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Sammandrag 
Tjänstepensionen utgör en viktig del av en individs pension och prognoser visar att den kommer 

utgöra en allt större del av den totala pensionen. Trots den ökande betydelsen är kunskapsen 

kring tjänstepensionen låg. Varje tjänstepensionsavtal har ett ickevals-alternativ som sparare 

som inte gör ett eget val, soffliggarna, hamnar i. 

 

Denna uppsats undersöker vilka skillnader som finns mellan ickevals-alternativen i de fyra 

största tjänstepensionsavtalen: ITP, PA 16, AKAP-KL/KAP-KL och SAF-LO. Skillnaderna 

som studeras är värdeökning till följd av den årliga avkastningen under perioden 2008-2018, 

risk i form av standardavvikelse och känslighet för förändringar på marknaden (Beta), 

Sharpekvoten och Jensens alfa. 

 

Resultatet visar att det finns ekonomiskt sigfnikanta skillnader i alla av de prestationsmått som 

undersöks. Några statistiska skillnader i differensen i den genomsnittliga avkastningen eller 

differensen i Jensens alfa när beta är kontrollerat för finnes ej.  

 

Nyckeltal: Tjänstepension; ickevals-alternativ; CAPM; beta; Jenses alfa 
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Abstract 
Occupational pension is an important part of an individual’s pension and projections show 

that it will make up an increasingly larger part of the total pension. Despite its increasing 

importance, the knowledge regarding occupational pension is low. Each occupational pension 

agreement has a default alternative where the savings of the people who do not make a choice 

of their own, the idlers, end up in. 

 

This thesis examines if and what differences exist between default alternatives in the four 

largest occupational pension agreements: ITP, PA 16, AKAP-KL/KAP-KL and SAF-LO. The 

examined differences are the yearly returns and the value increase it results in during the 

period 2008-2019, risk in terms of standard deviation and sensitivity to changes in the market 

(Beta), Sharpe ratio and Jensen’s alpha. 

 

The result shows that there is significant economical differences in all of the performance 

measures that are examined. Any statistical significant differences in the average return and 

differences in Jensen’s alpha when beta is controlled for was not found. 

 

Key words: Occupational pension; default alternative; CAPM; beta; Jensen’s alpha 
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Begreppsförklaring 

Arvsvinst – Arvsvinst innebär att när en försäkrad går bort så fördelas dennes 

försäkringskapital mellan de som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. 

Efterlevandeskydd – Samlingsnamn på diverse skydd som ger ersättning till efterlevande vid 

dödsfall. Innebär vanligtvis att ålderspensionen blir lägre då pensionskapitalet inte tar del av 

arvsvinster. 

Fondförsäkring – Den försäkrade väljer själva fonder som premierna placeras i och bär själv 

risken som är förknippad med den fond eller fonder individen har valt. Motsatsen till 

fondförsäkring är traditionell försäkring. 

Förmånsbestämd pension - En förmånsbestämd pension innebär att storleken på pensionen 

på förhand är bestämt, exempelvis till ett visst belopp eller en andel av slutlön. 

Premiebestämd pension – En premiebestämd pension innebär att premien arbetsgivaren 

betalar på förhand är bestämd och storleken på pensionen är därmed okänd och beror på hur 

premierna förvaltas. 

Traditionell försäkring – Försäkringsbolaget bestämmer hur inbetalda premier ska placeras. 

Det inbetalda beloppet är antingen delvis eller helt garanterat och pensionskapitalet kan även 

öka till följd av att överskott delas ut. 

Återbetalningsskydd – En typ av efterlevandeskydd som gör att familj får ta del av den 

försäkrades försäkringskapital om denne dör. Om återbetalningsskydd inte finns fördelas 

kapitalet ut som arvsvinst. Försäkrade med återbetalningsskydd får således inte ta del av 

arvsvinster. 

Återbäringsränta – Används av försäkringsbolaget för att fördela den totala avkastningen 

mellan alla traditionella försäkringar. Storleken på återbäringen varierar ibland över tid då 

försäkringar med längre tid till utbetalning har en högre risk och får därmed ta del av större del 

av återbäringsräntan. I denna studie benämns återbäringsränta som ickevals-alternativens 

avkastning. 

(Swedish Standards Institute, 2015)  
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1. Inledning 
I februari 2019 presenterade Pensionsgruppen, den blocköverskridande arbetsgrupp bestående 

av företrädare från M, L, C, KD, S och MP, ett förslag där en långsiktig höjning av 

åldersgränsen för att börja ta ut allmän pension föreslogs. Successivt över en sjuårsperiod ska 

lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjas från 61 till 64 år (RegeringskanslietA, 2019). 

Samtidigt visar Pensionsmyndighetens beräkningar att medellivslängden ökar och en 

pensionsålder som ökar från 67 till 72 kommer krävas för att nivån på pensionen inte ska bli 

lägre trots att pensionen betalas ut över en längre period (PensionsmyndighetenA, 2018). 

 

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kommer tjänstepensionen att utgöra en betydande del 

av den totala pensionen, upp till 20 procent av slutlön, beroende på avtalsområde. Tillsammans 

med den allmänna pensionen skulle då pensionen, exklusive privat pension, uppgå till mellan 

55 och 80 procent av slutlön beroende på födelseår och om pensionen tas ut vid 65 eller vid en 

föreslagen höjd pensioneringsålder. Om allmän pension och tjänstepension tillsammans utgör 

80 procent av slutlön skulle därmed tjänstepensionens 20 procent av slutlön utgöra en fjärdedel 

av den pensionen. Enligt samma prognoser så ökar även tjänstepensionen som del av den totala 

pensionen, varav tjänstepensionen ökar i betydelse för framtida pensionärer (Carlsson et al. 

2018, 22–24). Drygt nio av tio anställda har tjänstepension. För de med kollektivavtal ingår 

alltid tjänstepension. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal som majoriteten av Sveriges 

arbetare omfattas av. Hur tjänstepensionen utformas beror främst på vilken sektor man jobbar 

i men även individens ålder. Samma tjänstepensionsavtal kan alltså innehålla olika 

pensionslösningar för olika individer. (PensionsmyndighetenB, 2019). I varje 

tjänstepensionsavtal finns ett ickevals-alternativ som individer som inte gör ett aktivt val i hur 

tjänstepensionen ska förvaltas får sina premier placerade i, det vill säga alternativet de som är 

passiva i sitt sparande hamnar i (PensionsmyndighetenC, 2019). Ickevals-alternativet i den 

allmänna pensionen, AP7 Såfa, kallas för soffliggarfonden med hänvisning till de passiva 

spararna, de så kallade soffliggarna. 

 

Trots tjänstepensionens ökande betydelse är kunskapen kring tjänstepensionen låg. En 

undersökning gjord av AMF visade att bara fem av tio av de drygt 5000 tillfrågade vet hur 

mycket pengar som avsätts till sin tjänstepension och sju av tio uttryckte att de önskade mer 

kunskap om den delen av pensionen (Di, 2018). Liknande resultat visade en enkätundersökning 

utförd av Mikael Elinder och Johannes Hagen som utgjorde en del av rapporten ”Den komplexa 
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tjänstepensionen”. Varannan tillfrågad ansåg att det var svårt att förstå hur tjänstepensionen 

fungerade och var fjärde svarande visste inte ens om de omfattades av ett tjänstepensionsavtal 

(Elinder, Hagen, 2018).  

 

Den låga kunskapsnivån tillsammans med tjänstepensionens ökande betydelse gör det relevant 

att undersöka hur de passiva spararna, soffliggarna, påverkas av sitt ickevals-alternativ. Och 

om olika soffliggare påverkas olika beroende på sitt tjänstepensionsavtal. Skillnader i hur 

tjänstepensionerna utvecklas mellan olika avtal kan leda till ekonomiska skillnader mellan 

yrkesgrupperna när det är dags för pensionering. Uppsatsen syftar till att undersöka hur ett 

passivt sparande, ett sparande i ickevals-alternativet, utvecklas i varje ickevals-alternativ och 

vilka skillnader det finns mellan ickevals-alternativen.  

 

Utifrån detta syfte blir frågeställningen följande:” Vad har ickevals-alternativen i de fyra stora 

tjänstepensionsavtalen under år 2008–2018 avkastat och vilka skillnader finns?” Studien 

ämnar till att skapa förståelse för vilka konsekvenser ett sparande i ickevals-alternativen har 

till följd av att individen tillhör ett specifikt kollektivavtal. Om det finns yrkesgrupper som har 

sämre förutsättningar för god avkastning på sin tjänstepension, enbart på grund av det ickevals-

alternativ i tjänstepensionsavtalet, kan det vara skäl för arbetsmarknadens parter att se över 

tjänstepensionsavtalens ickevals-alternativ nästa gång en omförhandling sker. 

 

För att besvara frågeställningen kommer först en bakgrund om det svenska pensionssystemet, 

tjänstepensionen, tjänstepensionsavtalen och dess ickevals-alternativ presenteras. Efter detta 

presenteras teorin och de prestationsmått som används för att mäta skillnader mellan ickevals-

alternativen i besvarandet av frågeställningen. Detta följs i avsnitt fyra av en beskrivning av 

metoden och datan som kommer användas och källornas och metodens trovärdighet och 

slagfärdighet diskuteras. Avsnitt fem presenterar resultatet följt av en analys i avsnitt sex. 

Slutsatsen presenteras i avsnitt sju. 
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2. Bakgrund 

2.1 Det svenska pensionssystemet 
Det svenska pensionssystemet brukar illustreras med en pyramid där pyramidens grund utgörs 

av den allmänna pensionen, som i sin tur består utav inkomstpensionen och premiepensionen. 

Mitten av pyramiden består utav tjänstepensionen och den minsta delen, pyramidens topp, 

består utav det privata pensionssparandet.  Den allmänna pensionen reformerades under mitten 

av 90-tal och är nu uppbyggt för att vara finansiellt stabilt och skiljt från statsbudgeten 

(PensionsmyndighetenD, 2019).  

 

Figur 1. Pensionspyramiden 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Till den allmänna pensionen betalas 18,5 procent av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

16 procent går till inkomstpension och resterande går till premiepensionen.  På den del av lönen 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp görs inga insättningar (PensionsmyndighetenE, 2019). 

Den del som går till inkomstpensionen blir till en pensionsrätt som sedan med räntan på 

pensionsrätten kommer utgöra pensionsbehållningen som i sin tur avgör storleken på 

inkomstpensionen när denna utbetalas (PensionsmyndighetenF, 2018) De 2,5 procent som inte 

går till inkomstpensionen placeras i premiepensionen där en väljer hur pengarna ska placeras 

bland fonderna som finns tillgängliga, alternativt om en inte gör ett aktivt val hamnar pengarna 

i statens ickevals-alternativ, AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ). Detta innebär 
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ett sparande som helt utgörs av AP7 Aktiefond fram till att spararen är 55 för att sedan 

omfördelas till att innefatta mer av AP7 Räntefond för att sänka risken (PensionsmyndighetenG, 

2019).  

2.2 Tjänstepension 
Utöver allmän pension har nio av tio svenskar även tjänstepension som innebär att arbetsgivare 

gör insättningar till ett pensionssparande. Omfattas en arbetare av ett kollektivavtal har den 

alltid tjänstepension. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal och avtalet man tillhör beror då 

på vilken bransch man tillhör (PensionsmyndighetenH, 2019)  

 

De fyra tjänstepensionsavtalen är som följande:  

1) Privatanställda tjänstemän har ITP1 eller ITP2 som tjänstepension beroende på 

födelseår. 

2) Anställda inom kommun och landsting har antingen AKAP-KL eller KAP-KL som 

tjänstepension, beroende på födelseår.  

3) Privatanställda arbetare har SAF-LO som tjänstepension oberoende av födelseår.   

4) Anställda inom staten har PA16 som tjänstepension, PA16 är i sin tur uppdelad i två 

avdelningar, avdelning 1 och 2 beroende på födelseår.  

Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral som registrerar val av förvaltare och som skickar 

avgifterna arbetsgivare betalar in till rätt förvaltare (PensionsmyndighetenI, 2018).  

2.2 De fyra tjänstepensionsavtalen 

2.2.1 Privatanställda tjänstemän 
Majoriteten av privatanställda tjänstemän har ITP 1 eller ITP 2 som tjänstepensionsavtal. ITP 

1 har man om man är född 1979 eller senare eller om arbetsgivaren har bestämt att anställda 

ska tillhöra ITP 1. ITP 2 är således för dem födda 1978 eller tidigare. I ITP 1 tjänas 

tjänstepension in från och med att individen fyller 25 till och med att denne fyller 65. Pensionen 

är en premiebestämd pension där 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp betalas in 

av arbetsgivaren varje år. På delarna av lönen som överstiger detta betalar arbetsgivaren in 30 

procent (PensionsmynidghetenJ, 2019). För år 2019 är inkomstbasbeloppet 64 400 kronor 

(RegeringskanslietB, 2018) 
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ITP 2 består av en premiebestämd del, så som i ITP 1, och en förmånsbestämd del. Den senare 

innebär att individen är garanterad en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen. 

Storleken på den förmånsbestämda pensionen beror på lön och hur länge individen har arbetat, 

för maximal storlek på pensionen krävs att individen arbetat under 30 år från och med 28. För 

varje icke-arbetad månad minskas pensionen med 1/360-del. I ITP 2 betalar även arbetsgivaren 

en premiebestämd del som heter ITPK, arbetsgivaren betalar in 2 procent av lön från och med 

28 år (PensionsmyndighetenJ, 2019) 

2.2.2 Anställda inom kommun och landsting 
I kommun och landsting är KAP-KL och AKAP-KL de vanligaste tjänstepensionsavtalen. 

KAP-KL är avtalet för de födda 1985 eller tidigare och AKAP-KL för de födda 1986 eller 

senare. I KAP-KL börjar tjänstepension tjänas in den månad individen fyller 21 år tills att den 

är 67. Betalningarna motsvarar 4,5 procent på lön upp till 161 000 kronor per månad (2019). 

På månadslöner över 40 250 kronor betalar arbetsgivaren även in till en förmånsbestämd 

pension. I AKAP-KL börjar tjänstepension tjänas in från att individen börjar arbeta inom 

avtalsområdet till att den går i pension. 4,5 procent av lön upp till 40 250 kronor (2019) betalas 

in, på lönedelar över detta betalas 30 procent. Om individen fortsätter arbeta efter 67 betalas 

enbart 4,5 procent in oavsett storleken på lönen. Förutom på månadslöner över 40 250 kronor 

inom KAP-KL är båda avtalen premiebestämda pensioner (PensionsmyndighetenK, 2019).   

2.2.3 Privatanställda arbetare 
Majoriteten av privatanställda arbetare med kollektivavtal har tjänstepensionsavtalet SAF-LO. 

Tjänstepensionen börjar tjänas in den månad individen fyller 25 år fram tills att den är 65 år. I 

SAF-LO betalar arbetsgivaren motsvarande 4,5 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

På löneandelar över detta betalar arbetsgivaren 30 procent. SAF-LO är en premiebestämd 

pension (PensionsmyndighetenL, 2019).  

2.2.4 Statligt anställda 
Tjänstepensionsavtalet för anställda inom staten heter PA 16 som är uppdelad i två avdelningar. 

PA 16, avdelning 2 är för anställda födda 1987 eller tidigare och PA 16, avdelning 1 är för 

anställda födda 1988 eller senare. I avdelning 1 börjar tjänstepensionen tjänas in när individen 

börjar arbeta fram tills att den fyller 67. Arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av 

månadslön varje månad upp till 40 250. På löneandelar över detta betalar arbetsgivaren in 

ytterligare 31,5 procent. Den inbetalda premie delas upp i tre delar där 3,5 procent av de 
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ursprungliga 6 sätts in på en traditionell försäkring hos Kåpan pensioner och resterande 2,5 

procent är den valbara delen. På de löneandelar som överstiger 40 250 hamnar 20 procent i den 

valbara delen och 11,5 procent förs över till Kåpan Pensioner (PensionsmyndighetenM, 2019).  

 

I avdelning 2 börjar tjänstepensionen tjänas in när individen fyller 23 år och slutar tjänas in när 

individen är 65 år. Arbetsgivare betalar in 4,5 procent av lön där 2 procent förs över till en 

traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner och 2,5 är den valbara delen. För anställda födda 

1973 och senare tjänas även förmånsbestämd pension in på löneandelar som överstiger 40 250 

per månad. För de födda mellan 1943 och 1972 tjänas förmånadsbestämd ålderspension in på 

hela lönen men storleken på pensionen minskar för varje månad individen inte har arbetat 

statligt. För full förmånsbestämd pension krävs 30 år statligt arbete (PensionsmyndighetenM. 

2019).  

2.3 Ickevals-alternativen 
För tjänstepensionen, precis som för premiepensionssystemet, finns det ett ickevals-alternativ 

för de som inte gör ett aktivt val i hur tjänstepensionen ska förvaltas. Vilket ickevals-alternativ 

den försäkrade har beror på vilket tjänstepensionsavtal personen omfattas av. 

2.3.1 Privatanställda tjänstemän 
För tjänstepensionen ITP (som är uppdelad i ITP1 och ITP2) är en traditionell försäkring hos 

Alecta ickevals-alterantivet och har varit det sedan 2007 (CollectumA, u.å). Inom ITP 1 vid 

slutet av 2018 fördes 59,3 procent av premierna över till ickevalet och ytterligare 16,7 procent 

hade aktivt valt ickevalet (CollectumB, 2018, 2). För ITPK var andelen 31 procent genom det 

passiva valet och 18 procent via ett aktivt val av ickevalet (CollectumC, 2018, 1). Då både ITP 

1 och ITPK placeras i den traditionella försäkringen hos Alecta är studien relevant för alla som 

omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP.  

 

Den traditionella försäkringen hos Alecta har en placeringsinriktning med 60 procent aktier 

fram tills 63 år ålder och där efter sänks aktieandelen till 50 procent tills 65 år och där efter är 

aktieandelen 40 procent (AlectaA, u.å)   

2.3.2 Anställda inom kommun och landsting 
För KAP-KL är ickevals-alternativet en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos 

KPA Pensionsförsäkring AB (PensionsvaletA, u.å).  I AKAP-KL är ickevals-alternativet 
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samma som i KAP-KL (PensionsvaletB, u.å). Enligt förmedlingsstatistiken från dessa 

tjänstepensionsavtals valcentral, Pensionsvalet, så förmedlades under 2018 45,5 procent av 

premier till KPA genom ickevalet och 15,26 procent genom att försäkrade aktivt hade valt 

KPA, sammanlagt förmedlades 60,76 procent av inbetalade premier till den traditionella 

försäkringen hos KPA (PensionsvaletC, u.å).   

 

Den traditionella försäkringen hos KPA hade vid slutet av 2018 en aktieandel på 33 procent. 

Aktieandelen är densamma oavsett åldern (KPAA, 2018). 

2.3.3 Privatanställda arbetare 
För SAF-LO är en traditionell försäkring hos AMF ickevals-alternativet utan 

återbetalningsskydd (ForaA, u.å). Enligt avtalets valcentral Foras statistik för år 2018 så är den 

traditionella försäkringen hos AMF, genom ickevalet drygt 72 procent av alla försäkrade. När 

de som aktivt har valt den traditionella försäkringen hos AMF räknas in höjs siffran till 76 

procent (ForaB, u.å, 1).  

 

I den traditionella försäkringen hos AMF har individen en individuell risknivå där spararen vid 

början av sitt sparande har en aktieandel på 60 procent som sedan successivt sänks till 35 

procent när spararen är 65 år gammal (AMFA, u.å).   

2.3.4 Statligt anställda 
I PA 16, avdelning 2 är ickevals-alternativet på den valbara delen en traditionell försäkring hos 

Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd (SPVA, 2019). I avdelning 1 är ickevals-alternativet 

i den valbara delen samma som för avdelning 2 (SPVB, 2019). För en passiv individ innebär 

det att hela den premiebestämda pensionen då förvaltas i en traditionell försäkring hos Kåpan 

Pensioner.  

 

För år 2018 hade 64,97 procent genom passivitet valt icke-valet och ytterligare 6,32 procent 

hade aktivt valt icke-valet (SPVC, 2019).  

 

I den traditionella försäkringen hos Kåpan har förvaltningen sedan början av 2017 ett 

generationssparande där aktieandelen för de under 40 år är mellan 50 och 60 procent för att 

sänkas först efter att individen blir 40 år, sedan sänkas igen efter 50 år och sedan sänkas 

ytterligare när spararen är över 60 år (Kåpan PensionerA, 2017).  
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2.4 Traditionell försäkring 
Ett sparande i en traditionell försäkring utmärks genom att den sparande har en garanti som 

kan vara hela eller delar av det inbetalda beloppet. Då sparandet till viss del, eller helt, är 

garanterat har traditionell försäkring lägre andel aktier och därmed även lägre risk. Det kan 

även finnas en garanterad ränta som är ett minimum som sparandet växer med och utöver den 

räntan kan sparandet även växa till följd av återbäringsränta som uppstår i förvaltningen. 

Återbäringsräntan kan vara positiv och negativ och påverkar till följd pensionskapitalet, om 

pensionskapitalet är större än det garanterade beloppet vid pensionering blir även pensionen 

högre (Konsumenternas, u.å).  

 

Alternativet till traditionell försäkring är fondförsäkring där kapitalet placeras direkt i fonder. 

Här finns ingen garanti på sparandet och andelen aktier är generellt högre. Inom avtalen finns 

en så kallad entrélösning som är ett antal förvalda fonder, men sparare kan även aktivt själv 

välja fonder. I entrélösningen brukar risken minska i takt med att spararen åldras. Till följd av 

den högre aktieandelen kan värdet i fondförsäkringen svänga mer jämfört med den traditionella 

försäkringen (Konsumenternas, u.å).  

2.4.1 Avgifter 
Premierna och sparandet inom tjänstepensionen belastas av avgifter på olika sätt beroende på 

tjänstepensionsavtal. All information om avgifter är den som har publicerats senast. 

 

För år 2019 tar valcentralen för ITP 1, Collectum, ut en avgift på en procent av den inbetalda 

premien, avgiften har ett maxtak på 450 kronor per år och anställning. För ITPK gäller samma 

avgift men utan ett maxtak. Förvaltaren av ickevalet, Alecta, tar ut en årlig avgift som 

motsvarar 0,09 procent av pensionskapitalet. Denna avgift fördelas över året och dras 

månadsvis men avgiften har en maxtak på högst 50 kr per månad. Utöver denna avgift finns en 

kapitalförvaltningskostnad på 0,03 procent av pensionskapitalet som dras från den månadsvisa 

avkastningen innan avkastningen fördelas (AlectaB, u.å).   

 

Valcentralen för KAP-KL och AKAP-KL är Pensionsvalet och denna tar inte ut en avgift på 

premien, avgiften betalas av arbetsgivaren (PensionsvaletA, u.å. PensionsvaletB, u.å.). 
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Förvaltaren av ickevalet, KPA, tar ut en fast årlig avgift på 48 kronor per år och 0,11 procent 

av pensionskapitalet (KPAB. u.å). 

 

Valcentralen för SAF-LO är Fora som tar ut en förmedlingsavgift på den inbetalda premien på 

1,5 procent (ForaC, u.å). Förvaltaren AMF tar ut 40 kronor i fast årlig avgift och 0,15 procent 

av pensionskapitalet. Maxtaket på den totala årlig avgiften är 300 kronor (AMFB, u.å)   

 

Valcentralen för PA16 är SPV, Statens tjänstepensionsverk, och tar inte ut en avgift på 

premien. (Konsumenternas, u.å). Förvaltaren Kåpan tar ut 6 kronor i fast årlig avgift och 0,06 

procent av pensionskapitalet (Kåpan PensionerB, 2019).  

 

Två av valcentralerna, Fora och Collectum, tar ut en avgift på den inbetalda premien. Av dessa 

har Collectum ett maxtak på avgiften. Generellt kan avgiften som förvaltarna tar ut delas upp i 

två delar. En del som är fast, alternativt med ett maxtak och en del där storleken på avgiften 

baseras på en procentsats av pensionskapitalet. För den första delen av avgiften tar tre av fyra 

ut en fast årlig avgift och den resterande, Alecta, har ett maxtak på hur stor den första delen av 

avgiften kan blir. Denna del av Alectas avgift kan som max uppgå till 600 kronor. 

 

Den andra delen av avgiften baseras på en procentsats av pensionskapitalet. Alecta har den 

lägsta procentsatsen på 0,03 och AMF den högsta på 0,15 procent. KPA har den näst högsta på 

0,11 procent och Kåpan den näst lägsta på 0,06 procent. AMF är den enda av förvaltarna som 

har ett maxtak på den totala årliga avgiften, det vill säga den första och andra delen kombinerat. 

Detta maxtak är 300 kronor.  
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2.5 Tidigare studier 
Inom ämnet fondprestation finns ett stort antal studier. Uppmärksammade studier är bland 

annat ”The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964” (Jensen, 1968) och 

”Mutual Fund Performance” (Sharpe, 1966). Resultatet i båda studierna var att fonder i 

genomsnitt inte presterade bättre än sitt jämförelseindex. Prestationsmåtten Jensens alfa och 

Sharpekvoten som tillämpas i denna studie utvecklades av respektive studieförfattare. 

 

Gällande studier som rör tjänstepensionsavtalens ickevals-alternativ och dess prestation är 

mängden tidigare studier mer begränsat.  I rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen” 

(Elinder, Hagen, 2018) presenteras resultatet från en enkätstudie omfattande 3000 svenskar 

mellan 30–60 år. Rapporten berör i störst del tjänstepensionssystemet uppbyggnad och 

kunskapsnivån bland svenskar. Enkätundersökningen visar att hälften av tillfrågade tycker det 

är svårt eller mycket svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar. Rapporten resulterar i ett 

antal rekommendationer för hur systemet ska förenklas. 

 

I forskningsstudien ”Framtiden tjänstepensioner” granskas tjänstepensionssystemet (Møller, 

Nielsen, 2011) och kritik riktas fram för allt till vad författarna benämner som tvångssparande 

för unga. Ett förslag kring att tjänstepensionen skall delas upp i en obligatorisk del och en 

frivillig del. Den obligatoriska delen skulle kännetecknas av mindre valmöjligheter och att den 

styrs av regler fastställda av staten snarare än arbetsmarknadens parter. Reglerna skulle därmed 

vara lika oavsett vilken bransch och yrke individen var aktiv i.  
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3. Teori  

3.1 Modern portföljteori 
Harry Markowitz publicerade 1952 artikeln ”Portfolio Selection” i vilken modern portföljteori 

introducerades. Markowitz redogör för hur en portföljs risk kan minimeras genom att 

investeringsbeslutet tar hänsyn till både förväntad avkastning och samvariationen mellan 

tillgångarna. Då samvariationen och inte enbart förväntad avkastning tas med i beräkning så 

diversifieras portföljen. Resonemanget visar hur investerar beaktar en tillgångs risk i 

förhållande till dess avkastning vid investeringsbeslutet och olika tillgångar bör kombineras i 

en portfölj för att uppnå maximal avkastningen, givet risknivån investeraren är villig att ta. 

Genom diversifiering så kan den företagsspecifika risken diversifieras bort, däremot kommer 

marknadsrisken kvarstå. I förvaltning av tillgångar används modern portföljteori för att 

maximera avkastningen givet den risk investeraren är villig att acceptera (Markowitz, 1952). 

 

3.2 CAPM 
Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en modell för värdering av finansiella tillgångar som 

utvecklades av Treynor, Sharpe, Lintner och Mossin på 1960-talet. Modellen bygger på ett 

flertal antaganden såsom att det råder perfekt konkurrens, avsaknad av transaktionskostnader 

eller inkomstskatter och att investerare har identiska förväntningar och kan spara och låna 

obegränsat till den riskfria räntan. När dessa antaganden är uppfyllda visar modellen det 

positiva förhållandet mellan den förväntade avkastningen hos en tillgång och dess risk 

(Bodie, Kane och Marcus, 2013). 

 
Den förväntade avkastningen för en tillgång beräknas enligt CAPM på följande: 

𝐸 𝑅# = 𝑅% + 𝛽#(𝐸(𝑅)) − 𝑅%)        
 

𝐸 𝑅# = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	𝑎𝑣	𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔	𝑖	
𝑅% = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖	𝑟ä𝑛𝑡𝑎	
𝛽# = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑓ö𝑟	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔	𝑖	
𝐸 𝑅) − 𝑅% = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒	ö𝑣𝑒𝑟 −/𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
 
Modellen visar hur den förväntade avkastningen beror på den riskfria räntan, tillgångens beta 

och marknadens förväntade över-/underavkastning. Beta tillsammans med den förväntade 

över-/underavkastningen visar hur mycket tillgången behöver avkasta för att kompensera för 

den risk som är kopplad till tillgången (Bodie, Kane och Marcus, 2013). 
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Detta illustreras grafiskt med Security Market Line (SML) där den riskfria räntan, det vill säga 

där beta är noll, är lika med SML:s intercept.  

 
 
 
Figur 2. SML 

 
Källa: Egen bearbetning 

3.3 Risk 

3.3.1 Beta 
Risken som är kopplad till en tillgång är i nästan uteslutande synonymt med hur mycket 

tillgången tenderar att öka eller minska i värde jämfört med börsen. Med andra ord hur känslig 

tillgången är för rörelser i marknaden tillgångens kurs är.  

 

I CAPM är beta ett mått på hur tillgångens avkastning reagerar på svängningar i marknaden, 

ett betavärde högre än ett (1) innebär att tillgången reagerar kraftigare på svängningar än 

marknaden och har därmed hög systematisk risk. Ett betavärde under ett (1) innebär alltså att 

tillgången är mindre känslig för svävningar och har därmed låg systematisk risk (Bodie, Kane 

och Marcus, 2013). Beta kommer tillämpas som ett av två prestationsmått för att undersöka om 

det finns skillnader i risknivå mellan ickevals-alternativen.  
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3.3.2 Standardavvikelse 
Standardavvikelse är ett mått på enskilda observationers genomsnittliga avvikelse från 

medelvärdet. Standardavvikelse gjord på den procentuella avkastningen anger hur många 

procentenheter varje enskild observation avviker från den genomsnittliga. Beräkningen av 

standardavvikelsen redovisas i Bilaga 4 avsnitt 4.3. Standardavvikelse är det andra 

prestationsmåttet som används för att undersöka risknivå. En hög standardavvikelse innebär att 

avkastningen i ickevals-alternativet svänger mycket från år till år vilket investerare kan se som 

negativt. 

 

3.4 Jensens alfa 
Michael Jensen utvecklade år 1968 ett riskjusterat mått som fick namnet Jensens alfa. Måttet 

mäter differensen mellan den faktiska avkastningen i en tillgång jämfört med den förväntade 

avkastningen Jensen, 1968). När avkastningen helt förklaras av CAPM är Jensens alfa noll och 

linjen skär då i origo och överavkastningen (Ri-Rf) beror enbart på lutningen (𝛽) och 

marknadens överavkastning (Rm-Rf).  

 

Jensens alfa härleds från CAPM och bygger på samma antaganden. Ett positivt värde för 

Jensens alfa innebär att tillgången har överpresterat jämfört med vad CAPM predicerar och 

vice versa för ett negativt värde för Jensens alfa (Jensen, 1968).  

 
Figur 3. Jensens alfa 

 
Källa: egen bearbetning 
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Värdet på Jensens alfa räknas ut genom att lägga till Jensens alfa i CAPM. 
 

𝛼# = 𝑅# − 𝑅% − 𝛽#(𝑅) − 𝑅%) 
𝑅# = 	avkastning	för	tillgång	i	
𝛼# = Jensens	alfa	för	tillgång	i	
𝑅% = Riskfri	ränta	
𝛽# = Beta	för	tillgång	i	
𝑅) − 𝑅% = Marknadens	förväntade	över −/underavkastning 
 
Det skattade Jensens alfa kommer användas som ett prestationsmått för att undersöka skillnader 

i ickevals-alternativen över-eller underpresterar jämfört med var CAPM predicerar. 

3.5 Sharpekvoten 
Ett annat mått på en tillgångs avkastning i förhållande till dess risk är Sharpekvoten. Kvoten 

mäter en tillgångs överavkastning per enhet risk, vilket för Sharpekvoten är överavkastningens 

standardavvikelse. Kvoten blir således den belöning, i form av avkastning, som en investerare 

erhåller för den ökade risken (Sharpe, 1994). 

 

𝑆 =
𝑅# − 𝑅%
𝜎#

 

 
S = Sharpekvot 
Ri = Tillgångens avkastning 
Rf = Riskfri ränta 
si = Standardavvikelse för tillgångens överavkastning 
 
Sharpekvoten används som prestationsmått för att undersöka skillnader i ickevals-

alternativens riskjusterade avkastning. 

3.6 Index 
Ett index visar den genomsnittliga utvecklingen på en specifik marknad, sektor eller liknande. 

Index används för att jämföra en tillgångs utveckling över tid och hur tillgången presterat 

relativt genomsnittet (Fondbolagens förening, u.å). 

3.7 Riskfri ränta 
Den riskfria räntan är den avkastningen som kan erhållas genom en riskfri investering och är 

därför en avkastning som kan fås med säkerhet. Oftast användas svenska statsskuldväxlar eller 

statsobligationer för att representera den riskfria räntan. (UC, u.å) 
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4. Metod 

4.1 Kvantitativ metod 
För att besvara studiens frågeställning tillämpas en kvantativ ansats. För att på bästa sätt 

redovisa för hur vissa av de traditionella försäkringarna sänker risken ju äldre den försäkrade 

blir redovisas avkastningen i fyra åldersgrupper. Åldersgrupp 1 för försäkrade mellan 25–35 

år. Åldersgrupp 2 för försäkrade mellan 35–45 år. Åldersgrupp 3 för försäkrade mellan 45–55 

år. Åldersgrupp 4 för försäkrade mellan 55–65 år. Startåldern har valts då det är åldern då de 

premiebestämda pensionerna börjar tjänas in som senast. Slutåldern valdes då det är den 

tidigaste åldern då de premiebestämda pensionerna upphörs att tjänas in.  

 

Avkastningen undersöks genom att undersöka en inbetalning på 1000 kronor som görs i 

december 2008 och följa värdeutvecklingen utifrån den årliga avkastningen i respektive 

åldersgrupp och ickevals-alternativ.  

 

I resultatet har avgifterna som valcentraler och förvaltare tar ut exkluderats. Då studien enbart 

omfattar utvecklingen på en insättning under en tioårsperiod blir det missvisande att inkludera 

avgifter. På grund av att studien görs på en insättning, snarare än insättningar varje månad, så 

nås inte de maxtak som vissa avgifter har. På grund av detta skulle den effekt avgifterna har på 

det verkliga sparandet inte korrekt blivit representerad i den effekt avgiften skulle ha i denna 

studie.  

 

Studien är deduktiv då den finansiella teorier och mått appliceras på den insamlade datan. De 

prestationsmått som används i studien är vanligt förekommande när olika tillgångar och 

sparformer utvärderas och jämföras vilket gör att ickevals-alternativen lättare kan jämföras 

med andra former av sparande. 

 

4.2 Val för studien 
I denna studie används SIX Return Index (SIXRX) som index för den svenska marknaden. 

Indexet består av alla noterade bolag på Stockholmsbörsen och utdelningar inkluderas i 

beräkningen av indexet. Då indexet inkluderar alla bolag och dess utdelningar är det lämpligt 

att användas som estimator för marknadens utveckling i skattningen av beta och Jensens alfa. 
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Många av ickevals-alternativen har en betydligt lägre andel aktier än SIXRX, som enbart utgörs 

av aktier, kommer ickevals-alternativen underprestera jämfört med det valda indexet. Då 

samma index används på alla ickevals-alternativ får den lägre aktieandelen ingen effekt när det 

skattade beta och Jensens alfa ska jämföras mellan ickevals-alternativen. Vidare har 

tremånaders statsskuldsväxlar valts som den riskfria räntan.   

 

Undersökningens urval av tjänstepensionsavtal och dess motsvarande ickevals-alternativ har 

baserats på att dessa fyra tjänstepensionsavtal är de avtal som Pensionsmyndigheten redogör 

för i dess informationsmaterial ”Tjänstepensionsguiden” och är de största 

tjänstepensionsavtalen i Sverige. Detta begränsar studien då inte alla existerande 

tjänstepensionsavtal undersöks men storleken av de fyra undersökta avtalen gör studiens 

resultat relevant för en majoritet av den arbetande befolkningen. 

 4.3 Data 
Datan som används är utvecklingen för ickevals-alternativen i de fyra avtalsområden som ingår 

i studien. Dessa ickevals-alternativ är AMF Pension - Traditionell försäkring för SAF-LO, 

Alecta Traditionell försäkring för ITP, Kåpan pensioner Traditionell försäkring för PA-16 och 

KPA Traditionell försäkring för AKAP-KL och KAP-KL.  

 

Hur förvaltarna redovisar avkastningen i den traditionella försäkringen skiljer sig åt. Månadsvis 

återbäringsränta för ITP:s ickevals-alternativ har inhämtats från förvaltarens egen hemsida. 

Återbäringsräntan för SAF-LO:s ickevals-alternativ redogörs enbart på årsbasis och är hämtad 

från förvaltarens egen hemsida. Denna ränta är likadan för alla åldrar till och med 2013 efter 

detta år användes den genomsnittliga räntan som presenteras för fyra olika åldrar (25, 40, 55 

och 65), detta för att mer korrekt redovisa hur AMF använder en individanpassad risknivå. 

Räntorna som anges mellan 2014-2018 för individen som är 25 användes för åldersgrupp 1, 

räntan för individen som är 40 för åldersgrupp 2, och så vidare. Årsvis återbäringsräntan för 

KAP-KL och AKAP-KL har inhämtats genom mailkorrespondens med Zahra Bostani på 

KPA:s kundtjänst, kvartalsvis återbäringsränta har förmedlats av en aktuarie på samma företag 

som interpolerade den månadsvist. Månadsvis återbäringsräntan för PA 16:s ickevals-alternativ 

är för åren 2017 och 2018 inhämtad från förvaltarens egen hemsida och för åren 2014, 2015 

och 2016 delvis har den utlästs från förvaltarens årsredovisning, för perioden 2009–2013 

redovisades enbart återbäringsräntan på årsbasis. 
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4.4 Regressionsmodell 
I studien utförs två regressioner. Den första regressionen utförs för att skatta ickevals-

alternativens Jensens alfa och beta för tioårsperioden, i varje åldersgrupp. Följande 

regressionsmodell används: 

𝑅#,X − 𝑅%,X = 𝛼#,X + 𝛽#,X 𝑅),X − 𝑅%,X + 𝜀#,X 
 
 𝑅#,X = Årlig	avkastning	för	tillgång	i, period	t	
 𝑅%,X = Årlig	riskfri	ränta, period t	
 𝛼#,X = Jensens	alfa	för	tillgång	i, period	t 	
 𝛽#,X = Beta	för	tillgång	i, period t	
 𝑅),X = Årlig	avkastning	för	jämförelseindex, period	t	
 𝜀𝑖,𝑡 = Felterm	för	tillgång	i	period	t, feltermen	förklarar det som inte förklaras av de 
ingående variablerna 
 
Syftet med regressionen är att skatta Jensens alfa och Beta för respektive ickevals-alternativ i 

varje åldersgrupp. Det skattade värdet för Beta visar hur ickevals-alternativens avkastning 

påverkas av marknaden. Det skattade värdet på Jensens alfa visar om ickevals-alternativen 

över- eller underpresterar jämfört med vad CAPM predicerar.  

 

Den andra regressionen utförs för att skatta delta, förändringen, i Jensens alfa mellan varje 

ickevals-alternativ för varje åldersgrupp. I den andra regressionen kontrollerar 

regressionsmodellen för skillnader i beta och i den skattade förändringen i Jensens alfa har 

effekten av de olika beta därmed försvunnit. Följande regressionsmodell används: 

 

(𝑅a,X,b − 𝑅%,X) − (𝑅c,X,b − 𝑅%,X) = (𝛼a,X,b − 𝛼c,X,b) + (𝛽a,X,b − 𝛽c,X,b) 𝑅),X − 𝑅%,X + 𝜀a,c,X 
 
 
𝑅a,X,b = Årlig	avkastning	för	ickevals − alternativ	A	för	respetkive	år	i	åldersgrupp	g.	
 𝑅% = Årlig	riskfri	ränta	för	respektive	år	
 𝛼a = Jensens	alfa	för	ickevals − alternativ	A i åldersgrupp g 
 𝛼c = Jensens	alfa	för	ickevals − alternativ	B	i	åldersgrupp	g  
𝛽a = Jensens	alfa	för	ickevals − alternativ	A	i	åldersgrupp	g  
𝛽c = Jensens	alfa	för	ickevals − alternativ	B	i	åldersgrupp	g 	
 𝑅),X = Årlig	avkastning	för	jämförelseindex	för	respetkive	år	
 𝜀𝐴,𝐵,𝑡 = Felterm	som	fångar	den	del	av	förändringen	som	inte	förklaras	av	de	
	ingeånde	variablerna 
 
Regressionen utförs mellan varje ickevals-alternativ i varje ålders tills regressionen har 

utförts på alla möjliga kombinationer. 
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4.5 Hypotesprövning och T-test 
Nedanstående hypoteser ställs upp. Nollhypotesen innebär att medelvärdet på differensen av 

två återbäringsräntor är lika med noll. Om nollhypotesen accepteras finns det inte en statistisk 

signifikant skillnad mellan de två ickevals-alternativens återbäringsränta. Mothypotesen 

innebär att medelvärdet på differensen av de två återbäringsräntorna är skild från noll och 

därmed finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan genomsnittsavkastningen. 

Hypoteserna används för att undersöka eventuella skillnader i den genomsnittliga avkastningen 

och där med undersöka skillnaderna mellan ickevals-alternativen.  

 
𝐻j: 𝜇m = 0	
𝐻o:	𝜇m ≠ 0 

 
 
Ett t-test kommer tillämpas på differensen på avkastningsräntan för varje ickevals-alternativ i 

de fyra åldersgrupperna. Detta för att avgöra om det finns en signifikant skillnad mellan 

ickevals-alternativens återbäringsränta.  Ett medelvärde räknas ut på differensen mellan varje 

årlig avkastning (𝜇m) för varje ickevals-alternativ i alla åldersgrupper. Signifikansnivån är 0,05 

så för p-värden över eller lika med 0.05 kommer nollhypotesen accepteras. T-testet görs först 

på alla fyra ickevals-alternativ på den årsvisa räntan och upprepas sedan på de tre ickevals-

alternativen där månadsvis ränta finns tillgänglig. 

 

𝑡 =
𝜇m − 𝜇j
𝑆m

𝑛

 

 
𝜇j = 0 
𝑆m = Standardavvikelsen	på	differensen 
 
I regressionen av förändringen i Jensens alfa ställs används nedanstående hypoteser. 

Nollhypotesen innebär att när Jensens alfa är kontrollerat för skillnader i beta så är förändringen 

i Jensens alfa mellan varje ickevals-alternativ lika med noll, där med ingen skillnad i den 

överavkastning enligt formeln för Jensens alfa i avsnitt 3.4. Mothypotesen blir således att 

förändringen i Jensens alfa är skild från noll, detta innebär att det finns skillnad i ickevals-

alternativens Jensens alfa, även när skillnader i beta är kontrollerat för.  

𝐻j: 𝛼∆ = 0	
𝐻o:	𝛼∆ ≠ 0 

 
För p-värden över eller lika med 0,05 accepteras nollhypotesen. 
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4.6 Metodkritik 

4.6.1 Källornas trovärdighet 
Återbäringsräntorna har inhämtats direkt från förvaltarna själva då denna information inte finns 

tillgänglig från en tillsynsmyndighet eller dylikt. En tänkbar förklaring till detta är att 

tjänstepensionen avtalas mellan arbetsmarknadens parter varav behovet av en 

tillsynsmyndighet som samlar in statistik om återbäringsräntorna eventuellt minskar. Källorna 

anses fortfarande vara trovärdiga då ickevals-alternativen är några av Sveriges största 

kapitalförvaltare och om en förvaltare hade valt att redovisa felaktiga uppgifter hade företaget 

sannolikt valts bort som förvaltare. 

 

4.6.2 Kvantativ metod 
Den period som valts för studien är 2008–2018 vilket har varit en period som utmärkts av 

börsuppgång. Därmed kommer ickevals-alternativ med större exponering mot aktiemarknaden 

prestera bättre jämfört med de med mindre exponering. Den risktagande som aktier innebär har 

under denna period lönat sig. Om samma studie hade upprepats efter en period av börsnedgång 

eller lågkonjunktur hade de ickevals-alternativ med lägre risk presterat bättre då de har en lägre 

exponering mot aktiemarknaden.  
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5. Resultat 

5.1 Resultat för åldersgrupp 1 

5.1.1 Total avkastning för icke-valsalternativen 
 
Figur 4. Total avkastning för åldersgrupp 1 under 2008–2018 

 
Tabell 1. Värdeutveckling i åldersgrupp 1 

 Alecta AMF KPA Kåpan 
Värdeutveckling 
(%) 

143,804 127,545 95,619 100,370 

 

Åldersgrupp 1 är den yngsta åldersgruppen som undersöks. Över perioden har Alecta, ickevals-

alternativet för ITP, högst värdeutveckling på 143,8 procent. AMF (SAF-LO) hade näst högst 

värdeutveckling på 127,545 procent följt av Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL och KAP-

KL) med en utveckling på 100,37 respektive 95,619 procent. 
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5.1.2 Årlig avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i åldersgrupp 1 
I Tabell 2 redogörs den årliga värdeökningen (%) för respektive ickevals-alternativ, 

avkastningens standardavvikelse och Sharpekvot. Vidare presenteras den genomsnittliga 

avkastningen för perioden, detta räknas ut enligt Bilaga 4, avsnitt 4.1  

 
Tabell 2. Årlig avkastning i åldersgrupp 1 och genomsnittlig avkastning under perioden 
År Alecta AMF KPA Kåpan 
2009 22,9 -5,15 11,9 8 
2010 12,5 29 8,3 8 
2011 -6,9 2,5 5,5 5 
2012 16,8 8,9 7,2 8 
2013 17,4 9,5 8 12 
2014 14,9 16 13,4 12,7 
2015 7,8 9,6 3,7 3 
2016 5,8 8,6 6,7 7,3 
2017 9 9 4,8 8,7 
2018 -3,3 1,1 0,5 -0,1 
Genomsnittlig 
avkastning 
 

9,3 8,5 6,9 7,2 

Standardavvikelse 
 

9,326 9,156 3,772 3,847 

Sharpekvot 0,978 0,904 1,886 1,894 
     

 

I enighet med värdeutvecklingen i föregående tabell har Alecta (ITP) högst genomsnittlig 

avkastning, följt av AMF (SAF-LO), Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL och KAP-KL). 

Förvaltarna med högst genomsnittlig avkastning är även de med den högsta 

standardavvikelsen. Detta innebär att avkastningen för enskilda år avviker mer från 

medelvärdet i Alecta och AMF än för KPA och Kåpan. Sharpekvoten är kvoten mellan 

överavkastningen och överavkastningens standardavvikelse. Alla förvaltare har en positiv 

Sharpekvot för perioden. Då KPA och Kåpan har en betydligt lägre standardavvikelse följer 

det att dessa förvaltare även har högre Sharpekvot och därmed högre riskjusterad avkastning.  
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5.1.3 Regression över perioden 
Tabell 3. Estimerade värden för Jensens alfa och beta med respektive p-värde i parentes, 
åldersgrupp 1 
 Alecta AMF KPA Kåpan 

𝛼 2,4818 
(p=0,163772) 

8,3858 
(p=0.0722) 

4,71708** 
(p=0,0030) 

5,4358** 
(p=0,00434) 

𝛽 0,4672*** 
(p=0,000176) 

0.01596 
(p=0,9308) 

0,13494* 
(p=0,0258) 

0,1040 
(p=0,12557) 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
 

I Tabell 3 redovisas de estimerade värdena för Jensens alfa och beta. Alla förvaltare har för 

perioden ett positivt estimerat Jensens alfa. AMF har det högsta estimerade värdet på Jensens 

alfa på 8,38 procent, följt av Kåpan på 5,43 procent, KPA på 4,71 procent och lägst värde har 

Alecta på 2,48 procent. Regressionen för KPA och Kåpan är de enda regressioner som är 

statistiskt säkerställt skilda från noll och är detta på 1 procent signifikansnivå. 

 

Estimeringen av beta redogör för hur ickevals-alternativets överavkastning reagerar på 

marknadens överavkastning. Ett högre beta innebär att ickevals-alternativets överavkastning 

ökar mer när marknadens överavkastning ökar jämfört med ett ickevals-alternativ med lägre 

beta. Alecta har högst beta följt av KPA, Kåpan och sist AMF. Alecta och KPA har skattade 

beta som är statistiskt säkerställt skilda från noll på 0,1 respektive 5 procent signifikansnivå. 

5.1.4 T-test på avkastning  
Tabell 4. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 1 med årsvis avkastning 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - p = 0,841 

H0 accepteras 
p = 0,261 

H0 accepteras 
p = 0,316 

H0 accepteras 
AMF - - p = 0,558 

H0 accepteras 
p = 0,529 

H0 accepteras 
KPA - - - p = 0,731 

H0 accepteras 
Kåpan - 

 
- - - 

 

T-testet visar att noll hypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 1. 
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Tabell 5. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 1 med månadsvis avkastning 
 Alecta KPA Kåpan 

Alecta - p = 0,645 
H0 accepteras 

p = 0,704 
H0 accepteras 

KPA - - p = 0,709 
H0 accepteras 

Kåpan - 
 

- - 

T-testet visar att nollhypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 1. 

5.1.5 Regression av Jensens alfa kontrollerat för beta 
 
Tabell 6. Regression av förändringar i Jensens alfa, kontrollerat för beta i åldersgrupp 1.  
P-värde i parentes.  
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - 𝛼∆= -5,9041  

(0,1667) 
𝛽∆=0,4513* 

(0,0295) 

𝛼∆= -2,2352 
(0,21128) 

𝛽∆=0,3322** 
(0,0017) 

𝛼∆= -2,954 
(0,0552) 

𝛽∆=0,3632*** 
(0,00024) 

AMF - - 𝛼∆=3,6688 
(0,38) 

𝛽∆= -0,119 
(0,513) 

𝛼∆=2,95 
(0,45) 

𝛽∆= -0,08804  
(0,605) 

KPA - - - 𝛼∆= -0,7187 
(0,491) 

𝛽∆= 0,0309 
(0,5) 

Kåpan - 
 

- - 
 
 
 

- 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
 
Regressionen av differensen i Jensens alfa mellan varje ickevals-alternativ, när beta är 

kontrollerat för, presenteras i Tabell 6. Ingen av regressionerna har ett p-värde som 

understiger 0,05 och nollhypotesen, att differensen i Jensens alfa är lika med noll, accepteras. 
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5.2 Resultat för åldersgrupp 2 

5.2.1 Total avkastning för icke-valsalternativen 
Figur 5. Total avkastning för åldersgrupp 2 under 2008–2018 

 
Tabell 7. Värdeutveckling i åldersgrupp 2 

 Alecta AMF KPA Kåpan 
Värdeutveckling 
(%) 

143,804 117,515 95,619 99,905 

 

Åldersgrupp 2 är den näst yngsta åldersgruppen som undersöks. Över perioden har Alecta, 

ickevals-alternativet för ITP, högst värdeutveckling på 143,8 procent. AMF (SAF-LO) hade 

näst högst värdeutveckling på 117,515 procent följt av Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL 

och KAP-KL) med en utveckling på 99,9 respektive 95,6 procent.  
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5.2.2 Årlig avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i åldersgrupp 2 
I Tabell 8 redogörs den årliga värdeökningen (%) för respektive ickevals-alternativ, 

avkastningens standardavvikelse och Sharpekvot. Vidare presenteras ett årligt genomsnitt för 

perioden, detta räknas ut enligt Bilaga 4, avsnitt 4.1 

 
Tabell 8. Årlig avkastning i åldersgrupp 2 och genomsnittlig avkastning under perioden 
År Alecta AMF KPA Kåpan 
2009 22,9 -5,15 11,9 8 
2010 12,5 29 8,3 8 
2011 -6,9 2,5 5,5 5 
2012 16,8 8,9 7,2 8 
2013 17,4 9,5 8 12 
2014 14,9 14,5 13,4 12,7 
2015 7,8 7,8 3,7 3 
2016 5,8 7,6 6,7 7,3 
2017 9 8 4,8 7,8 
2018 -3,3 1,4 0,5 0,5 
Genomsnittlig  
avkastning 
 

9,3 8 6,9 7,2 

Standardavvikelse 
 

9,326 9,016 3,772 3,696 

Sharpekvot 0,978 0,867 1,886 1,978 
 
I enighet med resultaten i föregående tabell har Alecta (ITP) högst genomsnittlig avkastning, 

följt av AMF (SAF-LO), Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL och KAP-KL). Både AMF och 

Kåpan har till följd av att risknivån ändras i denna åldersgrupp ett lägre genomsnitt jämfört 

med Tabell 2. Standardavvikelsen för AMF och Alecta är som i föregående åldersgrupp högre 

jämfört med KPA och Kåpan. Kåpan har numera den lägsta standardavvikelsen, tidigare var 

standardavvikelsen i KPA lägre. KPA och Kåpan har fortsatt högre Sharpekvot än de resterande 

två. Sharpekvoten för AMF är numera lägre och för Kåpan är den numera högre, jämfört med 

Tabell 2. Den riskjusterade avkastningen i AMF är för denna åldersgrupp lägre än den 

föregående medan den för Kåpan är högre. Alecta och KPA har inte ändrat risknivå och detta 

prestationsmått för dessa förvaltare är därmed oförändrat. 
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5.2.3 Regression över perioden 
 
Tabell 9. Estimerade värden för Jensens alfa och beta med respektive p-värde i parentes, 
åldersgrupp 2 
 Alecta AMF KPA Kåpan 

𝛼 2,4818 
(0,163772) 

7,83495 
(0.0842) 

4,71708** 
(0,0030) 

5,44041** 
(0,00314) 

𝛽 0,4672*** 
(0,000176) 

0.01939 
(0,9144) 

0,13494* 
(0,0258) 

0,10166 
(0,11476) 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
 

I Tabell 9 presenteras de estimerade värdena för Jensens alfa och beta. Alla förvaltare har för 

perioden ett positivt estimerat Jensens alfa. AMF har det högsta estimerade värdet på Jensens 

alfa på 7,83 procent, följt av Kåpan på 5,44 procent, KPA på 4,71 procent och lägst värde har 

Alecta på 2,48 procent. Skattningen av Jensens alfa för KPA och Kåpan är de enda regressioner 

av detta prestationsmått som är statistiskt säkerställt skilda från noll och är detta på 1 procent 

signifikansnivå. Jämfört med de skattningar i Tabell 3 har Jensens alfa för Kåpan ökat 

marginellt och för AMF har det minskat.  

 

Estimeringen av beta visar hur avkastningen reagerar med marknadens överavkastning. Alectas 

avkastning reagerar starkast på rörelser i marknaden och det skattade värdet är oförändrat 

jämfört med det i Tabell 9. Det estimerade beta för KPA är näst högst, följt av Kåpan och sist 

AMF. Beta visar hur mycket förvaltarens avkastning påverkas till följd av ändringar i 

marknaden, som i denna studie representeras av SIXRX. Alecta och KPA har skattade beta 

som är statistiskt säkerställt skilda från noll på 0,1 respektive 5 procent signifikansnivå. Jämfört 

med skattningarna i Tabell 3 är värdena för AMF och Kåpan endast ändrade marginellt.  

5.2.4 T-test på avkastning 
Tabell 10. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 2 med årsvis avkastning 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - p = 0,741 

H0 accepteras 
p = 0,261 

H0 accepteras 
p = 0,313 

H0 accepteras 
AMF - - p = 0,637 

H0 accepteras 
p = 0,67 

H0 accepteras 
KPA - - - p = 0,744 

H0 accepteras 
Kåpan - 

 
- - - 
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T-testet visar att noll hypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 2. 

 

Tabell 11. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 2 med månadsvis avkastning 
 Alecta KPA Kåpan 

Alecta - p = 0,645 

H0 accepteras 

p = 0,6 

H0 accepteras 

KPA - - p = 0,83 

H0 accepteras 

Kåpan - 

 

- - 

T-testet visar att nollhypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 2. 

 

5.2.5 Regression av Jensens alfa kontrollerat för beta 
Tabell 12. Regression av förändringar i Jensens alfa, kontrollerat för beta i åldersgrupp 2.  
P-värde i parentes. 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - 𝛼∆= -5,3532 

(0,2032) 
𝛽∆=0,4478* 

(0,0299) 

𝛼∆= -2,2352 
(0,21128) 

𝛽∆=0,3322** 
(0,0017) 

𝛼∆= -2,9586 
(0,0538) 

𝛽∆=0,3655*** 
(0,0002) 

AMF - - 𝛼∆=3,1179 
(0,448) 

𝛽∆= -0,1156 
(0,521) 

𝛼∆=2,3945 
(0,533) 

𝛽∆= -0,0822 
(0,624) 

KPA - - - 𝛼∆= -0,7233 
(0,453) 

𝛽∆=0,03328 
(0,433) 

Kåpan - 
 

- - 
 
 
 

- 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
 
Estimeringen av differensen i Jensens alfa mellan varje ickevals-alternativ, när beta är 

kontrollerat för, presenteras i Tabell 12. Ingen av regressionerna har ett p-värde som 

understiger 0,05 och nollhypotesen, att differensen i Jensens alfa är lika med noll, accepteras. 
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5.3 Resultat för åldersgrupp 3 

5.3.1 Total avkastning för icke-valsalternativen 
Figur 6. Total avkastning för åldersgrupp 3 under 2008–2018 
 

 
Tabell 13. Värdeutveckling i åldersgrupp 3 

 Alecta AMF KPA Kåpan 
Värdeutveckling 
(%) 

143,804 107,847 95,619 99,014 

 

Åldersgrupp 3 är den näst äldsta åldersgruppen som undersöks. Över perioden har Alecta, 

ickevals-alternativet för ITP, högst värdeutveckling på 143,8 procent. AMF (SAF-LO) hade 

näst högst värdeutveckling på 107,847 procent följt av Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL 

och KAP-KL) med en utveckling på 99 respektive 95,6 procent.  
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5.3.2 Årlig avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i åldersgrupp 3 
I Tabell 14 redogörs den årliga värdeökningen (%) för respektive ickevals-alternativ, 

avkastningens standardavvikelse och Sharpekvot. Vidare presenteras ett årligt genomsnitt för 

perioden, detta räknas ut enligt Bilaga 4, avsnitt 4.1. 

 
Tabell 14. Årlig avkastning i åldersgrupp 3 och genomsnittlig avkastning under perioden 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
2009 22,9 -5,15 11,9 8 
2010 12,5 29 8,3 8 
2011 -6,9 2,5 5,5 5 
2012 16,8 8,9 7,2 8 
2013 17,4 9,5 8 12 
2014 14,9 11,9 13,4 12,7 
2015 7,8 5,5 3,7 3 
2016 5,8 7,5 6,7 7,3 
2017 9 8 4,8 7 
2018 -3,3 1,4 0,5 0,8 
Genomsnittlig 
avkastning 
  

9,3 7,5 6,9 7,1 

Standardavvikelse 
 

9,326 8,897 3,772 3,632 

Sharpekvot 0,978 0,825 1,886 2,013 
 
 

I enighet med värdeutvecklingen i föregående tabell har Alecta (ITP) högst genomsnittlig 

avkastning, följt av AMF (SAF-LO), Kåpan (PA 16) och KPA (AKAP-KL och KAP-KL). De 

förvaltare med högst genomsnittlig avkastning är även de med den högsta standardavvikelsen 

och visar att avkastningen för enskilda år avviker mer från medelvärdet i Alecta och AMF än 

för KPA och Kåpan. Anmärkningsvärt är att skillnaden i genomsnittet mellan AMF, KPA och 

Kåpan minskar men AMF har fortsatt en betydligt högre standardavvikelse och en lägre 

Sharpekvot jämfört med KPA och Kåpan.   
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5.3.3 Regression över perioden 
Tabell 15. Estimerade värden för Jensens alfa och beta med respektive p-värde i parentes, 
åldersgrupp 3 
 Alecta AMF KPA Kåpan 

𝛼 2,4818 
(0,163772) 

7,29261  
(0.0995) 

4,71708** 
(0,0030) 

5,39957** 
(0,00273) 

𝛽 0,4672*** 
(0,000176) 

0.0222 
(0,9004) 

0,13494* 
(0,0258) 

0,10104 
(0,10692) 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
 

I Tabell 15 presenteras de estimerade värdena för Jensens alfa och beta. Även för denna 

åldersgrupp har alla förvaltare för perioden ett positivt estimerat Jensens alfa. AMF har det 

högsta estimerade värdet på Jensens alfa på 7,29 procent, det estimerade värdet är dock lägre 

än för de två föregående åldersgrupperna. Näst högst är det skattade värdet för Kåpan på 5,39 

procent, följt av KPA på 4,71 procent och lägst värde har Alecta på 2,48 procent. Regressionen 

för KPA och Kåpan är de enda regressioner som är statistiskt säkerställt skilda från noll och är 

detta på 1 procent signifikansnivå. 

 

Regressionen av beta visar hur avkastningen i ickevals-alternativen påverkas av hur marknaden 

presterar. Av ickevals-alternativen påverkas Alectas avkastning mest då denna har det högsta 

beta. KPA har det näst högsta värdet, följt av Kåpan och sist AMF. Vid svängningar i 

marknaden påverkas därmed ickevals-alternativen olika mycket beroende på vilket beta de har. 

Alecta och KPA har skattade beta som är statistiskt säkerställt skilda från noll på 0,1 respektive 

5 procent signifikansnivå. 

5.3.4 T-test  på avkastning 
Tabell 16. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 3 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - p = 0,647 

H0 accepteras 
p = 0,261 

H0 accepteras 
p = 0,305 

H0 accepteras 
AMF - - p = 0,76 

H0 accepteras  
 

p = 0,79 
H0 accepteras 

KPA - - - p = 0,788 
H0 accepteras 

 
Kåpan - 

 
- - - 
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T-testet visar att noll hypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 3. 

 

 

 

Tabell 17. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 3 med månadsvis avkastning 
 Alecta KPA Kåpan 

Alecta - p = 0,645 

H0 accepteras 

p = 0,662 

H0 accepteras 

KPA - - p = 0,749 

H0 accepteras 

Kåpan - 

 

- - 

T-testet visar att nollhypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 3. 

5.3.5 Regression av Jensens alfa kontrollerat för beta 
Tabell 18. Regression av förändringar i Jensens alfa, kontrollerat för beta i åldersgrupp 3.  
P-värde i parentes. 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - 𝛼∆= -4,8108 

(0,2501) 
𝛽=0,4450* 

(0,0313) 

𝛼∆= -2,2352 
(0,21128) 
𝛽=0,3322** 

(0,0017) 

𝛼∆-2,9177 
(0,0578) 

𝛽=0,3661*** 
(0,0002) 

AMF - - 𝛼∆=2,5766 
(0,529) 

𝛽= -0,1127 
(0,531) 

𝛼∆=1,893 
(0,618) 

𝛽= -0,0788 
(0,636) 

KPA - - - 𝛼∆= -0,6824 
(0,455) 
𝛽=0,0339 

(0,401) 
Kåpan - 

 
- - 

 
 
 

- 

*** p-värde <0,001 ** p-värde<0,01 * p-värde< 0,05 
Estimeringen av differensen i Jensens alfa mellan varje ickevals-alternativ i åldersgrupp 3, 

när beta är kontrollerat för, presenteras i Tabell 18. Inte någon av regressionerna resulterade i 
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ett p-värde som understiger 0,05 och nollhypotesen, att differensen i Jensens alfa är lika med 

noll, accepteras. 

5.4 Resultat för åldersgrupp 4 

5.4.1 Total avkastning för icke-valsalternativen 
Figur 7. Total avkastning för åldersgrupp 4 under 2008–2018 
 

 
 

Tabell 19. Värdeutveckling i åldersgrupp 4 

 Alecta AMF KPA Kåpan 
Värdeutveckling 
(%) 

142,391 100,678 95,619 96,968 

 

Åldersgrupp 4 är den äldsta åldersgruppen som undersöks. Över perioden har Alecta, ickevals-

alternativet för ITP, högst värdeutveckling på 1423,3 procent. AMF (SAF-LO) hade näst högst 

värdeutveckling på 100,678 procent följt av Kåpan (PA 16) och sist KPA (AKAP-KL och 

KAP-KL) med en utveckling på 95,6 respektive 92,4 procent.  

  

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Av
ka
st
ni
ng
,	S
EK

Alecta AMF KPA Kåpan



	39	
	

5.3.2 Årlig avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i åldersgrupp 4 
I Tabell 20 redogörs den årliga värdeökningen (%) för respektive ickevals-alternativ, 

avkastningens standardavvikelse och Sharpekvot. Vidare presenteras ett årligt genomsnitt för 

perioden, detta räknas ut enligt Bilaga 4, avsnitt 4.1.  

 

Tabell 20. Årlig avkastning i åldersgrupp 4 och genomsnittlig avkastning under perioden 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
2009 22,9 -5,15 11,9 8 
2010 12,5 29 8,3 8 
2011 -6,9 2,5 5,5 5 
2012 16,8 8,9 7,2 8 
2013 17,4 9,5 8 12 
2014 14,9 10,2 13,4 12,7 
2015 7,8 3,8 3,7 3 
2016 5,8 7,4 6,7 7,3 
2017 7,7 7,4 4,8 5,9 
2018 -3,3 1,7 0,5 0,8 
Genomsnittlig 
avkastning 
 

9,3 7,2 6,9 7 

Standardavvikelse 
 

9,255 8,869 3,772 3,654 

Sharpekvot 0,976 0,786 1,886 1,988 
 

I enighet med värdeutvecklingen i föregående tabell har Alecta (ITP) högst genomsnittlig 

avkastning med men ändrad avkastning för åren 2017 och 2018 då risken ändras efter att 

spararen blir 63 år. AMF (SAF-LO) har näst högst genomsnittlig avkastning, följt av Kåpan 

(PA 16) och KPA (AKAP-KL och KAP-KL). Sharpekvoten för Alecta har blivit marginellt 

högre på grund av den ändrade risknivån. Alla förvaltare har fortsatt en positiv Sharpekvot för 

perioden. Då KPA och Kåpan har en betydligt lägre standardavvikelse följer det att dessa 

förvaltare även har högre Sharpekvot och därmed högre riskjusterad avkastning. 
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5.4.3 Regression över perioden 
Tabell 21. Estimerade värden för Jensens alfa och beta med respektive p-värde i parentes, 
åldersgrupp 4 
 Alecta AMF KPA Kåpan 

𝛼 2,43709 
(0,157093) 

6,8939  
(0.115) 

4,71708** 
(0,0030) 

5,26401** 
(0,00295) 

𝛽 0,46550*** 
(0,000141) 

0.023 
(0,894) 

0,13494* 
(0,0258) 

0,10277 
(0,0986) 

*** p-värde <0,001 ** p-värde <0,01 * p-värde< 0,05 
 

I Tabell 21 redogörs de estimerade värdena för Jensens alfa och beta. Alla förvaltare har för 

perioden ett positivt estimerat Jensens alfa. AMF har som i de övriga åldersgrupperna fortsatt 

det högsta estimerade värdet på Jensens alfa på 6,89 procent, följt av Kåpan på 5,26 procent, 

KPA på 4,71 procent och lägst värde har Alecta på 2,43 procent. Regressionen för KPA och 

Kåpan är statistiskt säkerställt skilda från noll och är detta på 1 procent signifikansnivå. 

 

Det skattade värdet av beta visar hur avkastningen i ickevals-alternativet påverkas av 

svängningarna i marknaden som i denna undersökning representeras av indexet SIXRX. Alecta 

har det högsta skattade beta följt av KPA, Kåpan och sist AMF. Alectas avkastning påverkas 

därmed mer av svängningar i marknaden jämfört med de andra tre. Alecta och KPA har 

skattade beta som är statistiskt säkerställt skilda från noll på 0,1 respektive 5 procent 

signifikansnivå. 

 

5.4.4 T-test på avkastning 
Tabell 22. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 4 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - p = 0,593 

H0 accepteras 
p = 0,268 

H0 accepteras 
p = 0,294 

H0 accepteras 
AMF - - p = 0,86 

H0 accepteras p =  
 

p = 0,868 
H0 accepteras 

KPA - - - 0,913 
H0 accepteras 

Kåpan - 
 

- - - 

 
T-testet visar att nollhypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 4. 
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Tabell 23. p-värde för respektive parvisa t-test i åldersgrupp 4 med månadsvis avkastning 
 Alecta KPA Kåpan 

Alecta - p = 0,665 

H0 accepteras 

p = 0,534 

H0 accepteras 

KPA - - p = 0,982 

H0 accepteras 

Kåpan - 

 

- - 

 

T-testet visar att nollhypotesen, att medelvärdet på differensen mellan avkastning är lika med 

noll, accepteras för alla parvisa tester i åldersgrupp 4. 

 

5.4.5 Regression av Jensens alfa kontrollerat för beta 
Tabell 24. Regression av förändringar i Jensens alfa, kontrollerat för beta i åldersgrupp 4.  
P-värde i parentes. 
 Alecta AMF KPA Kåpan 
Alecta - 𝛼∆= -4,4568 

(0,2889) 
𝛽∆=0,442* 
(0,0336) 

𝛼∆= -2,2799 
(0,1926) 

𝛽∆=0,3305** 
(0,00156) 

𝛼∆= -2,8269 
(0,0645) 

𝛽∆=0,3627*** 
(0,0002) 

AMF - - 𝛼∆=2,1768 
(0,595) 

𝛽∆= -0,1114 
(0,538) 

𝛼∆=1,6299 
(0,668) 

𝛽∆= -0,07926 
(0,636) 

KPA - - - 𝛼∆= -0,5469 
(0,529) 

𝛽∆=0,0321 
(0,404) 

Kåpan - 
 

- - 
 
 
 

- 

*** p-värde <0,001 ** p-värde <0,01 * p-värde< 0,05 
 

Regressionen av differensen i Jensens alfa mellan ickevals-alternativen i åldersgrupp 4, när 

beta är kontrollerat för, presenteras i Tabell 24. Ingen av skattningarna har ett p-värde som 

understiger 0,05 och nollhypotesen, att differensen i Jensens alfa är lika med noll, accepteras 

därför.  
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6. Analys 
Värdeutvecklingen till följd av avkastningen har presenterats för varje förvaltare, i varje 

åldersgrupp. Genomgående har förvaltaren för ITP, Alecta, haft högst värdeutveckling. 

Förvaltaren för AKAP-KL och KAP-KL, KPA, har i tre av fyra åldersgrupper haft lägst 

värdeutveckling. AMF som förvaltar ickevalet för SAF-LO har i alla åldersgrupper haft näst 

högst värdeutveckling. Kåpan som förvaltar ickevalet för PA 16 har i alla åldersgrupper haft 

näst lägst värdeutveckling. Detta visar att det finns ekonomiskt signifikanta skillnader mellan 

de fyra stora tjänstepensionsavtalen då det i vissa åldersgrupper skiljer över 40 procentenheter 

mellan förvaltaren med högst respektive lägst värdeutveckling.  

 

Vilka effekter skillnaderna får på det verkliga sparandet är däremot svårt att avgöra men 

generellt kommer skillnader i avkastningen i högre åldrar vara mer avgörande då 

pensionskapitalet då är större och tiden då pensionskapitalet ska börja användas närmar sig. 

Skillnader i avkastningen i början av arbetslivet behöver inte innebära att dessa skillnader 

består. Av ickevals-alternativen är det enbart KPA som har återbetalningsskydd som del av 

ickevalet. Återbetalningsskyddet innebär att individen inte får ta del av arvsvinster när personer 

inom samma årskull avlider innan pensionering. Effekten detta har kan inte mätas av denna 

studie men återbetalningsskyddet tar bort möjligheten att pensionskapitalet skulle öka till följd 

av dessa arvsvinster för sparare som omfattas av AKAP-KL och KAP-KL. De övriga tre 

ickevals-alternativ har inte återbetalningsskydd varav de har möjlighet att få ta del av 

arvsvinster, och därmed direkt öka pensionskapitalet. Effekten av återbetalningsskyddet blir 

troligtvis inte uppenbar förrän i de äldre åldersgrupperna. 

 

Vidare har inte avgifternas inverkan på pensionskapitalet tagits med i denna studie. I avsitt 

2.3.5 redogörs avgifternas utformning och vilka skillnader som finns i form av avgifternas 

storlek och eventuella maxtak. Desto större pensionskapitalet blir så desto mer betalas i avgift, 

ickevals-alternativen med olika former av maxtak på avgiften kommer rimligtvis gynnas av 

detta då avgiftens storlek begränsas, oavsett storlek på pensionskapitalet.  

 

Standardavvikelsen på avkastningen är ett mått på risk som visar hur mycket avkastningen för 

varje år avviker från dess medelvärde. Dessa avvikelser kan både vara positiva för spararen då 

avkastningen för ett år ökar jämfört med tidigare och negativa om avkastningen minskar. Därav 

är en hög standardavvikelse inte nödvändigtvis negativ, men en hög standardavvikelse visar att 
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avkastningen svänger mer.  I mätningen för standardavvikelse har Alecta och AMF 

genomgående haft betydligt högre standardavvikelse jämfört med KPA och Kåpan. Detta visar 

att det finns skillnader mellan ickevals-alternativen i form av olika nivåer på risk. En låg 

standardavvikelse i avkastningen kan vara viktigt för den spararen som ogillar att avkastningen 

på pensionskapitalet varierar mycket medan andra sparare kan vara villiga att acceptera mer 

risk för att potentiellt få högre avkastning.  

 

Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning där risken risk representerats av 

överavkastningens standardavvikelse. Då Alecta och AMF har betydligt högre 

standardavvikelse än de övriga två förvaltare så är det naturligt att dessa två också har lägre 

Sharpekvot. KPA och Kåpan hade därmed högre riskjusterad avkastning, även om Alecta i alla 

åldersgrupper hade högst genomsnittlig avkastning. Värdeökningen för AMF sjönk för varje 

åldersgrupp och AMF hade i alla åldersgrupper den lägsta Sharpekvoten. 

 

Genomgående har Alecta haft högst risk och Alecta är även den förvaltare med högst 

värdeutveckling vilket visar att den höga risken under den undersökta perioden har lönat sig i 

form av god avkastning. AMF har haft en risknivå som sjunkit för varje åldersgrupp vilket gör 

att risken för stora ändringar i pensionskapitalet minskar desto närmare man kommer 

pensionering. Trots den relativt höga risken har AMF inte haft samma höga avkastning som 

Alecta. KPA och Kåpan har haft en ganska lik risknivå och avkastning. KPA har i tre av fyra 

åldersgrupper lägst genomsnittlig avkastning och KPA är det enda ickeval som har samma 

risknivå oavsett ålder. Övriga förvaltare har valt en högre risknivå när spararen är yngre och 

har längre tid kvar till pensionering för att sedan gradvis sänka den. 

 

Sharpekvoten för AMF sjunker för varje åldersgrupp och går från 0,904 i åldersgrupp 1 till 

0,786 i åldersgrupp 4. Den riskjusterade avkastningen minskar därmed till följd av den ändrade 

risknivån. Motsatsen gäller för Kåpan där Sharpekvoten är lägst i åldersgrupp 1 (1,894) för att 

sedan öka i åldersgrupp 2 (1,978) och är som högst i åldersgrupp 3 (2,013) för att sedan sjunka 

något i åldersgrupp 4 (1,988). Den riskjusterade avkastningen ökar till följd av den ändrade 

risknivån. Till följd av att KPA har samma risknivå för alla åldersgrupper är dess Sharpekvot 

oförändrad genom studien. Alecta ändrar risknivån i åldersgrupp 4 och får i denna grupp en 

Sharpekvot på 0,979 jämfört med övriga åldersgrupper där den är 0,978. När avkastningen 

justeras för risknivå så är avkastningen i Alecta och AMF lägre än den för KPA och Kåpan 
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Regressionen av Jensens alfa visade på stor variation i vad förvaltarna överpresterar jämfört 

med avkastningen som CAPM predicerar. I varje åldersgrupp hade AMF högst, följt av Kåpan 

och KPA och sist Alecta. Enbart KPA och Kåpan hade ett resultat som var statistiskt säkerställt 

skiljt från noll, signifikansnivån för båda var 1 procent. De resterande förvaltarna hade ett 

relativt högt p-värde i alla åldersgrupper vilket visar att det finns hög osäkerhet i skattningen 

av dessa förvaltares alfa. 

 

Regressionen av beta, känsligheten för ändringar i marknaden, visade även denna på stor 

variation mellan förvaltarna. I alla åldersgrupper hade Alecta den högsta korrelationen, följt av 

KPA och Kåpan och sist AMF. Med andra ord det motsatta jämfört med ordningen för Jensens 

alfa. Regressionen av beta för Alecta och KPA är statiskt säkerställt skilda från noll på 0,1 

respektive 5 procent signifikansnivå.  

 

Den regression som för att skatta differensen i Jensens alfa när beta är kontrollerat för, det vill 

säga skillnaden i avkastningen utöver vad CAPM predicerar när skillnaderna i beta är 

borträknade, resulterade i att nollhypotesen accepterades för alla jämförelser i alla 

åldersgrupper. Det gick där med inte att statistiskt säkerställa att det finns skillnader i Jensen 

alfa för ickevals-alternativen när regressionen kontrollerar för de olika nivåerna av känslighet 

för rörelser i marknaden. Regressionen visar  

 

Efter att parvisa t-test har utförts mellan förvaltare i varje åldersgrupp så accepterades 

nollhypotesen, att medelvärdet på differensen i avkastningen är lika med noll, i alla tester. Det 

finns därför ingen statistisk signifikant skillnad mellan avkastningen, för någon av förvaltarna, 

i någon av åldersgrupperna.  

 

Resultatet från t-testet blev detsamma efter att ha upprepat testet på den månadsvisa 

avkastningen på de förvaltaren där denna var tillgänglig. 
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7. Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad ickevals-alternativen i de fyra undersökta 

tjänstepensionsavtalen har avkastat under 2008–2018 och vilka skillnader, utifrån valda 

prestationsmått, som fanns. Resultatet visar att avkastningen i ickevals-alternativen varierar 

både mellan alternativen och åldersgrupperna och att det finns ekonomiskt signifikanta 

skillnader i värdeutvecklingen. Att avkastningen varierar mellan åldersgrupperna är rimligt då 

risken i vissa ickeval sänks i takt med högre ålder. Skillnaden i avkastning mellan ickevals-

alternativen visar att en soffliggare kan få ett mindre pensionskapital enbart till följd av att 

tillhöra ett specifikt tjänstepensionsavtal.  

 

Vidare har risknivån undersökts genom att mäta avkastningens standardavvikelse och ickevals-

alternativens känslighet för ändringar i marknaden, dess beta. Det finns betydande skillnader i 

både standardavvikelsen och i det estimerade beta-värde och därmed skillnader i den risk som 

är kopplad till ickevals-alternativen.  

 

I rapporten ”Framtidens tjänstepensioner” som presenterades i avsnitt 2.5 föreslås att 

tjänstepensionsavtalen skulle ändras så att alla avtal innehöll en obligatorisk del som var lika 

för alla oavsett bransch, de skillnader som har redovisats i denna studie kan användas som ett 

argument för detta förslag. 

 

Den riskjusterade avkastningen mättes genom Sharpekvoten och till följd av variationen i 

standardavvikelse så finns det även skillnad mellan ickevals-alternativen i detta mått. Här 

uppvisar de två ickevals-alternativ med lägst risk i form av standardavvikelse en högre 

riskjusterad avkastning jämfört med de övriga. 

 

Avslutningsvis skattades förvaltarnas Jensens alfa, ett mått på om avkastningen avkastar mer 

eller mindre än vad CAPM predicerar. Alla förvaltare uppvisade ett positivt alfa-värde men 

enbart två förvaltare hade en regression som var statistiskt säkerställt skild från noll.  

 

Regressionen av skillnaderna i Jensens alfa, när beta var kontrollerat för, resulterade i att 

nollhypotesen accepterades för alla jämförelser i alla åldersgrupper och det gick där med inte 

att statistiskt säkerställa att skillnaderna i Jensens alfa var skild från noll. 
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T-testet som gjordes på den årliga avkastningen och den månadsvisa, när denna var tillgänglig, 

resulterade i att nollhypotesen accepterades i alla parvisa tester, i alla åldersgrupper. Det finns 

därmed inga statistiskt säkerställda skillnader i differensen i avkastningen mellan ickevals-

alternativen.  

 

De skillnader, förvisso inte statistiskt signifikanta men däremot ekonomiskt signifikanta som 

studien redogör för visar att tjänstepensionen ser ut väldigt olika för soffliggarna enbart då de 

råkar tillhöra en viss yrkesgrupp. Skillnaderna som finns gäller både avkastning, risk och den 

avkastning som skapas utöver den förväntade avkastning. Alla dessa skillnader visar att en 

soffliggares passivitet får direkta konsekvenser på storleken av tjänstepension vid 

pensionering. 
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8. Vidare studier  
Mängden forskning på tjänstepensionen och specifikt ickevals-alternativen är begränsad och 

denna studies resultat visar att det kan finnas goda skäl för att fortsätta studera ickevals-

alterantiven.  

 

Denna studie har undersökt ickevals-alternativen i de fyra största tjänstepensionsavtalen under 

en tioårsperiod. Beroende på tillgången till data skulle den undersökta perioden kunna utvigdas 

för att inte enbart omfatta perioden av börsuppgång som kännetecknar tiden mellan 2008 och 

2018.  

 

Samma tidsperiod skulle kunna undersökas igen men då med månadsvisa insättningar snarare 

än att undersöka utvecklingen på en engångsinsättning. För att mer korrekt redovisa faktiska 

skillnader i pensionskapital skulle den genomsnittliga storleken på premier inom varje avtal 

användas. Då skulle de skillnader som uppstår till olika lönenivåer och skillnader som uppstår 

till följd av olika ickevals-alternativ kunna studeras.  

 

Vidare är ett förslag att genomföra en studie som omfattar alla av de val i form av olika 

fondförsäkringar och traditionella försäkringar som spararna i varje tjänstepensionsavtal kan 

välja för att undersöka skillnader i utbudet som spararna har möjlighet att välja mellan. Detta 

kan göra specifikt för varje tjänstepensionsavtal eller i en större studie jämföra alla val i alla 

tjänstepensionsavtal.  

 

De spararare som gör aktiva val i hur tjänstepensionen ska placeras skulle kunna jämföras med 

de passiva spararna för att undersöka om indivder tjänar på att göra aktiva val eller om ickevals-

alternativen i själva verket är att föredra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Årlig avkastning för ickevals-alternativen i procent, sorterat för 
åldersgrupper 
Bilaga 1.1 – Årlig avkastning för Alecta i procent 
År Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

2009 22,9 22,9 22,9 22,9 

2010 12,5 12,5 12,5 12,5 

2011 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 

2012 16,8 16,8 16,8 16,8 

2013 17,4 17,4 17,4 17,4 

2014 14,9 14,9 14,9 14,9 

2015 7,8 7,8 7,8 7,8 

2016 5,8 5,8 5,8 5,8 

2017 9 9 9 7,7 

2018 -3,3 -3,3 -3,3 -2,7 

Källa: AlectaC 

 

Bilaga 1.2 – Årlig avkastning för AMF i procent 
År Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

2009 -5,15 -5,15 -5,15 -5,15 

2010 29 29 29 29 

2011 2,5 2,5 2,5 2,5 

2012 8,9 8,9 8,9 8,9 

2013 9,5 9,5 9,5 9,5 

2014 16 14,5 11,9 10,2 

2015 9,6 7,8 5,5 3,8 

2016 8,6 7,6 7,5 7,4 

2017 9 8 8 7,4 

2018 1,1 1,4 1,4 1,7 

Källa: År 2009: AMFC Övriga: AMFD  
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Bilaga 1.3 – Årlig avkastning för KPA i procent1 
År Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

2009 11,9 11,9 11,9 11,9 

2010 8,3 8,3 8,3 8,3 

2011 5,5 5,5 5,5 5,5 

2012 7,2 7,2 7,2 7,2 

2013 8 8 8 8 

2014 13,4 13,4 13,4 13,4 

2015 3,7 3,7 3,7 3,7 

2016 6,7 6,7 6,7 6,7 

2017 4,8 4,8 4,8 4,8 

2018 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Bilaga 1.4 – Årlig avkastning för Kåpan i procent 
År Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

2009 8 8 8 8 

2010 8 8 8 8 

2011 5 5 5 5 

2012 8 8 8 8 

2013 12 12 12 12 

2014 12,7 12,7 12,7 12,7 

2015 3 3 3 3 

2016 7,3 7,3 7,3 7,3 

2017 8,7 7,8 7 5,9 

2018 -0,1 0,5 0,8 0,8 

Källa: Kåpan PensionerC  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Zahra Bostani, kuntjänstmedarbetare på KPA Pension, e-postkonverastion 28 februari 2019. 
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Bilaga 2 – Årlig avkastning för index och riskfri ränta i procent 
Bilaga 2.1 – Årlig avkastning för SIXRX i procent 

År SIXRX 

2009 52,51 

2010 26,7 

2011 -13,51 

2012 16,49 

2013 27,95 

2014 15,81 

2015 10,4 

2016 9,65 

2017 9,47 

2018 -4,41 

Källa: Fondbolagens föreningB 

 
Bilaga 2.2 – Riskfri ränta i procent 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

jan 1,35 0,2 1,49 1,56 0,96 0,73 0,11 -0,46 -0,77 -0,69 

feb 0,85 0,22 1,74 1,59 0,98 0,73 -0,02 -0,5 -0,69 -0,66 

mars 0,4 0,23 1,74 1,49 0,97 0,73 -0,11 -0,59 -0,63 -0,66 

april 0,31 0,29 1,8 1,44 0,95 0,7 -0,26 -0,6 -0,63 -0,7 

maj 0,47 0,28 1,91 1,38 0,92 0,66 -0,27 -0,6 -0,62 -0,7 

juni 0,39 0,27 1,85 1,24 0,91 0,58 -0,32 -0,63 -0,67 -0,69 

juli 0,18 0,39 1,8 1,1 0,93 0,26 -0,48 -0,67 -0,75 -0,67 

aug 0,16 0,45 1,71 1,15 0,93 0,22 -0,46 -0,74 -0,73 -0,68 

sep 0,15 0,52 1,58 1,04 0,89 0,19 -0,48 -0,75 -0,71 -0,73 

okt 0,18 0,81 1,45 0,98 0,92 0,14 -0,44 -0,75 -0,68 -0,7 

nov 0,18 1,11 1,42 1,06 0,92 0,05 -0,36 -0,79 -0,71 -0,73 

dec 0,17 1,28 1,36 1,01 0,82 0,06 -0,38 -0,79 -0,75 -0,65 

           
Årligt 

Genom-

snitt 

0,39 0,50 1,65 1,25 0,92 0,42 -0,28 -0,65 -0,69 -0,68 

Källa: SCB 
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Bilaga 3 – Månatlig avkastning för ickevals-alternativen i procent, sorterat för 
åldersgrupper 
Bilaga 3.1 – Månatlig avkastning för Alecta i procent, åldersgrupper 1, 2 och 3 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

jan -4,9 -0,3 -0,5 4,9 2,5 -1 4,2 -3,3 0,2 1,1 

feb -0,2 -1,4 0,1 4 1,6 3,3 5,1 0,3 2,2 -1 

mars 0,5 5,7 0,6 -0,2 0,7 0,8 1,4 0,7 1,1 -0,8 

april 9,1 1 2,5 0,9 1,5 1,7 -0,3 0,1 2,5 1,6 

maj 1,8 -3,5 0 -3,8 2,5 2,6 1,2 1,8 1,2 0,7 

juni 0,8 0,4 -1,2 1,5 -3,2 -0,2 -3,8 -1,3 -1,2 0,6 

juli 5,7 2,5 -3,1 2,9 4 -0,1 3,5 3,3 -1,9 2,8 

aug 2,5 -0,3 -6,5 -0,1 -0,5 1,5 -4,1 1 0,1 1,4 

sep 0,8 3,1 -3,7 1,9 2,6 0,7 -2,7 -0,1 3,7 -0,4 

okt 1,4 1,1 4,6 0,3 2,3 1,3 3,6 0,4 1,7 -4,3 

nov 1,7 0,6 -0,7 2,2 1,4 2,3 1,6 0,9 -0,5 -0,2 

dec 2,1 3,4 1,3 1,2 0,9 1,1 -2,4 2 -0,3 -4,5 

Källa: AlectaC  

 
Bilaga 3.2 – Månatlig avkastning för Alecta i procent, åldersgrupp 4 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

jan -4,9 -0,3 -0,5 4,9 2,5 -1 4,2 -3,3 0,1 0,8 

feb -0,2 -1,4 0,1 4 1,6 3,3 5,1 0,3 2 -0,7 

mars 0,5 5,7 0,6 -0,2 0,7 0,8 1,4 0,7 0,9 -0,6 

april 9,1 1 2,5 0,9 1,5 1,7 -0,3 0,1 2,1 1,4 

maj 1,8 -3,5 0 -3,8 2,5 2,6 1,2 1,8 1,1 0,6 

juni 0,8 0,4 -1,2 1,5 -3,2 -0,2 -3,8 -1,3 -1,1 0,5 

juli 5,7 2,5 -3,1 2,9 4 -0,1 3,5 3,3 -1,6 2,3 

aug 2,5 -0,3 -6,5 -0,1 -0,5 1,5 -4,1 1 0,2 1,1 

sep 0,8 3,1 -3,7 1,9 2,6 0,7 -2,7 -0,1 3 -0,4 

okt 1,4 1,1 4,6 0,3 2,3 1,3 3,6 0,4 1,5 -3,6 

nov 1,7 0,6 -0,7 2,2 1,4 2,3 1,6 0,9 -0,3 -0,2 

dec 2,1 3,4 1,3 1,2 0,9 1,1 -2,4 2 -0,2 -3,8 

Källa: AlectaC 
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Bilaga 3.3 – Månatlig avkastning för KPA i procent, interpolerat från kvartalsvis avkastning2 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

jan -0,26 1,21 0,08 0,51 0,7 0,76 2,28 -0,02 0,71 0,15 

feb -0,26 1,21 0,08 0,51 0,7 0,76 2,28 -0,02 0,71 0,15 

mars -0,26 1,21 0,08 0,51 0,7 0,76 2,28 -0,02 0,71 0,15 

april 1,54 0,02 0,75 0,38 -0,11 1,26 -0,92 0,68 0,21 0,87 

maj 1,54 0,02 0,75 0,38 -0,11 1,26 -0,92 0,68 0,21 0,87 

juni 1,54 0,02 0,75 0,38 -0,11 1,26 -0,92 0,68 0,21 0,87 

juli 1,77 1,18 -0,22 0,9 0,72 1,02 -0,64 0,94 0,32 0,53 

aug 1,77 1,18 -0,22 0,9 0,72 1,02 -0,64 0,94 0,32 0,53 

sep 1,77 1,18 -0,22 0,9 0,72 1,02 -0,64 0,94 0,32 0,53 

okt 0,71 0,26 1,17 0,4 0,98 1,5 1,84 0,42 0,63 -0,87 

nov 0,71 0,26 1,17 0,4 0,98 1,5 1,84 0,42 0,63 -0,87 

dec 0,71 0,26 1,17 0,78 1,8 0,51 -2,12 0,7 -0,32 -2,35 

 

Bilaga 3.4 – Månatlig avkastning för Kåpan i procent 2014 – 2016 i procent, alla 
åldersgrupper 
 2014 2015 2016 

jan 0,2 2 -1,5 

feb 2,1 2,1 0,6 

mars 1,3 0,5 1 

april 1,2 0,2 0,4 

maj 1,5 0,3 1,1 

juni 1 -1,7 0,4 

juli 0,8 1,4 1,9 

aug 1 -2,1 0,9 

sep 0,1 -1,7 0,5 

okt 1,6 2,6 0,25 

nov 1 0,8 0,5 

dec 0,2 -1,2 1 

Källa: 2014: Kåpan PensionerD,  2015: Kåpan PensionerE 2016: Kåpan PensionerF 

 

 
                                                
2 Zahra Bostani, kundtjänstmedarbetare på KPA Pension, e-postkonversation 24 april 2019. 
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Bilaga 3.5 – Månatlig avkastning för Kåpan i procent 2017–2018, alla åldersgrupper 
 Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

jan 0,4 1,5 0,3 1,2 0,2 1 0,1 0,7 

feb 2,4 0,2 2,1 0,2 1,9 0,2 1,6 0,3 

mars 1,1 -0,3 1 -0,1 0,8 0 0,7 0,1 

april  1,4 2,2 1,3 1,9 1,1 1,6 0,9 1,2 

maj 1 0,2 0,9 0,3 0,9 0,3 0,8 0,3 

juni -0,8 0,2 -0,7 0,2 -0,6 0,2 -0,5 0,2 

juli -0,5 1,6 -0,4 1,4 -0,3 1,1 -0,2 1 

aug -0,1 1,5 0 1,3 0 1,1 0,1 1 

sep 2,5 -0,3 2,1 -0,3 1,8 -0,3 1,3 -0,3 

okt 1,7 -3,4 1,5 -2,9 1,3 -2,3 1,1 -2 

nov -0,1 0,4 0 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 

dec -0,6 -3,7 -0,5 -3 -0,4 -2,4 -0,3 -2 

Källa: Kåpan PensionerC  

 

Bilaga 4 – Beräkningar 
4.1 Genomsnittlig avkastning 
Den genomsnittliga avkastningen för respektive ickevals-alternativ i varje åldersgrupp 
beräknas enligt följande: 
 

𝑟 = 1 + 𝑟tjju 1 + 𝑟tjoj … (1 + 𝑟tjow)
xy  

 
𝑟 = Genomsnittlig	avkastning	för	ickevals − alternativ		över	tioårsperioden		
𝑟2009, 𝑟2010,… , 𝑟2018 = Årlig	avkastning	för	ickevals − alternativet	för	respetkive	år 
 
4.2 Årligt genomsnitt av den riskfria räntan 
Det årliga genomsnittet av den riskfria räntan beräknas enligt följande: 
 

𝑟%,~ = 1 + 𝑟%,o 1 + 𝑟%,t … (1 + 𝑟%,ot)
x�

 

𝑟%,~ = Årlig	riskfri	ränta	för	år	Y	
𝑟%,o, 𝑟%,t, … , 𝑟%,ot = Månatlig	riskfri	ränta	för	respektive	månad 
 
 
4.3 Standardavvikelse 
Standardavvikelsen för respektive ickevals-alternativs avkastning i varje åldersgrupp 
beräknas enligt följande: 
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𝜎# = 10 ∗
1

10 − 1
∗ 𝑟 𝑠 − 𝑟 t

oj

��o
 

𝜎# = Standardavvikelse för ickevals-alterantivet för tioårsperioden  
𝑟 𝑠 =Årlig avkastning för ickevals-alternativet för respektive år 
𝑟 =Genomsnittlig avkastning för ickevals-alternativet 
 
4.4 Sharpekvot 
Beräkningen av Sharpekvoten under tioårsperioden har gjorts enligt följande  
 

𝑆 =
𝑅
𝜎�

 

 
𝑆 = Sharpekvot	för	tioårsperioden	
𝑅 = Genomsnittlig	överavkastning	för	ickevals − alternativet	under	tioårsperioden	
𝜎𝑅 = Standardavvikelse	för	tillgångens	överavkastning 
 
Genomsnittlig överavkastning beräknas enligt följande: 
 

𝑅 = 1 + (𝑟tjju − 𝑟%,tjju) 1 + (𝑟tjoj − 𝑟%,tjoj) … (1 + (𝑟tjow − 𝑟%,tjow))
xy

 

 
Överavkastningens standardavvikelse beräknas enligt följande: 
 

𝜎� = 10 ∗
1

10 − 1
∗ (𝑟~ − 𝑟%,~) − 𝑅

toj

��o
 

 
4.5 Regression 
För att estimera Jensens alfa och beta har programmeringsspråket R och programmet RStudio 
använts. Ett dataset, benämnt DataA innehållande överavkastningen för respektive ickeval 
och marknadsindexets överavkastning. För regressionen av Jensens alfa och beta för 
exempelvis Alecta i åldersgrupp 1 används följande kommando: 
regAL1=lm(Alecta1over~Index_riskfri, data=DataA) 
summary(regAL1) 
 
För regressionen av differensen i Jensens alfa sammanställdes ett nytt dataset (DataAB) med 
varje differens i överavkastning mellan varje ickeval i varje åldersgrupp och 
marknadsindexets överavkastning. För denna regression i samma exempel som ovan 
användes följande kommando: 
regAL1AMF1=lm(Alecta1overAM1over~Index_riskfri, data=DataAB) 
summary(regAL1AMF1) 
 
 
 


