 

Nyckelord: PPM, Pension, Markowitz, Optimering, Effektiv front, Fond, Risk, Avkastning 
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Abstract 

The Swedish premium pension reform at the turn of the century resulted in a greater 

responsibility for the individual saver. The decision concerning how the premium pension 

should be invested now lies with the investor. The purpose of this thesis is to analyze whether 

it had been profitable for a saver to achieve a higher risk-adjusted return for its premium 

pension money contributions by making an active choice by a self-composed portfolio, rather 

than to allow the State to invest the capital in the Seventh AP Fund (AP7 Såfa) which is the 

default option. 

The analysis is based on Harry Markowitz’s established Modern Portfolio Theory by which 

he drew attention to how investors through diversification can reduce risk in its investment by 

choosing assets that are not fully correlated. By using the available data of the funds that were 

selectable in the Swedish Premium Pension system by the time period 2000 – 2014, we have 

calculated the optimized portfolios with the same risk level as the default option. 

Subsequently, a comparison of these optimized portfolios and the default option are made in 

terms of risk and return. Furthermore, three theoretical portfolios are put together over a 

period of ten years and are invested as these optimized portfolios and reallocated after 

Markowitz's recommendation to review their savings once a year. 

The analysis shows that it has been possible to achieve higher risk-adjusted returns by making 

an active choice of portfolio. The problem though is that it is difficult to identify these 

portfolios in advance. The three theoretical portfolios have all generated a lower return than 

the default option did during the same period. 

The result shows that the default option is not fully risk-adjusted. Nonetheless, we conclude 

that the default fund is a good alternative. 

 

Keywords: Swedish Pension System, Markowitz, Optimization, Efficient frontier, Fund, Risk, 

Return 
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Förord 
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1. Inledning 

Varje år sätts 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten in på ett individuellt 

premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten som en del av den allmänna pensionen. 

Premiepensionsspararen benämns vidare i denna uppsats som pensionsspararen. Storleken på 

denna premiepension har pensionsspararen en möjlighet att påverka genom att fördela den 

intjänade pensionen i en portfölj med upp till fem olika fonder av de totalt 823 som utbudet 

idag består av
1
 (Pensionsmyndigheten, 2015). Alternativet är att inte göra något aktivt val och 

på så vis automatiskt placera premiepensionen i Premiepensionssystemets förvalsalternativ. 

Detta förvalsalternativ är sedan maj 2010 AP7 Såfa
2
, tidigare Premiesparfonden, och förvaltas 

av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden. 

 

Enligt publikationen Departementsserien Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) bidrar ett 

stort urval av fonder till att de individer som besitter begränsade kunskaper kan få betala en 

högre informationskostnad, vilket i sin tur kan leda till att de oftare hamnar i 

förvalsalternativet då de på grund av detta har svårt att fatta egna placeringsbeslut. Dessa 

individer har därför en benägenhet att istället för att betala den höga informationskostnaden 

förlita sig på den information de får via Pensionsmyndigheten, och till följd av detta då väljer 

att vara passiva i sitt sparande och inte ta ett aktivt beslut. ”Utgångspunkten var att de 

människor som hamnar i AP7 inte ska få sämre utveckling än de som gör aktiva val”, så 

uttrycker sig den tidigare vice styrelseordföranden för den sjunde AP-fonden P-O Edin i en 

artikel från 2013 gällande fondens ursprungliga huvudmål (AP7 Förvalt, 2013). Detta 

uttalande kan tänkas ha stor påverkan på, och i vissa fall även vara avgörande vid, en 

ointresserad pensionssparares beslut gällande placeringar i premiepensionssparandet
3
. 

 

Det talas ofta om ett lågt engagemang bland de nytillkomna pensionsspararna vad gäller att 

göra ett aktivt val i sitt premiepensionssparande. Rapporter från bland annat Fondbolagens 

förening (2013) visar så pass låga siffror som under tre procent, samtidigt som den senaste 

årsrapporten från Pensionsmyndigheten (2015) visar att totalt 45 procent av alla Sveriges 

premiepensionssparare i slutet av 2014 hade sitt PPM-sparande placerat i förvalsalternativet 

AP7 Såfa. Andelen icke-väljare ökar och färre byter från förvalsalternativet till något eget val, 

samtidigt som också antalet fondbyten nästan halverades under föregående år. Det finns också 

                                                        
1 Utbudet i premiepensionssystemet i maj 2015. 
2 Statens årskullsförvaltningsalternativ. 
3 Vid benämning av premiepensionssparande används ofta förkortningen PPM-sparande. 
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undersökningar som visar att många pensionssparare inte heller känner till hur deras 

premiepensionskapital placeras och förvaltas (Ds 2013:35). 

 

En gång om året skickas det orange kuvertet ut till varje individuell pensionssparare med 

uppgifter gällande aktuell intjänad pension och information gällande den personliga 

premiepensionens utveckling och avkastning. Pensionsmyndigheten rekommenderar spararen 

att se över sin pension en gång varje år oavsett individens aktivitetsgrad, förslagsvis då det 

orange kuvertet kommer pensionsspararen tillhanda. En väl etablerad teori gällande 

portföljval och allokering av sitt sparande är den moderna portföljteorin. I en intervju med 

grundaren Harry Markowitz från 2012 gällande den moderna portföljteorins vara eller inte 

vara, står han fast vid att teorin fortfarande är aktuell, drygt 60 år efter hans berömda artikel 

Portfolio Selection publicerades (IFA, 2012). I samma intervju rekommenderar också 

Markowitz att man som sparare bör se över sina placeringar en gång om året, detta i linje med 

Pensionsmyndighetens rekommendation. 

 

Premiepensionen kan många gånger uppfattas som mindre betydande för pensionen som 

helhet då den beräknas med en så pass liten procentandel av pensionsavgiften. Men faktum är 

att placeringens avkastning på lång sikt kan ha stor betydelse för storleken på 

premiepensionen, och med andra ord kan beslutet om att vara aktiv eller inte i sin placering 

visa sig vara ett viktigt och högst relevant beslut.  

 

1.1 Problemformulering 

En pensionssparare som varken har gjort eller i framtiden gör något aktivt val, har därför sin 

premiepension placerad i förvalsalternativet. Detta innebär att spararen under större delen av 

sitt liv har en relativt hög risk i sin placering då 100 procent av innehavet fram till 56 års ålder 

ligger placerad i den mer riskfyllda delen, AP7 Aktiefond. Ett vedertaget samband inom 

finansämnet är sambandet mellan förväntad avkastning och risk, vilket säger att man inte kan 

uppnå en högre förväntad avkastning utan att också ta en högre risk. På lång sikt är den 

allmänna uppfattningen att det kommer löna sig att ta en högre risk eftersom risken betalar sig 

i en högre förväntad avkastning.  
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Den senaste årsrapporten från AP7 (2015) visar att förvalsalternativet genererat en högre 

avkastning än PPM-index
4
. Detta speglar nödvändigtvis inte den risk som tagits för att uppnå 

avkastningen och frågan är om man fått betalt för den risk ens portfölj faktiskt exponerats 

emot. Har det funnits möjlighet att identifiera en portfölj givet samma risk som 

förvalsalternativet, som skulle kunnat generera en högre avkastning och finns det någon 

möjlighet att identifiera denna portfölj och därmed kunna placera sin pension utifrån det? Hur 

riskjusterad är förvalsalternativet jämfört med en optimalt sammansatt portfölj, givet samma 

risknivå för de båda portföljerna? Om man följer rekommendationerna att se över sitt PPM-

sparande en gång om året, och kontinuerligt omallokerar sitt sparande enligt Markowitz 

moderna portföljteori, kan man givet samma risk generera en högre avkastning än 

förvalsalternativet?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur riskjusterat förvalsalternativet 

varit under perioden 2000 - 2014 i jämförelse med ett potentiellt aktivt val av optimerad 

portfölj, givet samma risk. Vidare undersöks också om man givet samma risk kan generera en 

högre avkastning genom att göra ett aktivt val med utgångspunkt i Markowitz moderna 

portföljteori och rekommendationer. 

 

1.3 Avgränsning 

Data finns att tillgå på Pensionsmyndighetens hemsida från och med starten år 2000 till och 

med första kvartalet 2015. Då PPM-systemet trädde i kraft år 2000 har vi valt att basera 

uppsatsen på historisk fonddata från förvalsalternativets första början. Den valda 

undersökningsperioden är därför år 2000 till och med år 2014. Då undersökningsperioden 

delas upp i mindre tidsperioder med hela år är uppsatsen avgränsad till fullständig årsdata, 

därför exkluderas första kvartalet av 2015. Ytterligare avgränsning har gjorts till att enbart 

behandla veckodata.  

 

 

                                                        
4 PPM-index: kapitalvägt genomsnitt för hur samtliga fonder presterat i premiepensionssystemet det aktuella året. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av bakgrunden för det svenska pensionssystemet under 

kapitel 2 för att introducera läsaren i ämnet. I kapitel 3 följer sedan en presentation av de 

teorier som analysen baseras på. Därefter följer en redogörelse för uppsatsens metodval i 

kapitel 4. De resultat som tagits fram samt analys av dessa presenteras i kapitel 5. Detta följs 

av en diskussion och slutsats gällande dessa reslutat i kapitel 6.   
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2. Det svenska pensionssystemet 

Det svenska pensionssystemet ses som ett av världens mest hållbara och moderna 

pensionssystem enligt förvaltarna i den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden (AP7 Förvalt, 

2013). Enligt publikationen Departementsserien Detta är pensionsöverenskommelsen (Ds 

2009:53) finns det i huvudsak ett grundläggande syfte med pensionssystemet; att försäkra 

individerna om att de har en trygg inkomst när de av olika skäl inte längre vill eller kan 

förvärvsarbeta. 

 

Den inkomstbaserade pensionen har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet i form av 

folkpension som var en allmän pensionsförsäkring. År 1960 kompletterades folkpensionen 

med den allmänna tilläggspensionen, ATP, efter en folkomröstning några år tidigare (Nilsson, 

1999). Enligt Pensionsmyndigheten kom det så småningom att diskuteras och argumenteras 

för att ATP-systemet inte längre var finansiellt stabilt och att det heller inte tog hänsyn till den 

samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller tillväxt och ökad livslängd 

(Pensionsmyndigheten, u.å.). Det fanns en rädsla för att ATP-systemet inom en snar framtid 

skulle urholkas. Prognoser pekade på just detta, vilket ledde till att det kom att genomföras en 

omfattande reform av pensionssystemet år 1999.  

 

En av de övergripande principerna i och med reformen var att pensionssystemet skulle följa 

samhällets inkomstutveckling. Då ATP-systemet tidigare indexerats med priser skulle nu 

dagens system istället indexeras med tillväxten, vilket gör att systemet idag är mer 

strukturerat till att följa den ekonomiska utvecklingen. Reformen innebar också att den 

allmänna pensionen gick från att vara förmånsbestämd till att istället vara avgiftsbestämd. 

Delar av befolkningen missgynnades av det förmånsbestämda systemet då pensionsbeloppet 

grundades på de 15 bästa inkomståren under 30 år av individens yrkesverksamma liv. Detta 

innebar att de som haft en relativt jämn löneutveckling fick ut en lägre pension än de som 

hade högre inkomster närmare pensionsålder. Systemet var grundat på den så kallade 

inkomstbortfallsprincipen, dvs. att pensionen ska kompensera för de inkomster som går 

förlorade då individen väljer att gå i pension. I och med en avgiftsbestämd pension är det 

istället individens totala livsinkomst som ligger till grund för framtida pensioner och 

pensionsrätter, med utgångspunkt i den så kallade livsinkomstprincipen. Samtidigt gav det 

nya systemet individen utrymme att själv påverka placeringarna i sitt pensionssparande i och 

med att en del av den allmäna pensionen numera består av en mindre del individuell 
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fondering, den så kallade premiepensionen. Syftet med detta är att individen ska kunna 

anpassa sitt sparande efter den egna situationen (Ds 2009:53). 

 

Pensionssystemet illustreras vanligtvis med en pyramid, den så kallade pensionspyramiden, 

och består av tre delar; det eventuella egna sparandet, tjänstepension och den allmänna 

pensionen. Det är Pensionsmyndigheten som sedan år 2010 ansvarar för all administrering 

och information gällande den allmänna pensionen. (Pensionsmyndigheten, 2015) 

 

 

 

 

 

Figur 1. Pensionspyramiden (Pensionsmyndighetens bildbank, 2015) 

 

Den allmänna pensionen är ett samlingsnamn för det lagstadgade pensionssystemet som 

föreligger i Sverige idag. Den undre delen av pensionspyramiden (se figur 1) utgör grunden 

för en individs totala pension och består av både inkomst- och premiepension. Varje år betalas 

pensionsavgifter på totalt 18,5 procent av de pensionsberättigade inkomsterna, dvs. 

pensionsunderlaget
5
 in till den allmänna pensionen och utgör individens pensionsrätter. 

Undantaget är för de födda 1953 eller tidigare då pensionen beräknas enligt regler i det gamla 

systemet. De intjänade pensionsrätterna fördelas genom att 16 procentenheter läggs till 

inkomstpensionen och resterande 2,5 procentenheter läggs till premiepensionen som i sin tur 

förvaltas i fonder. Avkastningen på premiepensionen kan den individuella pensionsspararen 

själv påverka genom att välja i vilka fonder PPM-sparandet ska placeras (Ds 2009:53). 

                                                        
5 Pensionsunderlaget beräknas på förvärvsarbete och övriga skattegrundade inkomster. 
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Premiepensionen är ett helt fonderat system och är som andel av den allmänna pensionen en 

del i det nya pensionssystemet sedan reformen 1999. Att systemet är fonderat betyder att 

pensionsspararna själva väljer i vilka fonder de vill placera den intjänade premiepensionen 

varje år vilket leder till att finansiella risken läggs på den enskilde individen (SOU 2005:87). 

Till sitt PPM-sparande kan pensionsspararen välja en fondportfölj med upp till fem fonder av 

totalt 823 stycken som det idag finns att välja bland i premiepensionssystemet. Om ett aktivt 

val däremot inte görs placeras premiepensionen i Premiepensionssystemets förvalsalternativ 

AP7 Såfa.  

 

AP7 Såfa är en fondportfölj som förvaltas av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden. 

Fondportföljen består av fonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond i kombination och är 

uppbyggd på det sättet att fördelningen mellan fonderna kontinuerligt anpassas efter 

individens ålder. Tanken är att risken reduceras ju närmre pensionsålder den individuella 

pensionsspararen kommer. Ju längre tid kvar till pension, desto högre risk är det tänkt att 

placeringen ska bära och därmed också kunna generera en högre förväntad avkastning. AP7 

Aktiefond är den riskfyllda delen i AP7 Såfa. Tills dess att pensionsspararen fyller 56 år 

består portföljen till 100 procent av AP7 Aktiefond för att sedan successivt viktas om till 

högre andelar i AP7 Räntefond i avseende att justera risknivån (AP7, 2015). 
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Figur 2 och 3 visar utvecklingen för Premiesparfonden respektive AP7 Aktiefond under 

aktuell tidsperiod för undersökningen.  

 

 

 

Figur 2. Premiesparfondens utveckling från starten 2000 till avvecklingen 2010. 

 

 

 

Figur 3. Utvecklingen för AP7 från starten under 2010 till slutet av 2014. 
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I maj 2010 meddelande Pensionsmyndigheten efter ett beslut av regeringen att dåvarande 

förvalsalternativet, Premiesparfonden, skulle avregistreras och att allt innehav istället skulle 

flyttas över till AP7 Såfa. Detta på grund av att man ville göra valet enklare för de som inte 

ville göra aktiva val i form av en egen sammansatt portfölj, där AP7 Såfa nu var mer anpassat 

efter dessa individer. En annan anledning till detta var att Premiesparfonden hade haft en 

relativt svag utveckling och dessutom hade omkring 75 procent av de valbara fonderna haft en 

bättre utveckling än Premiesparfonden under en femårsperiod (Avanza, 2009). 

Premiesparfonden var en global aktiefond som placerade i ungefär 1500 bolag i olika 

branscher och geografiska områden (Faktablad för Premiesparfonden, 2007). AP7 Aktiefond 

är likt Premiesparfonden en global aktiefond och investerar idag i ungefär 2000 bolag i olika 

branscher och geografiska områden. Den stora skillnaden ligger i att AP7 Aktiefond har en 

hävstång på 1,5, vilket innebär att varje investerad krona ger 1,5 gånger 

marknadsutvecklingen i både upp- och nedgång. Detta för att öka den förväntade 

avkastningen, dock till priset av högre risk (Faktablad för AP7 Aktiefond, 2010). 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Här görs en genomgång av de 

teorier som är relevanta i undersökningen och som ligger till grund för uppsatsens innehåll.   

 

3.1 Modern portföljteori 

Den moderna portföljteorin introducerades första gången av Harry Markowitz i hans 

uppmärksammade artikel Portfolio Selection som 1952 publicerades i The Journal of 

Finance. I artikeln betonar han i huvudsak betydelsen av att utnyttja diversifiering och dess 

effekter vid portföljval för att öka den riskjusterade avkastningen. Diversifiering medför att 

risken i en portfölj reduceras genom att fördela innehavet i olika tillgångsslag, så som olika 

bolag och branscher, dvs. genom riskspridning. Pensionsspararen kan alltså utnyttja 

sambandet mellan risk och avkastning, och genom detta optimera sina placeringsval för att 

maximera avkastningen givet en viss risknivå. Det är med andra ord viktigt att analysera hur 

de valda tillgångarna i en portfölj förhåller sig till varandra med avseende på risk och 

avkastning, dvs. hur tillgångarna samvarierar. Genom att kombinera tillgångsslag som inte 

helt samvarierar kan man, enligt Markowitz, optimera den riskjusterade avkastningen. Man 

kan alltså nå den bästa möjliga avkastningen givet den risk man tagit i sitt sparande. Då 

premiepensionssystemet erbjuder ett så pass stort urval av fonder ger detta i praktiken ett 

oändligt antal möjliga portföljkombinationer. I och med att man som pensionssparare har 

möjlighet att göra ett aktivt val och då välja att placera sin premiepension i fler än en fond, 

torde detta innebära att man genom att utnyttja diversifieringseffekter då kan sprida sina 

risker och generera en högre riskjusterad avkastning. 

 

Risken mäts genomgående i denna uppsats med hjälp av standardavvikelse. Vid hög 

standardavvikelse uppvisar placeringen en stor variation i avkastningen, och vid låg 

standardavvikelse tvärt om. Enligt den moderna portföljteorin finns det två olika typer av risk, 

systematisk och osystematisk risk. Den osystematiska risken, även kallad exponeringsrisk, är 

den risk investeraren med hjälp av diversifiering kan påverka och reducera. Däremot den 

systematiska risken, marknadsrisken, är den risk som inte går att eliminera och som beror på 

diverse makroekonomiska aspekter. Den riskjusterade avkastningen är måttet som visar hur 

stor risk som tagits av investeraren för att generera den uppnådda avkastningen. Om två 
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portföljer genererar samma avkastning men uppvisar olika standardavvikelse är det portföljen 

med lägst standardavvikelse som har högst riskjusterad avkastning.  

 

Det är följaktligen två antaganden som i huvudsak ligger till grund för Markowitz teori. För 

det första, alla investerare är rationella i sina placeringsbeslut. För det andra, alla investerare 

vill erhålla en så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk. Med andra ord antas alla 

investerare vara riskaversiva, dvs. de vill undvika risk. Då två olika placeringsalternativ 

genererar samma avkastning väljer investeraren, grundat på dessa antaganden, den placering 

som innebär lägst risk då det inte finns någon anledning för investeraren att välja 

högriskalternativet (Markowitz, 1952). Sambandet mellan risk och avkastning innebär att med 

ökad risk ökar också den förväntade avkastningen. En investerare vill ha så bra betalt som 

möjligt för den risk som tas (Brealey, Myers & Allen, 2014). Dessa antaganden skulle kunna 

ifrågasättas då de kan anses snäva. I premiepensionssystemet finns det utrymme för alla typer 

av sparare och alla har kanske inte intresse eller kunskap. 

 

Det är dock rimligt att anta att varje enskild pensionssparare vill maximera avkastningen på 

sitt PPM-sparande och därmed också maximera sin framtida pension. I och med detta bör det 

vara av stort intresse för den enskilde pensionsspararen att urskilja den sammansättning av 

fonder vilken genererar den högsta avkastningen givet en viss risknivå. Markowitz effektiva 

front presenterar den högsta förväntade avkastningen givet risknivån, detta som en del i 

moderna portföljteorin från 1952. Den effektiva fronten visar de kombinationer av 

värdepapper som genererar högst avkastning i förhållande till en given risknivå. Varje punkt 

längs fronten representerar en optimalt viktad portfölj, en så kallad effektiv portfölj, där 

pensionsspararen skulle kunna välja den portfölj som bäst passar dennes riskpreferenser. De 

portföljer som befinner sig under fronten är irrelevanta för placeraren då det finns bättre 

alternativa avkastningar som ger högre förväntad avkastning givet risken (se figur 4). 

I denna uppsats behandlas enbart effektiva fronten för en portfölj med riskfyllda tillgångar. 

Riskfria
6

 och belånade tillgångar behandlas inte eftersom det inte är möjligt inom 

premiepensionssystemet. 

 

 

                                                        
6 Likvärdigt pengar på ett sparkonto eller statspapper. 
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Figur 4. Illustration av den effektiva fronten. Egen bearbetning. 

 

Vid portföljoptimering itererar man fram vikter för respektive tillgångsslag för att hitta de 

vikter som ger den lägsta risken givet den önskade förväntade avkastningen. Den effektiva 

fronten består av optimerade portföljer för varje given risk och förväntad avkastning. För att 

hitta de optimerade portföljerna används följande andragradsprogrammeringsproblem 

(Cornuejols & Tütüncü, 2007): 

 

𝑚𝑖𝑛𝑥  
1

2
𝑥𝑇∑𝑥    (1) 

𝜇𝑇𝑥 ≥ 𝑅 

𝐴𝑥 = 𝑏 

𝐶𝑥 ≥ 𝑑 

 

1

2
𝑥𝑇∑𝑥 minimeras och de tre övriga är restriktioner.  

 

Där 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) och 𝑥𝑖  är andelen som placeras i fond 𝑖. 𝑥𝑇  är transponatet av 𝑥. ∑ är 

kovariansmatrisen för de olika fonderna. 𝜇𝑇 är transponatet av de förväntade avkastningarna 

för fonderna. 𝑅 är önskad avkastning för den portfölj som ska optimeras. När en effektiv front 

ska optimeras beräknas portföljer från 𝑅𝑚𝑖𝑛  till 𝑅𝑚𝑎𝑥  med anpassat inkrement. 𝐴  är en 

𝑚 𝑥 𝑛 matris med maxvikten för en enskild fond. 𝑏  är en m-lång vektor som begränsar 

summan av maxvikterna. 𝐶 är en 𝑝 𝑥 𝑛  enhetsmatris och 𝑑  är en p-lång vektor med 

minimivikter för de enskilda fonderna.  
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Här följer ett illustrativt exempel för portföljoptimering för tre fonder givet en önskad 

avkastning. I exemplet används följande tre fonder: Folksams Obligationsfond (SO), SPP 

Generation 40-tal (SG) och Skandia Japan (SJ). Önskad avkastning (𝑅) sätts till 0,0002.  

 

Förväntad avkastning: 

 

Folksams obligationsfond  SPP Generation Skandia Japan 

 

      -3,657897e-05  1,454058e-04 3,602510e-04 

 

Kovariansmatrisen: 

                                          Folksams 

                    Obligationsfond                  SPP Generation                Skandia Japan 

Folksams  

Obligationsfond   7,106935e-05                  -7,385069e-06                -3,881202e-05 

  

SPP Generation   -7,385069e-06                  7,389159e-05                  1,685133e-04 

 

Skandia Japan   -3,881202e-05                   1,685133e-04                 1,361866e-03 

 

  

𝑚𝑖𝑛𝑥  
1

2
(𝑥𝑆𝑂 𝑥𝑆𝐺 𝑥𝑠𝑗) (

0,00007106935 −0,000007385069 −0,00003881202
−0,000007385069 0,00007389159 0,0001685133
−0,00003881202 0,0001685133 0,001361866

) (

𝑥𝑆𝑂

𝑥𝑆𝐺

𝑥𝑠𝑗

) 

 

(−0,00003657897 0,0001454058 0,000360251) (

𝑥𝑆𝑂

𝑥𝑆𝐺

𝑥𝑠𝑗

) = 0,0002 

 

(1 1 1) (

𝑥𝑆𝑂

𝑥𝑆𝐺

𝑥𝑠𝑗

) = 1 

 

(
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) (

𝑥𝑆𝑂

𝑥𝑆𝐺

𝑥𝑠𝑗

) ≥  (
0
0
0

) 
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𝑚𝑖𝑛𝑥  
1

2
(0,00007106935𝑥𝑆𝑂

2  –  2 ∗  0,000007385069𝑥𝑆𝑂𝑥𝑆𝐺 − 2 ∗ 0,00003881202𝑥𝑆𝑂𝑥𝑠𝑗  

+0,00007389159𝑥𝑆𝐺
2  +  2 ∗  0,0001685133𝑥𝑆𝐺𝑥𝑠𝑗 +  0,001361866𝑥𝑠𝑗

2 ) 

 

 

−0,00003657897𝑥𝑆𝑂 + 0,0001454058𝑥𝑆𝐺 + 0,000360251𝑥𝑠𝑗 = 0,0002 

 

𝑥𝑆𝑂 + 𝑥𝑆𝐺 + 𝑥𝑠𝑗 = 1 

 

𝑥𝑆𝑂 ≥ 0, 𝑥𝑆𝐺 ≥ 0, 𝑥𝑠𝑗 ≥ 0 

 

För att lösa ut vikterna i detta exempel används datorprogrammet R och paketet quadprog. 

Erhållna vikter för den optimala portföljen med avkastning 0,0002:  

 

        Folksams obligationsfond                SPP Generation Skandia Japan 

 

                0,0000000                           0,7458906      0,2541094 

 

3.2 Random walk 

Att en specifik fond historiskt visat en stor värdeökning, exempelvis bland de valbara 

fonderna i premiepensionssystemet, är ingen garanti för att att den fortsätter att generera lika 

stor avkastning även i framtiden. Finansiella råd är en färskvara och det som gällde 

föregående tidsperiod behöver inte alls vara det som gäller idag (De Ridder, 2005). Detta 

påvisade Kendall (1953) då han studerade aktiekursers rörelsemönster och genom detta 

försökte förutspå framtida mönster. Det visade sig genom hans studier att detta inte var 

möjligt och teorin kom att kallas Random walk. Teorin säger att tillgångars rörelser är 

slumpmässiga och oförutsägbara och att historiska tillgångspriser är oberoende av varandra. 

Detta innebär att trender i kurser inte kan användas för att förutspå framtida kurser och att det 

på grund av detta då inte är möjligt att prestera bättre än marknaden utan att ta på sig 

ytterligare risk i placeringen. 
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3.3 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva Marknadshypotesen är ett centralt antagande inom den moderna portföljteorin och 

en utveckling av tidigare nämnda Kendalls studier. Eugene Fama myntade detta begrepp 1970 

där grundtanken är att all tillgänglig information på marknaden speglas i tillgångarnas priser 

och att det inte går att förutse hur priserna kommer att förändras. Priset på en finansiell 

tillgång är alltså en korrekt bild av all för närvarande tillgänglig information, dvs. om 

marknaden är effektiv prissätts all information som finns tillgänglig direkt i tillgången.  

 

I Famas artikel Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work från 1970 

tar han upp tre antaganden som måste vara uppfyllda för att effektiva marknadshypotesen ska 

gälla. För det första kräver hypotesen att alla aktörer är rationella och vinstmaximerande, 

vilket då leder till att alla värdepapper alltid värderas korrekt och genom detta handlas till ett 

korrekt pris. För det andra kräver hypotesen att all information som finns att tillgå är 

kostnadsfri och tillgänglig för alla. Tills sist bygger hypotesen på att det inte förkommer några 

transaktionskostnader på marknaden. Är alla dessa tre antaganden uppfyllda bör marknaden 

anses effektiv.  

 

Vidare presenterade Fama tre former av effektivitet i vilka han menade att marknaden kan 

kategoriseras som olika stark. Effektivitetsformerna visar gällande hur pass effektivt en 

prissättning sker av en finansiell tillgång (Fama 1970, s. 383).  

 

 Svag form – Information gällande historiska prisnivåer eller avkastningar återspeglas i 

priset på tillgången och denna information kan på så vis inte användas för att göra 

övervinster. Detta innebär att tillgångspriset svagt reflekterar det verkliga värdet på 

tillgången. 

 

 Semistark form – All offentlig tillgänglig information samt historisk information 

återspeglas i priset. Prissättningen är så pass effektiv att informationen här inte heller 

kan utnyttjas för att göra övervinster. 

 Stark form – All tillgänglig information (inklusive insiderinformation) återspeglas i 

priset och kan därmed inte användas för att göra övervinster. 
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Den effektiva marknadshypotesen har genom åren fått utstå en hel del kritik då det anses 

finnas viss tvekan till dess effektivitet. Många ekonomiska teorier bygger på antaganden om 

att individer agerar rationellt i sina beslut och väljer de investeringar som maximerar nyttan 

och avkastningen, liksom EMH. Under senare år har EMH utsatts för kritik från bland annat 

en relativt ung gren inom den finansiella ekonomin, behavioral finance
7
. Behavioral finance 

bygger på tanken om att de ekonomiska grundtankarna i huvudsak kombineras med psykologi 

och studerar psykologiska och sociala faktorer vid individers investeringsbeslut och vilken 

påverkan dessa har på aktiemarknaden (Baker & Ricciardi, 2014). Den största skillnaden 

mellan resonemangen är att till skillnad mot EMH, hävdar behavioral finance att individer 

inte alltid är rationella i sina investeringsbeslut.  

 

3.4 Regression mot medelvärde 

Tanken bakom regression mot medelvärde är att ett utfall eller en prestation påverkas till en 

del som är grundat i förmåga och en del som är slumpmässig. Slumpen följer en 

sannolikhetsfördelning, mest troligt en normalfördelning, vilket gör att desto längre från 

medelvärdet åt något håll ett utfall eller en prestation är desto mindre sannolikhet är det att 

utfallet kommer att upprepas i nästkommande perioder. Med största sannolikhet hamnar nästa 

utfall närmre det tänkta medelvärdet, vilket gör att en bra prestation i regel följs av en sämre 

och en dålig prestation i regel följs av en bättre (Kahneman, 2011). Murstein (2003) menar att 

mycket tyder på att fonder som presterat orimligt bra eller dåligt har gjort detta till största del 

på grund av slumpen. Murstein menar också att studier visar på att historiska data inte kan 

förutspå framtida kursrörelser av samma anledning.  

                                                        
7 Den svenska benämningen för behavioral finance är beteendefinans. 
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4. Metod och data 

 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras de metoder som används för att besvara de inledande 

frågeställningarna samt används för att uppnå uppsatsens syften. Här redogörs också för de 

data- och urvalsmetoder som använts för att beräkna effektiva fronter och optimerade 

portföljer.  

 

För att analysera hur förvalsalternativet förhåller sig till potentiella aktiva val av portföljer 

med avseende på risk och avkastning har vi valt att göra en teoriprövande uppsats. För att 

kunna besvara den inledande frågeställningen beräknas effektiva fronter och optimerade 

portföljer. I denna uppsats används Microsoft Excel för lättare bearbetning av fonddata och 

för utformning av de olika tabellerna. För den mer avancerade bearbetningen och beräkningar 

används R, vilket är ett programspråk för statistikberäkning och grafisk presentation. 

Bearbetning i R kan vara omvandling och omstrukturering av data för att i detta fall kunna 

göra de skattningar och beräkningar som krävs för att kunna besvara problemformuleringarna. 

R tillåter användaren att addera funktionalitet till sina beräkningar genom att definiera egna 

funktioner vilket ger användaren möjlighet att lösa problem som många andra program inte 

klarar av. En djupgående presentation med aktuell R-kod finns i bilaga 1. 

 

Inledningsvis rensas fonddatasetet på de variabler som anses vara irrelevanta för 

undersökningen (fondnummer, fondbolag, valuta, valutakurs köp, valutakurs sälj, fondkurs 

köp och fondkurs sälj) och kvar blir fondnamn, datum, fondkurs SEK köp och fondkurs SEK 

sälj. Därefter beräknas en ny variabel genom att uppskatta medelvärdet av fondkurs SEK köp 

och fondkurs SEK sälj. De gamla variablerna tas sedan bort och den nya variabeln är den 

fondkurs som används för resterande beräkningar i uppsatsen. Genomgående i denna uppsats 

beräknas avkastningarna på veckonivå och därför reduceras fonddatasetet till att enbart 

innehålla tisdagskurser (vilken dag som väljs har varken teoretiskt eller praktiskt någon 

påverkan på resultatet).    

 

De historiska fondkurser som uppsatsen bygger på hämtas direkt från Pensionsmyndighetens 

hemsida
 
 genom deras fonddataarkiv. Den valda tidsperioden 2000 - 2014 ger oss en total 

tidsrymd på 15 år. Vidare delas fonddatasetet upp i löpande femårsperioder (2000 - 2004, 

2001 - 2005, ... 2010 - 2014) där varje femårsperiod används som ett eget dataset. Detta ger 
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totalt över hela undersökningsperioden elva stycken dataset. Femårsperioder används för att 

få en rimlig skattning av förväntad avkastning och risk då osäkerheten med att använda 

kortare perioder är att brus i form av slump kan ha större påverkan. Vid längre tidsperioder 

blir data mindre relevant på grund av strukturell omvandling på finansmarknaden. För 

tidsperioderna mellan 2000 till 2009 (2000 - 2004, … 2005 - 2009) representerar 

Premiesparfonden förvalsalternativet vid jämförelsen. Åren efter (2006 - 2010, ... 2010 - 

2014) representeras förvalet av en kombination av Premiesparfonden och AP7 Aktiefond då 

bytet av förvalsalternativ skedde under 2010.  

 

Dessa dataset omstruktureras så att varje kolumn motsvarar en fond och dess respektive 

kurser och så att varje rad samtidigt motsvarar ett datum. Datapunkterna motsvarar då 

fondkurs för en given fond och ett givet datum (se figur 5). De fonder som saknar kursvärde 

vid första eller sista datumet i ett dataset för en given femårsperiod tas bort, då detta indikerar 

att fonden inte fanns som valbar i systemet vid tidsperiodens början eller vid tidsperiodens 

slut.  

 

 

 

 

Figur 5. Illustrativ bild för omstrukturerad data. 

 

 

En fond kan av någon anledning sakna kursvärden för ett givet datum och vad detta beror på 

kan vara svårt att avgöra. Många metoder i denna uppsats kräver fullständiga fonddataset och 

detta problem löses med hjälp av imputering av data, dvs. genom att ersätta eventuellt 

saknade värden i dataseten. Alternativet till att ersätta de värden som saknas är att helt ta bort 

de fonder eller datum som inte är fullständiga, vilket man helst vill undvika.  
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I denna uppsats används multipel imputering då det förekommer partiellt bortfall i den data 

som används. Denna imputation sker med hjälp av en algoritm med benämningen MICE
8
 (van 

Buuren, 2012). Idén med multipel imputation är att man med hjälp av det befintliga datasetet 

skapar ett antal nya fullständiga dataset, genom att ersätta de saknade värdena med 

uppskattade nya värden. I denna uppsats skapas fyra nya fullständiga dataset där varje enskilt 

missat värde skattas fyra gånger, en gång för varje nytt dataset. MICE-algoritmen genererar 

troliga värden som ersättare för de saknade värdena i vart och ett av de nya dataseten, vilka är 

slumpade ur en sannolikhetsfördelning anpassad för varje enskilt värde.  

 

För att bevara statistiskt oberoende, dvs. unbiasness, genomförs skattningar och beräkningar 

på respektive dataset. Slutskattningarna tas därefter fram genom att beräkna medelvärdet av 

skattningarna från de nya fullständiga dataseten (Rubin, 1987). Fördelen med MICE jämfört 

med exempelvis enkel imputation är att man tar vara på den information som osäkerheten 

med saknade värden ger (Jansson och Pavlov, 2013). 

 

Många av de fonder som finns att välja på i premiepensionssystemet liknar varandra, i det 

avseendet att de har liknande placeringsinriktningar och därmed kan ha hög korrelation. 

Korrelationsmåttet visar på sambandet mellan de två placeringarna, och vid hög korrelation 

rör sig fonderna väldigt lika i upp- och nedgång över den specifika perioden. Dessa fonder vill 

vi i undersökningen särskilja. Det finns dessutom en begränsning i hur många variabler
9
 som 

kan köras samtidigt i portföljoptimeringen vilket beror på begränsad datorkraft. På grund av 

dessa anledningar måste det göras ett urval av fonder till portföljoptimeringen. Detta görs 

genom att fördela fonderna i kluster efter hur de korrelerar med varandra. Tanken är att en 

fond per kluster väljs ut genom slumpning, vilken då representerar de övriga fonderna i 

samma kluster.  

 

För att göra detta urval används klustringsmetoden k-means för att dela upp fonddataseten i 

kluster. K-means definierar geometriska centrum för k antal kluster i dataseten och varje 

variabel tilldelas det kluster vars geometriska centrum den ligger närmast (Bishop, 2006). För 

att utvärdera vilket geometriskt centrum som ligger närmast används avståndsmåttet 

korrelationsdistans, då tanken är att de fonder som korrelerar med varandra ska tilldelas 

samma kluster. För varje enskild tidperiod görs en ny klustring av de slumpade fonderna. 

                                                        
8 Multiple Imputation by Chained Equations. 
9 Variabler i detta fall avser fondkurser. 
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För att avgöra hur många kluster som ska ingå vid varje skattning används tumregeln (se 

formel 2) (Kodinariya & Makwana (2013). I denna uppsats är antal kluster enligt tumregeln 

beräknat till tolv stycken.  

 

Formel tumregeln:  𝑘 = √
𝑛

2
 (2)  

 

 

Förklaring av formel: n motsvarar vanligtvis antal variabler i fonddataseten, dvs. antal fonder. 

I den här uppsatsen motsvarar n genomsnittligt antal variabler över de olika fonddataseten för 

respektive tidsperiod, detta för att standardisera skattningsprocessen. Den standardiserade 

skattningsprocessen bidrar till att antal kluster är konstant över hela undersökningsperioden. 

Exempel på hur klustring över en given tidsperiod kan se ut följer i bilaga 2.  

 

Ur vart och ett av de tolv klustren slumpas en fond fram. Nu har vi tolv stycken framslumpade 

fonder som var och en representerar en fond från respektive kluster. Av dessa framslumpade 

fonder skapas alla möjliga kombinationer om fem, detta då man som pensionssparare kan 

välja maximalt fem fonder i sitt PPM-sparande. Med tolv kluster ger detta totalt tolv 

framslumpade fonder, vilket genererar 792 möjliga portföljkombinationer. Detta upprepas på 

nytt för varje enskild tidperiod i undersökningsperioden. 

 

4.1 Portföljoptimering och effektiva fronten 

I syfte att identifiera den portfölj som har generat den högsta avkastningen givet samma risk 

som förvalsalternativet under en given tidsperiod, beräknas en effektiv front för varje 

portföljkombination av de framslumpade fonderna. För respektive tidsperiod genererar detta 

då 792 effektiva fronter. Av dessa fronter väljs sedan den front som kan uppvisa högst 

avkastning givet samma risk som förvalsalternativet under den givna tidsperioden. För den 

valda fronten identifieras en effektiv portfölj, dvs. den punkt längs fronten som har den högsta 

förväntade avkastningen givet samma risk som förvalsalternativet. Genom att beräkna 

ovanstående tre gånger för varje tidsperiod, dvs. beräkna tre fronter och identifiera tre 

optimerade portföljer för varje tidsperiod, minskar sannolikheten för att det ska uppstå ett 

snedvridet urval av fonder i urvalsprocessen jämfört med om bara en beräkning gjorts. Om 
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enbart en front beräknas och en optimerad portfölj identifieras per tidsperiod, kan urvalet bli 

icke-representativt för den givna tidsperioden och då försvåra och försämra analysen.  

 

Vid portföljoptimeringen identifieras förutom vilka fonder som ska ingå i portföljen, även 

dessa fonders optimala vikter för att uppnå en viss risk och därmed den förväntade 

avkastningen. Maxvikten för en enskild fond i respektive portfölj är 1 och minvikten är 0, där 

vikterna för hela portföljen summeras till 1. I denna uppsats föreligger inga restriktioner 

gällande maxvikt för den enskilda fonden vid optimeringen, vilket betyder att en fond i teorin 

kan uppta 100 procent av vikten i en optimerad portfölj.  

 

4.2 Effektiva fronten som placeringsstrategi 

I en intervju från 2012 rekommenderar Harry Markowitz, grundaren av den moderna 

portföljteorin, att sparare bör se över sina placeraringar årligen (IFA, 2012). För att besvara 

den inledande frågeställningen gällande effektiva fronten som årlig placeringsstrategi skapas 

tre teoretiska portföljer. Dessa tre portföljer skapas med placeringsstrategin att varje år 

placera i föregående tidsperiods optimerade portfölj givet samma risk som förvalsalternativet. 

De teoretiska portföljerna löper över tidsperioden 2005 - 2014, då den första optimerade 

portföljen löper från år 2000 - 2004 och placeras först året därpå. 

 

Den optimerade portföljen för tidsperioden 2000 - 2004 placeras alltså 2005 i motsvarande 

fonder med motsvarande vikter, för att sedan omplaceras nästkommande år, 2006, enligt den 

optimerade portföljen för tidsperioden 2001 - 2005. Detta upprepas löpande under den valda 

undersökningsperioden. Detta för att se om denna strategi kan generera en högre avkastning 

än förvalsalternativet. 

 

4.3 Metodkritik 

Kritik mot den moderna portföljteorin som metod i denna uppsats är att teorin bygger på 

stränga antaganden som kan vara svåra att tillfredsställa. Här tänker vi på 

rationalitetsantagandet i första hand. Många av metoderna i denna uppsats kräver också 

fullständiga dataset vilket gör att imputation är ett måste för att kunna genomföra dessa 

metoder. Ett alternativ skulle kunna vara att hitta metoder som inte kräver fullständiga 

dataset.  
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5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redogörs för de utfall och resultat våra beräkningar lett fram till samt en 

analys och diskussion kring dessa. Kapitlet avser besvara de inledande frågeställningarna i 

avsnitt 1.1 Problemformulering och 1.2 Syfte. 

 

5.1 Optimerade portföljer 

För att besvara den inledande frågeställningen gällande om det faktiskt funnits möjlighet att 

identifiera en portfölj givet samma risk som förvalsalternativet som skulle kunnat generera en 

högre avkastning, presenteras i detta kapitel resultat från de beräkningar som genomförts för 

respektive tidsperiod. Som ett illustrativt exempel på detta redovisas de resultat som generats 

för tidsperioden 2002 - 2006:3
10

. De 33 optimerade portföljerna
11

 och deras förväntade 

avkastningar som beräknats för respektive tidsperiod under undersökningsperioden 2000 - 

2014 sammanfattas i tabell 3. Detta för att tydligare få en överblick över de resultat som 

genererats i avsikt att besvara frågeställningen. 

 

 

 

Tabell 1, Framslumpade fonder. Framslumpade fonder ur de tolv klustren plus Premiesparfonden för tidsperioden 2002 - 

2006:3, samt de enskilda fondernas förväntade avkastning och risk. Avkastningen presenteras i logaritmerad form. 

 

                                                        
10 Den tredje slumpningen av tre för tidsperioden. 
11 11 tidsperioder och 3 slumpningar per tidsperiod. 

Fonder Förväntad avkastning Risk

JPM Investment Funds - Global Healthtech Fund -0,001222515 0,02629

Carnegie Småbolag 0,003448532 0,030849

Folksam LO Obligation 0,000136955 0,008131

AMF Pensions Räntefond - Sverige 0,000411583 0,007447

ABN AMRO Global Quant 0,00013511 0,025531

ING Index Linked Fund -  ING Contiuous Click Fund Euro 0,000774641 0,009822

Carnegie Fund - WorldWide Emerging Growth Sub-Fund -0,000879303 0,03088

Nordea Selekta Europa 0,00072322 0,027025

KPA Etisk Aktiefond 0,000802745 0,026613

Banco Samarit Pension 0,00112876 0,03157

ABN AMRO Aktiv 0,004474022 0,035924

Länsförsäkringar Tillväxtmarknadsfond 0,002562532 0,031614

Premiesparfonden 0,00136145 0,020665
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I tabell 1 visas de tolv fonder plus Premiesparfonden som har slumpats fram ur de tolv 

klustren och ska tillsammans representera ett diversifierat urval av premiepensionssystemets 

fonder under denna tidsperiod. I tabell 1 kan vi också avläsa att spridningen i tillgångsslag 

tycks vara god, då de flesta olika fondtyper, både gällande underliggande tillgångar och 

geografisk spridning, finns representerade. Därmed kan vi anta att det faktiskt finns spridning 

gällande förväntad avkastning, risk och samvariation mellan fonderna, vilket vi vill uppnå. 

 

 

Figur 6. Effektiv front beräknad för tidsperioden 2002 - 2006. 

 

Av de tolv presenterade fonderna i tabell 1 genereras den effektiva front som illustreras i figur 

6, genom det tillvägagångssätt som redogörs för i kapitel 4 Metod. Den asterisk (*) som 

tangerar den effektiva fronten motsvarar den optimerade portföljen, dvs. den kombination av 

fonder som givet samma risk som förvalsalternativet kan förväntas generera högst avkastning, 

enligt Markowitz moderna portföljteori. Den andra asterisken (*), som i detta exempel ligger 

under fronten, motsvarar förvalsalternativet. X-axeln motsvarar i figuren risk mätt i 

standardavvikelse och y-axeln logaritmerad förväntad avkastning beräknat som 
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medelavkastning över tidsperioden. Denna givna tidsperiod (2002 - 2006) för detta urval av 

fonder, har det gått att uppnå en högre avkastning med den givna risken.   

 

 

 

Tabell 2, Portföljvikter. Portföljallokering i den optimala portföljen för tidsperioden 2002 - 2006, givet samma risk som 

förvalsalternativet. 

 

 

Vi ser i tabell 1 att ABN AMRO Aktiv har den högsta skattade risken och förväntade 

avkastningen av de tolv framslumpade fonderna. Denna fond är också den som får den högst 

beräknade vikten i den optimerade portföljen som vi kan se i tabell 2. Tabell 2 visar de vikter 

som utgör den optimerade portföljen, givet samma risk som förvalsalternativet. Hade en 

pensionssparare placerat enligt denna portfölj 2002, hade avkastningen vid slutet av 2006 

varit högre än den avkastning förvalsalternativet genererade under samma tidsperiod. Detta 

visar tydligt att det under samma period funnits portföljer som givet samma risk presterat 

bättre än förvalsalternativet och därför kan man inte påstå att förvalsalternativet är fullständigt 

riskjusterat. 

 

 

 

 

 

Fond Portföljvikt

Carnegie Småbolag 0,245

Folksam LO Obligation 0

AMF Pensions Räntefond - Sverige 0,226

ING Index Linked Fund - ING Contiuous Click Fund Euro 0,097

ABN AMRO Aktiv 0,432
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Tabell 3, Förväntad genomsnittlig årlig avkastning. Förväntad genomsnittlig årlig avkastning för förvalsalternativet och de 

tre beräkningarna för respektive tidsperiod. I logaritmerad form.  

*2010 – 2014 är inte inräknad i summeringen då detta är skattningar avsedda för 2015. 

 

I tabell 3 sammanfattas resultaten för samtliga beräkningar över alla tidsperioder. I tabellen 

kan det avläsas att 22 av 24 portföljer mellan tidsperioderna 2000 - 2004 till och med 2007 - 

2011 har uppvisat en högre förväntad avkastning än förvalsalternativet. Detta innebär att de 

portföljer med högre förväntad avkastning också uppvisar en högre riskjusterad avkastning i 

och med att risknivån är densamma som för förvalsalternativet för den givna tidsperioden. 

Tabellen visar också att mellan tidsperioderna 2008 - 2012 till och med 2010 - 2014 har 

enbart 1 av 9 portföljer haft en högre förväntad avkastning än förvalsalternativet.  

 

Detta skulle kunna härledas till avregistreringen av Premiesparfonden och bytet till AP7 

Aktiefond under 2010. Under Premiesparfondens dagar (2000 - 2010) skulle spararen 

potentiellt ha kunnat placerat i en portfölj med andra fonder som skulle genererat högre 

avkastning givet samma risk. I en artikel publicerad på Avanzas hemsida 2009 påstås det att 

75 procent av de valbara fonderna i PPM-systemet hade presterat bättre än Premiesparfonden 

de senaste fem åren. Detta ses tydligt då nästan samtliga utvalda effektiva fronter med 

marginal kan påvisa portföljer som har haft en högre avkastning givet samma risknivå just 

denna tidsperiod.  

 

År Förvalsalternativet 1 2 3

2000-2004 -0,048 0,078 -0,004 0,110

2001-2005 0,017 0,001 0,215 0,074

2002-2006 0,054 0,065 0,082 0,116

2003-2007 0,119 0,123 0,231 0,137

2004-2008 -0,001 0,044 0,003 0,092

2005-2009 0,043 0,110 0,060 0,087

2006-2010 0,016 0,037 0,023 0,079

2007-2011 -0,026 -0,013 -0,055 0,042

2008-2012 0,001 -0,002 -0,043 -0,010

2009-2013 0,128 0,124 0,128 0,154

2010-2014* 0,125 0,074 -0,046 -0,039

Logaritmerad förväntad avkastning 0,303 0,567 0,641 0,882

Förväntad värdeökning (%) 35,43% 76,25% 89,89% 141,51%



 33 

5.2 Resultat av de tre teoretiska portföljerna 

I kapitel 1.1 Problemformulering ställer vi oss frågan “om man följer rekommendationerna att 

se över sitt PPM-sparande en gång om året, och kontinuerligt omallokerar sitt sparande enligt 

Markowitz moderna portföljteori, kan man givet samma risk generera en högre avkastning än 

förvalsalternativet?”. För att besvara detta har tre teoretiska portföljer tagits fram som följer 

placeringsstrategin att årligen omallokera sitt sparande till den optimerade portföljen för 

föregående tidsperiod, givet samma risk som förvalsalternativet. I tabell 4 presenteras 

resultatet för beräkningarna av dessa tre portföljer. 

 

 

 

 

Tabell 4, Faktiskt avkastning för teoriska portföljer samt förvalsalternativet. Tabellen visar logaritmerad avkastning för de 

tre teoretiska portföljerna samt förvalsalternativet år för år. Den nedersta raden visar den procentuella värdeökningen för 

respektive portfölj över hela tidsperioden. 

 

Här kan man tydligt se att samtliga teoretiska portföljer har presterat betydligt sämre än 

förvalsalternativet under denna tioårsperiod. Detta tyder på att Markowitz rekommendation i 

detta utförande har varit ett sämre alternativ än att placera passivt genom förvalsalternativet.  

 

Skattningarna i tabell 3 visar förväntad årlig avkastning, dvs. den avkastning vi förväntar oss 

uppnå nästkommande period. Genom att jämföra den totala förväntade avkastningen i tabell 3 

med den totala faktiska avkastningen i tabell 4 kan vi se hur väl den använda 

placeringsstrategin har fungerat. Alla tre teoretiska portföljer har uppvisat en lägre faktisk 

År\Portfölj Förvalsalternativet Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3

2005 0,222 0,432 0,364 0,282

2006 0,089 -0,052 0,149 0,002

2007 0,036 0,001 -0,044 0,053

2008 -0,416 -0,430 -0,674 -0,333

2009 0,286 0,221 0,120 0,166

2010 0,085 0,062 0,110 0,014

2011 -0,122 -0,124 -0,090 -0,109

2012 0,171 0,067 0,112 -0,054

2013 0,222 -0,030 -0,035 0,183

2014 0,269 0,126 -0,007 0,197

Logaritmerad avkastning 0,842 0,274 0,006 0,401

Värdeökning (%) 132,14% 31,48% 0,56% 49,27%
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avkastning jämfört med den skattade förväntade avkastningen. För förvalsalternativet är det 

tvärt om, dvs. det har presterat bättre än förväntat. Detta tyder på att det under den här 

tidsperioden inte har gått att göra övervinster med denna placeringsstrategi.  

 

Bytet till AP7 Aktiefond skedde strax efter den stora finanskrisen 2008. I den generellt 

kraftiga återhämtningen har hävstången på 1,5 hjälpt fonden till dess höga avkastning men 

också dess höga risk. De fonder som väljs i det tre teoretiska portföljerna måste matcha 

risknivån för AP7 Aktiefond, vilket leder till att risken pressas upp och att bara en viss typ av 

fonder kan matcha detta. Denna typ av fonder har de senaste åren varit 

tillväxtmarknadsfonderna som haft en svag utveckling. Detta visas i tabellen då 

förvalsalternativet visat en bättre utveckling än de teoretiska portföljerna. Denna hävstång kan 

dock ha en baksida, då fonden vid ett börsfall kommer att minska 50 procent mer i värde än 

jämförelseindex. Detta har inte skett i så stor utsträckning ännu under AP7 Aktiefonds dagar.   
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6. Diskussion och slutsats 

 

Detta avsnitt avser diskussion gällande de reslutat som presenterats i avsnitt 5 Resultat och 

analys.  Resultatanalysen har för avsikt att kopplas till de teorier som presenterats i avsnitt 3 

Teori.  

 

Problemet med den moderna portföljteorin ligger i att det kan vara svårt att identifiera dessa 

portföljer innan den stora delen av värdeuppgången för fonderna skett då portföljerna baseras 

på historiska data. I och med att de fonder som påvisat den högst skattade förväntade 

avkastningen givet risknivå också är de som faktiskt presterat bäst, inkluderas de då i de 

optimerade portföljerna. Det är alltså dessa fonder som blir utvalda i portföljvalsstrategin som 

Markowitz rekommenderar. Detta leder till att dessa fonder antas vara de som kommer 

prestera bäst även i kommande tidsperiod, vilket i sin tur leder till att man baserar sitt 

sparande på historisk uppgång, vilket enligt flera teorier inte är någon garanti för att det 

fortsatt ska ge bra avkastning. 

 

Detta syns också på de vikter som tas fram för respektive fond vid optimering av portföljerna. 

Värt att poängtera är att portföljerna i vissa fall kan ha stor vikt i en enskild fond. Om en fond 

överpresterat får den troligtvis en större vikt i optimala portföljen, vilket i nästkommande 

tidsperiod potentiellt kan ge negativa konsekvenser för sparandet.  

Kendalls teori Random walk och Famas teori gällande effektiva marknadshypotesen, EMH, 

understryker båda samma sak, att historisk data inte kan användas för att förutse framtida 

tillgångspriser då all tillgänglig information på marknaden redan speglas i dessa. Resultaten 

från de tre teoretiska portföljerna visar att det skulle kunna finnas stöd för dessa teorier då de 

visar ett osammanhängande mönster och inte presterar i linje med förväntningarna, med 

utgångspunkt i den moderna portföljteorin. Med utgångspunkt i EMH är framtida information 

slumpmässig och oförutsägbar och det är denna information som påverkar priserna. Sett från 

pensionsspararens perspektiv finns det inga möjligheter att utnyttja information för 

övervinster då denna inte är tillgänglig mer än i historisk form och då redan är inräknad i 

dagens pris, dvs. marknaden är svagt effektiv. Då premiepensionen enbart kan placeras i 

fonder innehållandes ett stort antal olika värdepapper och därmed inte placeras direkt i de 

enskilda bolagen, är insiderinformation i det enskilda bolaget extremt marginaliserad och 

kommer i praktiken inte ha någon effekt på en sparares förmåga att kunna överavkasta. Detta 
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kommer med andra ord inte ha någon signifikant påverkan på fonden som helhet då detta 

bolag endast innehar liten andel i en specifik fond.  

 

EMH bygger bland annat på antagandet om rationalitet hos spararen. Denna rationalitet har i 

många fall ifrågasatts då antagandet i mångas mening anses orimligt i och med att det finns 

brister i människans beslutsfattande. Vi tänker att detta kan bero på den enskilda individens 

engagemang och tidsinvestering, vilket kan leda till kunskapsbrister. Detta kan ge sig uttryck i 

att man inte alltid väljer de fonder som har den högsta riskjusterade avkastningen, att man i 

detta fall då ligger passiv i förvalsalternativet eller väljer andra placeringsalternativ som kan 

vara irrationella. Forskningsgrenen behavioral finance hävdar just detta, att irrationalitet är en 

viktig faktor vid val av placering, vilket motsäger Effektiva marknadshypotesens antagande 

om rationalitet. Regression mot medelvärde är en teori inom behavioral finance och skulle 

potentiellt kunna förklara resultaten i uppsatsen och varför Markowitz rekommendation inte 

fungerat under dessa förutsättningar. 

 

De fonder som väljs ut i de teoretiska portföljerna är ofta de som presterat bäst relativt sett 

under föregående period, och enligt teorin regression mot medelvärde kommer utfallet för 

dessa fonder med högre sannolikhet vara sämre under nästkommande period jämfört med 

utfallet under skattningsperioden. Dessa fonder har troligen överpresterat och förmodligen 

kan en stor del av detta förklaras av ren slump. Denna slumpvariabel har en 

sannolikhetsfördelning och en kraftig värdeuppgång kan många gånger klassas som ett 

extremvärde, och detta extremvärde har därför en liten sannolikhet att upprepas. Sambandet 

gäller också omvänt för de fonder som underpresterat. Enligt detta resonemang kan det då 

anses irrationellt att placera i de fonder som haft en kraftig oförklarlig uppgång. 

 

Effektiva marknadshypotesen, Random walk och regression mot medelvärde visar på samma 

sak, att det inte går att göra övervinster givet den historiska datan. Då Markowitz teori bygger 

på just historiska data, går den emot dessa tre teorier.   

 

Slutsatsen i denna uppsats är således att det faktiskt har gått att uppnå en högre avkastning än 

förvalsalternativet givet samma risknivå under den undersökningsperiod som uppsatsen är 

baserad på. Problemet ligger i huvudsak i att det är svårt att i förväg avgöra vilka fonder som 

är bra respektive mindre bra.  

 

De teoretisk portfölj baserade på de optimerade portföljerna över tidsperioden uppvisade låg 
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faktisk avkastning i jämförelse med förvalsalternativet. Detta är intressant då den beräknade 

förväntade avkastningen var mycket högre. Förklaringen till detta finner vi i att de fonder som 

överavkastat en specifik tidsperiod, blir valda till nästa tidsperiod och när de i nästkommande 

tidsperiod inte uppvisar samma värdeutveckling bidrar de till att portföljen som helhet inte 

presterar i linje med förväntningarna som underligger teorin. 
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Bilaga 1 – En djupgående presentation av metod och tillvägagångssätt med 

R-kod 
 

Denna bilaga presenterar ett de urval av den R-kod som används under kapitel 3 metod och 

tillvägagångssätt. Kod är grå markerat och förklaring för koden kommer innan själva koden. 

 

Illustrativt exempel, optimering givet en önska avkastning från kapitel 3.1: 

library(quadprog) 

abc<-framslumpat[[1]][, cbind("Folksams Obligationsfond", "SPP Generation 40-

tal","Skandia Japan")] 

Dmat<- 2*cov(abc) 

dvec<- rep(0, ncol(abc)) 

Amat<- cbind(colMeans(abc),rep(1, ncol(abc)), diag(ncol(abc))) 

bvec = c(0.0002,1, rep(0,ncol(abc))) 

 

solve.QP(Dmat=Dmat, dvec=dvec, Amat=Amat, bvec=bvec, meq=2)$solution 

 

vikter<- solve.QP(Dmat=Dmat, dvec=dvec, Amat=Amat, bvec=bvec, meq=2)$solution 

names(vikter)<- colnames(abc) 

 

 

1. Import av data, bearbetning och imputation. 
 

Fonddata för åren 2000-2006 finns tillgängliga i textfilsformat, vilket gör att det är enklast att 

direktimportera dessa till R. Nedan visas kod för import av fonddata för 2000. 

temp <- tempfile() 

download.file("https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.70e56c27145a7fdc95831

533/1256043814065/hist-fondkurser2000.zip",temp) 

d00 <- read.table(unz(temp, "Fondkurser 2000.txt"),header = TRUE, sep = "\t") 

unlink(temp) 

För att rensa bort irrelevanta variabler. 

d00<-d00[-c(1,2,4,6,7,8,9)] 

Fonddata för 2007 och framåt är uppdelat kvartalsvis och finns att hämta i xls-format. Innan 

import till R rensas data på irrelevanta varibler i Excel och sparas om som csv-format. 

d071<-read.csv("C:/Users/Nils-Henrik/Google 

Drive/Uppsats/data/Fonddata/CSV/Fondandelskurser 2007 1.csv",header=TRUE, sep=";") 

d072<-read.csv("C:/Users/Nils-Henrik/Google 

Drive/Uppsats/data/Fonddata/CSV/Fondandelskurser 2007 2.csv",header=TRUE, sep=";") 

d073<-read.csv("C:/Users/Nils-Henrik/Google 

Drive/Uppsats/data/Fonddata/CSV/Fondandelskurser 2007 3.csv",header=TRUE, sep=";") 

d074<-read.csv("C:/Users/Nils-Henrik/Google 

Drive/Uppsats/data/Fonddata/CSV/Fondandelskurser 2007 4.csv",header=TRUE, sep=";") 

Koden binder samman data för fyra kvartal till ett år och ändrar kolumnnamnen till samma 

som de andra dataseten. 

d07<-rbind(d071,d072,d073,d074) 

colnames(d07)<-colnames(d05) 

Denna funktion binder samman data för de tidsperioder man vill använda. 

tidsperiod<-function(data1,data2,data3,data4,data5){ 

    d<-rbind(data1,data2,data3,data4,data5) 

  return(d) 



 43 

} 

Ett exempel på hur en sammanbindning kan se ut. 

d<-tidsperiod(d010,d011,d012,d013,d014) 

Fonddata har vid det här steget följande format: 

 
 

Ändrar Datumvariabeln till numerisk, detta för att kunna välja ut en veckodag i kommande 

steg. 

d$DATUM<-as.numeric(as.Date(d$DATUM)) 

Skapar en ny variabel som motsvarar veckodagar. 

d$MODULO <- d$DATUM %% 7 

För att enbart behålla data för en veckodag (tisdag) körs följande kod. 

d<- subset(d, MODULO == 5) 

Koden nedan ändar kommatecken till punkter, skapar en ny variabel, som är medelvärdet av 

köp- och säljkurs, och tar i sista steget bort variabler som inte längre behövs. 

d$FONDKURS_SEK_KÖP <- gsub(",", ".", d$FONDKURS_SEK_KÖP) 

d$FONDKURS_SEK_SÄLJ <- gsub(",", ".",d$FONDKURS_SEK_SÄLJ) 

d$KURS<-

(as.numeric(d$FONDKURS_SEK_KÖP)+as.numeric(d$FONDKURS_SEK_SÄLJ))/2 

d<-d[-c(3:5)] 

Fonddata har vid det här steget följande format: 

 
En vektor skapas innehållandes datum. Denna vektor kommer att användas i kommande steg. 

DATUM<-seq(min(d$DATUM),max(d$DATUM), by=7 ) 

Denna kod delar upp datasetet var fond för sig i en lista, en lista är ett objekt som kan 

innehålla flera matriser, vektorer, dataramar osv. I steg två tas de fonder som eventuellt helt 

saknar data bort. 

d2<-split(d,d$FONDNAMN ) 

d2<-Filter(function(x) dim(x)[1] > 0, d2) 

Detta är ett exempel på hur kan se ut: 

 
Denna nästlade for loop loopar igenom alla olika list-elementen och byter namn på KURS-

variabeln till fondnamnet för respektive fond.  

  for(j in 1:length(d2)){ 

    for(i in 1:length(d2)) 

      if(d2[[i]][1,1]==names(d2)[j]) colnames(d2[[i]])[3]<-names(d2)[j] 
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  } 

Denna loop tar bort variabeln FONDNAMN. 

for(i in 1:length(d2)){ 

    d2[[i]]<-d2[[i]][-1] 

      } 

 
I detta steg sätts alla fonder samman till ett dataset igen. 

  d3<-as.data.frame(DATUM) 

    for(i in 1:length(d2)){ 

    d3<- merge(d3, d2[[i]], by="DATUM", all.x = TRUE) 

  } 

Här tas eventuella raddubbletter bort. 

d3<-d3[!duplicated(d3$DATUM),] 

Namnger raderna med datum och tar bort datum som variabel.  

row.names(d3)<-as.character(d3$DATUM) 

    d3<-d3[-1] 

 
 

Tar bort radar som enbart innehåller saknade värden (NA/not available). 

d4<-d3[rowSums(is.na(d3)) !=ncol(d3),] 

Dessa två loopar tar bort fonder som antigen inte fanns tillgängliga i början av perioden eller i 

slutet av perioden. 

na<-vector(,length(d4)) 

  for(i in 1:length(d4)){ 

    na[i]<-is.na(d4[1,i]) 

  } 

    na1<-which(na==("TRUE")) 

    d5<-d4[,-na1] 

    na<-vector(,length(d5)) 

  for(i in 1:length(d5)){ 

    na[i]<-is.na(d5[nrow(d5),i]) 

  } 

    na1<-which(na==("TRUE")) 

    d7<-d5[,-na1] 

 

Nästa steg är imputering av saknade värden. Här används två paket, Parallell och Mice. Mice 

innehåller funktioner för den multipla imputationen. Multipel imputation med Mice är en 

process som kan ta väldigt lång tid och för att öka hastigheten används funktioner i Parallell 

som gör det möjligt att dela upp processen på flera processorkärnor och därmed korta ner 

tiden för körningen. 

library(parallel)   

library(mice) 
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Innan imputeringsprocessen börjar tas de fonder som har outflux-värde under 0,5 bort. 

Outflux-värde är ett mått på hur väl en variabel kan bli imputerad. Med låga värden blir 

imputationen med stor risk dålig. Ett lågt outflux beror nästan uteslutande på att variabeln har 

ett väldigt stort antal saknade värden. Denna körning ger fyra fullständiga dataset, dvs fyra 

dataset där saknade värden ersätts med imputerade. 

fx<-flux(d7) 

outlist <- row.names(fx)[fx$outflux < 0.5] 

d8 <- d7[, !names(d7) %in% outlist] 

cores <- 4 

cl <- makeCluster(cores) 

clusterSetRNGStream(cl) 

clusterExport(cl, "d8") 

clusterEvalQ(cl, library(mice)) 

imputation <-  

  parLapply(cl = cl, X = 1:cores, fun = function(no){ 

    mice(d8, m = 1, pred = quickpred(d8)) 

  }) 

stopCluster(cl) 

 

De fyra dataseten läggs in i en lista.  

d10_14<-list() 

for(i in 1:4){ 

  d10_14[[i]]<-complete(imputation[[i]]) 

  d10_14[[i]]<-d10_14[[i]][,colSums(is.na(d10_14[[i]]))==0 ] 

 } 

 

 

2. Genomförande 
Det första som görs är att beräkna avkastning och logaritmerad avkastning. Avkastning 

använd senare som en input i klustringen. Den logaritmerade avkastningen används för övriga 

beräkningar. 

Denna funktion returnerar en lista med logaritmerad avkastning för vart och ett av de fyra 

dataseten. Inputen är listan med de fyra fullständiga dataseten från imputeringen. 

flogAvk<-function(lista){ 

logAvk1<- log(tail(lista[[1]], -1)/head(lista[[1]], -1)) 

logAvk2<- log(tail(lista[[2]], -1)/head(lista[[2]], -1)) 

logAvk3<- log(tail(lista[[3]], -1)/head(lista[[3]], -1)) 

logAvk4<- log(tail(lista[[4]], -1)/head(lista[[4]], -1)) 

return(list(logAvk1,logAvk2,logAvk3,logAvk4)) 

} 

Denna funktion returnerar medelavkastningen över de fyra dataseten för varje enskild 

observation. Inputen är listan med de fyra fullständiga dataseten från imputeringen. 

fAvk<-function(lista){ 

Avk<- ((tail(lista[[1]], -1)/head(lista[[1]], -1))-1)+((tail(lista[[2]], -1)/head(lista[[2]], -1))-

1)+((tail(lista[[3]], -1)/head(lista[[3]], -1))-1)+((tail(lista[[4]], -1)/head(lista[[4]], -1))-1) 

Avk<-Avk/4 

return(Avk) 

} 

Denna funktion delar in fonderna i kluster. Input är Avk från föregående funktion. 

fklustring<- function(Avk){ 
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    d10 <- t(scale(Avk)) 

    fit <- kmeans(d10, centers=12) 

    aggregate(d10,by=list(fit$cluster),FUN=mean) 

    d11 <- data.frame(d10, fit$cluster) 

  return(d11) 

} 

Som exempel, delar av kluster 1 vid en körning. 

 
 

Denna funktion slumpar ut en fond från vart och ett av de 12 klustrerna för att i nästa steg 

plocka ut dessa ur respektive dataset och i sista steget returnera en lista innehållandes fyra 

dataset med de tolv framslumapde variablerna. Input är resultatet från klustringen i 

föregående funktion och listan med den logartimerade avkastningen.   

sampling<- function(datamedkluster, logAvk){ 

    samp<-vector(,length(table(datamedkluster$fit.cluster))) 

    for(i in 1:length(table(datamedkluster$fit.cluster))){ 

    samp[i]<-sample(row.names(datamedkluster[(datamedkluster$fit.cluster==i),]),1) 

  } 

    d12<-matrix(,nrow(logAvk[[1]]),length(samp)) 

  for(j in 1:length(logAvk[[1]]) ){ 

    for(i in 1:length(samp)){ 

      if(colnames(logAvk[[1]])[j]==samp[i]) d12[,i]<-logAvk[[1]][,j] 

    } 

  } 

   

  d13<-matrix(,nrow(logAvk[[2]]),length(samp)) 

  for(j in 1:length(logAvk[[2]]) ){ 

    for(i in 1:length(samp)){ 

      if(colnames(logAvk[[2]])[j]==samp[i]) d13[,i]<-logAvk[[2]][,j] 

    } 

  } 

   

  d14<-matrix(,nrow(logAvk[[3]]),length(samp)) 

  for(j in 1:length(logAvk[[3]]) ){ 

    for(i in 1:length(samp)){ 

      if(colnames(logAvk[[3]])[j]==samp[i]) d14[,i]<-logAvk[[3]][,j] 

    } 

  } 
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  d15<-matrix(,nrow(logAvk[[4]]),length(samp)) 

  for(j in 1:length(logAvk[[4]]) ){ 

    for(i in 1:length(samp)){ 

      if(colnames(logAvk[[4]])[j]==samp[i]) d15[,i]<-logAvk[[4]][,j] 

    } 

  } 

   

  colnames(d12)<-samp 

  colnames(d13)<-samp 

  colnames(d14)<-samp 

  colnames(d15)<-samp 

  return(list(d12,d13,d14,d15)) 

} 

 

Denna funktion genererar alla möjliga kombinationer om fem för de framslumpade fonderna i 

föregående funktion i var och ett av de fyra dataseten. Dessa kombinationer om fem lagras i 

matriser och för varje given femkombination beräknas medelvärden för varje observation 

över de fyra dataseten. För att förtydliga; 792*4 matriser blir 792 matriser med medelvärden.  

På samma sätt beräknas kovariansmatriser ut.  Outputen blir en lista med två listor, en lista 

med alla portföljkombinationerna och en lista med kovariansmatriser för alla 

portföljkombinationer. 

 

kombinationermedelvardencov<-function(framslumpat){ 

   

  d13<-combn(as.data.frame(framslumpat[[1]]),5, simplify = FALSE) 

  d14<-combn(as.data.frame(framslumpat[[2]]),5, simplify = FALSE) 

  d15<-combn(as.data.frame(framslumpat[[3]]),5, simplify = FALSE) 

  d16<-combn(as.data.frame(framslumpat[[4]]),5, simplify = FALSE) 

   

  d17<-list() 

   

  for(i in 1:length(d13)){ 

     

    d17[[i]]<-(d13[[i]]+d14[[i]]+d15[[i]]+d16[[i]])/4 

     

  } 

    

  d18<-list() 

  for(i in 1:length(d13)){ 

     

    d18[[i]]<-(cov(d13[[i]])+cov(d14[[i]])+cov(d15[[i]])+cov(d16[[i]]))/4 

     

  } 

  return(list(d17,d18)) 

} 

 

 

Koden nedan delar upp listan från föregående funktion en för avkastning och en för 

kovariansmatriserna. 
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ret<-retcov[[1]] 

covv<-retcov[[2]] 

För portföljoptimeringen behövs paketen Quadprog och Tseries. Quadprog för att lösa 

andragradsprogrammeringsproblem och Tseries för dess funktion portfolio.optim. 

library(quadprog) 

library(tseries) 

Funktionen nedan är skriven av Guy Yollin och lånad från hans föreläsning R Tools for 

Portfolio Optimization. Funktionen beräknar värden för en effektiv front vid inmatning av 

medel avkastning och covariansmatris.  

effFrontier = function (averet, rcov, nports = 20, shorts=T, wmax=1) 

{ 

  mxret = max(abs(averet)) 

  mnret = -mxret 

  n.assets = ncol(averet) 

  reshigh = rep(wmax,n.assets) 

  if( shorts ) 

  { 

    reslow = rep(-wmax,n.assets) 

  } else { 

    reslow = rep(0,n.assets) 

  } 

  min.rets = seq(mnret, mxret, len = nports) 

  vol = rep(NA, nports) 

  ret = rep(NA, nports) 

  for (k in 1:nports) 

  { 

    port.sol = NULL 

    try(port.sol <- portfolio.optim(x=averet, pm=min.rets[k], covmat=rcov, 

                                    reshigh=reshigh, reslow=reslow,shorts=shorts),silent=T) 

    if ( !is.null(port.sol) ) 

    { 

      vol[k] = sqrt(as.vector(port.sol$pw %*% rcov %*% port.sol$pw)) 

      ret[k] = averet %*% port.sol$pw 

    } 

  } 

     

  return(list(vol = vol, ret = ret)) 

} 

 

Input i denna funktion är listan med alla portföljkombinationer, listan med alla 

kovariansmatriser och en serie logartimerade avkastningar för förvalsalernativet. Funktionen 

beräknar en effektiv front för varje portföljkombination för att i ett andra steg filtrera ut den 

front som innehåller den punkt som givet samma risk som förvalsalternativet har högst 

förväntad avkastning. Funktionen returnerar en lista med värden för den effektiva fronten, 

värden för den optimerade portföljen, indexvärdet av den portföljkombination som kunde 

generera den punkt som, givet samma risk som förvalsalternativet, har högst förväntad 

avkastning och sist också förväntad avkastning för den punkt på den effektiva fronten som, 

givet samma risk som förvalsalternativet, har högst förväntad avkastning. 

 

effropt<- function(ret, covv, premiesparfonden_AP7aktiefond){ 
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  effr<-list() 

   

  for(i in 1:length(ret)){ 

         

    effr[[i]]<-effFrontier(averet=matrix(colMeans(ret[[i]]), nrow=1), rcov=covv[[i]],nports = 

200, shorts=F, wmax=1) 

     

  } 

   

  for(i in 1:length(effr)){ 

    effr[[i]]$vol[is.na(effr[[i]]$vol)] <- 0 

    effr[[i]]$ret[is.na(effr[[i]]$ret)] <- 0 

     

  } 

  myvec<-vector() 

  for(i in 1:length(effr)){ 

    myvec[i]<-max(effr[[i]]$ret[(round(effr[[i]]$vol, 

3)==round(sd(premiesparfonden_AP7aktiefond),3))]) 

     

  } 

  myvec[is.na(myvec)] <- 0 

  maxmyvec<-max(myvec) 

  myvecmax<-which.max(myvec) 

   

  ef<-effFrontier(averet=matrix(colMeans(ret[[which.max(myvec)]]), nrow=1), 

rcov=covv[[which.max(myvec)]],nports = 200, shorts=F, wmax=1) 

     

  opt<-as.data.frame(portfolio.optim(as.matrix(as.data.frame(ret[which.max(myvec)])), 

pm=max(myvec))[3:4]) 

   

  return(list(ef,opt,myvecmax,maxmyvec)) 

} 

 

Denna kod skriver ut en graf med en effektiv front, en röd asterisk för förvalsalternativet och 

en svart asterisk för den optimerade portföljen. 

plot(efffr[[1]]$vol,efffr[[1]]$ret, type="l",ylab="Förväntad avkastning", xlab="Risk", 

main="2010-14:3", ylim=c(-0.001,0.003)) 

points(sd(logAvkPremiesparfonden_AP7Aktiefond),mean(logAvkPremiesparfonden_AP7Akt

iefond), pch=8, cex=4, col="red") 

points(efffr[[2]]$ps,efffr[[2]]$pm,pch=8, cex=4) 

 

För hitta vilka vikter och fonder som ingår den optimerade portföljen. 

portfolj<-t(as.data.frame(portfolio.optim(as.matrix(as.data.frame(ret[efffr[[3]]])), 

pm=efffr[[4]])$pw)) 

rownames(portfolj)<-NULL 

portfolj<-round(portfolj,3) 

namn<-(ret[efffr[[3]]]) 

colnames(portfolj)<-colnames(namn[[1]]) 
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Bilaga 2 – Exempel på klusterindelning 

 

I denna bilaga presenteras klusterindelningen av fonderna under tidsperioden 2010 - 2014. 
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