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Syftet med denna studie är att utreda om det finns ett lämpligare
investeringsalternativ än de nuvarande investeringsalternativ som finns i det
svenska premiepensionssystemet. För att genomföra detta kommer studien att
framställa en portfölj av ett svenskt och ett internationellt investmentbolag
med en god balans mellan risk och avkastning för en jämförelse av dagens
premiepensionssystem.

Metod:

Studien utgår från historisk data under tio års tid som vidare analyseras
Genom bland annat Pearson R modellen. Urvalet består av investmentbolag
på den nordiska- samt den amerikanska marknaden. Utöver den kvantitativa
studien kommer en intervju att genomföras med en respondent som är kunnig
inom området om sparande och pensionsinvesteringar. Avslutningsvis
presenteras studiens trovärdighet och metodkritik.

Teoretiskt
perspektiv:

Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare teorier som är relevanta
för att framställa den bäst lämpade portföljen. Markowitz moderna
portföljteori ligger till grund och kompletteras av ytterligare väsentliga
mått som exempelvis Sharpekvoten. Vidare tillämpas en utvecklad
portföljteori av Grubel & Solnik för ett internationellt perspektiv.

Empiri:

Empirin/Resultatet består av en presentation av den bearbetade datan som
ligger till grund för den analys som genomförs.
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Studien framställer en portfölj i form av Bure Equity AB och Berkshire
Hathaway. I jämförelse med premiepensionens redan befintliga alternativ
uppvisar studiens portfölj en avsevärt högre nominell avkastning.
Konstellationen av Bure Equity AB och Berkshire Hathaway uppvisar en
nominell avkastning på 19,75 % i relation till premiepensionens aktiva
sparare som uppvisar en nominell avkastning på 7 %. Den passiva spararen
som tilldelas AP7 Såfa uppvisar en nominell avkastning på 11 %.
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Purpose:

The purpose of this study is evaluate if there is another investment
opportunity than the current investment opportunities in the Swedish pension
system. In order to do this the study will produce a portfolio of a Swedishand an international investment company with a good balance between risk
and return for a comparison of today’s premium pension scheme.

Methodology: The study is based on historical data for ten years which further is analyzed
through the Pearson R model. The selection consists of investment
companies in the Nordic- and the American market. Along with the
quantitative study an interview will be made with a representative well
familiar with savings and pension investments. Finally the credibility
of the study and methodology criticism is presented.
Theoretical
Framework:

Result:

The theoretical frame of reference consists of previous theories that are
relevant to produce the best-suited portfolio. Markowitz modern portfolio
theory is the main theory which is supplemented by additional essential
measures as the Sharpe ratio. Furthermore, a developed portfolio theory
by Grubel & Solnik is applied to get an international perspective.
The result consists of a presentation of the processed data as underlies
the analysis being carried out.

Conclusions: The study produces a portfolio in the form of Bure Equity AB and
Berkshire Hathaway. In comparison with the pre-existing pension options
the study’s portfolio shows a significantly higher nominal return. The
constellation of Bure Equity AB and Berkshire Hathaway exhibits a
nominal return of 19,75 % in relation to the active saver in the premium
pension with a nominal return of 7 %. The passive saver assigned to AP7
Safa exhibits a nominal return of 11 %.
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Begreppslista
I detta avsnitt förklaras några begrepp som kommer att användas i denna studie och kan vara
användbara att lägga på minnet.

NASDAQ OMX Nordic - Nasdaq Nordic är ett index som sammanställer värdet på samtliga
aktier noterade på den nordiska marknaden, inklusive Tallinn, Riga och Vilnius. Indexet ger
en helhetsbild av utvecklingen på dessa marknader (Nasdaq, u.å).
OMXSPI – OMXSPI även kallad för Stockholm all-share. Det är ett index som sammanställer
värdet på samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen. Indexet ger en helhetsbild av
utvecklingen på Stockholmsbörsen (Avanza, u.å).
Portfölj - En portfölj är en konstellation av diverse finansiella tillgångar, exempelvis aktier.
Portföljen kan förvaltas av investeraren själv eller med hjälp av professionell expertis.
(Investopedia u.å).
Diversifiering - Diversifiering är en teknik som kombinerar diverse olika investeringar i en
portfölj för att minska risken. Bakomliggande logik för denna teknik är att skapa en portfölj
med flera olika investeringar som generellt ger högre avkastning och lägre risk än en enstaka
investering (Investopedia u.å).
Standardavvikelse - Standardavvikelsen mäter spridningen av en uppsättning data från sitt
medelvärde. Det beräknas genom att ta kvadratroten ur variansen. Standardavvikelsen är ett
mått kopplat till risk och ju större spridning desto högre förväntad avkastning (Investopedia
u.å).
Index - Index är ett statistiskt mått som mäter förändring i en marknad eller i en konstellation
av värdepapper. I finansmarknaden kan index förklaras som en portfölj av värdepapper. Varje
index utgår vanligtvis från ett basvärde där den procentuella förändringen är av betydelse
(Investopedia, u.å)
Korrelation - Korrelation är ett statistiskt begrepp som mäter riktning och styrka mellan två
eller flera variabler. För att beskriva sambandet anges en korrelationskoefficient av ett värde
mellan 1 och -1 vilket motsvarar ett positivt- samt ett negativt samband. Ju närmare värdet är
0 desto svagare samband (Investopedia, u.å)
Volatilitet - Volatilitet är ett statistiskt mått som mäter spridningen av avkastningen för ett
specifikt värdepapper eller en marknad. Volatilitet kan mätas genom standardavvikelsen men
också genom variansen mellan avkastningen för ett värdepapper eller ett marknadsindex.
Generellt så innebär en högre volatilitet ett desto mer riskfyllt värdepapper (Investopedia u.å).
Tillgångar - En tillgång motsvarar en resurs som innehar ett ekonomiskt värde där en person,
ett bolag eller ett land står som ägare (Investopedia, u.å).
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1. Inledning
I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion som i sin tur leder
fram till studiens syfte. För att uppnå syftet presenteras även en problemformulering
tillsammans med en rad detaljerade undersökningsfrågor.

1.1 Bakgrund
Det svenska sparandet och förmögenheten fortsätter att slå rekord efter rekord.
För det första kvartalet 2016 sattes 23 miljarder svenska kronor in på bankkonton (Svenska
Dagbladet, 2016) och efter det andra kvartalet samma år uppgick nettoinsättningarna för
sparkonton till 71 miljarder svenska kronor enligt statistik från Statistiska Centralbyrån
(2016). Detta trots en rekordlåg ränta på sparkonton i följd av de låga ränteläget (SCB, 2016).
Statistiska Centralbyrån (2016) rapporterade även i mitten av november att den totala
fondförmögenheten vid utgången av kvartal tre år 2016 uppgick till 3 204 miljarder kronor, en
ökning med 190 miljarder sedan föregående kvartal. Vid utgången av kalenderåret 2016 hade
denna siffra ökat till 3 346 miljarder kronor (SCB, 2016).
Det svenska nettosparandet tycks alltså växa och må bra, men vad är ett sparande egentligen?
Nationalencyklopedin definierar sparande som den del av inkomsten som inte används till
konsumtion. Sparande är vanligt förekommande i form av aktier, fonder, obligationer,
försäkringar, boende eller bankinlåning (Nationalencyklopedin, uå).
De vanligaste huvudorsakerna till sparande har i regel varit trygghet, medan sparande till
pension, buffert, likviditet eller konsumtion är anledningar som också seglar fram
(Nationalencyklopedin, uå).
Den vanligaste sparformen i Sverige är främst
sparande i olika försäkringar exempelvis
tjänstepensionsförsäkringar följt av aktiesparande,
bankinlåning och fondsparande (Svensk Försäkring,
2016).
Försäkringsföretag är stora investerare och förvaltar
stora belopp för sina kunder. Investeringar sker
huvudsakligen i aktier, fonder och räntebärande
värdepapper men även i exempelvis fastigheter och
hävstångsprodukter (Svensk Försäkring, 2016).
Källa: Svensk Försäkring, 2016

Med andra ord så sparas majoriteten av det stora kapital som innefattas i olika
försäkringsformer även i aktier och fonder som då är de vanligaste sparformerna tillsammans
med bankinlåning. Men det är skillnader mellan dessa spartyper.

8

Aktiesparande
Att investera i en enskild aktie innebär en direktinvestering i ett bolag, vilket då ger rätt till en
del av företagets tillgångar och vinst (Investopedia, uå). Aktierna kan enligt huvudregel
överlåtas fritt och handlas på en så kallad aktiebörs (Nationalencyklopedin, uå).
Aktier kräver i regel en del övervakning för att se till att sparandet flyter på enligt plan och det
kan vara svårt att som ny aktiesparare tolka information korrekt samt att ha kontroll på
händelseförlopp. I och med att en aktiesparare själv håller koll på dessa förlopp får spararen
ofta en lägre totalkostnad än till exempelvis vid fondsparande (Aktiespararna, uå). Vid handel
med aktier betalas en courtagekostnad vid köp och försäljning medan vid fondsparande
betalas en årlig procentuell avgift på hela sparbeloppet (Investopedia, uå). Sparare erhåller
även möjligheter att kunna påverka sitt sparande genom att investera i olika bolag, eller stå
utanför aktiemarknaden om så önskas (Aktiespararna, uå).
Fondsparande
Vid sparande i en fond så köper spararen en ihopsatt portfölj som förvaltas av en
fondförvaltare. Fonden kan innehålla flera olika aktiebolag, räntebärande värdepapper,
råvaror mm. Övervakning och investeringsbeslut flyttas här från sparare till fondförvaltare. I
och med detta tar fondförvaltaren ut en avgift (förvaltningsavgift) på årsbasis, kostnaden för
denna tenderar att bli högre i ett långsiktigt sparande kontra ett sparande i aktier
(Investopedia, uå).
Bankkonto/Sparkonto
Att spara på ett bank-, sparkonto eller bankinlåning som det också heter innebär att pengarna
placeras hos en bank eller kreditmarknadsbolag som ger en blygsam ränta på det insatta
kapitalet (Investopedia, u). De flesta institut regleras och kontrolleras av Finansinspektionen
vilket gör att de omfattas av den statliga insättningsgarantin vilket betyder att upp till 950 000
kr kan sparas på dessa institut riskfritt, därigenom den låga räntan (Konsumenternas, uå).
Placering på ett sparkonto kan därför ge låg/obefintlig risk men till låg avkastning.
Att spara sina pengar på ett sparkonto anses tämligen säkert men ger en lägre avkastning
medan ett sparande i aktier eller fonder kan ge högre avkastning men till en högre risk. Vid
investering i aktier är det viktigt att sprida ut sina risker på flera bolag, en investering i ett
enskilt bolag bär således högre risk men också potentiellt högre avkastning än vid investering
i en fond (Investopedia, uå).
Aktivt eller passivt förvaltade fonder
Att placera sina sparpengar på ett bankkonto ger en trygg tillvaro men inte någon större
värdeökning. Önskar sparare däremot att öka risken något och chansen till högre avkastning
är ofta fonder ett smart val för den inte så aktiva spararen. Att placera i aktier anses bära en
mycket högre risk än fonder vilket gör att många småsparare avstår från aktieplaceringar.
Ett däremot högaktuellt ämne inom dagens sparande är huruvida sparare ska investera i aktivt
eller passivt förvaltade fonder. I en artikel publicerad på Dagens Nyheter (2014) beskrivs
avkastningen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder som spretig där skillnaden mellan fonder
med högst och lägst avkastning skiljer sig avsevärt. I artikeln beskrivs passivt förvaltade
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indexfonder som ett alternativ där du tryggt vet vad du får för pengarna, en fond som följer
index. Tror en sparare däremot på att det finns stjärnor inom placering kan en aktivt förvaltad
fond väljas (Dagens Nyheter, 2014).
Claes Hemberg på Avanza lyfter även upp denna fråga och påpekar att aktiva förvaltare visar
upp sina egna färdigheter och för detta tar de ut en avgift på 1,5-2 % årligen. Men faktum
kvarstår att de flesta aktiva fonder inte klarar av att överprestera eller följa index när det
handlar om avkastning (Avanza, 2016).
En välkänd person inom ämnet som ger sitt ställningstagande angående aktivt- och passivt
förvaltade fonder är William F. Sharpe. När SvD Näringsliv träffar Sharpe (2013) råder han
majoriteten av fondspararna att slopa den aktiva fondförvaltningen och istället fokusera på
den passiva fondförvaltningen (indexförvaltning). Vidare rekommenderar Sharpe den
genomsnittlige spararen att investera i ett lämpligt antal indexfonder med låga avgifter.
Sharpe belyser de avsevärt högre avgifterna på aktivt förvaltade fonder i förhållande till de
passiva och menar på att kostnaderna ”äter upp” avkastningen på sikt. Avslutningsvis
poängterar Sharpe att det inte är omöjligt för vissa aktivt förvaltade fonder att slå index under
vissa perioder men påstår att det är väldigt svårt att uppnå samma resultat under längre tid.

1.2 Problemdiskussion
Pensionssparande i Sverige
Pensionssystemet i Sverige har fått utstå en hel del kritik genom åren och det pågår
diskussioner för att förändra systemet utefter efterfrågan hos det åldrande samhället (Palme et
al, 2007). En het trend som presenteras i en forskning genomförd av Mårten Palme, Annika
Sundén och Paul Söderlind år 2007 är införandet av individuella placeringsalternativ. Sverige
ligger i detta fall steget före och introducerade detta system redan år 1998 (Palme et al, 2007).
Det svenska pensionssystemet fungerar på följande sätt. Från bruttoinkomsten går 18,5 % till
det övergripande pensionssystemet medan 2,5 % av hela bidraget går till den delen med
individuella placeringsmöjligheter (Premiepensionen). Den första delen (16 %) är helt passivt
placerad och pensionsbeloppet bestäms utifrån arbetstagarens livsinkomst.
Pengarna på premiepensionskontot placeras i fonder utifrån en egen fördelning eller i AP7
Såfa om inget val görs (Pensionsmyndigheten, 2017). AP7 fonder är statens egna
sparalternativ som finns i fyra olika former. AP7 Såfa tilldelas automatiskt (om inget val görs)
och risken baseras på ålder.
Med ett medvetet val kan de tre andra formerna (AP7 Offensiv, AP7 Balanserad och AP7
Försiktig) väljas. De som önskar att ta ett aktiv val har en rad olika valmöjligheter, närmare
bestämt över 700 olika fonder att välja mellan. Antalet fonder spararen har att välja mellan
överstiger andra länder med liknande upplägg. Det höga antalet fonder kan motiveras genom
att det ger spararen en valmöjlighet att bygga sin egen portfölj utifrån egna riskpreferenser.
Nedan visa hur fördelningen mellan räntefond och aktiefond placeras för passiva sparare
beroende på ålder. Detta gäller alltså passiva sparare som tilldelats den statliga fonden AP7
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Såfa och inte väljer att ta ett aktivt val. Vid högre ålder minskas risken genom en högre
placering i AP7 Räntefond (Pensionsmyndigheten, uå).

Källa: Pensionsmyndigheten

Hur mycket påverkar det egna aktiva valet pensionens avkastning?
Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten (2015) som
även uppmärksammats av Dagens Nyheter (2015) har
det lönat sig att inte engagera sig. Enligt följande
diagram i rapporten visas variationen i
värdeutvecklingen. De faktorer som påverkar
värdeutvecklingen är spararens ålder och om spararen
gjort ett aktivt val eller tilldelats AP7 Såfa.
Exempelvis har en aktiv sparare som trädde in i
systemet 2001 en genomsnittlig årsavkastning på
ungefär 7 % medan en passiv sparare som tilldelats AP7
Såfa en genomsnittlig årsavkastning på cirka 11 %.
Källa: Pensionsmyndigheten, 2015

Med kritiska ögon kan även antalet fonder ifrågasättas då alla fondbolag licensierade för
affärer i Sverige är tillåtna att delta i systemet. I systemet är majoriteten av fonderna
aktiefonder (73,5 %) och ungefär hälften av fonderna investerar internationellt. Ett stort antal
fonder fokuserar på en typ av tillgång, exempelvis IT medan väldigt få fonder är utformade
för långsiktigt pensionssparande. Spararen förväntas därför diversifiera en egen portfölj
utifrån egna preferenser gällande pensionssparande. När systemet trädde i kraft gjorde
majoriteten av spararna (ca 70 %) ett aktivt val och diversifierade en egen portfölj. På senare
tid har antalet aktiva sparare sjunkit drastiskt och mindre än 10 % av nya deltagare gör ett
aktivt val (2007).
Hur mycket avgifter betalar sparare för förvaltningen inom premiepensionen?
De sparare som placerar i AP7 Såfa betalar mellan 0,04 - 0,11 % i fondavgift varje år, varav
0,11 % hänförs till AP7 Aktiefond och 0,4 % till AP7 Räntefond (Sjunde AP-fonden, 2017).
Den totala fondförmögenheten för Sjunde AP-fondens två fonder var per den 31 januari 2017
342,4 miljarder kronor varav 314,7 miljarder placerades i AP7 Aktiefond och 27,7 miljarder i
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AP7 Räntefond (Sjunde AP-fonden, 2017). Detta kan jämföras med den genomsnittliga
avgiften som de svenska spararna betalar, för 2016 var denna avgift 0,25 %
(Pensionsmyndigheten, 2016).
Utöver detta tillkommer även en administrativ avgift som Pensionsmyndigheten tar ut för att
bibehålla sin verksamhet, denna avgift blev för 2016 i snitt 0,07 % av fondförmögenheten
med ett tak på 120 kr per person (Pensionsmyndigheten, 2017).
I denna undersökning kommer den administrativa avgiften att försummas då den inte
påverkas av hur förmögenheten placeras.
Även fast den genomsnittliga avgiften i premiepensionen på grund av rabatter är avsevärt
mycket lägre än fonder som handlas utanför premiepensionen så påverkar avgiften självklart
slutvärdet av sparandet. En pensionssparare i 30 årsåldern, har med största sannolikhet i
genomsnitt 35 år kvar till pensionsålder vilket betyder att sparandet är väldigt långsiktigt. En
avgift på 0,25 % per år blir därför väldigt påtaglig.
Vad skulle hända om aktieplacering möjliggjordes i premiepensionen?
Den kostnadsmässiga skillnaden mellan aktier och fonder är att den avgift, courtageavgift som
betalas för att förvärva en aktie är av en engångskaraktär medan fondavgifterna är löpande
(Investopedia, uå). Vid ett väldigt långsiktigt sparande kan det därför vara fördelaktigt ur ett
kostnadsperspektiv att överge fonder till fördel för en aktieplacering.
I och med att risken oftast är högre för aktier kan detta även öka avkastningen, dock till en
högre risk. Problematiken med aktiehandel som togs upp tidigare handlade om huruvida
inaktiva sparare kan erhålla tillräckligt med kunskap samt bevaka och tolka relevant
information. Samuelson, W. och Zeckhauser, R. (1988) menar att privata pensionssparare
tenderar att inte engagera sig i sitt sparande och därför ofta behåller samma placeringar under
hela sparperioden. Detta är ett förfarande som säger emot aktieinnehav och förespråkar istället
fondsparande.
Premiepensionssystemet har även genom åren mötts av kritik från olika håll och nu senast har
Finansinspektionen släppt en rapport med fokus på premiepension (2017). I rapporten
kritiseras det nuvarande systemet då sparare tillåts placera kapital i fonder som medför en risk
där sparandet riskerar att gå förlorat. Vidare belyser Finansinspektionen vikten av att den
enskilde spararen bör skyddas mot alltför riskfyllda och kostsamma alternativ. En lösning som
presenteras är att minska antalet fonder för att begränsa utrymmet för risktagande. Om det här
är en lösning som förbättrar premiepensionssystemet lämnas osagt men det finns
uppenbarligen utrymme för en förändring av det nuvarande systemet.
Däremot så finns det ytterligare ett alternativ som inte har diskuterats, investmentbolag.
Alternativet investmentbolag
Den primära rollen av en kapitalmarknad är att allokera ägarskap av en ekonomis kapitalbas
och den ideala marknaden skapar de förutsättningar som krävs för att priser ska avspegla en
korrekt resursallokering och information (Fama, 1970). I denna marknad kan bolag fatta
korrekta investeringsbeslut och investerare kan tänkas anta att värdepapper fullt avspeglar all
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tillgänglig information. Genom denna aspekt kan inte över- eller undervärderade företag
existera, vilket gör det omöjligt för investerare att köpa aktier när de är undervärderade och
sälja när de är övervärderade. Enligt denna teori går det alltså inte att skapa en avkastning som
överstiger den generella börsmarknaden. Detta fenomen är vad Eugine Fama kom att kalla för
den “Effektiva Marknadshypotesen”.
Eugine Fama argumenterar även i att det finns parametrar som kan motsätta den effektiva
marknaden och lyfter särskilt fram tre aspekter, transaktionskostnader, informationsasymmetri
och feltolkning av informationsflöden.
Fama menar att på grund av de existerande transaktionskostnaderna så är inte all information
tillgänglig för samtliga investerare samtidigt. Han påpekar att denna aspekt tillsammans med
oenigheter i hur informationen tolkas inte behöver vara en källa till marknadsineffektivitet
men att det kan vara potentiella källor. Oenigheter i informationstolkning antyder inte
marknadsineffektivitet såvida inte det finns en grupp investerare som konsekvent skapar
bättre utvärderingar av tillgänglig information (Fama, 1970).
Detta stöds även av tidigare forskning av Niederhoffer och Osborne (1966) där tester av
marknadseffektivitet genomfördes. Forskningen kom att påvisa en klar närvaro av
marknadsineffektivitet speciellt på grund av den så kallade specialisten, en grupp som
förfogar över eller tolkar information på ett mer fördelaktigt sätt. Till exempel kan det ses att
specialisten har monopolistiska krafter över ett block av information och därigenom kan
utnyttja denna position för att skapa en vinst. Detta är självklart ett tydligt bevis på
marknadsineffektivitet (Niederhoffer & Osborne, 1966).
I en artikel på Svenska Dagbladet (2013) uttrycker Anders Nyrén, tidigare VD för
investmentbolaget Industrivärlden och ordförande i Handelsbanken att investmentbolag är
bättre än fonder. Nyrén belyser att få fonder går bättre än ett index och att en investering i
investmentbolag ger en bättre avkastning.
Detta får även belägg i akademiska studier där investmentbolags avkastning har jämfört med
olika börsindex. Ett exempel på detta är en studie gjord av Inga de Temple och Niklas
Lindberg (2011). I denna studie jämfördes den genomsnittliga avkastningen av de åtta största
investmentbolagen på stockholmsbörsen med indexet SIX Return Index. Denna studie är bara
en av fler studier som indikerar på fördelarna med att investera i investeringsbolag kontra ett
index.
Investmentbolag
Investmentbolag är långsiktiga investerare och en konsekvens av detta är att oförutsägbara
händelser vanligen är av mindre betydelse än livslängden på investeringen. En viktig aspekt är
i stället utvecklingen av portföljen och det finns inget som tyder på att investmentbolag ligger
i underkant i jämförelse med ”öppna” fonder (Fishbein, 1970). Vidare erbjuder
investmentbolag olika typer av investeringar som inte är möjliga inom ”öppna” fonder. Den
stora skillnaden är återköpsfunktionen. Återköpsfunktionen för ”öppna” fonder kräver bolaget
att förbli tillräckligt likvida för att lösa sina aktier mot kontanter, till vilket värde och vilken
tidpunkt som helst. Det här betyder att ”öppna” fonder behöver placera huvuddelen av sina
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tillgångar i relativa likvida placeringar, vanligtvis omsatta publika värdepapper.
Investmentbolag i sin tur behöver inte bekymra sig för återköpsfunktionen och kan därför
placera tillgångar i icke likvida tillgångar. Till exempel placerar investmentbolag ett
betydande belopp i icke likvida tillgångar som aktier i privata företag och fastigheter. Det här
ger möjligheten att investera i utländska värdepapper, riskkapital och fastighetsprojekt som
”öppna” fonder helt enkelt inte har råd att göra. En annan möjlighet för investmentbolag är
användandet av en investerare för att förvärva kontrollen över offentligt ägda företag.
Investmentbolag tillåts låna pengar och utfärda värdepapper upp till angivna belopp. För att
ge sina aktieägare hävstångseffekt använder många investmentbolag sig av skuldinstrument,
preferensaktier och teckningsoptioner (Fishbein, 1970).
Efter en tydlig demonstration om skillnader mellan investmentbolag och ”öppna” fonder är
det väsentligt att gå in på skillnader mellan investmentbolag.
Hur skiljer sig investeringsförvaltningen åt och vilka strategier tillämpas?
Forskaren Joseph E. Miles (1967) beskriver investeringsförvaltning som en process med sex
olika steg. Alla steg är mer eller mindre relevanta för alla investmentbolag men hur mycket
fokus som läggs ner på varje steg varierar. Processen börjar med en tydlig redogörelse av
investeringsmålen för att följas upp med portföljstrategi. Vidare behandlas
investeringsstrategi, portföljförvaltning och ”timing” innan processen avslutas med
säkerhetsanalys.
Miles (1967) menar på att det första steget är fundamentalt. En analys måste göras för att
undersöka vilka risker som kan tas i relation till portföljens mål. En regelbunden översyn av
målen är inte bara önskvärt, utan absolut nödvändigt, särskilt när permanenta förändringar
sker i ett företags verksamhet.
Portföljstrategi omfattar flera icke-investeringsöverväganden i driften av en portfölj. I första
hand analyseras effekterna av olika investeringsbeslut och tekniker på investerarens skatter,
konkurrenskraft och avkastning över flera olika tidsperioder. Vad som också inkluderas i
portföljstrategin är effekterna av förändring av skatter, skatteplikt, förordningar och
redovisning på investeringsportfölj, återigen under flera tidsperioder (Miles, 1967).
Det tredje steget, investeringsstrategi, är mer åt det teoretiska hållet. Exempelvis
implementering och utveckling av metoder för att analysera det övergripande problemet med
att investera. Det omfattar bland annat analys av egenskaper hos olika typer av värdepapper
där man exempelvis analyserar tillväxt, intäkter och cykliska stamaktier. En bredare förståelse
för sådana förändringar innebär ett bättre utnyttjande av de särskilda värdepapperna. En annan
typ av analys som behandlas inom investeringsstrategi är förändringen i portföljstrategier hos
institutionella investerare som skiljer sig åt från den egna verksamheten. Vad för effekter en
sådan förändring för med sig på olika delmarknader i den totala marknaden av värdepapper
och vad för möjligheter som finns för att dra nytta av dessa förändringar.
Portföljförvaltning avser konstruktionen av en portfölj för att uppnå angivna investeringars
mål. En portfölj definieras snarare som en korrekt diversifierad grupp av värdepapper för att
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uppnå särskilda investeringsmål än enbart en lista med uppradade värdepapper. Ett syfte eller
en riktning för själva portföljen krävs och diversifieringsmönstret speglar portföljstrategin och
investeringsstrategin å ena sidan men samtidigt säkerhetsanalysen och tidsbeslut.
En viktig aspekt inom investering överlag är tiden. När är det rätt tidpunkt för att sälja
respektive köpa specifika värdepapper? När bör förändringar i tyngdpunkten från en klass av
värdepapper till en annan ske? Besluten grundas på ekonomin i sig, marknaden och
säkerhetsanalyser samt egna erfarenheter och förståelse för komplexa problem inom
investeringsförvaltning.
Säkerhetsanalysen är en noggrann granskning av fakta, siffror och prognoser avseende
industrier och företag. En djupare analys av egenskaperna hos enskilda värdepapper i dessa
företag för att kunna välja specifika värdepapper med de bästa värdena för den tidpunkten.
Genom att rangordna värdepapper på en relativ värdeskala ger det också möjligheten att flytta
tillgångar från värdepapper med ökad risk och mindre potential till andra värdepapper med
mer potential till samma eller till och med lägre risk (Miles, 1967)

1.2.1 Problemformulering
Är investmentbolag ett lämpligare investeringsalternativ än dagens omtalade fondutbud inom
premiepensionssystemet? Om så, hur skulle möjligheten att placera i investmentbolag i
premiepensionen påverka risk och avkastning för den genomsnittlige spararen och på så sätt
påverka den slutliga pensionsutbetalningen?

1.3 Undersökningsfrågor
I denna studie kommer bland annat dessa undersökningsfrågor att undersökas och besvaras:
o
o
o

Hur kan en konstellation av två framstående investmentbolag se ut?
Hur ställer denna portfölj av investmentbolag sig i förhållande till AP7 Såfa samt den
genomsnittlige aktive pensionsspararen med fokus på risk och avkastning?
Hur kan denna investeringsmöjlighet påverka slutpensionen för den aktive
pensionsspararen?

1.4 Syfte
Huvudsyftet med denna studie är att avgöra om det finns ett lämpligare investeringsalternativ
än dagens möjligheter inom premiepensionssystemet med fokus på risk och avkastning.
Delsyftet med denna studie är att framställa en portfölj av ett svenskt och ett internationellt
investmentbolag med en god balans mellan risk och avkastning för en jämförelse av dagens
premiepensionssystem.
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1.5 Avgränsningar
o
o

Bäst presterande svenska investmentbolag noterat på NASDAQ OMX Large-, Mid-,
eller Small Cap.
Bäst presterande investmentbolag noterat i Danmark, Finland, Norge eller USA.

16

2. Metod
I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras, vad för typ av metodval
som är aktuellt och vilket urval som berörs av studien. Vidare presenteras analysdelen samt
studiens trovärdighet för att avslutningsvis mynna ut i metodkritik.

2.1 Metodval
För genomförande av denna studie krävs en stor mängd data som samlas in hos NASDAQ
OMX Nordic direkt från stockholmsbörsen. Den insamlade datan tolkas i det här fallet som
primärdata trots att den faktiska insamlingen har genomförts av extern part. Det som ligger till
grund för att datan ska tolkas som primärdata är den vidareanalys som ska genomföras på den
framtagna informationen. Analysen i sig kan jämföras med en sekundäranalys av offentlig
statistik vilket innebär att den insamlade datan inte har framställts av forskarna själva, utan av
utomstående part vid ett tidigare tillfälle (Bryman & Bell, 2013).
Då studien grundar sig på den insamlade datan är det en förutsättning att datan är
högkvalitativ. Högkvalitativ data är oftast en av fördelarna med en sekundäranalys
(Denscombe, 2009) men kvalitén kan självklart variera beroende på den externa parten.
Många av de uppsättningar data som finns har framställts genom etablerade metoder och
erfarna forskare vilket bidrar till en högre kvalitet på datan. Den här studien behandlar
offentlig statistik insamlad från en erkänd källa som saknar acceptans för felmarginal och
därför tolkas datan som korrekt.
Ytterligare aspekt som är relevant för studien är den låga reaktiviteten som sekundärdata
karakteriseras av. I det här fallet menas den data som har samlats in för NASDAQ OMX
räkning. Låg reaktivitet innebär att forskarens påverkan är liten då informationen inte har
samlats in till ett specifikt forskningsprojekt, utan snarare i generellt syfte. Inom intervjuer
och enkätundersökningar kan forskarens påverkan i stället vara markant (Denscombe, 2009).
Sekundärdatan bidrar i det här fallet till möjligheten att genomföra en longitudinell studie då
färdigställd data för en längre period redan är befintlig. Enligt Denscombe (2014) är en
longitudinell studie en ganska ovanlig forskningsmetod just på grund av den tidskrävande
process som krävs för att samla in data samt de medförda kostnaderna.
I den här studien har daglig data under en tioårs period samlats in för att analysera respektive
investmentbolag. Utan den redan färdigställda data från NASDAQ OMX Nordic hade en
sådan analys varit problematisk att genomföra.
Slutligen kompletteras den hårda datan med en intervju för att eventuellt styrka studiens
påståenden.
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2.2 Intervju
För att angripa studiens problem genom en annan infallsvinkel kommer en kvalitativ intervju
genomföras med en respondent som är högst relevant inom ämnet. Den kvalitativa intervjun
utförs genom en telefonintervju som spelas in för att sedan analyseras. Intervjun är
semistrukturerad vilket möjliggör för intervjuaren att vara flexibel och följa upp med
följdfrågor (Denscombe, 2009). Syftet med intervjun är att samla in professionell information
på ett mer djupgående plan som antingen bekräftar eller negligerar studiens påståenden.
Denscombe (2016) menar på samma sätt att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst för att ge en
djupgående och detaljerad data vilket i detta fall är ett bra komplement till den hårda datan.
För att finna insikt i nyckelpersoners kunskaper lämpar sig intervjuer utmärkt (Denscombe,
2016).
Det första steget efter intervjun är att transkribera den inspelade intervjun för att erhålla
korrekt data och inte förlita sig på skribenternas minne (Denscombe, 2009). Vidare bearbetas
transkriberingarna flitigt för att få en inblick i detaljerna som har betydelse för analysen.

2.2 Urval
För att finna den bästa konstellationen av investmentbolag, med avkastning och risk i
beaktning kommer alla svenska investmentbolag på Stockholmsbörsen, vara aktuella för
denna studie. Utöver de svenska investmentbolagen har även nordiska investmentbolag
inkluderats samt ett amerikanskt investmentbolag i enlighet med den internationella
portföljteorin av Grubel (1968) och Solnik (1974). För att täcka så många världshändelser,
fluktuationer och ekonomiska cykler som möjligt bör en längre period undersökas. Då flera av
investmentbolagen har trätt in på marknaden senare än andra och därmed saknar data för mer
än tio år har en begränsning skett till en tidsperiod på tio år. Det förutsätter att
investmentbolag som inkluderas i denna studie har data för tio års tid.
När det kommer till intervjun utgörs urvalet av ett icke-sannolikhetsurval eftersom fokus
ligger på ett begränsat antal respondenter. Då urvalet inte är tillräckligt stort kan det inte
benämnas som ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Utifrån studiens syfte genereras ett
urval genom författarnas kontaktnät då det anses vara ett mer effektivt tillvägagångssätt. Med
andra ord tillämpas ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009).

2.3 Respondent
Vidare följer en kortfattad beskrivning av studiens respondent och dess verksamhet.
Respondenten har godkänt att all information får publiceras likväl som namn. Albin Kjellberg
arbetar som reporter på EFN där han bevakar privatekonomiska nyheter, just pension och
sparande. Han innehar en tjänst som är högst relevant för det studerande ämnet och kan
tillföra professionell expertis som inte framhävts genom det kvantitativa metodval.

2.4 Analys av data
För att analysera data kommer en bivariat analys att genomföras. Denna analys handlar om
analys av två variabler i taget vars syfte är att visa relationen mellan de två variablerna
(Bryman & Bell, 2013). Vidare presenterar Bryman & Bell (2013) flera olika metoder för att
18

genomföra en bivariat analys och det beror på vad för typer av variabler som ska analyseras. I
den här studien ska aktiekurser analyseras, vilket är en kvotvariabel med intervaller och en
existerande nollpunkt. Den metoden som lämpar sig att använda vid analys av kvotvariabler
är Pearsons r (Bryman & Bell, 2013). Pearson r kännetecknas enligt Blyth (1994) av ett
intervall mellan -1 och 1, vilket i sin tur beskriver hur starkt sambandet är. Ju närmare
koefficienten ligger 1 eller -1, desto starkare är sambandet och ju närmare koefficienten ligger
0, desto svagare är sambandet. Koefficienten är antingen negativ eller positiv vilket visar
riktningen på sambandet. Det finns alltså ett samband både vid negativ och positiv koefficient
men vid negativ koefficient går aktiekurserna i motsatt riktning. I denna undersökning är det
av intresse att finna ett börsindex med låg korrelation, dvs. en korrelation så nära 0 som
möjligt för att uppnå diversifiering. En låg korrelation, så nära 0 som möjligt innebär att
investmentbolagen är oberoende av varandra i den bemärkelse att aktiekurserna påverkas helt
annorlunda av marknaden, i varken negativ eller positiv riktning.
Vid analys av datan framställd genom intervjun undersöks resultatet och studiens teoretiska
utgångspunkt parallellt. Syftet med detta, vilket även Denscombe (2009) påpekar är att hitta
bekräftelse eller avvikelse mellan empiri och teori.

2.5 Studiens trovärdighet
Hur tillförlitligt är studiens resultat? För att presentera studiens trovärdighet används ofta
begrepp som reliabilitet och validitet, men andra aspekter som kan vara av intresse att
undersöka är exempelvis generaliserbarhet (Denscombe, 2009). Kortfattat så beskriver
reliabiliteten tillförlitligheten av en studie medan validitet ifrågasätter relevansen i den
insamlade informationen i relation till forskningsfrågan (Denscombe, 2009). Vidare beskriver
forskaren generaliserbarhet som ett begrepp som mäter studiens möjlighet till generalisering.
Med andra ord, kan studiens resultat överföras till en annan studie?
Tillförlitligheten i offentlig information kan kritiseras och det råder generell osäkerhet kring
denna typ av information. Däremot ligger det väldigt stor betydelse i vart informationen är
insamlad från. Denna studie använder sig utav data som presenterats på hemsidor som ligger
till grund för värdepappersköp (NASDAQOMX, 2017). De användande aktörerna är i största
grad beroende av att den presenterande datan är gällande och korrekt. Då syftet är att
informera köparen om marknadernas tillstånd så tolkas datan som högst trovärdig för denna
typ av studie.
Stabilitet är ytterligare ett begrepp för att mäta studiens trovärdighet och i det här fallet går det
att ifrågasätta stabiliteten. Ett generellt arbetssätt för ekonomer är att använda sig av historisk
data för att på så sätt förutspå framtiden men det är viktigt att förstå att det bara är en
förutsägelse (NASDAQOMX, 2017). Utifrån den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970)
bör den undersökta datan ha varit rätt värderad under en så pass lång period som tio år. Om
data hade samlats in från precis samma källa för en annan tidsperiod skulle det med stor
sannolikhet resultera i ett annat resultat. Det kan förklaras genom att marknader befinner sig i
olika utvecklingsstadier och att framtida händelser är svåra att förutspå (Söderberg och
partners, 2016). Trots att detta är en longitudinell studie som förutsätter ett längre tidsspann
för att undersöka förändringar över tid kan stabiliteten ifrågasättas (Denscombe, 2014). Det
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grundar sig på den risk som finns att applicera historisk data för att förutspå framtida
händelser (Nordnet, 2013).
Den insamlade datan har analyserats med hjälp av teorier som är väletablerade inom
forskarvärlden. En av den mest väsentliga teorin för denna studie är den moderna
portföljteorin som tillämpas med stor tillförlitlighet då forskarna bakom tilldelats nobelpris
(Kungliga Vetenskapsakademien, 2016).
Då studiens problemformulering är att finna den bästa konstellationen av investmentbolag i
jämförelse med AP7 Såfa fonden för att vidare undersöka strategiska skillnader är insamlad
data med aktievärden högst relevant för denna undersökning. Med andra ord är validiteten
hög.
En annan aspekt som är relevant för studien är generaliseringen. I det här fallet får
generaliseringen anses vara låg eftersom studien utgår ifrån ett nordiskt perspektiv med
undantag för ett amerikanskt investmentbolag. Den framställda datan kan på så sätt inte
överföras till en annan marknad utanför norden. På liknande sätt har det svenska
pensionssystemet analyserats vilket innebär att resultatet inte kan överföras rakt av till något
annat pensionssystem. Då utgångspunkten är en specifik konstellation av nordiska
investmentbolag (även här med undantag för ett amerikanskt investmentbolag) i relation med
det svenska pensionssystemet är studien begränsad vilket påverkar generaliseringen negativt.
För att öka generaliseringen bör studien omfatta en större spridning av marknader samt en
jämförelse mellan flera olika pensionsalternativ. Då studiens resultat presenterar en specifik
konstellation av investmentbolag vid en viss tidpunkt är det trots allt en utmaning att höja
generaliserbarheten (Denscombe, 2009).

2.6 Metodkritik
I denna studie har alla svenska investmentbolag inkluderats initialt för att sedan gallras bort
genom diverse kriterier. På liknande sätt har de nordiska bolagen tagits i beaktelse och för att
få en internationell spridning på studien har ett amerikanskt investmentbolag inkluderats. Det
amerikanska investmentbolaget i form av Berkshire Hathaway har ansetts som ett lämpligt
komplement då marknaden är lättillgänglig och välkänd för svenska investerare.
Urvalsprocessen kan på så sätt kritiseras i den aspekten att flertalet marknader och potentiella
kompletterande investmentbolag helt och hållet negligeras i denna studie. Till studiens försvar
anses hemmamarknaden vara mest relevant att undersöka där utomstående marknader enbart
används som komplement. Däremot går det inte att bortse från det faktum att flertalet
investmentbolag på den globala marknaden utesluts i denna studie vilket möjligtvis hade
kunnat påverka resultatet.
Då studien till största del utgår från ett kvantitativt angreppssätt (Med en intervju som
komplement) och behandlar historisk data lämnas en stor del av kritiken till
premiepensionssystemet obesvarad. Data gällande risk och avkastning ger en bild av
problemet men för att finna en djupare förståelse angående andra bidragande faktorer lämpar
sig bäst en ytterligare kvalitatativ metod (Denscombe, 2009). Ett alternativ kan vara en
fallstudie för att följas upp under längre tid. På så sätt angripa problemet på ett djupare plan.
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Vad besitter folk för kunskap gällande pensionssystemet i sig, hur uppfattas systemet och hur
stor kunskap finns när det kommer till aktiva valet inom premiepensionen? Liknande frågor
utesluts i denna studie vilket försvaras genom att studiens huvudsyfte bäst besvaras genom ett
kvantitativt angreppssätt i form av bearbetning av historisk data. Det utesluter inte det faktum
att vissa frågor lämnas obesvarade.
Gällande den kvalitativa intervjun kan tillvägagångssättet kritiseras på flera potentiella
punkter. En generell risk med en kvalitativ intervju som Denscombe (2016) påpekar är att
respondenterna i vissa fall kan agera opålitligt. I den bemärkelse att de ger ett svar som de tror
att personen som intervjuar vill höra. En annan aspekt som Trost (2010) lyfter upp är
intervjuguider för att uppnå bästa möjliga resultat. I den här studien har intervjuguider
uteslutits vilket på så sätt kan ha försämrat kvalitén av intervjun.

2.7 Alternativa metodval
Med den kvantitativa metod som tillämpas i den här studien kommer den konstellation av
investmentbolag som uppvisar högst avkastning till lägst risk att identifieras. Bakomliggande
faktorer och djupare förklaring till varför det ser ut på det här sättet är information som inte
kan nås genom en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Intervjun bidrar med ytterligare
en infallsvinkel men för att finna djupare förståelse och olika kopplingar hade ett alternativ
varit att kombinera en kvantitativ metod med en mer omfattande kvalitativ metod. Med en
fallstudie som substitut till den primära jämförelsen av indextal kompletteras studien med
djupare förklaring. Ett exempel är att gå in mer djupgående på världshändelser som påverkar
kursen för att försöka finna olika samband.

2.8 Källkritik
Insamling av data har i huvudsak bestått av historisk data hämtad från en primärkälla.
Primärkällan i detta fall är NASDAQ OMX Nordic vilket har bidragit med data rörande
investmentbolag på den nordiska marknaden. Denna data anses vara trovärdig då det inte
lämnas utrymme för felsteg för en så pass seriös aktör. Kursutvecklingen för Berkshire
Hathaway har inhämtats från Investing vilket är en aktör som färdigställer data från diverse
källor. Det kan därför riktas kritik mot tillförlitligheten i den insamlade datan men till försvar
är Investing en välkänd aktör med marknadsanalytiker av hög kaliber som exempelvis Marc
Chandler (Investing, u.å).
Den teoretiska referensramen består till stor del av teorier som i nutida perspektiv tolkas som
gamla. Det kan därför riktas kritik mot tillämpning av så pass gamla teorier i en nutida
forskning. Däremot är det väl etablerade teorier som ligger till grund för beräkningar i studien
vilket försvarar valet av teoretiska källor.
När det kommer till vetenskaplig forskning har en grundlig genomgång av tidigare forskning
genomförts. Författarna till de refererade studierna är i högsta grad delaktiga i den
akademiska utveckling inom området vilket stärker tillförlitligheten.
Utöver tidigare vetenskaplig forskning har elektroniska källor tillämpats i form av exempelvis
nyhetsartiklar. Kritik bör riktas mot samtliga av dessa källor då det generellt är svårt att
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bedöma kvaliteten av elektroniska källor (Bryman & Bell, 2013). Däremot anses det vara ett
obefintligt problem då den insamlade informationen från elektroniska källor är av mindre
betydelse och inte avgörande för studiens resultat.

2.9 Beräkningsformler
2.9.1 Standardavvikelse
Standardavvikelse är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av en
talserie. Standardavvikelse beräknas enligt formel nedan:

𝜎 = √𝜎 2 = √

2
∑𝑁
𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝜇)
𝑁−1

σ = Standardavvikelse
σ2 = Varians
X = Talseriens värde
µ = Talseriens medelvärde
N = Antalet tal i talserie
Källa: Corporate Finance, 2013

2.9.2 Kovarians
Kovarians är ett viktigt mått för att beräkning av portföljrisken. Kovarians används för att
beräkna den förväntade standardavvikelsen av de tillgångar som utgör en portfölj. Kovarians
används därigenom för att beräkna portföljvariansen och tas fram genom följande formel
(Corporate Finance, 2013).

Källa: Corporate Finance, 2013

2.9.3 Portföljvarians
Portföljvarians beräknas med hjälp av tidigare beräkningar om standardavvikelse och
kovarians.

= Vikt av tillgång A
= Vikt av tillgång B
= Standardavvikelsen tillgång A
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= Standardavvikelsen tillgång B
= Kovarians mellan tillgång A och B

Källa: Corporate Finance, 2013

2.9.4 Portföljens standardavvikelse
Standardavvikelse för portföljen skiljer sig från de enskilda värdepappernas standardavvikelse
och beräknas enligt följande formel:

Källa: Corporate Finance, 2013

2.9.5 Förväntad avkastning av portfölj

Vid beräkning av portföljens förväntade avkastning behöver de enskilda värdepapprens
genomsnittliga avkastning samt portföljvikt tas i bejakelse. Beräkning sker enligt formel
nedan:

= Vikt av tillgång A
= Vikt av tillgång B
= Genomsnittlig avkastning för tillgång A
= Genomsnittlig avkastning för tillgång B

Källa: Corporate Finance, 2013

2.9.6 Karl Pearson’s korrelationsanalys
Vid användning av en korrelationsanalys kan korrelation mellan olika tillgångar fastställas.
Korrelation är som tidigare nämnt ett mått som visar på hur två tillgångar förhåller sig till
varandra och den korrelationskoefficient som Pearson upptäckte är ett standardiserat mått av
kovarians.
Formel nedan används för att beräkna korrelationskoefficienten, r (Corporate Finance, 2013).

Källa: Corporate Finance, 2013
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2.9.7 Diversifieringseffekt
Diversifieringseffekten är ytterligare ett mått som är relevant för den här studien.
Diversifieringseffekten stödjer tidigare forskning av Markowitz, Fama, Grubel och Solniks
gällande bibehållen eller ökad avkastning till lägre risk om diversifiering uppnås. För att
räkna fram diversifieringseffekten vägs medelvärdet av standardavvikelse i relation till
portföljens standardavvikelse. Om positiv diversifiering ska uppnås krävs det att medelvärdet
av standardavvikelsen är högre än värdet av portföljens standardavvikelse (Corporate Finance,
2013).

2.9.8 Sharpekvot
Sharpekvot är ett mått på den riskjusterade avkastningen och beräknas enligt följande formel:
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =

𝑅̅ − 𝑅𝑓
𝜎𝑝

𝑅̅ = Förväntad portföljavkastning
𝑅𝑓 = Riskfri avkastning
𝜎𝒑 = Portföljens standardavvikelse
Källa: Sharpe, 1994
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3. Teori

I följande avsnitt presenteras relevanta teorier för studien. Inledningsvis presenteras Harry
Markowitz teori om den moderna portföljteorin för att följas upp med William Sharpe och
hans berömda mått Sharpekvoten. Vidare används Karl Pearson’s korrelationsanalys för att
avslutas med den internationella portföljteorin av Solnik och Grubel.

3.1 Harry Markowitz & Den moderna portföljteorin
Investeringsdiversifiering har tillämpats långt innan Harry Markowitz presenterade sin studie
om portföljval år 1952. Redan år 1738 presenterade Daniel Bernoulli en artikel om att
riskaverta investerare önskar att diversifiera för att minska sina risker (Rubinstein, 2002).
Detta uppvisades även i A. Wisenberger’s årsrapport 1941 om investmentbolag som påpekade
att investmentbolagen investerade i ett större antal tillgångar för att sprida sina risker
(Markowitz, 1999).
År 1952 presenterade Markowitz sin egen studie som kom att kallas den moderna
portföljteorin (Markowitz, 1952). I detta arbete antogs avkastningens medelvärde och
variansen som tillräckliga kriterier för portföljval och som en hänvisning för hur investerare
ska agera (Markowitz, 1999).
Detta antagande bygger på att den förväntade avkastningen på portföljen är det vägda
genomsnittet av de enskilda värdepapperna och att portföljens varians är en funktion av
varians, kovarians och placeringsvikt av de olika värdepapperna (Markowitz, 1999).
Den effektiva fronten är ett verktyg inom den moderna portföljteorin som går ut på att
investerare ska eftersträva högsta möjliga avkastning i förhållande till risk (Markowitz, 1952).
Den runda linjen i figuren bredvid visar den effektiva fronten och investerare bör eftersträva
tillgångar eller portföljer som sammanfaller med denna linje. Tillgångar eller portföljer som
sammanfaller med den effektiva fronten uppvisar bästa möjliga avkastning till en given
volatilitet (Markowitz, 1952). En viktig aspekt vid framställning av en portfölj är att
korrelationen inte är för hög mellan de olika tillgångarna då riskreduceringen minskar vid hög
korrelation (Markowitz, 1999).

Källa: Markowitz, 1999
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De risker som existerar enligt Markowitz (1952) är systematisk och osystematiskt risk. Den
osystematiska risken definieras som den bolagsrisk som uppstår vid investering i ett bolag och
den systematiska risken är även kallad marknadsrisk. Enligt Markowitz går det inte att
diversifiera bort den systematiska risken som alltid kommer att kvarstå, däremot kan
investerare genom diversifiering reducera den systematiska risken. Vad Markowitz (1952) i
slutändan kom fram till var att genom att diversifiera en portfölj med flera olika tillgångar så
kan investerare minska den totala risken för portföljen. Låg korrelation mellan tillgångar i
denna portfölj är att föredra då det sänker den totala risken i portföljen (Markowitz, 1952).

3.2 William Sharpe & Sharpekvoten
William F. Sharpe har haft en stor beteendeinverkan på både institutionella investerare och
förvaltare bland annat genom sitt arbete om fonders prestation och CAPM. Sharpe utvecklade
flera mätinstrument för att mäta portföljprestation, ett exempel på detta är modellen rewardto-variability ratio som på senare tid blivit kallad Sharpe ratio eller sharpekvot på svenska.
Denna modell baseras på den tidigare modellen CAPM och skapades för en studie som U.S.
Securities and Exchange Commissions genomförde år 1969 (Litzenberger, 1991).
Studien i sig kom att sätta press på fondförvaltare och institutionella investerare att minska
kapitalets omsättningshastighet och gå mot passiva portföljstrategier för att undvika onödiga
transaktionskostnader. Följderna har lett till att dagens pensionstillgångar i stora delar
investeras i passiva indexfonder och i större utsträckning baseras på passiva portföljprinciper.
Detta har i sin tur resulterat i besparingar av transaktionskostnader vilket har ökat pensioner
såväl som fondtillgångar (Litzenberger, 1991).
Sharpekvoten byggs vidare på Markowitz moderna portföljteori med två variabler, varians
och kovarians och förutsätter att medelvärde och standardavvikelse utgör tillräcklig statistik
för att utvärdera en lämplig investeringsportfölj (Sharpe, 1994). Modellen används för att
beräkna historisk avkastning i förhållande till risk för att kunna fastställa ett mönster och
potentiell investeringsguidning (Sharpe, 1994). Det kan därför vara fördelaktigt att använda
sig av Sharpekvot vid analys av olika potentiella investeringsalternativ.
Genom att dividera den genomsnittliga avkastningen för en tillgång minus den riskfria räntan
med tillgångens standardavvikelse får man fram Sharpekvoten (Sharpe, 1994).
En Sharpekvot över 0 betyder att en tillgång har en positiv avkastning som är högre än den
riskfria räntan och en negativ indikerar att tillgången har en avkastning som understiger den
riskfria räntan i förhållande till den tagna risken. Beräkningarna baseras på historisk data och
om tillgång X historiskt sett uppvisade högre Sharpekvot än tillgång Y antas denna tillgång
även erhålla ett högre framtida värde. En högre Sharpekvot betyder alltså att en investerare
har fått mer betalt i förhållande till risk och investerare bör därför leta efter tillgångar eller
portföljer med högsta möjliga värde (Sharpe, 1994).
Varierande transaktionskostnader för olika tillgångar bör även hållas i åtanke då dessa inte
inkluderas i beräkning av Sharpekvoten (Sharpe, 1994). I denna studie hanteras aktier och
fonder där kostnadsstrukturen för transaktioner avviker vilket skapar ett behov för korrigering
för att uppnå ett trovärdigt resultat.
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Det är även viktigt att ha i åtanke att Sharpekvoten inte tar korrelation i åtanke (Sharpe, 1994)
vilket gör att en korrelationsanalys kan vara fördelaktigt att genomföra vid sammansättning av
olika tillgångar i en portfölj.

3.3 Grubel & Solnik: Internationell portföljteori
För att få internationell förståelse angående diversifiering och riskspridning tillämpas Grubels
(1968) portföljteori samt Solniks (1974) arbete i den här studien. Tidigare nämnda
portföljteori framtagen av Markowitz (1959) går enbart att tillämpas på en och samma
marknad. Grubel (1968) har i sin tur vidareutvecklat portföljteorin anpassat till den
internationella marknaden. Vidare utgår Grubel från ett amerikanskt investeringsperspektiv
där en beräkning genomförs på korrelation mellan index för elva länder med olika
utvecklingsstadier. Resultatet utifrån Grubels studie tyder på att en investerare som investerar
utanför hemmamarknaden kan uppnå en högre förväntad avkastning till samma risknivå som
tidigare. De valda indexen i Grubels studie visade låg korrelation i jämförelse med det
amerikanska indexet vilket innebär att det finns möjligheter till internationell diversifiering.
En senare studie genomför av Solnik (1974) bekräftar resultaten som Grubel kom fram till.
Solnik menar på att möjligheten till internationell diversifiering grundas i den låga korrelation
som uppvisas mellan börser i olika länder och att denna korrelation faktiskt är lägre än
korrelationen mellan tillgångar på en och samma marknad. Vidare hävdar Solnik att det är
problematiskt att uppnå full diversifiering på den inhemska marknaden då tillgångarna
tenderar att inneha samma systematiska risk. Genom
en kombination av tillgångar på olika marknader
kan diversifiering uppnås. Solnik (1974) presenterar
en rad olika förklaringar till detta fenomen men
belyser särskilt makroekonomiska differenser
mellan olika länder samt skillnader inom industriella
traditioner. Ekonomiska situationer skiljer sig
naturligtvis åt vilket påverkar korrelationen och
likaså skillnader i ledande industrier. Vidare
förklarat menar Solnik (1974) att om två marknader
uppvisar låg korrelation sinsemellan och ena
marknaden träder in i en lågkonjunktur är det låg
risk att den andra marknaden följer efter. Resultatet
utifrån Solniks påstående blir att riskerna sprids och
diversifiering uppnås om investering sker i båda
marknaderna till skillnad från i en enstaka marknad.
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3.4 Teoretisk referensmodell
Utifrån de teorier som presenterats i ovanstående avsnitt skapas en teoretisk referensram som
kommer ligga till grund för denna studies struktur.
Harry Markowitz talar om portföljdiversifiering och om möjligheterna att sänka en portföljs
risk utan att offra potentiell avkastning, tvärtemot så kan investerare till och med öka
avkastningen på grund av diversifiering. Utifrån detta antagande och den problematik som
existerar med premiepensionssparande så anser forskarna att investmentbolag är ett lämpligt
urval för denna studie.
Investmentbolag noterade på Stockholmsbörsen kommer därför att analyseras med fokus på
risk och avkastning. Utifrån de framtagna data kommer därefter en Sharpekvot att beräknas
för varje enskilt bolag enligt denna teori. Sharpekvoten är ett lämpligt verktyg vid analys och
jämförelse av de olika bolagen då kvoten sätter avkastning och risk i förhållande till varandra.
Utifrån den internationella portföljteorin av bland annat Grubel och Solnik kan diversifiering
utanför landsgränser vara fördelaktigt för både risk och avkastning. I och med detta kan det
vara av fördel att komplettera det bäst presterande svenska investmentbolaget med ett
investmentbolag på en internationell marknad. De internationella marknader som för denna
studie valts ut är Danmark, Finland, Norge och USA. Dessa marknader valdes ut på grund av
tillgänglighet och kunskap från svenska investerare samt att dessa marknader kan anses som
välutvecklade.
De bäst presterande investmentbolaget på den svenska marknaden kommer därefter att
kombineras med det bäst presterande investmentbolaget på någon av de utomsvenska
marknaderna. För denna portfölj beräknas därefter en genomsnittlig förväntad nominell
avkastning och genom tillämpning av korrealationsanalys och diversifieringseffekten går det
att utvärdera om de två bolagen utgör en god diversifiering och riskreduceringseffekt.
Den genomsnittliga nominella avkastningen för portföljen kommer därefter att jämföras mot
de två grupper som idag existerar inom skalet för premiepensionen, aktiv och passiv sparare
samt pensionsmyndighetens egna avkastningsberäkning.

4.

4.
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4. Resultat
I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis presenteras
hårddata samt utfall av de olika avkastningsalternativen. Med det fiktiva fallet anpassas
datan till verklighetens förhållanden.

4.1 Val av investmentbolag
Studien påbörjades genom insamling av data från samtliga investmentbolag noterade på
NASDAQ OMX Large-, Mid- och Small Cap. Flera av de investmentbolag som analyserades
föll bort på grund av bristande avkastning (Exempelvis Ratos) eller på grund av att bolagets
huvudverksamhet inte är baserad i Sverige (Exempelvis East Capital Explorer). Bolag som
inte kunnat uppvisa data för den valda tioårsperioden (2007-01-01 till 2017-01-01) har även
exkluderats från undersökningen.
Efter denna exkludering kvarstod tio investmentbolag, varav nästa steg var att ta reda på
vilket investmentbolag på Stockholmsbörsen som uppvisar den bästa kombinationen mellan
risk och avkastning enligt sharpekvoten.
För samtliga tio investmentbolag beräknades den totala kursutvecklingen, standardavvikelse
samt Sharpe-kvot för tioårsperioden ut.
De investmentbolag som uppvisade högst avkastning och Sharpe-kvot var Bure Equity,
Melker Schörling och Latour. Bure Equity uppvisade en total aktieavkastning på 375 %,
Melker Schörling 322 % och Latour 252 %. Standardavvikelse som i detta fall används för att
ange den risk som de olika bolagen uppvisar var för Bure Equity 1,73 %, Melker Schörling
2,03 % och för Latour 1,73 %. Latour och Bure Equity uppvisade samma Standardavvikelse
men på grund av bland annat den höga kursutvecklingen i Bure Equity så blev den beräknade
Sharpe-kvoten högre. Sharpe-kvot för de tre bolagen blev enligt följande, Bure Equity 0,7074,
Melker Schörling 0,6154 och Latour 0,6110. I och med att Bure Equity uppvisade den högsta
Sharpe-kvoten av de utvalda investmentbolagen så valdes denna ut för vidare analys.
Utöver Bure Equity behövde ett internationellt investmentbolag väljas ut i enlighet med den
internationella portföljteorin. Ursprungligen analyserades investmentbolag på de nordiska
börserna i Danmark, Finland och Norge men då dessa uppvisade låg eller negativ avkastning
vändes blickarna mot den amerikanska marknaden.
Där valdes Berkshire Hathaway ut på grund av den höga avkastning som erhållits under en
lång period samt bolagets och bolagets VD’s igenkänningsfaktorn. För Berkshire Hathaway
gjordes samma analys som för Bure Equity.
Berkshire Hathaway uppvisade en total aktiekursavkastning för tioårsperioden på ca 124 %
och en standardavvikelse på 1,47 %. Sharpe-kvot för denna period blev 0,4673.
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4.1.2 Data och statistik för Bure Equity och Berkshire Hathaway
Den skapade portföljen kom alltså att bestå av Bure Equity och Berkshire Hathaway, statistik
samt jämförelse mot OMXSPI följer nedan.
Årlig totalavkastning:
Bure Equity, 23 år, 18,7 % årligen (enligt årsrapport 2016)
Berkshire Hathaway, 51 år, 20,8 % årligen (enligt årsrapport 2016)
OMXSPI (Data ej jämförbar)
*Totalavkastning är baserad på bolagens egna statistik och innehåller aktiekursutveckling, återköp av
aktier, eventuell bolagsutdelning samt återinvesterad kontantutdelning.

Avkastning aktiekurs:
Bure Equity, 10 år, 375,2 %
Berkshire Hathaway, 10 år, 123,7 %
OMXSPI, 10 år, 32,0 %
*Avkastning är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

Standardavvikelse:
Bure Equity, 10 år, 0,0172
Berkshire Hathaway, 10 år, 0,0147
OMXSPI, 10 år, 0,1463
*Standardavvikelse är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

Sharpekvot:
Bure Equity, 10 år, 0,7074
Berkshire Hathaway, 10 år, 0,4673
OMXSPI, 10 år, 0,2514
*Sharpekvot är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

4.1.3 Statistik för den sammansatta portföljen
Portföljen skapas med två lika delar av respektive bolag, 50 % Berkshire Hathaway, 50 %
Bure Equity. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen för portföljen beräknades till 19,75
% baserat på historisk data från respektive bolag.
Diversifieringseffekt:
Standardavvikelse för portföljen beräknades till 1,46 % baserat på intradagsdata från den
valda tioårsperioden. Den uppvisade diversifieringseffekt som uppstår när en portfölj skapas
av Berkshire Hathaway och Bure Equity.
Standardavvikelse: 1,46 %
Vägd standardavvikelse: 1,6 %
Diversifieringseffekt: -0,14 %
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*Standardavvikelse är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

Korrelation:
Bure Equity och Berkshire Hathaway uppvisade en korrelation på 0,664046 under den
tioårsperiod som analyserades.
Detta kan jämföras med de tre investmentbolag på Stockholmsbörsen som uppvisade högst
Sharpe-kvot, Melker Schörling, Latour och Lundbergsföretagen.
Bure Equity - Berkshire Hathaway, 0,66404
Bure Equity - Melker Schörling, 0,7929
Bure Equity - Latour, 0,85859
Bure Equity - Lundberg, 0,96491
*Korrelation är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

4.1.4 Avkastningsdata för premiepensionen
De aktiva spararna inom premiepensionssparandet avser sparare som individuellt väljer andra
fonder än den statliga fond som passiva sparare blir tilldelade. Passiva sparare avser sparare
som inte gjort ett eget aktivt val och därför har blivit tilldelade fonden AP7 Såfa. Det tredje
avkastningsalternativet är pensionsmyndighetens egna avkastningsmått som används vid
prognostisering av framtida pensioner.
Aktiv sparare: ca 7 % (2001-2017)
Passiv sparare: ca 11 % (2001-2017)
Pensionsmyndighetens avkastningsmått: 5,9 %
*Avkastningsdata är erhållen av Pensionsmyndigheten från perioden 2007-2017.

4.1.5 Jämförelsedata mellan portfölj- och premiepensionsdata
Avkastning:
Portfölj: 18,7 % (2001-2017)
Aktiv sparare: ca 7 % (2001-2017)
Passiv sparare: ca 11 % (2001-2017)
Pensionsmyndighetens avkastningsmått: 5,9 %
*Avkastning är beräknad på intradagsdata under 2007-2017, data hämtad från NASDAQ och
Investing.com.

Sharpekvot 3 år:
Portfölj: 1,86
AP7 Aktiefond: 1,26
AP7 Räntefond: 2,36
*Sharpekvot är beräknad på intradagsdata under 2014-04-30 - 2017-04-30, data hämtad från
NASDAQ och Investing.com samt sharpekvot beräknad av Morningstar. 3 månaders statsskuldsväxel
per 2014-04-30 är tillämpad i enlighet med Morningstars beräkningar.
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4.2 Jämförelse av utfall
För att konkretisera studiens resultat innefattar arbetet en jämförelse mellan de olika
utfallen. Syftet med jämförelsen är att applicera studiens resultat i verkligheten för att på ett
tydligt sätt redogöra skillnader i pensionsutvecklingen.

De framtagna portföljerna ställs i jämförelse mot
verkliga antaganden för att jämföra utfallen. Enligt
statistik från Statistiska Centralbyrån (2017) har en man
i 30 årsåldern en genomsnittlig bruttolön på 29 800 kr i
månaden. Reallöneökningen antas vara 1,8 % årligen (i
enlighet med Pensionsmyndighetens beräkningsmodell)
och inflationen sätts till 2 % (i enlighet med
Pensionsmyndighetens
beräkningsmodell
och
Riksbankens inflationsmål). Utifrån dagens aktuella
pensionsålder förväntas mannen gå i pension vid 65 års
ålder vilket motsvarar den normala pensionsåldern och
förväntad livslängd beräknas till 100 år. Utifrån statistik
från Premiepensionsmyndigheten (2017) har en man på
30 år hittills tjänat ihop 68 862 kr i sin
premiepensionsportfölj. För en tydlig jämförelse antas
hela grundbeloppet samt samtliga framtida insättningar
placeras i ett av de olika investeringsalternativen.
Ytterligare antas att påbörjade uttag sker från och med 65 års ålder och utbetalningarna sker
månadsvis fram tills år 100. Ingen avkastning är antagen från och med 65 års ålder.

Andra antaganden och förklaringar
-

Courtageavgift vid köp av aktierna sätts till 0,06 % av investeringsbeloppet, detta
enligt det lägsta offentliga courtage som går att erhålla av en svensk bank (Nordea,
2017).
* I verkligheten skulle courtageavgiften vara mycket lägre på grund av Pensionsmyndighetens
storlek men för enkelhetens skull har detta courtage antagits.

-

-

Grundbelopp och insättningar antas investeras fullt ut i de olika tillgångarna, detta är
applicerbart för fonder men inte aktier då dessa köps i andelar och inte belopp. För
enkelhetens skull och studiens syfte har detta försummats.
Samtliga utdelningar antas återinvesteras direkt i tillgången.
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Beräkningar kommer att ske enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningsmodell som tar
hänsyn till nominell avkastning, löneökning och inflation för att beräkna den reala
avkastningen.
I det exempel som Pensionsmyndigheten använder på sin hemsida antas en nominell
avkastning på 5,9 % årligen, 1,8 % löneökning och 2 % inflation vilket ger en överavkastning
på 2,1 %.

Utifrån Pensionsmyndighetens egna prognos
tillämpas en genomsnittlig avkastning på 2,1
%. Med den genomsnittliga mannens
förutsättningar och dessa antaganden i
bejakelse så erhåller mannen en utbetalning
månadsvis på 1 775 kr. Detta är den lägsta
utbetalning bland de olika antagandena.

Utifrån statistik från Pensionsmyndigheten
(2017) tillämpas en genomsnittlig avkastning
på 7 % när det kommer till aktiva sparare i
premiepensionen. Med studiens antaganden
kommer mannen i detta fall erhålla 2 232 kr
på månatlig basis. Det innebär en klar
försämring i jämförelse med det passiva
alternativet AP7 Såfa.

För passiva sparare med AP7 Såfa tillämpas
den genomsnittliga avkastningen på 11 %
sedan 2001. Med dessa antaganden ger det
ett utfall som presenteras genom modellen.
Utifrån dessa förutsättningar kommer
mannen tillhandahålla en månadsutbetalning
på 5 622 kr om tillgångarna placeras i AP7
Såfa.

I fallet med Bure Equity och Berkshire
Hathaway inkluderade i premiepensionen
tillämpas den historiska genomsnittliga
avkastningen. Bure Equity har uppvisat en
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genomsnittlig avkastning på 18,7% över 23 års tid medan Berkshire Hathaway har uppvisat
en genomsnittlig avkastning på 20,8% över 52 års tid. Det ger ett snitt på 19,75%.
Genomsnitliga mannen erhåller här 55 525 kr månadsvis om investmentbolagen inkluderas i
premiepensionen. Det är tydligt att ränta på ränta effekten skapar en hög slutgiltig avkastning
i detta fall.
I diagrammet nedan visas den exponentiella värdeökningen för de årliga insättningarna i
investmentbolagsportföljen. I ett tidigt skede av sparandeperioden påverkar insättningarna
värdet på portföljen markant för att sedan minska i takt med portföljens värdeökning.

Värdeökning insättningar
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På liknande sätt går det att urskilja grundbeloppets värdeökning i diagrammet nedan. Med
ränta på ränta effekten ökar grundbeloppet för portföljen exponentiellt och det går att urskilja
en stigande värdeökning.
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5. Analys
I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av studiens grundade teorier. En djupare
analys av resultatet kommer presenteras genom den moderna portföljteorin, den
internationella portföljteorin, sharpekvoten och den effektiva marknadshypotesen.

5.1 Moderna portföljteorin
Utifrån det presenterade resultatet är det möjligt att göra en rad olika analyser med studiens
bakomliggande teorier som grund. En teori som ligger till grund för arbetet är Markowitz
moderna portföljteori (1952). Kort sammanfattat så behandlar teorin i grund och botten
investeringsdiversifiering. Markowitz (1952) menar på att genom diversifiering av en portfölj
med flera tillgångar så kan den totala risken reduceras. I det här arbetet har investmentbolag
inkluderats vilka ligger i linje med Markowitz antaganden. Då investmentbolag innehar
placeringar i flera tillgångar har en diversifieringseffekt redan uppnåtts. På så sätt har den
systematiska risken reducerats och därav har den totala risken för portföljen minskat. En
förutsättning utifrån Markowitz teori är att sprida risken på flera tillgångar i stället för enstaka
tillgångar vilket omfattar alla analyserade investmentbolag. Riskerna sprids genom att
investera i tillgångar inom olika företag men samtidigt inom olika sektorer och branscher.
Markowitz anser även att risken kan reduceras utan att påverka den potentiella avkastningen.
Denna diversifieringsstrategi lyfts även fram av Albin Kjellberg som menar att
investmentbolag ofta utgör en god diversifiering. Kjellberg att 8-15 olika bolag utgör en bra
grund för diversifiering. Han menar även att en annan fördel med investmentbolag är att
investeraren får en naturlig riskdiversifiering som dessutom aktivt övervakas av professionella
investerare. Detta har även påvisats i denna studie där den sammansatta risken för portföljen
av Bure Equity och Berkshire Hathaway uppvisade en lägre risk men högre avkastning än
AP7 Såfa. Den sammansatta portföljen av dessa två investmentbolag med sina underliggande
bolag utgör en god grund för diversifiering.
Vidare belyser Markowitz (1952) vikten av att framställa en portfölj där korrelationen inte är
för hög mellan de olika tillgångarna. Högre korrelationen ger lägre riskreducering vilket är en
faktor som har tagits i bejakelse i detta arbete. För att undersöka korrelationen mellan olika
portföljalternativ har samtliga investmentbolag jämförts i relation till varandra. Utifrån
presenterat resultat kan en korrelation mellan de främsta investmentbolagen på
Stockholmsbörsen som bäst uppnå 0,7929 (Portfölj som inkluderar Bure Equity och Melker
Schörling). För att uppnå en lägre korrelation krävdes ett internationellt investmentbolag i
form av Berkshire Hathaway. En portfölj av Bure Equity och Berkshire Hathaway uppnår en
korrelation på 0,664046 vilket är lägre än den korrelationsrelation som uppvisades av de
analyserade investmentbolagen på Stockholmsbörsen.
Den uppvisade diversifieringen kan bevisas genom den så kallade diversifieringseffekten.
Genom att beräkna portföljens standardavvikelse och jämföra den med tillgångarnas vägda
standardavvikelse. Denna beräkning tar hänsyn till korrelation vara en låg korrelation mellan
portföljens tillgångar är att föredra. Diversifieringseffekten för den sammansatta portföljen
uppvisade en riskreducering med 0,14 (räknat i standardavvikelse) vilket tyder på en god
riskreducering.
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Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna analys inte tar hänsyn till hur investmentbolagen
investerar. Bure Equity har till exempel ca 67 % av sitt substansvärde placerat i bolagen
Mycronic och Vitrolife. Detta tyder inte på en hälsosam diversifieringsstrategi om en analys
av enbart Bure Equity genomförs. Placeras däremot Bure Equity tillsammans med Berkshire
Hathaway utökas antalet underliggande bolag vilket ökar diversifieringseffekten.

5.2 Internationell portföljteori
Inkluderingen av det internationella investmentbolaget Berkshire Hathaway grundas inte
enbart på den låga korrelationen i relation med Bure Equity. Grubel (1968) och Solnik (1974)
menar på att Markowitz portföljteori (1959) bara går att tillämpas på en och samma marknad.
De har i sin tur vidareutvecklat teorin för att anpassas till den internationella marknaden.
Utifrån Grubel (1968) och Solniks (1974) antaganden har ett internationellt investmentbolag
inkluderats för att minska den systematiska risken ytterligare. På så sätt uppnås en högre
diversifieringseffekt och därav en potentiell högre avkastning till samma risk. Däremot menar
Solnik (1974) att möjligheten till internationell diversifiering grundas i den låga korrelationen
mellan olika marknader. Korrelationen mellan två olika marknader är vanligtvis lägre än
korrelationen mellan tillgångar på samma marknad. Den markanta skillnaden som uppvisas
gällande korrelationen mellan Bure Equity och Berkshire Hathaway samt Bure Equity och
Melker Schörling bekräftar Grubel och Solniks antaganden. En högre grad av diversifiering
kan uppnås om tillgångar på olika marknader kombineras. Även i detta exempel kunde den
lokalt uppvisade historiska avkastningen bibehållas trots diversifiering mot det amerikanska
investmentbolaget. Detta är dock avhängigt på den historiskt höga avkastning som Berkshire
Hathaway har uppvisat sedan 1965. Historisk data är inte heller en korrekt avbildning av
framtiden och är ingen garanti för framtida avkastning. Undersökningen påvisar dock att det
är möjligt att uppnå en bibehållen avkastning till lägre risk.

5.3 Sharpekvot
I ett tidigt skede i studien bearbetades data gällande risk och avkastning för att identifiera det
investmentbolag med högst sharpekvot. I denna studie har det varit ett krav att finna ett
investmentbolag med en positiv sharpekvot då det innebär att avkastningen överstiger den
riskfria räntan (Sharpe, 1994). På så sätt går det att jämföra flera investmentbolag i relation till
varandra för att sedan fortgå med det bolag som uppvisar den högsta Sharpekvoten.
Sharpekvot är ett bra mått för att bedöma det lämpligaste investeringsalternativet för bolag
eller fonder som är verksamma på samma marknad. Utifrån de tio investmentbolagen som har
analyserats på den svenska marknaden uppvisade samtliga en positiv sharpekvot. Det innebär
i sin tur att alla bolag innehar en avkastning som överstiger den riskfria räntan och därför bör
ses som aktuella för studien. Då Sharpe (1994) menar på att en investerare får mer betalt i
förhållande till risk ju högre sharpekvoten är har målet varit att finna det investmentbolag som
har det högsta positiva värdet. Det presenterade resultatet visar att Bure Equity har den högsta
Sharpekvoten som uppgår till 0,7074.
Detta mått har även använts för att analysera och jämföra de två framställda
investeringsalternativen, investmentbolagsportföljen samt AP7 Såfa. Resultatet av denna
jämförelse var att investmentbolaget uppvisade en högre sharpekvot, vilket betyder att
förhållandet mellan risk och avkastning är mer fördelaktigt för detta investeringsalternativ.
Enligt Markowitz moderna portföljteori (1952) strävar en rationell investerare alltid efter att
uppnå den högsta potentiella avkastning till given risk vilket gör sharpekvoten till ett relevant
verktyg för denna studie. Vad som bör uppmärksammas är standardavvikelsens betydelse i
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uträkningen då avkastningen utöver den riskfria räntan divideras med standardavvikelsen. En
så låg standardavvikelse som möjligt är därför att föredra. Kjellberg menar med att risken
borde vara ungefär den samma i ett investmentbolag som i en aktiv eller passivt förvaltad
fond. Den stora skillnaden på lång sikt kan däremot vara en högre avkastning i fördel för
investmentbolaget. Kjellberg menar däremot att ett av de största problemen för privata sparare
att de generellt tenderar att ha för låg risk i sitt långsiktiga sparande. Ett sparande på mer än
10 års sikt ska allt kapital placeras i aktiefonder eller aktier med god diversifiering.
Utifrån det presenterade resultatet uppmärksammas Svolder som det bolag som uppvisar den
lägsta standardavvikelsen på 1,60 % i förhållande till Bure Equity med 1,73 % i
standardavvikelse. Den höga avkastningen historiskt sett för Bure Equity leder trots allt till
den högsta sharpekvoten på 0,7074 jämfört med Svolders sharpekvot som uppgår till 0,4822.
Detta är ett bra exempel på hur sharpekvoten kan vara ett lämpligt verktyg för att jämföra de
två investeringsalternativen.

5.4 Effektiva marknadshypotesen
Det är tydligt att dessa investmentbolag har skapat en högre avkastning än både det generella
börsindex, AP7 Såfa samt de aktiva PPM-spararna. Enligt den effektiva marknadshypotesen
av Eugine Fama (1970) så finns det en grupp investerare som konsekvent skapar bättre
utvärderingar av tillgänglig information. Detta styrks de tester som genomförts av
Neiderhoffer och Osborne (1966) som påvisar en klar närvaro av den så kallade
“specialisten”. Jämförs de tre olika investeringsalternativen i denna undersökning,
investmentbolagsportföljen, AP7 Såfa (passive PPM-spararen) och de aktiva PPM-spararna
går det tydligt att utläsa att investmentbolagen och AP7 Såfa har presterat bättre än de aktiva
PPM-spararna.
Både investmentbolagen och den aktivt förvaltade fonden förvaltas av professionella
investerare vilket kan tyda på att detta är den grupp specialister som Fama, Neiderhoffer och
Osborne talar om.
Denna grupp förfogar över och tolkar information på ett mer fördelaktigt sätt som kan ses som
monopolistiska krafter och används för att skapa vinst. Att följa i specialistens fotspår kan
därför anses fördelaktigt jämfört med att själv söka avkastning. Det påvisas av denna
undersökning där både Såfa och investmentbolagen har presterat bättre än de aktiva PPMspararna. Även detta påpekas av Kjellberg som påpekar att både aktivt förvaltade aktiefonder
och investmentbolag sköts av professionella investerare. I och med att dessa personer är
anställda och utbildade för att utföra detta arbete så är kunskapsnivån högre vilket i de flesta
fall sänker riskerna. Kjellberg tar även upp långsiktighet som ett viktigt verktyg vid
pensionsplaceringar. Han menar att investmentbolagen är oerhört långsiktiga i sin
placeringshorisont och lyfter här fram Investors långa ägande i SEB som ett bra exempel.
Riskkapitalister och riskkapitalfonder tenderar att fatta kortsiktiga beslut vilket kan missgynna
det långsiktiga sparandet.
En annan viktig poäng med investmentbolag och de bolag som de investerar i hanterar den
problematik som tas upp av Samuelson, W. och Zeckhauser, R (1988). De menar på att
privata pensionssparare inte engageras sig i sitt sparande och därför behåller samma
placeringar under hela perioden. Detta anser de som olämpligt då investeringsgrunderna
förändras över tid. En fördel är därför att investmentbolag över tid aktivt förändrar och
förädlar sina innehav vilket betyder att pensionsspararen inte behöver förändra sitt direkta
innehav. Problematiken med engagemang lyfts även upp av Kjellberg som menar på att
privata pensionssparade inte engagerar sig tillräckligt mycket om vad som händer runt om i
världen sam håller sig uppdaterade om nyheter etc.
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6. Slutsats
I detta avsnitt besvaras de ställda undersökningsfrågor med hjälp av det resultat som erhållits
i studien.
Hur kan en konstellation av två framstående investmentbolag se ut?
Studiens syfte var att framställa en portfölj av två investmentbolag med hög avkastning och
potentialen att sänka den generella risken för portföljen. Genom att tillämpa teorier som bland
annat den moderna portföljteorin av Harry Markowitz ansågs investmentbolag som en bra
utgångspunkt. Svenska investmentbolag noterade på NASDAQ OMX Large-, Mid- och Small
Cap behandlades med fokus på risk och avkastning, det bolag som uppvisade högst
sharpekvot enligt teorin av William Sharpe valdes ut. Detta svenska investmentbolag
kompletterades med ett internationellt investmentbolag enligt den internationella
portföljteorin av Grubel och Solnik.
En portfölj skapades i slutändan av det svenska investmentbolaget Bure Equity samt det
amerikanska konglomeratet Berkshire Hathaway.
För dessa två bolag skapades därefter relevant data för studien, totalavkastning,
standardavvikelse, årlig genomsnittsavkastning, sharpekvot och korrelation.
Båda bolag uppvisar en oerhört hög avkastning, Berkshire Hathaway, 20,8 % årligen samt
Bure Equity, 18,7 % årligen. Tillsammans har portföljen en nominell avkastning på 19,75 %
och en standardavvikelse på 1,46 %. Beräkningar visar här på en diversifieringseffekt på 0,14
% då standardavvikelsen sänks för portföljen då dessa aktier investeras i.
Det går tydligt att se ett positivt utfall av diversifiering och riskreducering av den skapade
portföljen. Om en svensk sparare enbart hade investerat i Bure Equity som var det svenska
investmentbolag som uppvisade högsta möjliga avkastning och Sharpe-kvot så hade
standardavvikelsen (risken) uppgått till 1,73 %. I och med att Berkshire Hathaway
inkluderades i portföljen och med tanke på den låga korrelationen bolagen emellan sjönk
standardavvikelsen för portföljen till 1,46 %.
Hur ställer denna portfölj av investmentbolag sig i förhållande till AP7 Såfa
samt den genomsnittlige aktive pensionsspararen med fokus på risk och
avkastning?
Den portfölj av Berkshire Hathaway och Bure Equity uppvisade en hög genomsnittlig
nominell avkastning på 19,75 %. Detta kan jämföras mot AP7 Såfa’s genomsnittliga
avkastning på 11 % och den genomsnittlige aktiva pensionsspararens avkastning på 7 %.
Det är även intressant att ha i åtanke att Pensionsmyndigheten räknar på en nominell
avkastning på 5,9 % årligen.
Även den beräknade Sharpekvoten för investmentbolagsportföljen uppvisade en lämpligare
relation mellan risk och avkastning än alternativet med AP7 Såfa. Portföljen uppvisade en
sharpekvot för 3 år på 1,86 medan AP7 Aktiefond uppvisade 1,26 och AP7 Räntefond
uppvisade en sharpekvot på 2,36. I och med att AP7 Såfa investerar 100 % i AP7 Aktiefond
fram till 55 års ålder så är det enkelt att se en stor skillnad i sharpekvot för majoriteten av
placeringshorisonten. Studiens resultat försvaras även av Kjellberg som menar att det finns en
stor sannolikhet att investmentbolag kan ge en högre avkastning till liknande risk som aktivt
och/eller passivt förvaltade fonder.
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Hur kan denna investeringsmöjlighet påverka slutpensionen för den aktive
pensionsspararen?
I enlighet med denna studie står det klart att det finns fyra avkastningsalternativ för beräkning,
portföljen av investmentbolag, den passive pensionsspararen, den aktive pensionsspararen och
Pensionsmyndighetens avkastning. Dessa avkastningsalternativ redovisas nedan efter
avkastning.
o Pensionsmyndigheten tillämpar en nominell avkastning på 5,9 %.
o Den aktive spararen uppvisar en nominell avkastning på 7 %.
o Den passive spararen uppvisar en nominell avkastning på 11 %.
o Investmentbolagsportföljen uppvisar en nominell avkastning på 19,75 %.
Utifrån dessa nominella avkastningsalternativ går det därefter att beräkna en prognostiserad
framtida pensionsutbetalningsplan.
I detta exempel har det antagits att personen går i pension vid 65 års ålder och lever fram tills
100 års ålder, utbetalningarna sker månadsvis och ingen avkastning skapas efter
pensionsålder.
Pensionsmyndighetens avkastning ger 1 776 kr i månaden, den aktive spararen erhåller 2 232
kr i månaden och den passive spararen som placerar i AP7 Såfa erhåller 5 622 kr i månaden.
Hade det istället varit möjligt att investera i investmentbolag och i så fall valt att investera i
Berkshire Hathaway och Bure Equity hade pensionsspararen erhållit 55 525 kr i månaden.
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8. Slutdiskussion
I detta avsnitt förs vidare diskussioner om studiens utförande samt förbättringsförslag,
reflektioner och övriga tankesätt
Det går onekligen inte att ignorera den höga nominella avkastning som en portfölj av Bure
Equity och Berkshire Hathaway avkastar, 19,75 % per år i genomsnitt. Att en portfölj
bestående av dessa två aktier under 35 år skulle generera månatliga
premiepensionsutbetalningar på ca 55 525 kr under 35 känns däremot inte fullständigt rimligt.
Detta kan jämföras med 1 775 enligt Pensionsmyndighetens egna prognoser.
Pensionsmyndigheten uppskattar en nominell avkastning på 5,9 % och en real avkastning
efter inflation och löneökning på 2,1 %.
Samtidigt som Pensionsmyndigheten använder sig av en nominell avkastning på 5,9 % så har
den faktiska avkastningen sedan 2001 varit högre. Aktiva sparare inom premiepensionen har
uppnått en årlig avkastning på ca 7 % och passiva sparare genom AP7 Såfa har avkastat ca 11
%. Borde Pensionsmyndigheten istället använda någon av dessa avkastningsmått för att
erhålla en mer korrekt prognos?
Antas en nominell avkastning på 7 % årligen betyder det att den genomsnittlige pensionären
erhåller ca 500 kr mer i månaden under 35 år. Antas en nominell avkastning på 11 % erhåller
den genomsnittlige pensionären ca 5 600 kr varje månad från premiepensionen.
En aspekt som bör diskuteras är hur den framställda datan presenteras. I utfallet så presenteras
olika investeringsalternativ i relation till varandra. Från vad man kan utläsa så jämförs olika
genomsnitt för premiepensionen mot de två bäst presterade investmentbolagen i form av
Berkshire Hathaway och Bure Equity. Det väcker en diskussion huruvida det är en rättvis
jämförelse eller inte och om det vore lämpligare att framställa ett genomsnitt för portföljen av
investmentbolag. Till studiens försvar så är inte syftet att presentera en rättvis jämförelse utan
snarare att framhäva ett extremfall som både är realistiskt möjligt samt som ger en tydlig bild
av problemet. Kritik gällande vinklad data kan således förekomma då det är möjligt att
presentera portföljens genomsnitt men studien vill framhäva ett potentiellt scenario som visar
på hur stor spridningen kan vara från genomsnittet i premiepensionen. I den intervju som
gjorts påpekar däremot Kjellberg att de svenska investmentbolagen är oerhört välskötta och
att de flesta kommer i slutändan att ge en god avkastning. Däremot har studien utgått från de
bäst presterade och det finns en stor chans att de sämst presterande investmentbolagen inte
hade haft en lika god avkastning i förhållande till exempelvis AP7 Såfa.
Trots den höga utbetalning som kan ifrågasättas bidrar studien med underlag som bekräftar
kritiken till premiepensionen. Vad som går att urskilja från studien är att aktiva sparare i regel
förlorar pengar i jämförelse med de passiva placerarna. Vad som också går att urskilja är att
en aktiv sparare med rätt kunskap och rätt investeringsalternativ kan skapa en portfölj som
utklassar det passiva sparalternativet med råge. Det här bidrar till en infallsvinkel som
bekräftar bristerna i pensionssystemet och framförallt bör stärka diskussionen om förändring
av systemet. Även Kjellberg lyfter upp kritik som har visats mot premiepensionssystemet, i
detta fall har det handlat om hur de flesta fondförvaltare agerar som passiva ägare. I och med
att det generella pensionssystemet utgör en väldigt stor del av det kapital som placeras i
fonder så bidrar det till de passiva ägarna på börsen. Passiva ägare är enligt Kjellberg inte bra
för långsiktig tillväxt och han lyfter fram att en vinnande strategi av investmentbolagen är just
det aktiva och långsiktiga ägandet.
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Här lyfts Investor fram som ett exempel på en aktiv och långsiktig ägare. Investor har till
exempel ägt SEB sedan 1930-talet vilket betyder över 80 år som ägare. Kjellberg lyfter även
fram deras ägande i krisande Ericsson där de nu på egen hand har tagit fram en ny VD. Detta
säger Kjellberg att ett fondkonsortium inte hade kunnat göra på samma sätt som Investor har
då ett fondkonsortium är till för att äga och inte utveckla bolag.
Studien har inte heller tagit hänsyn till hur en eventuell handel med aktier inom
premiepensionen rent tekniskt skulle fungera. När privatpersoner handlar med aktier så görs
detta vanligtvis via en internetbank/nätmäklare eller via en traditionell aktiemäklare som
mottar en order och därefter genomför affären. Om aktiehandel möjliggörs inom skalet för
premiepensionen hade detta därför satt press på den struktur och system som myndigheten i
dagsläget använder sig av. Att etablera ett fullt fungerande handelssystem, medlemskap på
diverse marknader och andra tekniska eller kostsamma aspekter är något som måste tas i
åtanke.
Ett mer simpelt alternativ kan vara att pensionsmyndigheten handlar via en redan aktiv
handelsmedlem eller fondinstitut. Istället för att etablera samtliga system, avdelningar eller
avtal så tecknar myndigheten ett volymbaserat kontrakt med denna avtalspartner. För att
underlätta handel och kostnader kan det tänka sig att all aktiehandel via Pensionsmyndigheten
sker på slutkurser och inte realtidskurser. Detta kan liknas med hur fondinstitut i dagsläget
handlar, en order som läggs in innan en förutbestämd stopptid köps på slutkursen samma dag.
Man kan även tänka sig att handel med aktier begränsas till förutbestämda tidsperioder, att
handel med aktier enbart får ske en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång om året.
I denna undersökning har det antagits att aktier har köpts en gång per år, i början av året.
Detta köp skulle teoretisk sätt innefatta hela den erhållna pensionsinsättningen för föregående
år plus eventuella likvida medel från utdelningar, observera att det dock inte går att ha likvida
medel i dagens premiepensionssystem.
I praktiken skulle även ett annat problem uppstå, detta har att göra med just återinvesteringar
och köp av hela aktieandelar.
En av fördelarna med fondhandel är just att det går att handla med specifika belopp, önskar du
köpa en fond för 100 kr så får du fondandelar för exakt 100 kr. Önskar du köpa aktier för 100
kr och en aktie kostar 90 kr så erhålls enbart 1 aktie för 90 kr varav resterande 10 kr kvarstår
som likvida medel. Detta skapar självklart en problematik om aktiehandel skulle införas inom
skalet för premiepensionen, åtminstone om kravet på att alltid vara fullinvesterad kvarstår. På
samma sätt omfattas likvida utdelningar och återinvesteringar av denna problematik.
Traditionellt sätt så återinvesteras all utdelning automatiskt i en aktiefond, men handel med
aktier innebär en likvid utdelning som därefter behöver placeras. I och med problematiken
med aktieandelar kan det bli så att hela utdelningen inte kan placeras.
I denna studie har dock denna aspekt negligerats varav hela de belopp som innehafts på
premiepensionskontot har teoretiskt sätt placerats i de två investmentbolagen.
Det betyder alltså att Pensionsmyndigheten har en omfattande utredning att genomföra för att
reda ut några av de problem som tagits upp ovan innan en etablering av aktiehandel inom
skalet för premiepensionen kan genomföras. Att avkastningen kan öka drastiskt med rätt
placering har bevisats, men med en felplacering så kan en placering få drastiska
konsekvenser. Det gäller även här att det finns tydliga regleringar som hjälper
premiepensionsspararna att undvika onödig risk. Idag diskuteras det att begränsa utbudet av
fonder för att pressa ut de oseriösa aktörer som kan finnas på marknaden, på samma sätt gäller
det att begränsa de aktier som är handelsbara. Att reglera oseriösa aktörer skulle självklart
gälla investmentbolag. Kjellberg menar dock på att de svenska investmentbolagen är extremt
välskötta och anses väldigt seriösa. Han lyfter dock fram att det inte är omöjligt att
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investmentbolag av mer oseriös karaktär kan komma att träda fram om fondutbud i
premiepensionen kom att regleras hårdare och investmentbolag trädde in. Kjellberg ställer sig
däremot positiv till att implementera investmentbolag i premiepensionen. Investmentbolag är
väldigt långsiktiga i sina placeringar och hanterar dina pengar väl under en längre period.
Investmentbolag lämpar sig därigenom väldigt bra i ett långsiktigt sparande som
pensionssparandet.

8.1 Vidare forskning
Den här studien har kritiskt angripit pensionssystemet och presenterat en överblick på hur det
hade kunnat se ut med investmentbolag inkluderade i premiepensionen. Ett naturligt nästa
steg, och därav ett förslag till vidare forskning bör vara att undersöka hur det kan tillämpas i
praktiken. Hur ska det verkställas rent tekniskt och vad för problematik kan uppstå på vägen?
En konkret undersökningsfråga kan beröra köp- och säljprocessen. Hur ska upplägget på köpoch säljprocessen utformas och vid vilken tidpunkt ska innehavet i ett specifikt
investmentbolag införskaffas? Vidare krävs det att undersöka vad för avgifter som kommer att
tillämpas mellan dessa aktörer. Den här studien har således framställt väsentlig information
som bekräftar bristerna i premiepensionssystemet och banat väg för lösningar i form av
inkludering av investmentbolag i premiepensionen. Hur det här steget ska genomföras i
praktiken behöver undersökas på ovannämnda grunder där ett kvalitativt angreppssätt lämpar
sig bäst.
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Bilagor
Bilaga 1 Aktiekursdata för investmentbolag på Stockholmsbörsen
Bolag

Total avkastning
10 år

Bure
Melker S.
Latour
Lundberg
Svolder
Kinnevik
Investor
Traction
Öresund
Industrivärden
OMXSPI

Avkastning 1 år

375 %
322 %
252 %
150 %
154 %
96 %
106 %
88 %
89 %
34 %
32 %

Standardavvikelse

37,5 %
32,2 %
25,2 %
15,0 %
15,4 %
9,6 %
10,6 %
8,8 %
8,9 %
3,4 %
3,2 %

Sharpekvot

1,73 %
2,03 %
1,73 %
1,61 %
1,60 %
2,02 %
1,68 %
1,72 %
1,81 %
2,09 %
1,46 %

0,7074
0,6154
0,6110
0,4854
0,4822
0,3611
0,3950
0,3796
0,3530
0,2445
0,2514

Bilaga 2 Korrelationsanalys 4 investmentbolag på
Stockholmsbörsen samt Bure Equity och Berkshire Hathaway
Portföljberäkningar
Korrelation
Latour
Latour

Melker S Bure

Lundberg

1

Melker Schörling

0,978193

1

Bure Equity

0,858588 0,792897

1

Lundbergsföretagen 0,982694 0,964914 0,867476

Korrelation Berkshire
Berkshire
Hathaway
1
Bure Equity 0,664046

1

Bure

1

47

Bilaga 3 Information om Bure Equity & Berkshire Hathaway
Bure Equity
Bure Equity är ett svenskt investmentbolag som grundades 1992 (Bure, u.å). Året därefter
noterades bolaget på NASDAQ Stockholm. Enligt uppgifter från Bures hemsida äger Bure
innehav i bolag som Cavotec, MedCap, Mycronic och Vitrolife för att nämna några. En
grundsten i Bure’s affärsmodell är djupt engagemang och en hög närvaro i portföljbolagen
(Bure, u.å). Cavotec och Mycronic är Bure’s två största innehav i dagsläget. Vidare strävar de
efter stor kompetens inom de verksamma branscherna för att skapa värde och avkastning till
deras aktieägare. Enligt Redeye är Bures affärsidé att förvärva bolag för att sedan utveckla
bolaget innan avyttring, oftast genom en långsiktig process med ett aktivt ägande. Styrelsen
består av sju ledamöter med den tidigare VDn Patrik Tigerschiöld som ordförande. Sedan
noteringen på NASDAQ Stockholm år 1993 har bolaget uppvisat en genomsnittlig avkastning
på 18,7% (Bure, 2017).
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway är ett amerikanskt investmentbolag, konglomerat som drivs och ägs till
stor del av investeringsgurun Warren Buffet (Berkshire Hathaway, 2016). Berkshire
Hathaway äger enligt sin hemsida bland annat GEICO, BNSF Railway, Fruit of the Loom och
har minoritetsägarskap I bland annat American Express, Apple, IBM, Wells Fargo och Coca
Cola. Enligt Forbes (2016) är Berkshire Hathaway världens fjärde största publika bolag i
världen med marknadsvärde på 360,1 biljoner USD.
Berkshire Hathaway’s VD, Warren Buffett, känd som ”the Oracle from Omaha” anses vara en
av världens bästa investerare och är en rollfigur för många av dagens investerare (Forbes,
2017).
Även på den svenska marknaden finns ett stort intresse för Warren Buffett och även hans
bolag, bara hos Avanza finns exempelvis 4005 olika aktieägare (Avanza, 2017).
Warren Buffett har ett välkänt namn och en klart långsiktigt investeringsstrategi samtidigt
som Berkshire Hathaway är välkänt bland Svenska investerare och uppvisat en utmärkt
genomsnittlig avkastning (20,8% årligen under 51 år).
På grund av dessa premisser anses Berkshire Hathaway som ett bra komplement till det
svenska investmentbolag som valts ut.
Genom att investera i två bolag verksamma i olika geografiska regioner så kan en ytterligare
diversifiering ske i form av internationell portföljdiversifiering (Solnik, 1974).
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Bilaga 4. Intervju med Albin Kjellberg, EFN
Vad arbetar du med?
Jag arbetar som reporter på EFN och bevakar privatekonomiska nyheter, med just fokus på
pension och sparande.
Då är du med andra ord insatt i sparande?
Ja, det är ju lite meningen.
Vad anser du är det största problemet för privatpersoner inom sparande?
Privatpersoner tar för lite risk är det största problemet. De flesta privatpersoner är knappt
exponerade mot räntemarknaden och då tar du i princip ingen risk över huvud taget. Det bör
du göra speciellt i ett långsiktigt sparande om du sparar till exempel till pensionen eller bara
till en sommarstuga om 20 år. Då måste du ta risk, gärna med minst 30-40 % på
aktiemarknaden.
De tre vanligaste sparformerna i Sverige är aktie- och fondsparande samt sparande på
sparkonto.
Vilken placeringsform anser du är lämpligast för den genomsnittliga privata
spararen?
Det beror på hur lång sikt sparandet är på men är det på mer än 10 år så är 100 % aktiefonder
inget problem.
Hur ska man då fördela mellan aktiefonder och aktier?
Egentligen spelar det ingen jättestor roll så länge du diversifierar så att du i alla fall har 8 – 15
aktier i din portfölj. Då blir det ingen större skillnad, du blir exponerad mot i princip samma
marknad.
Om vi pratar om de tre vanligaste sparformerna i Sverige. Hur skiljer de sig
kunskapsmässigt?
Sparkonto kräver ingen kunskap, det är bara att gå in och jämföra vilka konton som ger högst
ränta. Ska du köpa aktiefonder så kräver det egentligen ganska låg kunskap också. Det är lätt
att överdriva hur svårt det är men det enda man ska kolla på är avgifter och tidigare historik
för att se att det inte är en bluff som exempelvis Allra. Har de avkastat hyffsat mot index, då
tar man den.
Aktiehandel kräver däremot betydligt mycket mer kunskap, du måste ha en helt annan koll.
Om du balanserar risk/avkastning och jämför mellan aktiefonder och aktier, hur
skiljer detta sig?
Det är definitivt högre risk att handla med aktier kontra aktiefonder. Där har vi ju
kunskapsnivån, när du handlar med aktiefonder så överlåter du till någon annan att jobba med
det dygnet runt och handla aktier åt dig. Men ska du själv välja så behöver du ha koll och
framförallt engagemang att se till att uppdatera dig om vad som händer, nyheter osv.
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Det pratas ofta om aktivt och passivt förvaltade fonder, vad har du för tankar
om denna diskussion om vi fokuserar på enbart avkastning och kostnader?
För de flesta så är passivt förvaltade fonder ett bättre alternativ just eftersom att kostnaden är
så mycket lägre och på långsikt gör stor skillnad på grund av ränta på ränta effekten. Så jag
skulle säga att passivt förvaltade är avkastningsmässigt bättre för de allra flesta.
Hur skiljer sig aktivt och passivt förvaltade fonder rent riskmässigt?
Inte så mycket som man kan tro, faller börsen 50 % och en aktivt förvaltad fond med 40 % så
blir du grillad ändå. Jag skulle säga att det inte påverkar så mycket. Du tar marknadsrisken
och marknadsrisken är den största risken oavsett.
Den här studien har bearbetat just investmentbolag som grund. Hur tänker du
kring investmentbolag med just kunskap, risk och avkastning i fokus?
I och med att investmentbolag är ganska lika en aktiefond på det sättet att någon arbetar
heltid, i det här fallet ett helt team som jobbar heltid med att placera och förvalta i vad de
tycker är de bästa aktierna så kräver inte det lika mycket kunskaper av dig. Speciellt inte nu
när de svenska investmentbolagen är så välskötta. Du behöver inte välja så noga, det är klart
att avkastningen kommer att skilja men över tid så kommer du att få en bra avkastning oavsett
om du väljer Bure, Investor eller industrivärlden. Det är alltid ett team som förvaltar och
oftast är förvaltningskostnaden lägre än i en aktivt förvaltad aktiefond, ofta men inte alltid.
Det är mycket av det vi har skrivit om i vår studie, att du får en lägre kostnad
med investmentbolag än traditionella fonder.
Ja, och du för dessutom en aktiv ägare. Aktiefonder som flaggar över 5 % innehav sätter sig i
valberedningen men blir sällan särskilt aktiva ägare på samma sätt som ett investmentbolag är
som ofta är väldigt styrande. Det har ofta visat sig att det är bra med en aktiv ägare som söker
ut riktningen.
På vilket sätt kan det aktiva ägandet vara bra?
Risken om du har ett bolag som styrs av 5 fondbolag som är de största ägarna. Oftast så ligger
fondbolagen runt 5 % ägande vilket innebär att de kan ha svårt att ta några utstickande eller
kontroversiella beslut. En aktiefond har inte som främsta uppgift eller anställd kompetent
personal för att utveckla bolag. De anställer för att välja och äga bolag medan
investmentbolag på ett annat sätt rekryterar personal för att utveckla och inte bara äga bolag.
Det pratas mycket om att investmentbolag slår index rent avkastningsmässigt.
I vår studie sattes investmentbolagen Bure Equity och Berkshire Hathaway in i
en portfölj och denna portfölj överträffade både den genomsnittliga
premiepensionsspararen och AP7 SÅFA. Kan detta bero på aktivt ägare?
Absolut, det tycker jag definitivt. Om du som exempel tittar på Ericsson nu där Investor är
med nu när det går dåligt. Då kan de rekrytera en VD som de vet har ett bra trackrecord, de
vet vart de hittar bra kompetens för att kunna vänta trenden och utveckla ett bolag. Hade det
varit ett fondkonsortium på fem pensionsbolag med 5 % var så hade de aldrig kunnat trolla
fram en person som de kan rekrytera och sätta in som VD. Utan då hade de tagit en vanlig
öppen process och då hade det inte alls varit lika lätt att hitta någon trollkarsgubbe som
Investor förväntas göra nu.
50

På långsikt så kan alltså investmentbolagen vara med och påverka och
därigenom öka avkastningen?
Precis, och ofta så glömmer man det att investmentbolag till skillnad från exempelvis ett
riskkapitalbolag eller riskkapitalfond är väldigt långsiktiga. Tar du exempelvis Investor så har
de ägt sina bolag väldigt länge, ta tillexempel SEB som de har ägt sedan 1928-1930. Så det är
väldigt långsiktiga och långsiktighet brukar löna sig.
Och när vi pratar långsiktigt och sparande så pratar vi ofta pensionssparande.
Vad känner du spontant att ha investmentbolag i ett pensionssparande
generellt sätt?
Det tycker jag är en väldigt bra idé. Speciellt med tanke på att pensionssparande är väldigt
långsiktigt så gör marknadsrisken och marknadssvägningarna inte lika mycket och så slår de
oftast index över tid och är väldigt långsiktiga med dina pengar. Jag skulle definitivt säga att
investmentbolag är ett klokt val för någon som sparar till pensionen.
Nu kanske det inte går rent tekniskt sätt att implementera men rent teoretiskt
sätt. Vad tror du om investmentbolag i ett Premiepensionssystem?
Ja, samma där. Aktiva ägare med dina pengar. Det är faktiskt något man har börjat prata om
på senare tid att det kan finnas problem med att vi svenskar pumpar in extremt mycket pengar
i vårt pensionssystem som går in i passiva ägare, passiva fonder och även AP-fonderna. Där
har även AP-fonderna börjat bli lite mer aktiva i och med att de har fått kritik över att de inte
bara kan glida med då det leder till förarlösa bolag på börsen och de brukar gå sämre. Så alla
typ av pensionssparanden på sikt tycker jag att investmentbolag lämpar sig jätte bra.
Det pratas mycket om pensionssparande, minska fonder, oseriösa aktörer.
Borde dettas ha i åtanke vid implementering av investmentbolag i PPM?
Ja, det tror jag. Åt andra sidan så tror jag inte att man kan se det som en fullständig lösning för
att få bort oseriösa fonder. Skulle man exempelvis enbart tillåta investmentbolag i
premiepensionen så skulle nog oseriösa investmentbolag dyka upp. Men de investmentbolag
vi har i dagsläget är extremt välskötta och de tycker jag absolut att man borde erbjuda i PPM.
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