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Sammanfattning  

  

  Titel: Tjänstepensionens värde 
- En riskjusterad jämförelse av avkastningen 

Författare Jennyfer Namazi 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 166 
Handledare Björn Berggren 
Nyckelord Tjänstepension, Risk, Avkastning 
   

Pensionssystemet är uppbyggt på så vis att det är menat att arbetsgivaren ska betala in en 
del kapital till framtida pension, samtidigt som man själv ska spara en del kapital. Den 
allmänna pensionen, som utbetalas från Pensionsmyndigheten, motsvarar vanligtvis ca 50 % 
av den genomsnittliga bruttolönen som man haft under sin arbetskarriär.  
 
Arbetar man på en arbetsplats som inte är kollektivansluten, är arbetsgivaren inte tvingad till 
att betala in några pengar till pensionen. Som anställd är det upp till en själv att undersöka 
huruvida arbetsgivaren gör detta.  
 
Idag är det ca 2,5 miljoner personer som arbetar som privatanställda arbetare och är 
kollektivavtalsanslutna. För dessa personer betalas tjänstepensionen in från arbetsgivaren 
till valcentralen Fora. Pengarna placeras sedan hos AMF som förvaltar dom. Man kan som 
anställd även göra ett aktivt val och välja att pengarna placeras hos någon annan förvaltare. 
Pengar som är intjänade från 1 januari 2006 har den privata anställde rätt till att fritt flytta 
mellan de olika förvaltarna.  
 
Trots denna valmöjlighet är det ca 64 % av de anställda som genom passivitet har sina 
pengar hos AMF. Orsakerna kan vara många till varför man inte gör ett aktivt val för 
placering av dessa pengar då det kan påverka hur mycket pension man i slutändan kommer 
att få. 
 
Faktorer som skiljer dessa förvaltare åt, och som kan göra skillnad på pensionen, är 
avkastningen, risktagandet och avgifterna. I denna studie görs en jämförelse mellan de olika 
förvaltarna där avkastningen och risken är de två faktorer som behandlas.  
 
Med hjälp av aritmetiskt medelvärde har genomsnittliga kvartalsavkastningen för 
försäkringarna beräknats. Sedan har standardavvikelsen, Sharpekvoten och Modigliani-
Modigliani-måttet används för att beräkna risknivån och den riskjusterade avkastningen.  
 
Resultatet visar att Folksam Liv är den mest lönsamma försäkringen att investera i med 
hänsyn till den riskjusterade avkastningen. 
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Abstract  
  

  Title: Occupational pensions value 
- A risk-adjusted comparison of the  returns 

Authors Jennyfer namazi 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 166 
Supervisor Björn Berggren 
Keywords Occupational pension, Risk, Return 
   
The pension system is structured in such a way that the employer will pay a part of the 
future retirement capital, while one ought to save some capital. Public pension, which comes 
from Pensionsmyndigheten, represents only about 50% of average gross income as one had 
during their working careers. 
 
If you work in a workplace that is not connected to a work union, the employer is not obliged 
to pay any money for retirement. As an employee, it is up to you to examine whether the 
employer does this or not. 
 
Today, approximately 2.5 million people are private sector employees and in a union. For 
these people the employer pays a certain amount into the occupational pension which goes 
to the administrationcentral Fora. The money is then placed at AMF that manages them. The 
employee can however make an active choice and choose the money to be invested with 
any other manager. The private employee has the right to freely move money that is earned 
from January 1, 2006, between the different managers. 
 
Despite this option, it is about 64% of the employees who through inaction have their money 
at AMF. The reasons can be many for not making an active choice for the placement of this 
money but it could affect the amount of pension one will ultimately get. 
 
Factors that distinguish these managers, and that can make a difference for one's 
retirement, are return, risk taking, and charges. In this study, a comparison is made between 
the different managers where the return and the risk are the two factors considered. 
 
Arithmetic average has been used to calculate the average quarterly return for assurances. 
Standard deviation, Sharpe ratio and Modigliani-Modigliani measure are used to calculate 
the level of risk, and risk-adjusted returns. Then a comparison has been made between the 
different assurances. 
 
The result shows that Folksam Liv is the most profitable investment considering the risk-
adjusted return.  
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1. Inledning 

Här beskrivs pensionens betydelse för att få en uppfattning om dess 
effekt. Därefter beskrivs problemet och syftet med denna studie, dess 
avgränsningar och studiens disposition.  

 

1.1 Pension och dess betydelse  

Hur mycket man får i lön är något som alla kan besvara och som de flesta gärna skulle vilja 
öka. Lönen är den faktor som sätter standarden för människors leverne och dagliga 
konsumtion. När man har beslutat sig för att gå i pension och sluta arbeta kommer istället 
pensionen vara den huvudsakliga inkomstkällan.  
 
Pensionssystemet är idag uppdelat i tre delar: tjänstepension, privat pensionssparande och 
allmän pension där 2,5 % av den allmänna pensionen utgörs av premiepension, även kallad 
PPM.(Pensionsmyndigheten) I samband med att det infördes fri flytträtt år 2006 för premie- 
och tjänstepensionen kan spararen själv påverka storleken på sin pension. Detta genom att 
aktivt välja hur och hos vilken förvaltare pengarna ska placeras (med förbehåll för 
urvalsbegränsningar).  
 
Idag arbetar 2,5 miljoner människor som privatanställda arbetare i Sverige och omfattas 
därmed av kollektivavtalet SAF-LO (Fora). För dessa personer betalar arbetsgivaren årligen in 
premier till den anställdes tjänstepension, som ska förvaltas till den dagen man beslutar sig 
för att få pensionen utbetald. Om man inte tar ut sin tjänstepension i förtid, kommer denna 
del att motsvara ca 10 % av den totala pensionen för de som har en bruttoinkomst upp till 
7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar ca 420 000 kr i årslön (Skatteverket). Har man en 
bruttoinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp per år har tjänstepensionen en ännu större 
betydelse (Pensionsåldersutredningen, 2012). Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren 
till valcentralen Fora. Pengarna placeras sedan hos AMF som förvaltar dom. Man kan som 
anställd även göra ett aktivt val och välja att pengarna placeras hos en annan förvaltare. 
Trots denna valmöjlighet är det ca 64 % av de anställda som genom passivitet har sina 
pengar hos AMF (Fora).  
 
Det är av stor betydelse hur pensionspengarna förvaltas då det återspeglas i avkastningen, 
och i slutändan hur mycket pengar man får utbetalt vid pension. Det råder dock en 
insättningsgaranti (Morningstar) när man sparar i traditionella försäkringar, vilket innebär att 
man alltid är garanterad minst det insatta kapitalet som arbetsgivaren har betalat in i form 
av premier, med avdrag för avgifter och skatter. 
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1.2 Problemdiskussion 

För att kunna ta goda beslut för hur man ska placera sina pensionspengar krävs det kunskap 
dels om finansmarknaden och dels om pensionssystemet, samt engagemang. 
Kunskapsbristen kring just pensionssystemet gör att många väljer att avstå från att göra 
aktiva val för sin pension. Beroende på vilka val man gör kan man vara med och påverka 
avkastningen, som i slutändan kommer leda till hur mycket pengar man får som pensionär.  
 
 
1.3 Problemformulering 

Bör pensionsspararen göra ett aktivt val gällande sin tjänstepension eller avstå och låta 
pengarna förvaltas i det förutbestämda valet AMF Framtid? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra de valbara traditionella försäkringarnas avkastning i 
relation till risktagandet.  
 

 Ger investering i AMFs traditionella försäkring den högsta avkastningen jämfört med 

de övriga valbara förvaltarna?  

 Är det lönsamt för spararen att aktivt göra ett val för sin avtalspension med hänsyn 

till den risk som antas?  

 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie avgränsar sig till Avtalspension SAF-LO där det råder fri flytträtt på pengar 
intjänade från och med 1 januari 2006. På grund av att två av de traditionella försäkringarna, 
Swedbank Traditionell Pension och Folksam Liv, inte har existerat innan år 2010 kommer 
studien endast omfatta tidsperioden 2010 – 2012.  
 
En viktig faktor i val av förvaltare är avgiften. Det är skillnaden mellan avkastningen och 
avgiften som kommer påverka spararens kapital. Denna studie tar inte hänsyn till 
försäkringarnas avgifter, vilket kan resultera i att slutsatsen skulle kunna bli annorlunda om 
man skulle ta de i beaktning. 
 

 

1.6 Disposition  

Studien inleds med en kort presentation om pensionssystemet. Första kapitlet är en 
presentation om vad studien kommer att handla om. Kapitel två beskriver metoden och 
tillvägagångsättet för studien. I tredje kapitlet beskrivs det teoretiska ramverket för studien 
som sedan följs upp med djupgående information om pension i fjärde kapitlet. Studiens 
resultat redovisas i kapitel fem som sedan analyseras stegvis i sjätte kapitlet. Slutsatsen 
presenteras i sjunde kapitlet där den även följs upp med en slutdiskussion. 
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2. Metod 

Kapitlet kommer beskriva valet av metod, tillvägagångsättet för 
datainsamlingen, förklara aritmetiskt medelvärde och studiens källkritik.  

 

2.1 Kvantitativ forskningsmetod  

Studien är baserad på en kvantitativ forskningsmetod då undersökningen är baserad på 
kvantitativ (Berggren & Söderberg, 2013) för att kunna besvara undersökningens 
frågeställningar.  
 

2.2 Urval  

Urvalet för de traditionella försäkringarna skedde i enlighet med valcentralen Foras lista över 
de redan förutbestämda bolagen för Avtalspension SAF-LO: 
 

 Alecta Optimal Pension 

 AMF Framtid  

 Folksam Liv 

 Länsförsäkringar Tradliv 

 Nordea Tillväxtportföljen 

 Swedbank Traditionell Pension 

 

2.3 Datainsamling  

Rådata till studien gällande de traditionella försäkringarnas historiska kvartalsavkastning för 
åren 2010 – 2012 är i första hand hämtad från Morningstar. Den data som redovisats på 
Morningstars hemsida har varit bristfällig för vissa bolag så istället har data för dessa bolag 
fåtts via bolagens hemsidor eller via direktkontakt. Vidare har annan relevant information 
hämtats från artiklar, internet och litteratur.  
 

2.3.1 Problematik kring datainsamlingen  

Som utgångspunkt användes data som kom från Morningstar, vilket till en början kändes 
som en rättvis källa då Morningstar är ett världsledande ratingbolag samt oberoende. Dock 
redovisades inte data för den hela valda tidsperioden, vilket ledde till att den 
kompletterades med redovisad data från respektive bolags hemsida. Vidare jämfördes även 
Morningstars data med bolagets egna och det visade sig att Alecta och Nordea var de enda 
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bolagen som redovisade kvartalavkastningen för hela den valda tidsperioden och som 
faktiskt överstämde med Morningstar.  
Swedbanks egna data stämde överens med Morningstar, men de hade endast redovisat fram 
till och med första kvartalet 2012. Resterande data kompletterades med data från 
Morningstar. 
Kvartalsavkastningen för AMF stämde inte alls överens med Morningstar, vilket lett till att 
data för åren 2011-2012 är hämtad från AMFs egna hemsida. För år 2010 redovisas endast 
totalavkastningen och trots flera försök att få tag i kvartalsavkastningen hänvisar AMF 
endast till att de, på grund av att de är ett ömsesidigt bolag, inte har några krav på 
kvartalredovisning och kan därför inte redogöra den efterfrågade datan. För att få fram 
kvartalavkastningen för AMF år 2010 har därför totalavkastningen delats på fyra och tagits 
med i studiens beräkningar.  
För att få Folksams kvartalavkastning för år 2010 gjordes samma sak. Detta efter att ha varit i 
kontakt med en livkonsult på bolaget som förklarat att efterfrågad data inte finns. 
Resterande års kvartalsavkastningar fanns redovisat på Morningstars hemsida. 
Länsförsäkringars kvartalavkastning för år 2010-2011 har erhållits via mail av controllern på 
bolaget. För år 2012 hämtades den från Morningstar. 
 
 
 
2.4 Aritmetiskt medelvärde 

Franco Modigliani och Leah Modigliani anser att aritmetiska medelvärdet bör användas vid 
beräkning av riskjustering (Modigliani & Modigliani, 1997). Eftersom att prestationsmåttet 
Modigliani-Modigliani samt riskmåttet Sharpekvot kommer att användas i denna studie 
antas aritmetiska medelvärdet vara att föredra för att beräkna kvartalavkastningarnas 
genomsnitt. 
 
 
Formel 1. Aritmetiskt medelvärde (Blom, Egner, Englund, Grandell, & Holts, 2005): 

 
 
 AM = medelvärde  
     x = försäkringens kvartalavkastning 
     n = antal kvartal 
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2.5 Källkritik  

Urvalet för denna studie har gjorts från valcentralens egen lista och omfattar samtliga 
valbara förvaltare inom avgränsningen. Den historiska data som använts har hämtats från 
Morningstar men har även kontrollerats med förvaltarnas egna hemsidor för eventuella 
avvikelser. Har avvikelser förekommit är detta nämnt i studien, men för mer rättvis 
jämförelse har förvaltarnas data istället använts i beräkningarna då den anses vara mer 
korrekt. För att få kvartalsavkastningen för vissa bolag har en del data framställts genom 
dividering av årsavkastningen vilket påverkar standardavvikelsen, som blir lägre, för dessa 
bolag. 
 
Litteratur som använts i denna studie anses pålitlig då den ofta används i utbildningssyfte 
och dylikt. Urvalet av artiklar har skett noga och endast de med vetenskapligt innehåll har 
använts. 
 
Fakta som hämtats från internet har använts i en väldigt liten utsträckning om det inte visat 
sig att utgivaren är en myndighet eller ett företag. Alternativt om det har förekommit fakta 
som påvisats hos mer än bara en källa. I detta fall är det endast hänvisat till den källan som 
ansågs vara av högre trovärdighet. 
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3. Teori  

I detta avsnitt kommer relevanta teorier, olika begrepp och 
prestationsmått valda för denna studie presenteras.  

 

3.1 Portföljteori  

I ”Portfolio Selection” diskuterar Harry Markowitz sambandet mellan avkastning och risk på 
aktiemarknaden. Avkastningen som redovisas för en försäkring anger hur utvecklingen har 
förändrats procentuellt under en viss tidsperiod (Fondkollen). Markowitz visade att hög 
avkastning är förknippad med hög risk, men enligt hans portföljteori så kan risknivån i en 
portfölj sänkas utan att det påverkar den förväntade avkastningen. Portföljen består av ett 
flertal aktier med olika avkastningsmönster beroende på bland annat deras 
branschtillhörighet, ju fler aktier inom olika branscher portföljen består av, ju mer 
väldiversifierad är den. Portföljens risk blir lägre än portföljens enskilda aktier tack vare 
diversifieringen. (Markowitz, 1959) 
 
Portföljteorin är baserad på tre antaganden:  
 

 Sparare vill maximera sin avkastning 

 Spararen eftersträvar högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risktagande 

 En optimal portfölj har antingen högsta förväntade avkastning för en given risknivå 
eller lägsta möjliga risknivå för en given förväntad avkastning 
 

 
3.2 Begrepp och beräkningsmått 

De mått som har valts är de som anses vara bäst anpassade för att räkna ut försäkringarnas 
avkastning och risk, samt för att man ska kunna göra en rättvis jämförelse av dessa. 
Sharpekvoten anger försäkringens prestation givet den risk som har tagits där ett positivt 
värde tyder på att försäkringen har överpresterat och ett negativt värde tyder på 
underprestation. Modigliani-Modigliani tar som Sharpekvoten hänsyn till risktagandet men 
anger försäkringens prestation i jämförelse med AMFs försäkring. Ett positivt värde tyder på 
att försäkringen har presterat bättre än AMF och ett negativt värde tyder på att den har 
presterat sämre.  
 

3.2.1 Risk 

Risk i allmänhet innebär sannolikheten för att något oönskat ska hända. Risken identifieras 
med sannolikhet. Då kan man få ett värde på denna risk (sannolikhet) för att något oönskat 
händer under en angiven tidsperiod. (Nationalencyklopedin) 
När man talar om risk i samband med fonder och aktier är det ett mått som påvisar hur 
mycket fonden/aktien varierar i värde under en bestäm tidsperiod. Ett högt riskvärde 
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indikerar på att värdet svänger väldigt mycket och det är svårare att förutspå ett framtida 
värde. Med ett lågt riskvärde är fonden/aktien mer stabil i sin utveckling och ger en säkrare 
bild av framtiden.  (Pensionsmyndigheten) 
 
3.2.2 Standardavvikelse  

Standardavvikelsen beskriver avkastningens volatilitet, alltså hur mycket något avviker från 
sitt genomsnittliga medelvärde. Detta är det främsta riskmåttet som används inom 
portföljteori (De ridder & Vinell, 1990) och mäter hur den traditionella försäkringens 
avkastning skiljer sig från genomsnittliga avkastningen under den valda tidsperioden.  Ett 
högt medelvärde påvisar en högre risk för spararen och ett lågt medelvärde påvisar en låg 
risk (Pensionsmyndigheten). 
 
Formel 2. Standardavvikelse (Blom, Egner, Englund, Grandell, & Holts, 2005): 
 

    

 
    σ = standarsavvikelse 
    x = försäkringens kvartalavkastning 
AM = aritmetiska medelvärdet för försäkringens kvartalavkastning 
 
 

3.2.3 Sharpekvot  

För att få en rättvis jämförelse måste man ta hänsyn till den risk som förvaltaren tar, vilket 
inte redogörs om man bara skulle jämföra totalavkastningen för de olika försäkringarna. 
Desto högre risk man tar desto högre chans för bättre avkastning har man, samtidigt som 
man också exponeras för en större risk att förlora sitt kapital. (Gitman & Joehnk, 2008) 
Nobelpristagaren Wiliam F. Sharpe presenterade Sharpekvoten som ett mått för att beräkna 
riskjusterad avkastning för en fond eller aktieportfölj. Den anger avkastningens storlek i 
förhållande till den totala risken som förvaltaren tar. Visar Sharpekvoten ett positivt värde 
innebär det att försäkringens avkastning är högre jämfört med de riskfria 
investeringsalternativen (i vårt fall den riskfria räntan) för varje riskenhet. Visar 
Sharpekvoten ett negativt värde innebär det att investeringen inte är ett lönsamt 
risktagande och indikerar på en låg avkastning för portföljen. Desto högre värde på 
Sharpekvoten, desto bättre har portföljen presterat.  (De Ridder, 2005) 
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Formel 3. Sharpekvot (Bodie, Kane, & Marcus, 2002):  
 

 
 
   s = Sharpekvot 
 rp = försäkringens totalavkastning 
  rf = riskfria räntan 
   σ = försäkringens standardavvikelse 
 
 

3.2.4 Modigliani-Modigliani  

Modigliani-Modigliani är ett presentationsmått som är en vidareutveckling av Sharpekvoten 
(Bodie, Kane, & Marcus, 2002). Portföljen riskjusteras till marknaden och risken jämförs med 
marknadens gensomsnittliga avkastning under samma tidsperiod. Modigliani-Modigliani 
måttet anger alltså skillnaden mellan marknadens och portföljens riskjusterade avkastning. 
Visar detta mått ett positivt värde innebär det att portföljen har överpresterat i jämförelse 
med marknaden. På samma sätt, visar detta mått ett negativt värde har portföljen 
underpresterat. På grund av de begränsningar som råder för pensionspengar, alltså inte en 
helt öppen marknad där man kan flytta pengarna valfritt utan måste placeras inom de 
avgränsningar som angetts i pensionssystemet, valdes AMF Framtid som 
jämförelseparameter istället för marknadsindex i uträkningen för måttet.  
 
Formel 4. Modigliani-Modigliani måttet (Modigliani & Modigliani, 1997):  
 

  

 
M² = Modigliani-Modigliani 
σA = AMF Framtids standarsavvikelse 
σp = försäkringens standarsavvikelse 
rp = försäkringens totalavkastning 
rf = riskfria räntan 
rA = AMF Framtids totalavkastning   
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4. Empiri  

Avsnittet ger läsaren en djupare beskrivning av pensionssystemet, samt 
de olika valbara traditionella försäkringarna som behandlas av denna 
studie.  

 

4.1 Vad är pension? 

Informationen i detta stycke kommer från Pensionsmyndighetens hemsida 
(Pensionsmyndigheten).  
 
Har man arbetat eller bott i Sverige har man rätt till pension.  Hur mycket pengar man får i 
pension varierar från person till person beroende på hur mycket skatt man har betalat, hur 
mycket arbetsgivaren har betalat och också hur mycket man själv har sparat. En annan 
faktor som påverkar är självfallet vilken ålder man valt att gå i pension (ju tidigare, desto fler 
år måste dessa pengar räcka och det resulterar i mindre pengar varje månad). 
Pension betalas ut till den som beslutat sig för att, på grund av uppnådd ålder, sluta arbeta. 
Det finns ingen exakt pensionsålder utan det är upp till individen själv att bestämma detta. 
Dock får man som tidigast vid 61 års ålder begära utbetalning från den allmänna pensionen, 
samt vid 55 års ålder för de flesta tjänstepensionerna.  

 
Fig 1: Pensionsmyndigheten.se – Pension från olika håll 

 
I ”pensionspyramiden” ovan demonstreras de olika delarna som ingår i pensionen; den 
allmänna pensionen som består av inkomst- och premiepension, tjänstepensionen som 
bestäms genom kollektivavtalet för arbetsgivaren, och den privata delen som man själv har 
sparat till. De olika delarna kan komma att se olika ut för olika personer, detta är en generell 
bild för hur pensionen ser ut för de flesta människorna i Sverige.  
Premiepensionen, som motsvarar 2,5 % av förvärvsinkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp 
samt tjänstepensionen är de delar av pensionen som omfattas av fri flytträtt.  Fri flytträtt 
innebär att individen själv har möjlighet att bestämma vart man vill placera dessa pengar 



 

14 

 

inom vissa begränsningar. Pensionspengarna placeras i fonder för framtiden och är därav 
”öronmärkta”, vilket innebär att man inte kan plocka ut dessa pengar för att distributera på 
annat vis.  
 

4.2 Tjänstepension 

För den som arbetar betalar även arbetsgivaren i flesta fall in någon form av pension. Detta 
kallas för tjänstepension och är alltså utöver den allmänna pensionen som erhålls genom att 
man betalar skatt. De arbetsgivare som är kollektivanslutna har enligt kollektivavtalet 
skyldighet att betala tjänstepension för de anställda. 
 

4.2.1 Avtalspension SAF-LO 

Arbetar man som privatanställd arbetare där arbetsgivaren är kollektivansluten har man 
enligt avtal rätt till tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Även om man inte 
omfattas av ett kollektivavtal kan man ha avtalspensionen men då har arbetsgivaren på eget 
initiativ avtalat med valcentralen Fora. Till Avtalspension SAF-LO ska arbetsgivaren börja 
betala in premier för den anställda samma månad som den anställda fyller 25 år. 
Arbetsgivaren ska enligt kollektivavtalet betala 4,5 % (2013) av den anställdas bruttolön (upp 
till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på den del av lönen som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp) till avtalspensionen. Utbetalning av avtalspensionen sker vid 65 års ålder 
per automatik. Vill man påbörja utbetalningen tidigare får man som tidigast vid 55 år begära 
ut sin avtalspension. Det finns även en möjlighet att begära utbetalning på bestämd tid, 
vanligtvist 5 år eller 10 år, men om inget aktivt val görs betalas denna ut månadsvis på 
livstid. Storleken på avtalspensionen beror dels på hur länge man arbetar och hur mycket 
man tjänar samt hur dessa pengar förvaltas, det vill säga värdeutvecklingen för det insatta 
kapitalet. (Fora)  
 

4.2.2 Att göra ett val  

Arbetsgivaren betalar in avtalspensionspremien till en valcentral som i sin tur slussar vidare 
pengarna till en förvaltare. Vilken förvaltare pengarna hamnar hos får man själv välja ur en 
lista med förbestämda förvaltare. Det är valcentralen som administrerar vilka val man har 
gjort och ser till att pengarna hamnar rätt. Pengarna placeras då i en pensionsförsäkring hos 
den förvaltaren som man valt. Vilken typ av sparande man vill ha måste man också besluta 
då man kan välja mellan en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Väljer man en 
fondförsäkring får man även välja i vilka fonder man vill placera i ur urvalet som erbjuds från 
just den förvaltaren. Man har fri flytträtt för sin avtalspension vilket innebär att man har rätt 
till att flytta sin avtalspension mellan de olika förvaltarna. (Fora)  
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4.2.3 Passiv eller aktiv 

I valcentralen Foras valblankett för avtalspensionen finns en lista över de upphandlade 
bolagen som man kan placera sin avtalspension hos. Sammanlagt finns det sex bolag välja 
bland om man vill placera pengarna i en traditionell försäkring samt fem bolag om man vill 
placera pengarna i en fondförsäkring.  (Fora) 
 
Om man avstår från att göra ett aktivt val gällande förvaltare eller sparform har LO och 
Svenskt Näringsliv beslutat om att pengarna ska förvaltas i en traditionell försäkring hos 
AMF. Detta innebär inte att pengarna placeras i en försäkring som styrs av en dator. Även 
om man som sparare inte är aktiv i sitt val är det en fysisk person som aktivt förvaltar dessa 
pengar ur ett portföljteoretiskt perspektiv. (AMF) Enligt valcentralen Foras statistik för år 
2012 har 64,4 % av spararna sina pensionspengar placerade hos AMF genom passivitet och 
ca 6,3 % som aktivt valt att placera pengarna i AMF Framtid.1 
 

4.3 Återbetalningsskydd 

Skulle man avlida innan man har utnyttjat sin avtalspension, tillfaller pengarna ens familj om 
man har tecknat ett återbetalningsskydd (kan även kallas efterlevandeskydd). Väljer man att 
inte ha något återbetalningsskydd på sina pengar får andra pensionssparare födda samma år 
som en själv dela på pengarna. Detta kallas arvsvinst och kan endast erhållas om man själv 
inte har något återbetalningsskydd. Spararen kompenseras alltså för att man har tagit en risk 
med att inte teckna skyddet och ens pensionspengar kan på så vis också öka lite.  (Fora) 
 

4.4 Fri flytträtt 

Möjligheten till att flytta sitt försäkringssparande mellan olika förvaltare fanns innan år 2006 
endast om det förekom ett avtal mellan förvaltaren och spararen. År 2005 inträde en 
lagändring om obligatorisk flytträtt som gjorde det möjligt för spararen att flytta sina pengar 
(Regeringen, Proposition 2003/04:150 s. 255-257, 2004) även om det inte var avtalat och 
denna ändring utökades även till pensionssparandet år 2007 (Regeringen, Proposition 
2006/07:26, 2006). Den utökade flytträtten gäller för avtalspension som är intjänad från och 
med 1 januari 2006 (2010/11:Sk427, 2010) och tillämpas inte retroaktivt för pengar insatta 
innan det datumet.  
 

4.5 Traditionell försäkring  

En traditionell försäkring anses vara ett tryggt sparande. Det är en förvaltare som sköter 
investeringarna och man behöver som sparare inte besitta någon kunskap om den rådande 
finansmarknaden. Som sparare får man också en garanti på det insatta kapitalet, vilket man 
inte har om man väljer en fondförsäkring. (Fora) Försäkringen är en fond med underliggande 
värdepapper av olika slag. Spararen behöver man inte vara aktiv och välja vart pengarna ska 
placeras utan detta sköts av en förvaltare. I den andra sparformen, som är en 

                                                 
1
 Personer som genom passivitet hamnat i AMF Framtid men har i efterhand medvetet valt att pensionspengarna 

ska ligga kvar hos förvaltaren anses i denna statistik också som passiva. 
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fondförsäkring, får spararen själv välja vilka fonder som pengarna ska placeras i. Det finns 
inga garantier i en fondförsäkring vilket innebär att om man valt fonder som haft en negativ 
utveckling minskar värdet på det insatta kapitalet.  (AMF) 
 
Det finns lagar och föreskrifter på hur allokeringen i en traditionell försäkring ska se ut, 
samtliga bolag är under tillsyn av Finansinspektionen. Restriktionerna för hur 
tjänstepensionspengar får förvaltas beror på bolagens solvens. Bolagen med en god påvisad 
solvens får placera en större andel i mer riskfyllda värdepapper till skillnad på bolag med en 
sämre solvens. (SOU 2003:14, 2003) 
 

4.5.1 Alecta Optimal Pension 

Alectas traditionella försäkring startades 31 augusti 2007. Som sparare har man möjlighet att 
bestämma placeringsinriktningen för sitt sparande i denna försäkring men om man inte gör 
ett val placeras pengarna generellt enligt följande: 60 % aktier, 30 % räntebärande tillgångar 
och 10 % fastigheter. Samtliga tillgångar kan vara både svenska eller utländska. 
 
Fig 2: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning, 2012-12-31  

 
 

4.5.2 AMF Framtid 

AMFs traditionella försäkring är där spararens kapital hamnar om man inte gör ett aktivt val. 
Placeringsstrategin som förvaltaren använder sig av är att hitta en jämn balans mellan risk 
och avkastning, där ett lågt risktagande alltid föredras.  Långsiktighet och låg risk är två av 
grundstenarna för denna portfölj (AMF). 
 
Fig 3: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning, 2012-12-31 
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4.5.3 Folksam Liv 

Folksam Liv anpassar försäkringens tillgångar efter spararens ålder och regleras därefter. 
Kapitalet placeras i tillgångar med högre risk när spararen är i början av sin karriär och detta 
påverkar även risknivån i försäkringen. Folksam är även ett av de bolag som tillämpar 
återbäringsränta, vilket är en garanterad förväntad avkastning  (Folksam). 
 
Fig 3: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning för en 45-åring, 2012-12-31 

 

 
 
4.5.4 Länsförsäkringar Tradliv  

Länsförsäkringar Tradliv placerar tillgångar mestadels i räntebärande värdepapper som 
innebär ett lågt risktagande. Förvaltaren justerar regelbundet i placeringarna utifrån den 
aktuella ekonomiska situationen. Värt att notera är att Länsförsäkringars försäkringar med 
traditionell förvaltning endast kan tecknas till och med 31 december 2013. 
 
Fig 4: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning, 2012-12-31 
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4.5.5 Nordea Tillväxtportföljen 

Nordea är till skillnad från de tidigare bolagen ett vinstdrivande bolag, vilket betyder att dess 
aktieägare får ta del av utdelning om bolaget går bra. Förvaltarens målsättning för 
försäkringen är att ha en långsiktig allokering. 
 
Fig 5: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning, 2012-12-31 

 

 
 
 
4.5.6 Swedbank Traditionell Pension 

Swedbank placeringsstrategi påminner om Folksams då fördelningen mellan aktier och 
räntor förändras beroende på spararens ålder. Ju närmare pensionsutbetalning spararen 
kommer, desto större andel av dennes kapital placeras i räntor.  
 
Fig 6: Källa: Morningstar.se Demonstration över försäkringens tillgångsfördelning, 2012-06-30 
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4.6 Riskfri ränta  

En riskfri ränta innebär att det givna finansiella instrumentet anses vara riskfritt. Tillgångar, 
som till exempel statliga statsskuldpapper, har en så pass låg risk att de klassificeras som 
riskfria (Finansväsen).  Detta innebär att den räntan bedöms som ”garanterad”.  
I studien används den riskfria räntan för den valda tidsperioden som är baserad på en 
femårig statsobligation, hämtad från Riksbankens hemsida (Riskbanken). Räntan beräknas på 
samma sätt som de övriga försäkringarna i studien.  
 
Tabell 1. Riskfria årsräntan 

 

2012 2011 2010 

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

0,97 1,03 1,22 1,33 1,30 1,92 2,88 3,12 2,36 2,04 2,18 2,59 
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5. Resultat 

Resultatet som har framkommit efter att ha jämfört de valbara 
traditionella försäkringarna för Avtalspension SAF-LO presenteras här. 

 

5.1 Avkastning och risk 

Den genomsnittliga avkastningen beräknades med aritmetiskt medelvärde för åren 2010-
2012. Standardavvikelsen redogör för hur mycket försäkringens avkastning kan skilja sig från 
dess genomsnitt. Sharpekvoten anger hur bra försäkringen har presterat givet den risk som 
tagits. Modiglian-Modigliani visar skillnaden mellan AMF Framtid och försäkringens 
riskjusterade avkastning i procent. I beräkningarna antas det att återbetalningsskydd 
föreligger och man kan alltså inte öka sitt sparande genom att erhålla arvsvinst. 
 
Tabell 2. En sammanställning av försäkringarnas genomsnittliga aritmetiska kvartalavkastning, standardavvikelse, Sharpekvot och 
Modigiliani-Modigliani 
 

Bolag Genomsnittlig       

  avkastning Standardavvikelse Sharpekvot Modigliani-Modigliani 

Traditionell försäkring per kvartal (%) σ S M^2 

Alecta Optimal Pension 1,87 5,57 0,25 -0,42 

AMF Framtid  1,46 2,33 0,43 - 

Folksam Liv  1,86 3,23 0,43 0,01 

Länsförsäkringar Tradliv 1,38 2,08 0,43 0,01 

Nordea Tillväxtportföljen 1,08 3,59 0,17 -0,61 

Swedbank Traditionell Pension 1,26 4,61 0,17 -0,60 
 
Diagram 1. Sambandet mellan standardavvikelsen och den genomsnittliga kvartalavkastningen 
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5.1.1 Alecta Optimal Pension 

 
Alectas försäkring hade den bästa genomsnittliga kvartalsavkastning på 1,87 %. 
Standardavvikelsen var även den högsta i jämförelsen vilket innebär att den har en hög 
volatilitet och med andra ord den högsta risken på sin portfölj. Sharpekvoten visar ett 
positivt värde på 0,25 och Modigliani-Modigliani negativt på -0,42 %.  
 

5.1.2 AMF Framtid 

 

Den genomsnittliga kvartalsavkastningen för försäkringen på 1,46 % hamnade bland urvalets 
högre avkastningar. Standarsavvikelsen var 2,33 %, vilket innebär en av de lägre. 
Sharpekvoten visade ett positivt värde på 0,43, vilket tillhörde urvalets bästa. Då AMF 
användes som jämförelse i beräkningen av Modigliani-Modigliani saknar den ett värde. Vid 
en uträkning skulle detta värdet vara lika med noll. AMF har därmed en hög avkastning trots 
sitt låga risktagande vilket man kan utläsa från standardavvikelsen. 
 

5.1.3 Folksam Liv 

 
Folksam har en av de högsta genomsnittliga kvartalavkastningen på 1,86 %. Gällande risken 
har försäkringen en standardavvikelse på 3,23 %. Sharpekvoten på 0,43 innebär att 
försäkringen har överpresterat. Modigliani-Modigliani måttet visade 0,01 % vilket är det 
bästa bland urvalet. Tolkar man datan så har Folksam placerat sina pengar bäst. De har hög 
avkastning och medelrisktagande men står sig i jämförelse med AMF.  
 

5.1.4 Länsförsäkringar Tradliv  

Genomsnittsavkastningen på 1,38 % placerar försäkringen i mitten bland urvalen. 
Länsförsäkringar innehar den lägsta risken då standardavvikelsen är 2,08 %. Sharpekvoten 
visar överprestation på 0,43, och Modigliani-Modigliani för försäkringen ligger på samma 
som Folksams 0,01 %. Länsförsäkringar presterar förhållandevis bra mot sina risktaganden 
och AMF. Risken är dock så låg att den genomsnittliga kvartalavkastningen endast är 1,38 %. 
 

5.1.5 Nordea Tillväxtportföljen 

Nordea har den sämsta genomsnittliga avkastningen på 1,08 %. Standardavvikelsen 3,59 % 
placerar försäkringen i mitten bland urvalen. Sharpekvoten på 0,17 visar överprestation, 
dock sämst bland urvalet. Modigliani-Modigliani visar negativt med -0,61 % och även där 
sämst i jämförelsen. 
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5.1.6 Swedbank Traditionell Pension 

Försäkringen har den näst sämsta genomsnittsavkastningen på 1,26 % samtidigt som den har 
den näst största standarsavvikelsen på 4,61 %. Positivt värde på 0,17 för Sharpekvoten men 
negativt för Modigliani-Modigliani med -0,60 %. 
 



 

23 

 

6. Analys 

Studiens resultat kommer här att analyseras. 

 
6.1  Portföljteoretisk analys 

En hög avkastning innebär även ett högt risktagande men enligt portföljteorin så kan man 
minska portföljens risk genom diversifiering. Detta innebär att desto fler branscher 
portföljens allokering innefattar, borde risken för portföljen vara mindre än om portföljen 
omfattades av bara en bransch. Teorin används oftast i samband med fonder och aktier men 
eftersom att de traditionella försäkringarna också är portföljer, anses en analog tillämpning 
av portföljteorin vara korrekt.  
 

6.1.1 Alecta Optimal Pension 

Portföljens allokering sträcker sig både nationellt och internationellt där pengarna placeras i 
både aktier, fastigheter och räntebärandepapper. Med hänsyn till urvalets högsta risknivå 
samt att den hade bäst avkastning har portföljen i jämförelse med AMF Framtid 
underpresterat enligt Modigliani-Modigliani. Detta kan bero på den stora andel som placeras 
i aktier.  
 
 

6.1.2 AMF Framtid 

AMF Framtid är som nämnt det passiva valet för Avtalspension SAF-LO och där spararens 
pensionspengar placeras om man inte gör något aktivt val. Ser man till portföljens risk och 
allokering har förvaltaren hittat en jämn balans mellan mer och mindre riskfyllda placeringar. 
Sharpekvoten visar ett positivt värde vilket innebär att portföljen överpresterar med hänsyn 
till den risk som faktiskt tagits. Standardavvikelsen för försäkringen har påverkats på grund 
av att kvartalsavkastningen för år 2010 räknades genom delad årsavkastning. 
 

6.1.3 Folksam Liv 

Portföljen har lyckats generera den högsta avkastningen samt en risknivå som ligger under 
medel för urvalet. Allokeringen är anpassad efter spararens ålder, och innebär att ju äldre 
man blir, desto lägre risk kommer portföljen att ha. Både Sharpekvoten och Modigliani-
Modigliani måttet visar högsta värdena i urvalet vilket innebär att Folksam har överpresterat 
både i jämförelse med den risk som tagits men också i jämförelse med AMF Framtid. Även 
Folksams standardavvikelse har påverkats då uträkningen för kvartalavkastningen för år 
2010 gjordes på samma sätt som AMFs. 
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6.1.4 Länsförsäkringar Tradliv  

Portföljens låga risk skulle kunna tyda på en väldiversifierad portfölj men med tanke på 
avkastningen verkar så inte fallet. Över 90 % av pengarna är placerade i räntebärandepapper 
vilket kan antas är på grund av de strikta restriktionerna för hur allokeringen får se ut. Detta 
är ett måste då bolagets solvens inte tillåter ett högre risktagande enligt de lagar och 
föreskrifter som föreligger. Överprestation både i jämförelse med sitt eget risktagande samt 
i jämförelse med AMF Framtid. Avkastningen är trots detta lägre än AMFs och kan bero på 
att portföljen inte innehåller några aktier. 
 
6.1.5 Nordea Tillväxtportföljen 

En väldiversifierad portfölj har Nordea lyckats få till vilket borde vara idealt enligt 
portföljteorin. Men fortfarande har den en relativt hög risk samt den sämsta avkastningen. 
Försäkringen har enligt Sharpekvoten överpresterat givet den risk som har tagits av 
förvaltaren men jämfört med AMF Framtid har den underpresterat.  
 
6.1.6 Swedbank Traditionell Pension 

Den höga risknivån kan vara en avspegling av allokeringen som enligt portföljteorin kan 
minska genom att man sprider riskerna över fler branscher. Sharpekvoten är positiv vilket 
innebär att investeringen är ett lönsamt risktagande. Den låga avkastningen för försäkringen 
kan vara en indikation på att aktiemarknaden har presterat bättre än räntorna under 
mätperioden.  
 
 
6.2 Sammanfattning av analys 

 
Ett av de antaganden som portföljteorin bygger på är att en optimal portfölj antingen har 
högsta förväntade avkastningen med given risknivå, eller lägst möjliga risknivå för en given 
avkastning. I diagram 1 redovisas resultatet mellan den genomsnittliga kvartalsavkastningen 
och standardavvikelsen, vilket är risken. Där kan man tydligt se att Alecta har den högsta 
risknivån men också den högsta avkastningen vilket innebär det ovan nämnda antagandet 
bör stämma med förvaltarens portfölj och spararen kan förvänta sig en hög avkastning. 
Samma sak bör gälla för Folksam som också har enligt Sharpekvoten och Modigliani-
Modigliani överpresterat och har under mätperioden bland den högsta genomsnittliga 
kvartalsavkastningen. 
Länsförsäkringar är bolaget med lägst risk, detta återspeglas även i portföljens allokering, 
samt att avkastningen given den risknivån är positivt enligt Sharpekvoten. För en sparare 
som vill placera pengarna till lägst möjliga risk men också få en bra avkastning är detta ett 
bra alternativ och stämmer överens med de tre antaganden som portföljteorin är baserad 
på.  
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7. Slutsats 

Slutligen kommer slutsatsen att presenteras och en slutdiskussion 
kommer föras. 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att jämföra de valbara traditionella försäkringarnas avkastning i 
relation till risktagandet. 
 
Som svar på studiens första frågeställning om huruvida AMF Framtid hade den högsta 
avkastningen kan man konstatera att enligt de beräkningar som har genomförts hade AMF 
inte högst avkastning. Spararens pensionspengar skulle få en högre avkastning om pengarna 
placerades i antingen Alecta Optimal Pension eller Folksam Liv.  
 
Den andra frågeställningen behandlade lönsamheten för spararen i förhållande till 
risktagandet. Där skulle vara mer lönsamt för spararen att göra ett aktivt val och då, med 
hänsyn till risktagandet, välja ett alternativ som har en positiv prestation enligt 
Sharpekvoten och även har överpresterat enligt Modigliani-Modigliani måttet. De tre bolag 
som hade bäst värde enligt Sharpekvoten var AMF Framtid, Folksam Liv och Länsförsäkringar 
varpå de två sistnämnda var de enda som lyckats prestera bättre än AMF med hänsyn till 
den riskjusterade avkastningen. Länsförsäkringar Tradliv hade en lägre avkastning än AMF 
Framtid och ett aktivt byte skulle alltså inte vara lönsamt för spararen. Däremot skulle ett 
byte till Folksam Liv innebära en högre avkastning och lönsamhet.   
 

7.2 Slutdiskussion 

Pension är inte ett självklart ämne för alla även om det dagligen pågår diskussioner i media 
om detta. Endast om arbetsgivaren är kollektivansluten måste tjänstepensionen betalas in 
för den anställda. En av sju personer idag saknar tjänstepension och allt fler kommer det bli 
om man inte ställer krav på sin arbetsgivare om detta. Något som kommer märkas markant i 
plånboken när man sen ska sluta arbeta och pensionera sig. Men, hur ställer man krav om 
någonting som man inte vet existerar? 
 
Det uppmanas konstant, bland annat från Pensionsmyndigheten, att man ska gå in på 
minpension.se för att få en överblick över sin pension. Där kan man också se hos vilka 
förvaltare pengarna är placerade och, om man inte är nöjd, överväga att byta för att få en så 
bra avkastning som möjligt.  
 
Inför denna studie gjordes många antaganden, det största misstaget var att anta att denna 
marknad är transparent. Problematiken med att få tag i nödvändig data fick mig snabbt att 
inse – vet man inte vad man ska fråga efter, kommer man heller inte kunna få rätt svar. Som 
sparare kontaktar man sin förvaltare, ställer en fråga, får ett svar och känner sig nöjd. Svaret 
man oftast får gällande pensionsavkastningen är ”långsiktighet”, man ska se på den 
långsiktiga avkastningen, det är ett långsiktigt sparande.  
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Som sparare blir man oftast tillsagd att jämföra de olika bolagen emellan för att se vem som 
har haft den bästa historiska avkastningen. Tittar man på en 20 års period så har AMF 
presterat bäst i sin förvaltning, men kanske beror det på att många av dagens förvaltare inte 
existerade för 20 år sedan. Man kan även analysera kring huruvida historisk avkastning 
påverkar framtidens avkastning.  
 
Media lyfter gärna fram problemen som råder kring tjänstepensionen, just nu diskuteras den 
fria flytträtten och att man eventuellt ska göra den gällande för samtliga pensionssparare. 
Den fria flytträtten skulle dock inte innebära att pengarna skulle kunna flyttas ut ur 
pensionssystemet. Ur ett företagsperspektiv förespråkas det för en fri flytträtt, och det är 
tydligt att spararen med kunskap håller med. Redan idag visar statistiken på att spararen 
utan kunskap inte gör något aktivt val, vad är sannolikheten att man skulle göra det om man 
fick fler valmöjligheter? 
 
Som tidigare nämnt i avgränsningarna har denna studie inte tagit hänsyn till försäkringarnas 
avgifter. Det bör poängteras att avgifternas storlek har en markant betydelse för spararnas 
pengar och borde även tas i beaktning.  Precis som i de flesta branscher råder det även 
konkurrens bland livbolagen. Vilket leder till att om avgifterna skiljer sig för mycket kommer 
detta dels uppmärksammas i media, men också kommer bolaget att förlora sina kunder.  
 
Avslutningsvis kan man konstatera att om man som sparare vill garantera sig för en låg risk 
är AMF Framtid en bra försäkring att placera sina pengar i. Här kan man diskutera om 
huruvida avkastningen är viktigare än risktagandet men det är ett val som spararen bör göra 
individuellt. Spararen bör även i sitt val ha i beaktning att dessa försäkringar omfattas av en 
insättningsgaranti, vilket kanske ger stöd för att man som sparare bör ta en högre risk och då 
få chans till en bättre avkastning.  
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Bilaga 1. Kvartalsavkastningen för de försäkringar som ingick i studien. 
 

  Avkastning (%) 

Bolag 2012 2011 2010 

Traditionell försäkring Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Alecta Optimal Pension 3,7 4,8 -1,4 8,9 5,3 -12,7 1,3 0,2 5,1 5,3 -2,1 4 

AMF Framtid  2,5 2,6 -0,3 3,3 2,3 -5,4 2,2 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Folksam Liv  1,7 1,4 -0,2 5,1 4,3 -6,5 1,5 6,7 2,1 2,1 2,1 2,1 

Länsförsäkringar Tradliv 1,1 2,8 3,3 -1,3 1,2 4,2 0,4 0,7 -1,6 4,6 -1 2,1 

Nordea Tillväxtportföljen 1,8 3,8 -1,4 5,1 4 -7,7 1,2 0,2 2 4,07 -2,6 2,5 

Swedbank Traditionell Pension 2 2,7 -0,4 3,7 5,3 -11 1,2 -1,14 5,38 5,12 -1,92 4,18 

 
 
 


