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In the future the Swedish pension system will face major problems. With an 

increasing aging population combined with a decreasing share of working 

population the financing of the pension system is becoming a bigger problem than 

previously predicted. This means the individual himself will have a bigger 

responsibility to invest money for their future retirement. This study focuses on 

examining generation funds on the Swedish market. These funds adapts to the age 

of the person who invests. This means that the funds risk decreases with the age of 

the investor.  

The purpose of this study is to investigate and compare the different generation 

funds offered on the Swedish market. Further study is also intended to show 

whether an application of two more active strategies as investment strategies has 

had a higher return than investing in the generation funds. 

The conclusion of the study is that the active strategies have outperformed the 

generation funds. The generation funds with the highest yield have been 

Swedbanks generation funds.  
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Pension, den lyckliga ålder då man helt ostraffat kan lata sig – Washington Irving 

1 Inledning 
 

För att ge läsarna en introduktion till uppsatsen beskriver författarna i detta kapitel det 

svenska pensionssystemets uppbyggnad för en problemdiskussion, presenterar en 

forskningsfråga samt förklarar syftet med arbetet. 

Efter ett riksdagsbeslut 1995 har en stor förändring skett i det svenska pensions-

systemet. Det beslutet har kommit att påverka de allra flesta ålderspensionärer 

mer än de kunnat ana.   

Rent organisatoriskt har Sverige gått från det tidigare ATP-systemet till det 

pensionssystem som används idag. En väsentlig skillnad jämfört med det tidigare 

ATP-systemet är att det nuvarande systemet kräver betydligt mer individansvar.  

PPM – pensionen är en del av den allmänna pensionen som spararen själv får 

bestämma hur kapitalet ska förvaltas. Utöver det får även en aktivt arbetande 

privatperson, anställd vid ett företag som tecknat kollektivavtal, en tjänstepension. 

Inom tjänstepensionen ges möjlighet att utföra aktiva val hur det ihoptjänade 

kapitalet ska förvaltas. Som ett komplement till de pensionsformer som nämndes 

tidigare finns även möjligheten att spara i en privat pensionsförsäkring. Således är 

dagens pensionssystem uppbyggt på en större valfrihet kring hur pensionskapitalet 

ska förvaltas än tidigare.   

Det nya systemet har kommit att skapa en oro bland många framtida pensionärer 

över hur stor pensionen för den enskilde i praktiken kommer att vara. I en artikel 

publicerad av Dagens industri tas detta problem upp. Där refereras till en 

undersökning som SPP låtit göra. Undersökningen visar att andelen som tror att 

de får den standard de hoppats på som pensionärer har minskat från 67 procent till 

54 procent i år. Samtidigt vill åtta av tio gå i pension före 65 års ålder. Enligt 

artikeln kommer den allmänna pensionen att landa på ungefär 40-45 procent av 

den tidigare lönen. I det tidigare ATP systemet var denna andel närmare 70 

procent (Dagens Industri 2012). Detta medför uppenbarligen vidare konsekvenser 

då man redan idag ser att fler och fler människor över 66 år hamnar hos 

Kronofogden. Detta kan bland annat förklaras med att många pensionärer 
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fortfarande har lån som måste betalas men med en betydligt lägre inkomst vid 

pension (Olsson 2012). 

Något som samtidigt debatterades friskt i media och bland svenska folket var 

Fredrik Reinfeldts uttalande i en intervju i Dagens Nyheter där han öppnade för en 

diskussion om att möjliggöra ett arbetsliv fram till 75 års ålder. Fredrik Reinfeldts 

tanke var inte att tvinga svenska folket att arbeta fram till 75 års ålder. Dock 

uppfattades förslaget bland allmänheten så och ledde till stor debatt. Denna 

uppståndelse kan vara ett bevis på att de flesta, trots att pensionen kommer bli 

lägre än förväntat, inte är beredda att arbeta efter 65 år. Fredrik Reinfeldt ville 

starta en diskussion kring hur det svenska pensionssystemet ska kunna klara en 

allt lägre arbetsför befolkning och en högre andel pensionärer.   

Det har visat sig att det kommer att vara viktigt att komplettera sin pension med 

ett privat pensionssparande. Risken är stor att de som inte varit aktiva i sitt 

pensionsplanerande kommer att straffas hårt när den första pensionsutbetalningen 

visar sig vara betydligt lägre än den föregående lönen.  

I det individuella ansvar som vuxit fram i pensionssystemet kan det vara av stor 

vikt att undersöka vilka avgifter bankerna tar ut för pensionssparandet. En vanlig 

avgift som förekommer är fonders förvaltningskostnader. Då sparandet till 

pensionen är långsiktigt kan en till synes obefintlig skillnad i avgift möjligtvis 

göra stor skillnad i hur mycket det framtida pensionskapitalet blir i jämförelse 

med ett avgiftsfritt alternativ. Det kan vara av värde att ställa de olika fonderna 

och fondbolagen mot varandra och jämföra avgifterna för att kunna möjliggöra en 

så hög framtida pension som möjligt.  

Vissa av de svenska bankerna har skapat generationsfonder. Fonderna har skapats 

för de sparare som inte vill eller orkar vara aktiva. De fonderna anpassar risknivån 

efter den sparandes ålder. Fonderna har en högre risknivå när den sparande är ung, 

för att därefter sänka risknivån ju närmare den sparande kommer pensionen. 

Fonderna möjliggör alltså för de mindre aktiva att inte själva behöva förändra 

risken i sitt innehav över tid.  
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Mot bakgrund av denna oro och debatt bör en utvärdering av generationsfonderna 

vara intressant då den kan visa om dessa är ett bra alternativ till andra fonder eller 

om det straffar sig att vara en så kallad ”soffliggare”.  

1.1 Det svenska pensionssystemet 

Den 1 januari 1999 infördes ett nytt pensionssystem i Sverige. Det nya 

pensionssystemet var ett blocköverskridande beslut mellan de fem 

riksdagspartierna; M, C, FP, K och S. Beslutet fick ett starkt stöd i riksdagen med 

90 procent av rösterna. Det nya pensionssystemet fick formen som en pyramid (se 

modell) där den allmänna pensionen ska vara det grundläggande i de framtida 

pensionerna. Därtill kompletteras den allmänna pensionen oftast även med en 

tjänstepension. Tjänstepension får alla som arbetar för en arbetsgivare som 

tecknat kollektivavtal. Den sista delen är det privata pensionssparandet som är 

frivilligt att individuellt spara till (Pensionssystemet 2012).    

 

 

Inkomstpensionen 

Varje månad sätter arbetsgivaren av 18,5 procent av den anställdes 

pensionsgrundande inkomst genom arbetsgivaravgifterna. Pensionsunderlaget är 

maximerat till 7,5 inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp uppgår år 2012 till 

totalt 54600 kr, vilket betyder att pensionsunderlaget maximalt kan vara 409 500 

kr år 2012. Inkomstbasbeloppet är inte fast utan varierar från år till år. Av 

pensionsavsättningen avsätts 16 procent till inkomstpensionen. Inkomstpensionen 

kan beskrivas som ett fördelningssystem. De pengar som sätts av idag hamnar inte 

på något enskilt konto för den enskilde tills den går i pension utan de pengar som 
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kommer in till inkomstpensionen används idag för att finansiera utbetalningar till 

dagens pensionärer (Sjätte AP-fonden 2012).  

Premiepensionen 

De resterande 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten som inte sätts av 

till inkomstpensionen tillfaller premiepensionen. Kapitalet sätts in på ett 

individuellt premiereservkonto där den sparande själv kan få välja i vilka fonder 

som kapitalet ska förvaltas i. Totalt 57 procent av alla sparare har själva gjort ett 

aktivt val. Den framtida pensionen kommer då i hög utsträckning att grundas på 

kapitalförvaltningen hos de valda fonderna. De resterande 43 procent som inte gör 

ett aktivt val får istället sin pensionsavsättning automatiskt insatt i den sjunde AP-

fonden vilken är en fond för de som inte gör något aktivt fondval (Sjätte AP-

fonden 2012). 

Garantipension 

Garantipensionen tillfaller de som har en mycket låg eller ingen inkomst alls. 

Denna pension finansieras genom statsmedel och kommer inte genom den 

allmänna pensionen (Pensionsmyndigheten 2012).  

Tjänstepension 

Tjänstepension får de som arbetar för en arbetsgivare som har tecknat ett 

kollektivavtal. Det är arbetsgivaren som helt betalar denna pensionsförsäkring.  

I vissa fall är det den pensionsberättige själv som får bestämma vilken 

placeringsform samt vilket försäkringsbolag som kapitalet ska förvaltas inom. 

Tjänstepensionerna skiljer sig åt beroende på vilket facklig organisation som den 

pensionsberättigade tillhört under aktiv yrkeskarriär (Min Pension 2012).  

Privatpension 

Förutom den allmänna pensionen och tjänstepensionen finns även möjligheten att 

ha ett privat pensionssparande. Ett privat pensionssparande är frivilligt att spara 

till men för att pensionen ska motsvara det den tidigare lönen, är ett privat 

pensionssparande en förutsättning. I ett privat pensionssparande finns alternativen 

att spara i tre typer av privat pensionssparande; traditionell försäkring, individuell 

pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Sparande i privatpensionen är 

avdragsgill i inkomstdeklarationen upp till 12 000 kr per år. 
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Traditionell försäkring 

En traditionell pensionsförsäkring tecknas hos ett pensionsbolag. Med en 

traditionell försäkring kan den sparande inte själv påverka hur kapitalet placeras. 

Det sköts istället helt av pensionsbolagets förvaltare. I gengäld är spararen 

garanterad ett framtida utbetalningsbelopp på sina insättningar som brukar uppgå 

till mellan 3 och 5 procent. Skulle utvecklingen på placeringarna bli bättre får den 

sparande ett högre belopp än det garanterade (Finansportalen 2012). 

IPS 

Med en IPS (individuellt pensionssparande) får spararen själv förvalta sitt 

pensionskapital. Då beror den framtida avkastningen på vilka placeringar som 

spararen gjort. Kapitalet i en IPS kan placeras i konto, fonder, aktier och 

räntebärandet papper etc. (Finansportalen 2012b). 

Fondförsäkring 

Med en fondförsäkring får den sparande själv välja i vilka fonder som dennes 

kapital ska förvaltas i. I en fondförsäkring finns det ingen garanti på någon 

avkastning men chansen till en god avkastning är högre jämfört med en 

traditionell fondförsäkring (Finansportalen 2012c). 

Generationsfond 

Vid sparande till en fondförsäkring eller en IPS krävs att den enskilde spararen 

måste fatta egna beslut angående hur pensionskapitalet ska placeras. Då ett 

pensionssparande ska vara ett långsiktigt sparande rekommenderas risken i 

sparandet att vara högre när den sparande är ung och lägre när pensionsåldern 

börjar närma sig. Det medför att omplaceringar bör göras till lägre risknivåer ju 

äldre den sparande blir. Då vissa visar svagt intresse i att ändra sitt innehav har 

därför vissa banker och pensionsbolag skapat så kallade generationsfonder. Dessa 

är aktivt förvaltade fonder där risktagandet beror på hur lång tid den sparande har 

kvar till pensionen. Ju närmare pensionen den sparande befinner sig desto mer 

räntebärande papper placeras i fonderna (Pensionsmyndigheten 2012b). Som 

exempel är Handelsbanken en av storbankerna som erbjuder generationsfonder till 

sina kunder som pensionssparar. Handelsbankens generationsfond 80-tal är den 

fond som är anpassad till de sparande med längst spartid. Av en riskskala 1-7 har 

denna fond en risk på 6 och innehaven i fonden består till 98,88 procent av aktier. 
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Detta går att jämföra med Handelsbankens generationsfond 40-tal som har risken 

4 av en 7-gradig skala. I denna fond består innehavet av 70 procent räntebärande 

papper. Det är ett exempel som tydligt visar hur generationsfonderna är 

uppbyggda (Handelsbanken).  

1.1.2 ATP 

ATP var benämningen på det pensionssystem som fanns innan det nuvarande 

pensionssystemet togs i bruk. ATP pensionen var relaterad till hur stor 

arbetsinkomst den försäkrade haft under sin aktiva arbetskarriär. Beroende på 

inkomsten beräknades så kallade pensionspoäng fram. Den högsta möjliga 

pensionspoängen var 6,50. Pensionspoängen beräknades fram genom att dividera 

den pensionsgrundande inkomsten med basbeloppet vid årets början. Den lägsta 

pensionsgrundande inkomsten var år 2000, 1 basbelopp (36600 kr) + 200 kr och 

den högsta var 7,5 basbelopp (274500kr). Pensionspoängen blir alltså suggestivt 

högre ju högre inkomst den försäkrade haft. Det krävdes 30 år med pensionspoäng 

för att kunna uppnå full pension genom ATP-pensionen. De som hade haft 30 år 

med pensionspoängen 6,50, var de som fick mest pension. (Niemelä och Özdemir, 

Det nya pensionssystemet, 2000) 

1.2 Problemdiskussion 

Det pågår en diskussion i Sverige angående en alltmer åldrande befolkning och 

hur finansieringen av det svenska pensionssystemet ska lösas. Som tidigare 

nämnts gick statsminister Fredrik Reinfeldt i mars 2012 ut med uttalandet i media 

om möjligheten för framtida pensionstagare att ha ett aktivt arbetsliv fram till 75 

år fyllda (Stenberg 2012). Detta mottogs till stor del negativt av det svenska 

folket. Dock går det inte att förneka att pensionssystemet står inför stora utgifter i 

och med en alltmer åldrande befolkning. I framtiden kommer det vara ett mindre 

antal arbetsföra som ska försörja ett större antal pensionärer. Detta kommer att 

leda till att pensionsutgifterna kommer att öka och Fredrik Reinfeldts förslag kan 

vara ett sätt att försöka tackla de framtida utgiftsproblemen.  

Eftersom dessa problem ligger inom en snar framtid är det relevant för alla 

arbetande privatpersoner att så tidigt som möjligt börja fundera över hur man kan 

förvalta sina privata pensionspengar på bästa sätt. Om en pensionssparare tar sitt 



 

 
7 

 

sparande seriöst, har ett frekvent månadssparande samt placerar sitt kapital väl 

ökar möjligheten att gå i pension vid en önskad ålder istället för att av ekonomiska 

skäl tvingas arbeta flera år längre. Det är genom sitt PPM-sparande, sin 

tjänstepension och genom sitt privata pensionssparande som den sparande själv 

får möjlighet att påverka sitt blivande pensionskapital. Därför är det av stor 

betydelse att försöka välja de fonder som har störst potentiell avkastning och även 

vara aktiv med att omfördela sin portfölj efter marknadsläget. Det storbankerna 

har gjort är bland annat att skapa generationsfonder för de så kallade 

”soffliggarna”, de som inte vill eller orkar vara aktiva i sitt sparande. Bankerna 

marknadsför detta genom att erbjuda en produkt där den enskilde slipper vara 

aktiv och istället kan låta bankerna sköta resten och skapa en god riskjusterad 

avkastning fram till pension.   

Dessa generationsfonder har dock fått kritik för sina indexliknande avkastningar 

och oförmåga att utnyttja svängningarna på börsen för att förbättra utfallet 

(Strandberg 2010). Frågan är då om generationsfonderna verkligen är ett bra 

alternativ för privata pensionssparare? Vilka av bankernas generationsfonder har 

presterat bäst och hade pensionsspararna själva kunnat få en bättre avkastning 

med samma risk genom att tillämpa ett tekniskt analysverktyg som glidande 

medelvärde för att därmed utnyttja svängningarna på marknaden?   

1.3 Forskningsfråga 

Hur skiljer sig den riskjusterade avkastningen åt mellan generationsfonderna? Har 

två aktiva placeringsstrategier med jämförbar risk, en strategi baserad på glidande 

medelvärden och en baserad på att köpa och behålla liknande tillgångar, erhållit 

högre avkastning jämfört med bankernas generationsfonder under perioderna juni 

2004 – december 2011 samt januari 2009 – december 2011? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra de olika 

generationsfonderna som erbjuds på den svenska fondmarknaden. Vidare ämnar 

författarna undersöka två olika placeringsstrategiers resultat under två olika 

perioder jämfört med generationsfonderna. Detta görs för att kunna dra slutsatser  
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kring huruvida ett aktivt sparande har varit gynnsamt avkastningsmässigt i 

jämförelse med generationsfonderna. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet redogörs för vilka teorier som författarna till detta arbete har valt att ha 

med utifrån att besvara vår forskningsfråga samt uppfylla arbetets syfte.  

2.1 Modern portföljteori  

Den moderna portföljteorin innebär att en investerare anpassar sitt portföljinnehav 

så att det åstadkommer en högre avkastning till en lägre risk än värdepappernas 

enskilda risk. Den lägre risken erhålls genom att portföljen diversifieras, vilket 

innebär att innehavet sprids över flera olika tillgångar. Risken i portföljen inom 

finansiell teori är volatiliteten, ett mått på hur stora kursrörelserna är för en 

tillgång. Volatiliteten mäts i standardavvikelse. Standardavvikelsen är i sin tur ett 

mått på hur mycket kursen avviker ifrån medelvärdet. 

Risken enligt modern portföljteori kan delas in i två olika typer. Den systematiska 

risken är den som påverkas av globala händelser. Dessa kan till exempel vara 

valutarisker, ränterisker, naturkatastrofer etc. Marknadsrisken benämns som Beta 

(ß). Betavärdet brukar i sin tur delas in i positivt och negativt betavärde. 

Marknadens portfölj har alltid betavärdet +1. Enskilda tillgångar har också 

betavärden och om dess betavärde är mellan +1 och -1 innebär de en lägre risk än 

marknadsportföljen. Tillgångarnas risk är högre om deras betavärden är mer än +1 

respektive mindre än -1. Om en tillgång har +1 i betavärde innebär det att 

tillgången korrelerar perfekt med marknadsportföljen. Detta kan exemplifieras 

med att om marknaden stiger 1 procent stiger samtidigt tillgången med 1 procent. 

När tillgångarna istället har -1 innebär det att den är ickekorrelerande med 

marknaden. I detta fall skulle en tillgång falla med 1 procent om marknaden skulle 

stiga med 1 procent. Det vill säga att tillgångens kursrörelser är det perfekt 

motsatta. Det som specificerar den systematiska risken är att den inte går att 

diversifiera bort.  

Den andra risken är på företagsnivå och avser händelser som rör det specifika 

företaget. Det kan till exempel handla om en dålig kvartalsrapport från ett företag 

eller att en VD på ett företag slutar. Dessa händelser anses inte påverka andra 
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företag på börsen utan enbart det drabbade företaget. Det som skiljer denna risk åt 

från den systematiska risken är att den går att diversifiera bort genom att ha ett 

stort antal bolag i portföljen (Elton et al. 2011).  

2.1.2 Effektiva marknadshypotesen 

Eugene Fama skrev 1970 en artikel som blev banbrytande  för finansvärlden där 

han förespråkade marknadens effektivitet. Detta betyder att all tillgänglig 

information redan är inprisad i en tillgångs pris, det vill säga att priset är den 

samlade analysen hos alla investerare. Om detta gäller skulle det betyda att det 

inte är möjligt att via tillgänglig information leverera högre riskjusterad 

avkastning än index över en längre tid. Fama (1970) delar dock upp hypotesen i 

tre grader; svag, halvstark och stark. Om marknaden är svagt effektiv betyder det 

att det inte går att leverera högre riskjusterad avkastning genom tidigare data, 

vilket betyder att teknisk analys har ringa värde. Är marknaden halvstarkt effektiv 

är det inte möjligt att leverera högre riskjusterad avkastning genom all tillgänglig 

data som exempelvis årsredovisningar. Skulle detta hålla skulle fundamentala 

analyser inte vara till någon nytta i längden. Till sist kan marknaden vara starkt 

effektiv. Detta betyder att precis all information är inprisat i en tillgångs pris 

vilket betyder att det inte ens via insiderinformation går att generera en högre 

riskjusterad avkastning än index (Fama 1970). 

2.2 Buy-and-hold 

Eftersom marknaden, enligt många akademiker, är effektiv betyder det att 

investerare i längden inte kan leverera en högre riskjusterad avkastning än index. 

På grund av detta förespråkas en strategi, buy-and-hold, som går ut på att köpa en 

aktie och sedan behålla den på väldigt lång sikt, ofta över tio år. Denna tanke 

grundar sig på att aktiekursen förväntas följa bolagens prestationer som på lång 

sikt har visat sig öka samt att bolagen i regel lämnar utdelning. En av skillnaderna 

mellan denna strategi och den som vanligtvis förekommer, att investerare försöker 

tajma konjukturen och sälja på ”toppen”, är att marknaden anses vara effektiv. På 

grund av detta kan inte en investerare förutspå framtiden och därför inte kunna 

sälja och köpa vid ”rätt” tillfällen. Den andra skillnaden som finns är 

transaktionskostnaderna som uppstår vid frekvent handel. Dessa 
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transaktionskostnader kan vara högre än den potentiella överavkastning en aktiv 

investerare har (Investorwords 2012).     

2.3 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

CAPM är en vanlig modell som ofta används inom finansiell teori för att beräkna 

den förväntade avkastningen för en specifik tillgång. Modellen tar hänsyn till den 

specifika risken som förknippas med tillgången, alltså varierar den utifrån hur hög 

eller låg risken är för den enskilda tillgången. Den beskriver hur känslig tillgången 

är för marknadsrisken (kallad betavärde; β). Förutom att modellen tar hänsyn till 

marknadsrisken tas även hänsyn till marknadens förväntade avkastning och en 

riskfri tillgångs förväntade avkastning som går under benämningen; den riskfria 

räntan (Bodie, Kane och Marcus 2004).  

 

 
 

Beskrivning 

 E(r) – Avkastningskrav på eget kapital 

 Rf – riskfri ränta 

 Β – beta  

 Rm – Förväntad avkastning på marknadsportföljen 

Standardavvikelse (volatilitet) 

Standardavvikelsen är ett mått som visar hur mycket en tillgångs värde varierar 

från dess medelvärde. Detta mått kan även gå under benämningen volatilitet. 

Måttet visar hur kraftigt en tillgångs värde varierar under en bestämd tidsperiod. 

Måttet beräknas genom att ta tillgångens varians och dra roten ur denna. 

 

 

  

Beskrivning  

 

 σ = Standardavvikelse 

 

 E (X) = Väntevärde  

 

 X = det faktiska värdet  
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2.4 Treynorkvot 

Treynorkvoten utvecklades ursprungligen av Jack Treynor och presenterades 

första gången i artikeln; How to Rate Management of Investment Funds. Till 

skillnad emot Sharpekvoten mäter Treynorkvoten risken genom fondernas 

betavärde. Detta gör man eftersom man anser att marknadsrisken inte går att 

diversifiera bort och därifrån försöker man då undersöka en fonds eventuella 

överavkastning gentemot marknadsrisken (Bodie, Kane och Marcus 2004).  

  
 [     ]

 
 

 T = Treynorkvot  

 rp =Avkastning för portföljen  

 rf =Riskfri ränta  

 βi =Portföljens betavärde 

Formeln visar att Treynorkvoten beräknas genom att fondens avkastning 

subtraheras med den riskfria räntan för en eventuell överavkastning. Denna 

divideras därefter med den systematiska risken som mäts med betavärde. 

2.5 Sharpekvot  

Ett komplement till Treynor kvoten skapade William F. Sharpe. Det gick först 

under benämningen; reward-to-variability ratio.  William F. Sharpe utförde en 

studie om Treynorkvoten som i sin tur resulterade i det nya måttet Sharpekvot 

(1966). Precis som Treynorkvoten mäter Sharpekvoten den riskjusterade 

avkastningen men det som skiljer dessa två mått åt är att istället för att använda 

portföljens betavärde används istället dess standardavvikelse.    

  
 [     ]

 
 

S = Sharpekvot  

rp = Portföljens avkastning  

rf = Riskfri ränta  

σp = Portföljens standardavvikelse 
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Sharpekvoten visar om en portföljs avkastning beror på goda investeringsbeslut 

eller om placeraren har tagit för hög risk i förhållande till vad som egentligen är 

nödvändigt. Måttet blir då användbart för att utvärdera om den ansvarige 

placeraren har kommit med goda investeringsbeslut eller om avkastningen har 

kommit genom att för hög risk har tagits. Ju högre Sharpekvoten är desto bättre 

har den riskjusterade avkastningen varit. Om Sharpekvoten däremot är negativ så 

innebär det att en riskfri tillgång hade varit ett bättre alternativ än att placera i de 

riskfyllda tillgångarna (Bodie, Kane och Marcus 2004). 

2.6 Tidigare studier 

2.6.1 Aktivt förvaltade fonder som inte slår index 

Burton G. Malkiel (2003) har gjort en studie där aktivt förvaltade fonder har 

jämförs med passivt förvaltade indexfonder. Studiens resultat visar att det är ett 

bättre alternativ att investera i indexfonder än i aktivt förvaltade fonder, då 

indexfonderna under undersökningsperioden gav en bättre avkastning. Att välja en 

vinnande aktivt förvaltad fond är enligt Burton som att leta efter en nål i en 

höstack. En förklaring till att indexfonder presterar bättre är att aktiemarknaden är 

ett så kallat nollsummespel. Alla aktier på marknaden behöver ägas av någon och 

av dessa kommer vissa aktier gå bättre än genomsnittet och andra kommer ha en 

sämre avkastning. Detta innebär att om några fondförvaltare skapar en avkastning 

som är högre genomsnittsavkastningen måste det finns andra fondförvaltare som 

presterar sämre än genomsnittet. Vidare tar Burton upp att aktiva fonder har 

betydligt högre förvaltningskostnader jämfört med indexfonder som en 

bidragande orsak till att de underpresterar jämfört med indexfonderna  

Studien visar att av de vanligaste aktivt förvaltade fonderna i USA har totalt 71 

procent av dessa fonder underpresterat Vanguards indexfond som speglar S & P 

500 index under perioden 1991 - 2001. Under IT-kraschen 2001 hade hälften av 

dessa fonder en sämre prestation än Vanguards indexfond och då ska även 

tilläggas att denna fond har en nackdel då fonden är fullt investerad i aktier till 

skillnad mellan aktivt förvaltade fonder som har 5 – 10 procent av innehavet i 

likvida medel.  

Burton har även i sin studie undersökt om fonder som tidigare presterat bra även 

senare även presterar bra. Han rankade de 20 fonder som under 1970-talet hade 
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den bästa avkastningen jämfört med S&P 500, för att senare visa hur dessa fonder 

gått under 1980-talet. Det visade sig att den genomsnittliga avkastningen för dessa 

20 fonder på 80-talet låg under den avkastning S&P 500 hade. Det var en av de 

fonder som, fortfarande under 80-talet, tillhörde de som presterade bäst för att 

senare under 90-talet vara en fond som gav en avkastning motsvarande den 

genomsnittliga avkastningen. Vidare har även samma undersökning gjorts på 

fonder som haft den bästa avkastningen under 80-talet och den visar på samma 

sak - att dessa fonders genomsnittliga avkastning under 90-talet var under S&P 

500 index. Burtons slutsats av detta är alltså att en investerare inte kan förvänta 

sig att få en bättre avkastning än en indexfond om denne utgår ifrån de fonder som 

har presterat bäst tidigare. Det kommer alltid finnas fonder som presterar bättre än 

index men det svåraste är alltid att hitta just dessa.  

Det finns många studier gjorda där det har undersökts om aktiva fonder har 

presterat bättre än index och därmed rättfärdigat deras generellt sett högre avgifter 

kontra de avgifter som passiva fonder har. Burton G. Malkiel (2003) förespråkar 

starkt för att marknaderna är effektiva och att en investerare gör bäst i att enbart 

investera i en passiv indexfond istället för en aktiv fond då majoriteten av de 

aktiva fonderna bland alla olika tillgångar underpresterar index över tid. Som ett 

av flera exempel visar han att cirka 71 procent av alla aktiefonder i USA 

underpresterat gentemot S & P 500-indexet mellan 1991-2001. Malkiel diskuterar 

samtidigt att det verkar finnas bevis på att vissa anomalier i den effektiva 

marknaden finns men att de är få och att transaktionskostnaderna för att utnyttja 

dessa skulle minska anomaliernas avkastning emot noll.  

Siegel (2008) visar i sin bok Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to 

Financial Market Returns att mellan åren 1972-2006 var ett antal undersökta 

fonders genomsnittliga avkastning 10.49 procent. Som jämförelseindex användes 

Wildshire 5000 och S & P 500. Fonderna underpresterade dessa index med 1,06 

procent respektive 1,04 procent per år. Men i undersökningen förekommer det 

dock perioder då de aktivt förvaltade fonderna har presterat bättre än det 

jämförande indexet. 
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2.6.2 Aktiva fonder som slår index 

Tidigare studier som visat att fonder presterar sämre än sitt jämförelseindex har 

varit undersökningar gjorda på den amerikanska fondmarknaden. Det har även 

gjorts studier på den europeiska marknaden. Otten och Bams (2002)  

har gjort en undersökning där de undersökt ett urval av fonders avkastning i 

Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Storbritannien. Slutsatsen i den 

undersökningen var att fonderna på fyra av fem marknader hade en bättre 

avkastning än den jämförande marknaden. Författarna för även en diskussion om 

varför den europeiska marknaden skiljer sig från den amerikanska marknaden.  De 

anser att marknaderna skiljer sig åt och att de europeiska förvaltarna på ett bättre 

sätt kan söka och använda sig av information, vilket i sin tur genererar högre 

avkastning. 

I studien Performance and characteristics of Swedish mutual funds skriven av 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) undersöks ett urval av aktivt förvaltade 

Svenska aktiefonders avkastning under perioden 1992-1997. Vid beräkningen av 

fondernas avkastning har Jensens alfa använts som visar hur bra fondförvaltaren 

är på att skapa överavkastning. Förutom att enbart beräkna fondernas avkastning 

har författarna till studien undersökt hur olika faktorer påverkar fondernas 

avkastning. Faktorerna som har tagits med i undersökningen är tidigare 

fondprestationer, inflöden och utflöden av kapital, storlek på fonden, omsättning, 

avgifter och tradingaktivitet.  

Studiens resultat visade att de aktivt förvaltade aktiefonderna hade ett 

genomsnittligt alfa på 0,5 procent per år. Detta innebär att de presterade bättre än 

den jämförande marknaden under undersökningsperioden. Medianen var dock 

bara 0,1 procent per år, vilket innebär att det är ett mindre antal fonder som drar 

upp snittet. Dock skriver författarna att förvaltningsavgiften direkt påverkar 

avkastningen på fonderna. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften på fonderna 

ligger på 1,4 procent per år vilket gör att ett alfa på 0,5 procent är betydligt bättre 

än vad den jämförande marknaden gav.  

Förutom att undersöka aktivt förvaltade aktiefonder, inkluderar studien även 

indexfonder. Indexfonderna visade en negativ beta på -0,9 procent per år. Ungefär 

90 procent av indexfonderna har ett signifikant negativt alfa. Underavkastningen 

är 0,2 procent högre än den genomsnittliga förvaltningsavgiften.  
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Vid undersökningen om fondernas prestation påverkas av storleken på fonden 

fann författarna till studien att storleken på aktivt förvaltade fonder har en liten 

effekt på avkastningen. Dock fann de en liten positiv relation mellan indexfonder 

och storleken på fonderna.  

Vidare undersökte författarna om det fanns något samband mellan fondernas 

avgifter och dess avkastning. De fann att för både aktivt förvaltade fonder och 

indexfonder finns det ett negativt samband mellan fonder med höga avgifter och 

dess avkastning. En annan faktor som undersöktes var om tradingaktivtet har 

någon påverkan på avkastningen. Enligt författarnas studie fann de ett positivt 

samband mellan denna faktor och fondernas avkastning. 

2.6.3 Studier som visar att indexfonder presterar bättre än aktivt förvaltade 

fonder 

Lundgren och Von Bahr (2009) utförde en studie som syftade att jämföra nio 

aktivt förvaltade Sverigefonder under perioden 2006-2008, med ett 

jämförelseindex, för att där av kunna uttala sig om det är värt att investera i aktivt 

förvaltade Sverigefonder jämfört med att investera i indexfonder. De 

Sverigefonder som studien har gjort en undersökning på är fonder som förvaltas 

av välkända svenska fondbolag som erbjuder aktivt förvaltade fonder. 

Urvalskriterierna för fonderna var att fondförmögenheten skulle vara minst två 

miljarder svenska kronor samt att fonderna skulle ha likartad placeringsinriktning. 

Som jämförelseindex valde författarna till denna studie att använda (SIXPRX). 

Valet av detta jämförelseindex föll på att detta index är anpassat för att jämföras 

med aktiefonder då justeringar har gjorts för att ha de begränsningar som finns för 

aktiefonder som att inget bolag får utgöra mer än 10 procent av indexets totala 

värde samt att bolag som utgör 5 procent eller mer av indexets värde inte får 

utgöra mer än 40 procent tillsammans.  

Studiens resultat visade att endast tre av fonderna lyckades slå jämförelseindexet 

under en stark uppgående marknad och en stark nedåtgående marknad. Eftersom 

majoriteten av fonderna inte lyckades med detta påstår författarna att det inte är 

möjligt för aktivt förvaltade svenska aktiefonder att slå jämförelseindexet under 

både uppgångar och nedgångar i marknaden.  
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Studien visade även att endast en av de undersökta fonderna har haft en bättre 

riskjusterad avkastning jämfört med dess jämförelseindex. Denna studie visar 

alltså tydligt att en aktivt förvaltad Sverigefond med dess högre avgifter generellt 

inte ger en högre riskjusterad avkastning jämfört med indexfonder. Därför är det 

enligt denna studie bättre för en investerare att välja en indexfond som ger bättre 

riskjusterad avkastning samtidigt som de har betydligt lägre avgifter 

2.6.4 Fondstorlekens betydelse för fondens utveckling 

Chen et al. (2004) har gjort en studie kring fonders avkastning avseende dess 

storlek. Studiens undersökningsperiod sträcker sig från året 1962 till 1999. Totalt 

undersöktes 3439 fonder på den amerikanska fondmarknaden. Författaren fann att 

fonder som förvaltar stort kapital har en tendens till att ha en sämre avkastning. 

En förklaring som författarna ger till att fonders avkastning påverkas negativt av 

fondens storlek är att de är dyra i administrationen.  

 2.7 MA50/MA200 (glidande medelvärde) 

En metod inom teknisk analys som används är att tillämpa glidande medelvärden. 

Det används för att hitta mönster i kurser för att därmed kunna hitta köp 

respektive säljlägen.  

En investerare kan använda flera olika perioder som det glidande medelvärdet 

beräknas på. Som ett exempel beräknas ett 10-dagars glidande medelvärde genom 

att de senaste tio dagarnas stängningskurser divideras med antalet dagar, i detta 

fall tio. För varje ny handelsdag beräknas det nya 10-dagars medelvärdet ut 

genom att inkludera den sista handelsdagen och ta bort stängningskursen för den 

elfte dagen. Därför förändras den sista och första dagen kontinuerligt vilket gör att 

medelvärdet uppdateras för varje dag.   

Köp- respektive säljsignalerna genereras genom att kombinera ett kortsiktigt 

respektive långsiktigt glidande medelvärde. Det innebär att en köpsignal genereras 

när det korta glidande medelvärdet stiger ovanför det långa glidande medelvärdet. 

Säljindikationer uppstår då det korta glidande medelvärdet faller under det långa 

glidande medelvärdet. Genom denna strategi kan en investerare eventuellt 

förutspå sälj- och köplägen på börsen och därmed jämna ut kraftiga kursrörelser. 

(Brock,Lakonishok och LeBaron 1992).  
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2.8 Tidigare studier om glidande medelvärde 

Brock, Lakonishok och LeBaron (1992) har gjort en studie där de har utvärderat 

det glidande medelvärdet som verktyg för teknisk analys. Undersökningen har 

gjorts med indexet Dow Jones Industrial Average (DJIA), under åren 1897 – 

1986. Studien gör en utvärdering av flera glidande medelvärden: 1-50, 1-150, 5-

150 och 1-200. Studiens författare har även utvärderat de glidande medelvärdena 

genom att tillämpa ett ”enprocentsband” runt det glidande medelvärdet vilket 

medför att antalet säljsignaler minskas genom att eliminera antalet ”falska” 

säljsignaler. Studien har utfört tester genom att både införa ett band och använda 

sig utan band.    

Slutsatsen författarna drog av denna studie är att den tekniska analysen att 

använda sig av glidande medelvärde ger en förutseende effekt när det är köp- 

respektive säljläge på marknaden (Brock, Lakonishok och LeBaron 1992).  

Metghalchi, Marcucci och Chang (2012) har gjort en liknande undersökning om 

det glidande medelvärdet som teknisk analys. Till skillnad från den tidigare 

studien rörande glidande medelvärde har denna studie fokuserat på att tillämpa 

denna tekniska strategi på den europeiska marknaden. Undersökningen 

inkluderade 16 europeiska marknader under perioden 2 januari till 17 maj 2006. 

Författarna till denna studie kunde genom sin undersökning finna stöd i att 

glidande medelvärden som teknisk analys gav en viss prognosförmåga i att kunna 

förutse återkommande prismönster. Vidare undersökte författarna om detta 

tekniska analysverktyg kunde ge en högre avkastning än en vanlig buy- and hold-

strategi. Undersökningen utfördes genom att testa ett enkelt glidande medelvärde 

med två olika investeringsstrategier. Den första strategin innebar att en investerare 

skulle investera på aktiemarknaden när en köpsignal indikeras och när en 

säljsignal indikeras ska kapitalet istället flyttas över till kapitalmarknaden. Den 

andra strategin innebär att en investerare lånar på penningmarknaden och därmed 

går in dubbelt i aktiemarknaden vid en köpsignal och senare säljer vid kommande 

säljsignaler. Resultatet av dessa studier visade att dessa strategier gav en bättre 

avkastning jämfört med om en buy- and holdstrategi skulle ha tillämpats under 

undersökningsperioden. Detta resultat håller även författarna fast vid när de 

beaktar transaktionskostnaderna (Metghalchi, Marcucci och Chang 2012).  
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2.9 Kritik mot glidande medelvärde  

Trots de tidigare studierna, som har visat att glidande medelvärden har en 

förutseende effekt på framtida kursrörelser, finns det kritik mot detta tekniska 

analysverktyg. Kritiken riktas bland annat mot att det glidande medelvärdet har en 

fördröjande effekt. Det vill säga att köp- eller säljsignalerna kan komma för sent 

för att investeraren ska kunna hinna agera i tid. En annan negativ aspekt är att det 

glidande medelvärdet varierar mycket vid rörliga marknader, vilket då också 

skapar svårbedömda köp respektive säljsignaler. Denna metod passar därför bäst 

vid mindre rörliga marknader med jämna upp- och nedgångar. För att motverka 

den stora variationen bör en investerare använda sig av ett ”längre” glidande 

medelvärde istället för ett kort medelvärde som fem dagar (Hassam 2012) .  
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3  Metod  

 

I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet som författarna tillämpat i arbetet för 

att uppfylla syftet.  

3.1 Val av fonder 

Vid val av ämne till denna uppsats pågick många diskussioner om sparande till 

pensionen. Författarna valde då att göra en utvärdering och jämförelse mellan 

generationsfonder som är typiska fonder avsedda för att spara till pension.   

För att hitta vilka aktörer som tillhandahåller generationsfonder på den svenska 

fondmarknaden användes det oberoende fondvärderingsinstitutet Morningstar.  

Morningstar är ett oberoende fondutvärderingsinstitut som ger ut information och 

rating på alla de fonder som finns på marknaden. Det går att dela in fonderna 

inom fondkategorier. Generationsfonderna kategoriseras som blandfond – 

generation. Med Morningstar som hjälp var det därför enkelt att hitta de 

generationsfonder som finns på den svenska marknaden och därmed även de 

fonder som utvärderas i denna studie.  

De svenska banker och fondbolag som erbjuder generationsfonder är SEB, 

Handelsbanken, Nordea, SPP, Swedbank och Länsförsäkringar. Vid en sökning på 

kategorin generationsfonder genom Morningstars hemsida finns även 

generationsfonder som erbjuds av Fidelity och BNP Paribas men eftersom dessa 

fondbolag inte är svenska finns de inte med i denna studie. Anledningen till att 

utländska generationsfonder har exkluderats är för att denna studie har som syfte 

att undersöka sparande på den svenska marknaden, Generationsfonderna som 

placeringsalternativ samt även placeringsstrategier. Utländska generationsfonder 

har förmodligen inte många svenska sparare vilket därför gör en utvärdering av 

dessa fonder irrelevant för denna studie. Antagandet att det inte finns många 

svenska sparare i dessa fonder är bland annat på grund av att de fonderna inte 

finns som ett valbart alternativ till sitt PPM-sparande.  

Det vanligaste bland fondbolagen är att de erbjuder en specifik generationsfond 

för det årtionde den sparande är född. För 40-talister finns generationsfonder 40-

tal och för 50-talister finns generationsfonder 50-tal etc. Dock har Nordea valt att 
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erbjuda två generationsfonder per årtionde. Med detta menas att för 50-talister 

finns fonderna generation 50-54 och generation 55-59. Då fonderna i princip har 

likadana innehav samt att risken i dessa fonder är densamma undersöks bara en 

fond per var tionde år. 

Detsamma gäller för Länsförsäkringarnas fonder. Istället för att ha två fonder för 

varje årtionde har Länsförsäkringar kategoriserat sina generationsfonder efter när 

den sparande beräknas gå i pension. Bolaget har namnen pension 2010, 2015, 

2020, 2025 etc. med en intervall på fem år för sina fonder. Som för Nordeas 

fonder har fonderna som är närmast varandra snarlika innehav och risk vilket har 

gjort att även här har beslutet tagits att välja ut vissa av Länsförsäkringars fonder 

att ha med i undersökningen. Fonderna som har valts ut är pension 2010, 2015, 

2025, 2035 och 2045. Av dessa fonder får varje fond representera ett årtionde. 

Pension 2010 kategoriseras som 40-tal, Pension 2015 som 50-tal, Pension 2025 

som 60-tal etc. 

3.2 Insamling av data 

Vid utvärderingen av urvalets generationsfonder har Treynor- och Sharpekvot 

använts för att visa fondernas riskjusterade avkastning. För att kunna beräkna 

dessa mått krävs generationsfondernas dagliga avkastningskurs. Denna 

information är publik vilket innebär att avkastningskurserna inte är 

sekretessbelagda. Avkastningskurserna har dock hämtats från olika institutioner. 

Handelsbanken har en tjänst där de på sin hemsida tillhandahåller sina egna 

fondkurser samt även vissa andra fondbolags historiska fondkurser. Via 

handelsbankens tjänst kunde Handelsbanken, SPP och Nordeas 

generationsfonders dagliga avkastningskurser införskaffas. Swedbank, 

Länsförsäkringars och SEB:s generationsfonders avkastningskurser har istället 

erhållits genom att kontakta institutionerna direkt.  

I denna studie har även indexen OMX S30, OM Benchmark Total och MSCI 

World Index använts. OMX S30 har varit ett hjälpmedel för att kunna jämföra 

generationsfonderna avkastning gentemot den svenska börsens avkastning. MSCI 

World Index valdes som komplementindex eftersom det visade sig att nästan 

samtliga generationsfonder hade som policy att investera i utländska värdepapper 

med bred geografisk spridning utöver investeringarna inom Sverige. OM 

Benchmark Total, ett index som innehåller en blandning av exempelvis 
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statsskuldsväxlar, statsobligationer och bostadsobligationer, har använts för att 

representera de räntepapper som privatpersoner har kunnat investera i. MSCI 

World Index och OMX S30 har använts för att beräkna fondernas respektive 

betavärde för att därmed även kunna räkna ut Treynorkvoten. För att kunna utföra 

detta behövdes även här de två indexens dagliga avkastningskurser. OMX S30s 

dagliga avkastningskurser har inhämtats från Nasdaq OMX Nordics. MSCI World 

Index dagliga kurser har i sin tur hämtats från Thomson Reuter Datastream. 

Vid beräkning av generationsfondernas Sharpekvoter behövs en uppskattning av 

en riskfri ränta. I detta fall har valet fallit på OMRX Treasury Bill 90 day SK. Den 

datan har också inhämtas från Thomson Reuter Datastream. 

3.3 Bearbetning av data 

För att undersöka den riskjusterade avkastningen hos de olika 

generationsfonderna användes två olika mått; sharpekvot och treynorkvot. För att 

beräkna sharpekvoten behövs en fonds NAV-kurser för att beräkna avkastningen 

och ett index för att beräkna den riskfria räntan och dess avkastning. Indexet som 

valdes för att beräkna den riskfria räntan blev OMRX Treasury Bill 90 day SK 

eftersom det generellt sett brukar vara 90-dagars statsskuldsväxlar som används 

vid beräkning av den riskfria räntan. 

Vid beräkningen av treynorkvoten krävs ett betavärde för den tillgång vars 

treynorkvot ska beräknas. Då den större delen av generationsfonderna består av 

aktier och den större delen av aktierna i aktier i länder utanför sverige krävs två 

olika index för att matcha innehaven i fonderna. De utvalda indexen för denna 

uppgift är OMX S30 för att matcha de svenska innehaven och MSCI World Index 

för att matcha innehaven i utländska aktier. För att matcha den svenska valutan 

växlades MSCI World Index om till SEK för varje enskild dag innan avkastningen 

beräknades.  

För att beräkna sharpekvoten och treynorkvoten beräknas medelavkastningen för 

alla månader som undersökts. Därefter beräknades standardavvikelserna för varje 

månad vid beräkningen av sharpekvoten. För att beräkna treynorkvoten behövdes 

fondernas betavärden som riskmått. Efter det beräknas medelavkastningen för den 
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riskfria räntan som bestod av OMRX Treasury Bill 90 Day SK-indexet. När all 

data beräknats kunde sharpekvoterna och treynorkvoterna beräknas. 

Gällande beräkningen av avkastningen av generationsfonder har ett 

månadssparande på 500 kr förutsatts och sedan multiplicerats med fondens 

månadsspecifika avkastning. 

Avkastningen har beräknats genom att använda sig av stängningskurserna hos 

fonderna och sedan dividera skillnaden mellan dagarnas stängningskurser med 

den tidigare av de två dagarnas stängningskurser.  

Då en av de aktiva strategierna var en buy-and-holdstrategi vars mål var att 

matcha de olika generationsfondernas tillgångsfördelning skapades en unik 

portfölj för vart tionde år likt generationsfonderna. Tillgångsfördelning skapas via 

fonder med hjälp av eventuella indexfonder och räntefonder som erbjuds på 

fondmarknanden. Detta betyder att strategierna går att applicera på PPM-

sparandet. Dock valdes det att inte skapa en för folk födda 1980 eller senare. Detta 

på grund av att tillgångsfördelningen för 70-talister och 80-talister bland 

generationsfonderna generellt sett var identiska. Därför bedömdes det inte 

behövas en fond för 80-talister. För att behålla fördelningen över åren viktades 

portöljen om var sjätte månad.  

Fördelningen mellan aktier och räntor var följande  

70-tal 95 % Aktier – 5 % Räntepapper 

60-tal 90 % Aktier – 10 % Räntepapper 

50-tal 75 % Aktier – 25 % Räntepapper 

40-tal 30 % Aktier – 70 % Räntepapper 

Denna fördelning uppskattades vara den generella bland generationsfonderna. Det 

förekommer skillnader mellan vissa fonders tillgångsfördelning och dessa som 

valts men det har bedömts inte påverka resultatet i större omfattning. 

I den andra aktiva strategin användes det glidande medelvärden för att upptäcka 

köp- och säljsignaler i marknaden. De glidande medelvärden undersöks veckovis 

för att minska de ”falska” signaler som kan uppstå vid kortare 
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undersökningsperioder. Vid en köpsignal är portföljen investerad med samma 

fördelning som den andra strategin hela tiden var. När de glidande medelvärden 

visar en säljsignal säljs alla aktier och hela innehavet placeras i räntepapper. 

Sedan investeras innehavet till samma fördelning bland aktier och räntepapper 

igen när en köpsignal uppstår igen. Liksom den förra strategin, om det är 

köpsignal, viktas portföljen var sjätte månad.  

3.4  Val av undersökningsperiod  

Som tidigare nämnt skedde en stor förändring av pensionssystemet 1995. Från att 

pensionen tidigare varit statens ansvar gick det nya pensionssystemet till att ge 

den enskilde individen mer ansvar hur det egna pensionskapitalet ska investeras. 

Det var nu de så kallade ”soffliggarna” tvingades att ta egna beslut i hur kapitalet 

skulle förvaltas. Som ett alternativ till de som av intresse eller ork inte vill göra ett 

aktivt val, var SPP först med att skapa generationsfonder. År 1996 var SPP det 

bolag som först erbjöd generationsfonder. Senare har andra bolag i jämn takt 

börjat erbjuda generationsfonder till sina kunder. Den sista bank som erbjöd 

generationsfonderna i studiens urval var Handelsbanken som från och med år 

2008 har erbjudit dessa fonder. Då bolagen har startat fonderna vid olika 

tidpunkter och studien avser jämföra fonderna med varandra omfattar 

undersökningen en tidsperiod då den största majoriteten av de valda fonderna är 

igång. Handelsbanken var det bolag som sist startade sina generationsfonder år 

2008. Om undersökningsperioden skulle utgå från Handelsbankens 

Generationsfonder och pågå fram till 2011 skulle det innebära att 

undersökningsperioden enbart blir tre år. Vid en sådan kort undersökningsperiod 

blir det svårt att dra några konkreta slutsatser vid jämförandet av fonderna. Därför 

har författarna valt att börja undersökningen från och med juni 2004 till december 

2011. Anledningen till att denna period har valts är att från och med i juni 2004 

var alla bankers generationsfonder igång förutom Handelsbankens. 

Handelsbankens fonder kommer fortfarande vara med i undersökningen, dock 

bara under de tre sista åren då de varit aktiva.  

Under den aktuella undersökningsperioden har det varit stor volatilitet på 

marknaden genom bland annat finanskrisen med kraftiga nedgångar på marknaden 

som en följd samt därefter en stark uppgång och nu under den senaste perioden 
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även Eurokrisen. Detta medför att fondernas prestation både under starka 

uppgångar samt nedgångar kommer kunna visas tydligt.  

3.5 Val av jämförelseindex 

Då studien gör en utvärdering av fondbolagens generationsfonder behövs ett 

jämförelseindex som påvisar skillnaderna mellan fonderna. Då bolagen har 

egenkonstruerade index samt olika jämförelseindex för vilken typ av 

generationsfond det är finns inget specifikt jämförelseindex som bankerna 

använder. Generationsfondernas innehav är placerade på en global nivå. Det 

innebär att fonden har aktier i länder utanför Sveriges gränser vilket då gör att 

generationsfonderna kan klassas som globalfonder. Med detta följer även att ett 

gemensamt jämförelseindex för dessa inte är detsamma. Då studien ska visa vad 

andra placeringsalternativ har gett för avkastning under undersökningsperioden 

och där de alternativa placeringarna har utgått från den svenska marknaden har 

studiens val av jämförelseindex fallit på OMX S30 Index. Det är ett index som 

innehåller den svenska börsens 30 största bolag. Med det valet av jämförelseindex 

kan studien på ett tydligt sätt visa skillnaden i att investera i generationsfonder 

jämfört med att investera på den svenska aktiemarknaden. OMX S30-indexet kan 

någorlunda visa på valet att investera i en svensk indexfond då fondförvaltarna till 

dessa fonder har som syfte att följa index vilket gör att de 30 största bolagen har 

den största vikten i fonderna.  

Vid uträkningen av treynorkvoten användes betavärdet för portföljen. För att 

beräkna betavärdet används det jämförande indexet. Om OMX S30 används som 

jämförande index blir dock betavärdet missvisande då en stor del av 

generationsfondernas placeringsinnehav består av utländska aktier. För att kunna 

ge ett rättvisande betavärde har därför en kombination av OMX S30 och MSCI 

World Index använts som jämförande index. MSCI World Index representerar alla 

aktier som är noterade på marknader i den industriella världen. Detta innebär att 

aktier på tillväxtmarknader inte är representerade i detta index. Dock tror inte 

författarna att detta är något problem då majoriteten av generationsfondernas 

innehav är placerade på den etablerade marknaden och inte i tillväxtmarknader.   

Vid beräkning av fondernas sharpekvoter behövs ett mått på den riskfria räntan i 

Sverige. Valet föll här på att använda OMRX Treasury Bill 90 day SK, vilket är 
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ett index som visar avkastningen för svenska statskuldväxlar med 90 dagars 

löptid.  

3.6 Kritik mot val av jämförelseindex 

En genomgående trend hos bankernas generationsfonder är att innehaven 

motsvarar ungefär 30 procent svenska aktier och resterande 70 procent från övriga 

världen.  

För att beräkna generationsfondernas betavärden, som används för att beräkna 

treynorkvoterna, har författarna varit tvungna att göra ett eget konstruerat index 

som har viktningen 30 procent OMX S30 och 70 procent MSCI World Index. 

MSCI World Index får alltså representera de 70 procent av aktierna som fonderna 

har i utländska aktier. En kritik här kan vara att MSCI World Index inte 

representerar aktier på tillväxtmarknader. Dock är största delen av 

generationsfondernas aktieinnehav utanför Sverige till största delen investerade i 

den utvecklade världen som är inkluderat i MSCI World Index. Därför bör inte 

resultatet av studien nämnvärt komma att påverkas av detta. MSCI World Index är 

även det mest vedertagna index som används i världen.    

3.7 Ansats 

Studien tillämpar en deduktiv ansats då den utgår från redan befintlig teori. En 

empirisk undersökning utförs för att kunna göra en utvärdering och jämförelse 

mellan generationsfonderna genom att tillämpa treynor- och sharpekvoter. Studien 

vill även empiriskt visa vilken av placeringsstrategierna buy-and-hold eller 

tillämpning av MA50/MA200 som har genererat bäst avkastning under 

undersökningsperioden.  

3.8 Sanningskriterier 

3.8.1 Validitet 

Studiens validitet anses vara god. Studien gör en utvärdering av alla 

generationsfonders riskjusterade avkastning samt utför ett empiriskt test och 

använder glidande medelvärde som placeringsstrategi. För att beräkna fondernas 

riskjusterade avkastning har sharpekvot och treynorkvot använts som är välkända 

och väl använda mått för att beräkna riskjusterad avkastning. Vid beräkningen av 
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glidande medelvärde har formeln för att beräkna denna används som även den är 

ett välkänt mått som används frekvent vid teknisk analys. De data som har använts 

vid beräkningen av dessa formler har i sin tur inhämtas från som vi anser är 

tillförlitliga finansiella institutioner. Därför anses denna studie har uppnått en god 

validitet.  

3.8.2 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet anses vara god då studien använder redan välkända teorier. 

Eftersom att studien gör en utvärdering av generationsfonder samt ett empiriskt 

test på att tillämpa glidande medelvärde som en placeringsstrategi har redan 

befintlig sekundärdata använts. Därefter har de sekundära data som inhämtas 

tillämpats på de olika teoriernas formler för att därmed kunna göra utvärderingen. 

De data som tillämpats har inhämtats från fondbolagen samt Nasdaq OMX 

Nordics. En del data som har inhämtats kommer inte från oberoende institut utan 

direkt från fondbolagen. Dock anses detta inte vara något problem då de bolag 

som materialet har inhämtats från är välkända bolag, styrda av lagar och regler 

avsedda att ge tillförlitlig data. Därför anses det inte vara något problem om 

studien ska göras om i framtiden (Bryman och Bell 2005). 

3.9 Generaliserbarhet 

Då denna studie har gjort en undersökning av generationsfonder på den svenska 

fondmarknaden har detta inneburit en nästintill en totalundersökning av dessa 

fonder. Förutom vissa av Nordeas och Länsförsäkringars fonder som inte ingår i 

undersökningen har en större majoritet av alla generationsfonder på den svenska 

fondmarknaden analyserats i studien. Då enbart ett fåtal generationsfonder inte 

återfinns i urvalet samt att dessa fonders innehav är lika de fonder som är med i 

urvalet, anser författarna därför att det går att generalisera resultatet även på dessa 

fonder.  

Vid jämförelsen mellan att tillämpa placeringsstrategierna buy-and-hold och 

MA50/MA200 har OMXS30 använts som underliggande index. OMXS30 är ett 

index för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det innebär att i ett 

heltäckande index över alla bolagen på Stockholmsbörsen har dessa bolag 

fortfarande störst vikt. Det innebär då att OMXS30:s utveckling är nästintill 

identisk gentemot ett heltäckande index, som OMX PI. Det innebär att resultatet 
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av jämförelsen mellan Buy-and-hold och MA50/MA200 går att generalisera på 

resten av Stockholmsbörsen.     

Det index som använts består av de 30 största bolagen på den svenska börsen. Att 

istället ha använt ett index inkluderande alla bolag på den svenska börsen hade 

inneburit en marginell skillnad då de 30 största bolagen utgör störst vikt i indexet. 

Det har således ingen avgörande betydelse för studiens resultat vilket index som 

använts. Författarna bedömer utifrån detta att studiens resultat går att generalisera 

på resten av stockholmsbörsen. 

Då MSCI World Index innefattar aktier noterade i flera olika valutor över hela 

världen innebär detta en valutarisk för svenska placerare. I studien har dock MSCI 

World Indexets NAV-kurser växlats om till SEK för varje dag. Detta betyder att 

det kan ha förekommit en skillnad i den verkliga avkastningen för en svensk 

placerare i jämförelse med NAV-kurserna i indexet. 

  



 

 
29 

 

4 Empiri 
 

I det här kapitlet presenteras resultatet från beräkningarna och information rörande de 

aktuella generationsfonderna. 

4.1 Fondbolagens generationsfonder 

I bilaga 1 presenteras information kring fondbolagens generationsfonder. 

Informationen som visas är de årliga avgifterna för fonderna, vilka riskklasser de 

tillhör, tillgångsfördelningen, den geografiska fördelningen, storlek på 

fondförmögenheten och till sist de ansvariga förvaltarna

4.2 Sharpekvot 

Här presenteras de olika generationsfondernas sharpekvoter. De visas per år och 

för hela perioden som undersökts. 

Period juni 2004 – december 2011 

Generationsfonder 40-tal  

År     Nordea                   LF                  SPP 

2004 -1,45 -0,51 -0,46 

2005 2,50 2,52 1,35 

2006 -0,15 -0,14 -0,36 

2007 -0,08 -0,15 -0,68 

2008 -1,77 -1,87 -1,80 

2009 1,17 1,40 0,56 

2010 0,50 0,71 -0,23 

2011 -1,26 -1,11 -0,71 

    

Helperiod -0,04 -0,05 -0,27 
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Generationsfonder 50-tal  

År           SEB           Swed       Nordea           LF          SPP 

2004 -0,58 1,69 -1,74 -0,35 0,13 

2005 2,56 2,71 2,52 2,35 1,92 

2006 0,57 0,71 -0,14 0,17 0,21 

2007 -0,15 -1,46 -0,15 -0,24 0,11 

2008 -2,13 -1,34 -1,87 -2,04 -2,26 

2009 0,94 0,81 1,40 1,34 0,98 

2010 0,23 0,06 0,71 -0,09 0,44 

2011 -0,70 0,15 -1,11 -0,99 -1,19 

      

Helperiod 0,08 0,08 -0,07 -0,07 -0,19 

 

Generationsfonder 60-tal  

År         SEB               Swed        Nordea           LF          SPP 

2004 -0,48 0,99 -1,74 1,01 -0,05 

2005 2,57 2,84 2,51 2,35 2,09 

2006 0,56 1,03 -0,14 0,21 0,28 

2007 -0,16 -0,82 -0,14 -0,14 0,27 

2008 -2,15 -1,58 -1,88 -2,10 -2,25 

2009 1,03 1,10 1,38 1,51 1,06 

2010 0,31 0,51 0,71 0,13 0,62 

2011 -0,82 -0,63 -1,11 -1,05 -1,28 

      

Helperiod -0,02 0,13 -0,07 -0,11 -0,19 
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Generationsfonder 70-tal  

År           SEB               Swed        Nordea           LF          SPP 

2004 -0,54 0,56 -1,72 -0,37 -0,05 

2005 2,59 2,79 2,50 2,38 2,17 

2006 0,46 1,01 -0,14 0,21 0,31 

2007 -0,15 -0,66 -0,13 -0,13 0,30 

2008 -2,09 -1,69 -1,88 -2,09 -2,27 

2009 0,96 1,20 1,39 1,53 1,14 

2010 0,37 0,72 0,73 0,15 0,58 

2011 -0,83 -0,88 -1,10 -1,06 -1,32 

      

Helperiod -0,02 0,10 -0,07 -0,08 -0,16 

 

Generationsfonder 80-tal 

År               Swed       Nordea           LF          SPP 

2004 0,72 -1,48 -0,38 -0,16 

2005 2,84 2,74 2,46 2,22 

2006 0,95 -0,14 0,21 0,28 

2007 -0,57 -0,01 -0,31 0,32 

2008 -1,73 -1,84 -2,11 -2,27 

2009 1,20 1,31 1,79 1,19 

2010 0,70 0,78 0,20 0,59 

2011 -1,01 -1,26 -1,04 -1,31 

     

Helperiod 0,07 -0,05 -0,09 -0,15 
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Period januari 2009- december 2011 

Generationsfonder 40-tal 

År           SHB         Nordea               LF            SPP 

2009 3,09 1,17 1,40 0,56 

2010 1,01 0,50 0,71 -0,23 

2011 -0,78 -1,26 -1,11 -0,71 

     

Helperiod 1,04 0,45 0,42 -0,10 

 

Generationsfonder 50-tal  

År          SEB         SHB               Swed       Nordea           LF          SPP 

2009 0,94 1,91 0,81 1,40 1,34 0,98 

2010 0,23 0,80 0,06 0,71 -0,09 0,44 

2011 -0,70 -0,92 0,15 -1,11 -0,99 -1,19 

       

Helperiod 0,35 0,53 0,74 0,56 0,32 0,25 

 

Generationsfonder 60-tal  

År          SEB         SHB               Swed       Nordea           LF          SPP 

2009 1,03 1,69 1,10 1,38 1,51 1,06 

2010 0,31 0,76 0,51 0,71 0,13 0,62 

2011 -0,82 -0,87 -0,63 -1,11 -1,05 -1,28 

       

Helperiod 0,38 0,46 0,90 0,56 0,32 0,29 
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Generationsfonder 70-tal 

År          SEB          SHB               Swed       Nordea            LF          SPP 

2009 0,96 1,70 1,20 1,39 1,53 1,14 

2010 0,37 0,75 0,72 0,73 0,15 0,58 

2011 -0,83 -0,88 -0,88 -1,10 -1,06 -1,32 

       

Helperiod 0,38 0,47 0,84 0,56 0,33 0,29 

  

Generationsfonder 80-tal  

År          SEB          SHB                Swed       Nordea            LF          SPP 

2009 1,95 1,70 1,20 1,31 1,79 1,19 

2010 0,81 0,76 0,70 0,78 0,20 0,59 

2011 -1,01 -0,87 -1,01 -1,26 -1,04 -1,31 

       

Helperiod 0,58 0,46 0,73 0,39 0,40 0,32 
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4.3 Treynorkvot 

Här presenteras generationsfondernas treynorkvoter. Dessa visas enbart för hela 

perioden som undersökts. 

Period juni 2004 – december 2011 

Generationsfonder 40-tal 

År                Nordea               LF              SPP 

2004 -0,06 -0,03 -0,01 

2005 0,15 0,17 0,09 

2006 -0,01 -0,01 -0,02 

2007 0,00 -0,01 -0,03 

2008 -0,17 -0,34 -0,30 

2009 0,07 0,17 0,06 

2010 0,02 0,08 -0,02 

2011 -0,04 -0,10 -0,06 

    

Helperiod 0,00  -0,01 -0,03 

 

Generationsfonder 50-tal 

År               SEB                      Swed            Nordea                LF               SPP 

2004 -0,03 0,07 -0,11 -0,02 0,01 

2005 0,27 0,14 0,30 0,26 0,24 

2006 0,06 0,03 -0,02 0,02 0,02 

2007 -0,01 -0,06 -0,01 -0,02 0,01 

2008 -0,33 -0,16 -0,44 -0,45 -0,57 

2009 0,12 0,08 0,19 0,20 0,15 

2010 0,02 0,00 0,08 -0,01 0,05 

2011 -0,04 0,01 -0,11 -0,12 -0,13 

      

Helperiod 0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,03 
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Generationsfonder 60-tal  

År              SEB                      Swed             Nordea                LF              SPP 

2004 -0,04 0,11 -0,16 1,07 -0,01 

2005 0,38 0,37 0,42 0,37 0,36 

2006 0,09 0,14 -0,02 0,03 0,04 

2007 -0,02 -0,09 -0,02 -0,01 0,03 

2008 -0,63 -0,51 -0,64 -0,65 -0,82 

2009 0,23 0,24 0,27 0,31 0,22 

2010 0,05 0,07 0,12 0,02 0,10 

2011 -0,12 -0,07 -0,17 -0,18 -0,20 

      

Helperiod 0,00 0,02 -0,02 -0,02 -0,04 

 

Generationsfonder 70-tal 

År               SEB                      Swed             Nordea                LF               SPP 

2004 -0,04 0,06 -0,15 -0,03 0,00 

2005 0,38 0,36 0,42 0,37 0,36 

2006 0,07 0,14 -0,02 0,03 0,05 

2007 -0,02 -0,07 -0,02 -0,01 0,03 

2008 -0,62 -0,52 -0,63 -0,65 -0,83 

2009 0,23 0,25 0,28 0,31 0,24 

2010 0,07 0,10 0,12 0,02 0,10 

2011 -0,12 -0,12 -0,17 -0,18 -0,21 

      

Helperiod 0,00 0,10 -0,01 -0,02 -0,03 
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Generationsfonder 80-tal 

År                         Swed               Nordea                  LF                 SPP 

2004 0,08 -0,13 -0,03 -0,02 

2005 0,36 0,46 0,37 0,36 

2006 0,14 -0,02 0,03 0,04 

2007 -0,06 0,00 -0,03 0,04 

2008 -0,52 -0,59 -0,64 -0,82 

2009 0,25 0,27 0,34 0,24 

2010 0,09 0,14 0,03 0,10 

2011 -0,14 -0,21 -0,17 -0,21 

     

Helperiod 0,01 -0,01 -0,02 -0,03 

Period januari 2009- december 2011 

Generationsfonder 40-tal 

År                SHB              Nordea                    LF                SPP 

2009 0,16 0,07 0,17 0,06 

2010 0,06 0,02 0,08 -0,02 

2011 -0,04 -0,04 -0,10 -0,06 

     

Helperiod 0,06 0,03 0,05 0,00 

 

Generationsfonder 50-tal 

År          SEB          SHB               Swed       Nordea           LF          SPP 

2009 0,12 0,25 0,08 0,19 0,20 0,15 

2010 0,02 0,10 0,00 0,08 -0,01 0,05 

2011 -0,04 -0,11 0,01 -0,11 -0,12 -0,13 

       

Helperiod 0,03 0,07 0,74 0,07 0,04 0,03 

 

  



 

 
37 

 

Generationsfonder 60-tal 

År          SEB          SHB                Swed       Nordea            LF          SPP 

2009 0,23 0,33 0,24 0,27 0,31 0,22 

2010 0,05 0,14 0,07 0,12 0,02 0,10 

2011 -0,12 -0,16 -0,07 -0,17 -0,18 -0,20 

       

Helperiod 0,07 0,09 0,15 0,10 0,06 0,05 

 

Generationsfonder 70-tal 

År          SEB          SHB                Swed       Nordea           LF          SPP 

2009 0,23 0,33 0,25 0,28 0,31 0,24 

2010 0,07 0,14 0,10 0,12 0,02 0,10 

2011 -0,12 -0,16 -0,12 -0,17 -0,18 -0,21 

       

Helperiod 0,08 0,09 0,13 0,10 0,06 0,05 

 

 

Generationsfonder 80-tal 

År          SEB          SHB               Swed        Nordea            LF          SPP 

2009 0,45 0,32 0,25 0,27 0,34 0,24 

2010 0,19 0,14 0,09 0,14 0,03 0,10 

2011 -0,20 -0,16 -0,14 -0,21 -0,17 -0,21 

       

Helperiod 0,13 0,09 0,11 0,07 0,07 0,06 
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4.4 Månadssparande januari 2004- december 2011 

Här presenteras resultatet för ett månadssparande på 500 kronor från perioden juni 

2004 till december 2011 i de olika generationsfonderna och jämfört med ett lika 

stort sparande i OMXS30-indexet med strategin buy-and-hold.  

 

 

Slutvärde december 2011 

     40-tal      50-tal       60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

43 711 43 428 43 338 43 450 42 680       43 015 
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Slutvärde december 2011 

     40-tal       50-tal       60-tal       70-tal       80-tal    OMXS30 

43 751 41 918 40 883 41 002 41 556 43 015 

 

 

 

Slutvärde december 2011 

     50-tal      60-tal       70-tal    OMXS30 

45 373 43 115 43 153 43 015 
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Slutvärde december 2011  

     40-tal      50-tal      60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

44 865 41 452 40 041 43 376 40 121 43 015 

 

 

 

 

Slutvärde december 2011 

     50-tal      60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

47 681 47 300 46 420 45 205 43 015 
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4.4.1 Månadssparande januari 2009- december 2011 
 

Här presenteras resultatet av månadssparandet under perioden 2009-2011. 

 

 

Slutvärde december 2011 

      40-tal       50-tal       60-tal       70-tal       80-tal    OMXS30 

18 564 18 077 17 948 17 945 17 952 18 216 
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Slutvärde december 2011 

      40-tal       50-tal       60-tal       70-tal       80-tal    OMXS30 

18072 18 073 18 066 18 091 17 595 18 216 

 

 

Slutvärde december 2011 

     50-tal      60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

18 394 18 229 18 239 18 114 18 216 
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Slutvärde december 2011 

      40-tal       50-tal       60-tal       70-tal       80-tal    OMXS30 

17 586 17 568 17 624 17 318 17 348 18 216 

 

 

 

Slutvärde december 2011  

     40-tal      50-tal      60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

17 788 17 929 17 411 17 414 17 524 18 216 
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Slutvärde december 2011 

     50-tal      60-tal      70-tal      80-tal    OMXS30 

18 380 18 506 18 481 18 144 18 216 

 

 

Slutvärde december 2011 

      40-tal       50-tal      60-tal       70-tal 

51 916 46 573 44 481 43 755 
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Slutvärde decemeber 2011 

      40-tal      50-tal       60-tal       70-tal 

19 066 18 541 18 349 18 283 

 

 

Slutvärde december 2011 

     40-tal      50-tal      60-tal      70-tal 

57 460 61 760 63 170 63 637 
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Slutvärde december 2011 

     40-tal      50-tal      60-tal      70-tal 

19 443 19 518 19 535 19 539 
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4 Analys 
 

I det här kapitlet analyseras empirin med visst stöd av den teoretiska referensramen. 

5.1 Sharpekvot 

När man undersöker generationsfondernas sharpekvoter över den undersökta 

perioden juni 2006 – december 2011 ser man att de flesta fonder inte har avkastat 

bättre än den riskfria räntan som erbjudits under perioden. Detta beror med stor 

sannolikhet på det stora börsfallet som skedde under tiden som undersöktes. Dock 

har några fonder lyckats att avkasta bättre än den riskfria räntan. Swedbanks 

samtliga generationsfonder lyckades under denna period få en positiv sharpekvot 

tillsammans med SEBs 50-tals generationsfond. Ingen annan generationsfond 

lyckades få en positiv sharpekvot. Dessa data visar vid en första anblick på att 

Swedbanks fonder är de fonder som presterat bäst av alla som jämförts. Detta 

styrks av siffrorna som visar att månadssparande i Swedbanks samtliga fonder 

under den längre undersökta perioden har gett mer avkastning än OMXS30-

indexet. Detta verkar inte stämma bra med de slutsatser Chen et al. (2004) drog 

efter sin studie eftersom Swedbanks generationsfonder sammanlagt är de till 

fondförmögenhet sett största generationsfonderna.  

Icke förvånande är Swedbanks samtliga generationsfonder också de som presterat 

bäst under den andra undersökta perioden januari 2009 – december 2011. Vid en 

ytlig blick på alla de olika bolagens generationsfonders presentationer skulle de 

flesta dra slutsatsen att Swedbanks generationsfonder inte borde leverera särskilt 

bra resultat på grund av avgift och storlek. Men bakom Swedbanks framgång 

under dessa år gömmer sig mest sannolikt deras tillgångsfördelning. Swedbanks 

samtliga generationsfonder innehar betydligt mer räntebärande papper än 

konkurrenternas vilket har hjälp slutresultatet under den undersökta perioden då 

fonderna lyckats att stå emot den stora börsnedgången vid 2008. De andra 

fondbolagens generationsfonder för personer födda 1950 eller senare har generellt 

en mycket högre vikt vid aktier vilket därmed har betytt en betydande förlust av 

värde vid börsnedgången. En slutsats av detta faktum skulle kunna vara att 

Swedbanks tillgångsfördelning på grund av detta inte skulle följa med lika bra i 

börsuppgångar vilket verkar stämma med det faktum att Swedbanks Transfer 50- 
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och 60-fonder under åren 2009 och 2010, som var goda börsår, hade sämre 

sharpekvoter än de flesta andra fonder.   

I andra änden av sharpekvoter finner man SPPs generationsfonder som under 

perioden juni 2006 – december 2011 levererat de generellt lägsta sharpekvoterna. 

Detta beror nog till viss del på deras tunga vikt inom aktier i jämförelse med 

Swedbanks relativt tunga vikt i räntebärande papper.  Som väntat är det SPPs 

generationsfonder som har de lägsta sharpekvoterna under 2008 på grund av den 

stora börsnedgången. Detta skulle kunna kompenseras med kraftiga uppgångar 

åren 2009 och 2010 då börsen steg men som det ser ut i siffrorna har inte SPP 

lyckats bra dessa år gentemot konkurrenterna.  

En intressant sak som visas i de data som finns är den interna skillnaden i 

prestationen bland fondbolagen. Som exempel ser vi att Nordeas 70- och 80-tal 

generationsfonder under den längre undersökta perioden har en sharpekvot på -

0,07 respektive -0,05 vilket skiljer sig marginellt. Detta mönster visas bland de 

flesta fonder när man undersöker 70- och 80-talsfonderna. Länsförsäkringars 70-

talsfond har en sharpekvot på -0,08 samtidigt som deras 80-talsfond har en 

sharpekvot -0,09. Detta kan med stor sannolikhet förklaras med faktum att de 

flesta fondbolagens generationsfonder förvaltas av en förvaltare och att de är stor 

vikt av aktier bland de fonder som har längst tid kvar till pension. Eftersom de 

förvaltas av samma förvaltare och eftersom de ska ha stor vikt i aktier borde då 

förvaltaren välja ungefär samma aktier i bolagets 70-talsfond som bolagets 80-

talsfond eftersom han väljer de aktier han tror borde generera bäst avkastning på 

den långa placeringshorisonten.    

5.2 Treynorkvot 

Som kan utläsas av tabellerna är skillnaden i treynorkvoterna mellan de olika 

generationsfonderna väldigt små. Enligt teorin betyder detta att fonderna erhållit 

ungefär samma avkastning gentemot den systematiska risken som inte går att 

diversifiera bort. Dock finns det likheter med generationsfondernas sharpekvoter. 

Som exempel har SPPs generationsfonder generellt sett lägst treynorkvoter precis 

som de hade lägst sharpekvoter. Medan övriga generationsfonder, under perioden 

juni 2004 – december 2011, presterat en treynorkvot mellan -0,02 till 0,01 låg 

nästan samtliga av SPPS generationsfonder på -0,03 förutom deras 60-talsfond 
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som låg på -0,04. Det är samma trend bland den kortare av de undersökta 

perioderna. Där har inte någon av SPPs generationsfonder levererat en högre 

treynorkvot än någon annan generationsfond. Det går inte att dra några djupare 

slutsatser om detta mer än att det är ännu ett tecken på att SPPs förvaltning på alla 

undersökta punkter har visat sig vara undermålig de andra bolagens alternativ. I 

andra änden är Swedbanks generationsfonder de fonder som generellt har högst 

treynorkvot.   

5.3 Generationsfondernas avkastning kontra index 

När vi undersöker generationsfondernas prestation jämfört med det utvalda 

indexet OMXS30 under perioden juni 2004 till december 2011 visar den 

insamlade data att 14 av 22 fonder (63,5 %) lyckades prestera bättre än indexet. 

Dessa siffror är dock relativt skeva. Som exempel har Swedbanks samtliga 

generationsfonder lyckats få en högre värdeökning än indexet samtidigt som 

enbart en av fem av Länsförsäkringars generationsfonder lyckats överprestera 

gentemot OMXS30. Att så stor andel generationsfonder lyckats att prestera bättre 

än index går rakt emot Burton G. Malkiels (2003) slutsatser att det är bättre att äga 

passiva indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder. Dock ska denna slutsats 

tas med en viss kritik eftersom den undersökta perioden innehöll en stor 

börsnedgång vilket var fördelaktig för fonderna som varit tungt viktade i 

räntebärande papper jämfört med OMX S30-indexet som enbart består av aktier. 

Precis som Siegel (2008) diskuterade finns det alltid perioder då vissa aktivt 

förvaltade fonder kommer prestera bättre än index och detta har varit en av de 

perioderna.  

Under den andra undersökta perioden, januari 2009 – december 2011, visas dock 

en helt annan sida rörande generationsfondernas prestationer gentemot OMX S30-

indexet. Undersökningen visar att enbart 8 av 28 (28,5 %) lyckades att prestera 

bättre än index. Som de tidigare resultaten är avkastningen här också rätt skev. 

Även här har Swedbank lyckats bättre än de flesta då tre av fyra av deras 

generationsfonder lyckats prestera bättre än index. SEBs generationsfonder har 

även lyckats med samma bedrift. Samtidigt har inga av Länsförsäkringars och 

SPPs generationsfonder lyckats leverera högre avkastning än vad en placering i en 

OMXS30-indexfond hade gett. Precis som den förra undersökta perioden var 
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fördelaktig för fonder med relativt hög vikt i räntebärande papper var perioden 

mellan januari 2009 och december 2011 mindre lämplig för räntepapper då börsen 

steg under större delen av tiden. Denna slutsats, att aktiva fonder inte lyckas att 

prestera bättre än index i starkt uppgående marknader, drar också Lundgren och 

Von Bahr (2009) i deras studie där de undersökte svenska aktivt förvaltade fonder 

och deras prestation jämfört med deras jämförelseindex.  

En anledning som skulle kunna bidra till varför aktiva fonder inte presterar bättre i 

uppgående marknader är förvaltningsavgifterna som fonderna har. Denna hypotes 

borde dock förkastas då banken med markant högst avgift, Swedbank, levererat 

generellt sett bäst resultat samtidigt som de generationsfonder som fått generellt 

sett minst värdeutveckling, SPPs generationsfonder, har en förvaltningsavgift på 

enbart 0,4 %. Med detta i åtanke har Swedbanks generationsfonder gjort en ännu 

bättre prestation då allt presenterat resultat är efter att förvaltningsavgifter dragits 

av. Swedbanks generationsfonder skulle vid en mer jämlik förvaltningsavgift runt 

0,5 % skapat ännu mer värde för de individer som sparat i deras 

generationsfonder. 

Även om vissa generationsfonder presterat bättre än andra kan den absoluta 

skillnaden vara intressant att beakta. Generationsfonden som under perioden juni 

2004 till december 2011 lyckats att avkasta bäst är Swedbanks 50-talsfond som 

vid ett 500 kr stort månadssparande har ett värde på 47 681 kr där ett 

indexsparande hade haft ett värde på 43 015 kr. Det är avkastning på 10,8 % mer 

än index över lite mer än sju år. Den generationsfond som har skapat lägst värde 

för sina sparare är SPPs 60-talsfond som har ett slutvärde på 40 041 kr. Det är 7 % 

lägre än vad ett OMX S30-indexsparande hade varit värt. Dessa siffror visar att 

det ”endast” är en skillnad på cirka 7 500 kr mellan det alternativ som presterat 

bäst och det som varit det minst lyckade. Det är 15 månaders pensionssparande 

om 500 kr i månaden.  

 5.4 Aktiva strategier (Buy-and-hold) 

Utvärderingen av generationsfonderna och deras utveckling under två olika 

perioder kompletterades med två aktiva placeringsstrategiers resultat för att 

undersöka om en sparare blivit tvungen att lämna sparandet åt sitt öde eller om det 
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faktiskt finns något sätt att själv förbättra sitt pensionssparande med ett likvärdigt 

risktagande.  

I den första aktiva strategin, där spararen sparade månadsvis i en indexfond och en 

räntebärande fond med en liknande tillgångsfördelning som den en 

generationsfond hade erbjudit, lyckades samtliga portföljer prestera bättre än 

OMX S30 under både perioden juni 2004 till december 2011 och januari 2009 till 

december 2011. Precis som Swedbanks räntepappersviktade fonder haft ett 

fördelaktigt börsklimat under den längre undersökta perioden har den 

egenkonstruerade portföljen för 40-talister varit den som levererat högst 

avkastning. Den fonden hade ett slutvärde på 51 916 kr jämfört med OMX S30 

vars slutvärde varit 43 015 kr och Nordeas 40-talsgenerationsfond med ett 

slutvärde på 46 540 kr. Dock visar det sig att trots att den egna portföljen för 40-

talister presterat bättre än alla andra alternativ för 40-talister gäller inte detta för 

de andra portföljerna. Swedbanks samtliga generationsfonder har presterat bättre 

än alla andra alternativ för folk födda 1950 eller senare. Men borträknat 

Swedbanks generationsfonder har den aktiva strategin under den längre 

undersökta perioden varit ett bättre alternativ för alla åldersgrupper då ingen 

annan aktör lyckats erhålla bättre avkastning.  

Under den kortare perioden, januari 2009 – december 2011, lyckades den aktiva 

buy-and-holdstrategin prestera bättre än OMX S30 på samtliga portföljer. 

Portföljernas värde sträckte sig emellan 18 283 kr till 19 066 kr medan ett 

sparande i OMX S30 hade erhållit ett värde på 18 216 kr. Det hade samtidigt varit 

till fördel för majoriteten av sparare att använda sig av den aktiva strategin jämfört 

med sina alternativ bland generationsfonderna. Endast två generationsfonder 

levererade högre avkastning för sina sparare än den specifika aktiva strategin för 

samma åldersgrupp och det var Swedbanks 60- och 70-talsfonder. En av 

anledningarna till det faktum att majoriteten av fonderna inte lyckades erhålla en 

högre avkastning än den aktiva strategin som innehållit en snarlik 

tillgångsfördelning kan vara precis det som Burton G. Malkiel (2003) skriver, att 

förvaltningskostnaderna hos fonderna blir för höga för att den eventuella 

överavkastning gentemot marknaden en förvaltare kan tillföra ska bidra med 

något mervärde.  
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 5.5 Aktiva strategier (MA50/MA200) 

Den andra aktiva strategin som testades i undersökningen var att använda sig av 

glidande medelvärden för att hitta sälj- och köpsignaler i marknaden. I 

undersökningen användes 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde för att 

undersöka trenderna. Resultaten från denna strategi under perioden juni 2004 – 

december 2011 viker sig stort ifrån alla andra alternativ. Den portfölj med lägst 

avkastning var den portfölj som var skapad för att risken skulle likna alternativen 

som en 40-talist har. Den portföljen hade ett slutvärde på 57 460 kr vilket kan 

jämföras med Swedbanks 50-talsfond, den fond som genom alla kategorier 

erhållit störst slutvärde, som hade ett slutvärde på 47 681 kr. Skillnaden här är 20 

månaders pensionsinsättningar mellan den aktiva strategin som avkastat minst och 

den generationsfond som avkastat mest. Undersöker man den aktiva strategi som 

avkastat allra bäst, MA50/MA200 för 70-talister, och jämför med den 

generationsfond som avkastat minst genom alla kategorier, SPPs 60-talsfond, är 

skillnaden cirka 27 000 kr i slutvärde. Det är 54 månaders pensionssparande som 

en sparare med den aktiva strategin hade kunnat förbättra sitt pensionssparande 

jämfört med om den sparat i SPPs 60-talsgenerationsfond.  

En stor del av förklaringen till varför denna aktiva strategi varit så pass 

framgångsrik beror på att det kortare medelvärdet, MA50, bröt igenom det längre, 

MA200, i mitten av 2007 och bröt inte upp igen förrän mitten av 2009 vilket 

betyder att spararen som använt sig av denna strategi undvek den stora 

börsnedgången och började köpa aktier när börsen började stiga igen. Resultatet 

förbättrades ännu mer jämfört med de flesta andra alternativen då den aktiva 

strategin i mitten av 2011 visade en säljsignal vilket innebar att spararen undvek 

ännu en relativt stor börsnedgång.   

Under perioden januari 2009 – december 2011 är fortfarande den aktiva strategin 

med glidande medelvärdena det alternativ som levererat bäst avkastning. Den 

portfölj som haft lägst avkastning bland de med glidande medelvärden erhåll ett 

slutvärde på 19 443 kr jämfört med OMX S30 som hade ett slutvärde på 18 216 kr 

och Handelsbanken 40-tal, den generationsfond genom alla kategorier som erhållit 

högst slutvärde, som hade ett slutvärde på 18 564 kr. Skillnaden mellan glidande 

medelvärdesportföljen och generationsfonden är enbart två månaders sparande. 
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Skillnaden mellan den portfölj som avkastat bäst, MA50/MA200 för 70-talister, 

och den generationsfond som haft lägst avkastning, SPP 70-tal, var 2 221 kr. Det 

motsvarar lite mer än fyra månaders sparande. Anledningen till att skillnaden 

mellan den som avkastat allra mest och den som haft allra lägst avkastning inte är 

mer än fyra månaders sparande beror mest troligt på att den undersökta perioden 

nästan enbart bestått av en konstant börsuppgång förutom en nedgång i slutet. 

Anledningen till att de flesta fonder inte slagit OMX S30 beror sannolikt på att de 

har haft en del räntebärande papper i portföljen som inte utvecklats lika starkt som 

aktier. Det som minskade gapet mellan de flesta fonder och OMX S30 var 

börsnedgången i mitten av 2011 då de ränteviktade fonderna inte föll lika hårt 

som index. Denna nedgång var samtidigt troligtvis förklaringen till varför 

glidande medelvärdesportföljerna avkastade bäst då de undvek större delen av 

fallet och kunde vikta om till räntebärande papper.  

Att alla aktiva strategier på alla olika sammansatta portföljer lyckades prestera 

bättre än index går tvärt emot Famas (1970) förespråkande om effektiva 

marknader. Ett argument emot resultatet skulle kunna vara att de undersökta 

perioderna var korta och att de i längden ej skulle generera bättre resultat än 

index. Dock går det ej att undgå ifrån det faktum att alla olika viktningar bland de 

två olika strategierna på två undersökta perioder ändå lyckades prestera bättre än 

index vilket ger tyngd till det argument att det mycket möjligt skulle kunna vara 

ett bättre alternativ än generationsfonder och indexfonder.  
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5 Slutsats  
 

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågan utifrån undersökningens resultat.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra de generationsfonder 

som erbjuds på den svenska fondmarknaden samt att undersöka två olika 

placeringsstrategiers avkastning under samma undersökningsperiod.  

Det undersökningen visat är att tillämpning av en mer aktiv strategi i sitt 

pensionssparande har genererat en högre avkastning under de båda undersökta 

perioderna. Den aktiva strategin som har presterat överlägset bäst är att tillämpa 

glidande medelvärde som placeringsstrategi för att se köp- respektive säljsignaler. 

Därefter har den aktiva strategin att månadsspara i en indexfond och sen 

komplettera med en räntebärande fond, vilken andelen ökar ju äldre den sparande 

är, även genererat en högre avkastning än de flesta av bankernas 

generationsfonder.  

Undersökningen har visat att Swedbanks generationsfonder med den högsta 

fondavgiften har varit de fonder som genererat bäst avkastning av de som 

jämfördes i undersökningen. Swedbanks generationsfonders sharpekvoter hade en 

positiv sharpekvot under perioden mellan 2004 – 2011, detta hade inga andra 

generationsfonder förutom SEB:s 50-talsfond. Anledningen till att Swedbank 

visat en sådan bra avkastning kan förklaras med Swedbanks höga andel 

räntebärande papper. Det har varit en bra placeringsstrategi under denna period då 

marknaden har drabbats av kraftiga nedgångar på grund av finanskrisen. Dock 

visade detta sig från sin negativa sida under de bra börsåren 2009-2010 då 

generationsfonderna 50- och 60-tal erhöll en sämre sharpekvot än många av 

konkurrenterna som var mer viktade i aktier i sina innehav. 

Den bank som presterat sämst under den undersökta perioden var SPP:s 

generationsfonder. De hade de generellt lägsta sharpekvoterna under perioden 

2004-2011. Dessa fonder har en hög andel aktier i sina innehav vilket kan förklara 

den låga sharpkvoten men under de bra börsåren 2009-2010 hade de inte en bättre 

sharpekvot än konkurrenterna. Det är även här vi hittar den fond som har haft den 

sämsta avkastningen under perioden och det är SPP:s generationsfond 60-tal.  
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Undersökningen av generationsfondernas treynorkvoter visade på liknande 

resultat. Swedbanks generationsfonder hade även här de högsta treynorkvoterna 

samtidigt som SPPs utbud erhåll de lägsta treynorkvoterna. 

En intressant aspekt som undersökningen har visat är att bankernas 

generationsfonders avkastning inte skiljer sig nämnvärt. Vid ett månadssparande 

på 500 kr skiljer sig slutvärdet i de flesta fallen enbart med några hundralappar. 

Vad är det då som gör att avkastningen skiljer sig så lite mellan fonderna? I de 

flesta av bankernas generationsfonder består innehaven till största delen aktier i 

80-, 70- och 60-tals fonderna. Det är 50- och 40-talsfonderna som har 

räntebärande papper i sina innehav. Lägg därtill att de flesta av bankernas 

generationsfonder har samma förvaltare. Det blir då naturligt att fondernas 

innehav av aktier inte alls skiljer sig nämnvärt. Om förvaltaren tror på en aktie blir 

det naturligt att återfinna det innehavet i de generationsfonder som denne 

förvaltar. Därför anser vi efter vår undersökning att bankernas val att ha så många 

olika generationsfonder är onödigt eftersom de i princip är identiska. Det som 

istället vore smidigast är att ha en fond för de som har lång tid kvar till pensionen 

exempelvis mer än 10 år och en fond för de som har kortare tid kvar till pensionen 

exempelvis mindre än 10 år.  

Rekommendationen som kan göras efter all analys är att den individ som vill 

förbättra sitt pensionsparande kan mycket möjligt göra rätt i att använda sig av 

den aktiva strategin med glidande medelvärden för att förbättra sin chans att 

undvika större börsfall och därmed minska kapitalförluster. Om individen 

däremot, på grund av bristande intresse eller kunskap, inte ämnar använda sig av 

en aktiv strategi i sitt pensionssparande tycks skillnaden mellan de andra 

alternativen inte vara särskilt stor. Inget av alternativen bland generationsfonderna 

har varit katastrofalt sämre än andra då de flesta har följt index. Om historien får 

tala är dock rekommendationen för ”soffliggare” att investera i Swedbanks 

generationsfonder då de historiskt sett har presterat bättre än sina konkurrenter. 
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Bilaga  – Fondbolagens generationsfonder. 
 

4.1 Fondbolagens generationsfonder 

Swedbank 

Swedbanks generationsfonder förvaltas av Swedbank Robur. Totalt har Swedbank 

fyra stycken generationsfonder som de erbjuder sina pensionskunder. De har 

benämningen Transfer 50, 60, 70 eller 80, beroende på vilket decennium som den 

sparande är född i. Swedbanks generationsfonder har funnits sedan den 10 juni 

2004 och för närvarande är Mårten Larsson och Sebastian Arslanogullari 

förvaltare av fonden. Alla fonderna har en förvaltningsavgift på 1,2 procent 

(Swedbank 2012). 

Transfer 50- Riktar sig till personer som ska gå i pension mellan åren 2010-2019. 

Fonden är en så kallad blandfond vilket innebär att den både består av aktier och 

räntebärande papper. När fonden lanserades ska aktienivån vara minst 15 % och 

högst 45 % av fondens innehav för att därefter när pensionen närmare sig för de 

sparande ska aktienivån minska till att vara minimum 10 % och högst 30 % av 

innehavet.  

Transfer 60- Riktar sig till personen som avser att gå i pension melan åren 2020- 

2029. Vid fondens lansering ska minst 45 % och högst 75 % av fondens 

tillgångsfördelning bestå av aktier. Därefter ska fondens aktieinnehav minskas till 

mellan 10 % till 30 % för pensionsutbetalningstidpunkten.  

Transfer 70- Riktar sig till de som ska gå i pension mellan åren 2030-2039. 

Aktiefördelningen vid lanseringen ska vara minst 70 och högst 100 procent av fondens 

totala tillgångar, för att därefter minska för att vara minst 10 och högst 30 procent 

i aktier vid åren för pensionsutbetalningarna.  

 

Transfer 80- Riktar sig till de som ska gå i pension mellan åren 2040-2049. 

Aktiefördelningen vid lanseringen ska vara minst 80 och högst 100 procent av 

fondens totala tillgångar, för att därefter minska för att vara minst 10 och högst 30 

procent i aktier vid åren för pensionsutbetalningarna.  
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Fondförmögenhet 

 

Transfer 50 – 6 697 Mkr  Transfer 60 – 9 816 Mkr 

 

Transfer 70 – 17 304 Mkr  Transfer 80 - 13 002 Mkr   

 

Riskklass 

 

Transfer 50 – 3/7  Transfer 60 – 4/7 

 

Transfer 70 – 5/7 Transfer 80 – 6/7 

 

Tillgångsfördelning 

 

Transfer 50 - Ränta <1år 0,31 % Transfer 60 – Ränta <1år 0,16 %  

                       Aktier 43,59 %  Aktier 24,90 % 

                       Ränta >1år 54,57 %   Ränta> 1år 72,78 % 

                       Övrigt 1,68 %   Övrigt 2,01 % 

 

 Transfer 60 – Ränta <1år 0,16 %  Transfer 70 – Ränta <1år 0,12 % 

                       Aktier 43,59 %  Aktier 71,11 % 

                       Ränta >1år 54,57 %   Ränta >1år 27,24 % 

                       Övrigt 1,68 %   Övrigt 1,53 % 

 

Geografisk fördelning 

 

Transfer 50 - Sverige 51,36 %    

                        Västeuropa exkl Sverige 25,89 % 

                        Nordamerika 12,11 % 

                        Övrigt 10,64 % 

 

Transfer 60 - Sverige 48,60 % 

                      Västeuropa exkl Sverige 26,98 %  

                      Nordamerika 13,76 % 

                      Övrigt 10,6% 



 

 
61 

 

Transfer 70 - Sverige 48,33 % 

                       Västeuropa exkl Sverige 28,68 %  

                       Nordamerika 11,88 % 

                       Övrigt 11,11 % 

 

Transfer 80 - Sverige 41,53 % 

                    Västeuropa exkl Sverige 31,98 %  

                    Nordamerika 14,12 % 

                    Övrigt 12,37 % 

 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken har fem olika generationsfonder med benämningen, 

generationsfond 40, 50, 60, 70 och 80-tal. Det är alltså menat att en 

pensionssparare som är född på 40-talet bör investera i generationsfond 40-tal och 

en som är född på 60-talet rekommenderas spara i 60-tals fonden, etc. 

Handelsbankens generationsfonder startades den 3 december 2008 och förvaltas 

av Lisa Gustafsson. Förvaltningsavgiften på alla fonderna är 0,35 % 

(Handelsbanken 2012).  

 

Fondförmögenhet 

 

Generation 40 - 2 408 Mkr  Generation 50 - 4 080 Mkr 

Generation 60 - 3 364 Mkr  Generation 70 - 1 853 Mkr 

Generation  80 -  1 853 Mkr 

 

Riskklass 
 

Generation 40 – 4/7  Generation 50 – 5/7 

Generation 60 – 6/7  Generation 70 – 6/7 

Generation 80 – 6/7 
 

Tillgångsfördelning 

 

Generation 40 - Aktier 32,28 % 

                         Räntebärande inkl. likvida medel 67,41 % 

                         Övrigt 0,31 % 

Generation 50 - Aktier 76,76% 

                          Räntebärande inkl. likvida medel 23,20% 

Generation 60 - Aktier 98,30% 

                         Räntebärande inkl. likvida medel 1,75% 
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Generation 70 - Aktier 98,28% 

                          Räntebärande inkl. likvida medel 1,75% 

Generation 80 - Aktier 97,13% 

                          Räntebärande inkl. likvida medel 2,57% 

Geografisk fördelning 

Generation 40 - Sverige 67,35 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 11,76 % 

                          USA 9,94 % 

                          Kina 1,59 % 

                          Brasilien 1,10 % 

                          Övriga 8,27 % 

Generation 50 - Sverige 37,20 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 25,44 % 

                          USA & Kanada 19,89 % 

                          Kina 2,21 % 

                          Övriga 15,25 % 

Generation 60 - Sverige 27,74 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 30,15 % 

                          USA & Kanada 21,07 % 

                          Kina 2,59 % 

                          Övriga 17,8 % 

Generation 70 - Sverige 27,93 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 28,22 % 

                          USA & Kanada 21,2 % 

                          Kina 2,6 % 

                          Övriga 17,99 % 

Generation 80 - Sverige 27,93 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 28,22 % 

                          USA 20,10 % 

                          Kina 2,78 % 

                          Brasilien 1,9 % 

                          Övriga 17,49 % 

 

 

SEB 

SEB erbjuder sina kunder fyra olika generationsfonder. Precis som 

Handelsbankens generationsfonder har de benämningen efter vilket årtionde den 

sparande är född på. D.v.s. 50,60,70 och 80-tal. Generationsfonderna 50-, 60- och 

70-tal startades den 26 september 2000. 80-talsfonden startade senare, närmare 
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bestämt den 2 juli 2007. Fonderna har en årlig förvaltningsavgift på 0,5 % av 

innehavet. Förvaltare för 50- och 80-talsfonderna är Anna Sigurd. 60- och 70-

talsfonderna förvaltas av Ulrika Bergman (SEB 2012). 

 

Fondförmögenhet 

 

Generation 50 – 611 Mkr  Generation 60 – 676 Mkr 

Generation 70 - 571 Mkr  Generation 80 – 6 Mkr 

 

Riskklass 

 

Generation 50 – 6/7  Generation 60 – 6/7 

Generation 70 – 6/7  Generation 80 – 6/7 

 

Tillgångsfördelning 

 

Geografisk fördelning 

 

Generation 50 - Nordamerika 27 % 

                          Sverige 17 % 

                          Europa 12 % 

                          Japan 4 % 

                         Asien exkl Japan 3 % 

                         Övrigt 37 % 

 

Generation 60 - Nordamerika 39 % 

                          Sverige 25 % 

                          Europa 16 % 

                          Japan 6 % 

                          Asien Exkl Japan 4 % 

                          Övrigt 10 % 

 

Generation 70 - Nordamerika 40 % 

                          Sverige 25 %  

                          Europa 16 % 

                          Japan 6 % 

                          Asien Exkl Japan 4 % 

                          Övrigt 11 % 

Generation 80 - Nordamerika 34 % 

                          Sverige 27 %  

                          Europa 23 % 

                          Japan 4 % 

                          Asien Exkl Japan 2 % 

                          Övrigt 10 % 
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SPP 

SPP:s generationsfonder förvaltas idag av Carl Cederberg. Bolaget erbjuder  

totalt fem generationsfonder för personer som är födda på 40-talet till och med de 

som är födda på 80-talet. Generationsfonderna 40-, 50-, 60-tal startade 1996, 70-

talsfonden startade 1998 medan 80-talsfonden startade 2000. Alla fonderna har en 

förvaltningsavgift på 0,4 procent (SPP 2012).  

 

Fondförmögenhet 

 

Generation 40 - 5 594 Mkr  Generation 50 - 13 239 Mkr 

 

Generation 60 - 13 566 Mkr  Generation 70 - 6 274 Mkr 

 

Generation 80 - 868 Mkr 

 

Riskklass 

 

Generation 40 – 3/7  Generation 50 – 5/7 

 

Generation 60 – 6/7  Generation 70 – 6/7 

 

Generation 80 – 6/7 

 

Tillgångsfördelning 

 

Generation 40 - Lång ränta 65,3 % 

                         Aktier 31,3 % 

                         Kort ränta 2,3 %  

                         Övrigt 1,0 % 

Generation 50 - Aktier 73,5 % 

                          Lång ränta 23,2 % 
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                          Kort ränta 2,7 %  

                          Övrigt 0,6 % 

Generation 60 - Aktier 91,8 % 

                          Lång ränta 5,6 %  

                          Kort ränta 2,4 %  

                          Övrigt 0,2 % 

 

Generation 70 - Aktier 93,8 % 

                          Lång ränta 3,7 %  

                          Kort ränta 2,4 %  

                         Övrigt 0,1 % 

 

Generation 80 - Aktier 93,8%  

                          Kort ränta 3,3 % 

                          Lång ränta 2,7 %  

                          Övrigt 0,2 % 

 

Geografisk fördelning 

 

Generation 40 - Nordamerika 35,4 % 

                          Sverige 28,5 %  

                          Västeuropa exkl Sverige 18,4 %  

                          Asien exkl Japan 5,8 %  

                          Japan 5,3 % 

                          Australien och Nya Zeeland 2,5 %  

                          Latinamerika 2,1 %  

                          Östeuropa 1,2 %  

                          Afrika och Mellanöstern 0,8 % 

 

Generation 50 - Nordamerika 36,6 %  

                          Sverige 28,1 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 17,9 %  

                          Japan 5,7 % 

                         Asien exkl Japan 5,7 % 

                         Australien och Nya Zeeland 2,6 %  

                         Latinamerika 1,8 %  

                         Östeuropa 0,9 % 

                         Afrika och Mellanöstern 0,7 % 

 

Generation 60 - Nordamerika 36,6 % 
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                          Sverige 28,2 %  

                          Västeuropa exkl Sverige 18 %  

                          Japan 5,6 % 

                          Asien exkl Japan 5,6 %  

                          Australien och Nya Zeeland 2,6 %  

                          Latinamerika 1,7 %  

                          Östeuropa 0,9 % 

                          Afrika och Mellanöstern 0,7 % 

Generation 70 - Nordamerika 36,7%  

                          Sverige 28,3%  

                          Västeuropa exkl Sverige 17,8% Japan 5,7%  

                          Asien exkl Japan 5,5%  

                          Australien och Nya Zeeland 2,6%  

                           Latinamerika 1,7%  

                           Östeuropa 0,9%  

                           Afrika och Mellanöstern 0,8% 

 

Generation 80 - Nordamerika 36,8 %  

                          Sverige 28,4 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 17,7 % 

                           Japan 5,6 %  

                           Asien exkl Japan 5,5 % 

                           Australien och Nya Zeeland 2,6 %  

                           Latinamerika 1,7 %  

                           Östeuropa 0,9 % 

                           Afrika och Mellanöstern 0,7 % 

 

 

Nordea 

Nordea har tio olika generationsfonder där de delas upp med intervaller om 

ungefär fem år. Fonden för de äldsta är Generation 38-44, fonden efter det är 

Generation 45-49 och det fortsätter till Generation 85-89. Alla fonder har en årlig 

avgift på 0,5 %. Ansvarig förvaltare för alla fonder är Per Walter (Nordea 2012). 

Fondförmögenhet 

Generation 40 – 293 Mkr  Generation 50 – 1762 Mkr 

Generation 60 – 1762 Mkr  Generation 70 – 1559 Mkr 

Generation 80 – 1559 Mkr 
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Riskklass 

Generation 40 – 4/7  Generation 50 – 6/7 

Generation 60 – 6/7  Generation 70 – 6/7 

Generation 80 – 6/7 

 

Tillgångsfördelning 

Generation 40 - Räntebärande papper inkl likvida medel 79,79 % 

                          Aktiefonder 15,35 % 

                          Aktier 4,87 % 

Generation 50 - Aktier 88,37 % 

                          Aktiefonder 9,71 % 

                          Likvida medel 1,92 % 

Generation 60 - Aktier 88,07 % 

                          Aktiefonder 9,72 % 

                          Likvida medel 2,21 % 

Generation 70 - Aktier 88,15 % 

                          Aktiefonder 9,73 % 

                          Likvida medel 2,12 % 

Generation 80 - Aktier 87,61 % 

                          Aktiefonder 9,72 %  

                          Likvida medel 2,67 % 

 

Geografisk fördelning 

Generation 40 - Sverige 4,85 % 

                            Europa (exkl. Sverige) 5,25 % 

                             Asien 2,04 % 

                            Nordamerika & latinamerika 6,54 % 

                            Övrigt 80,33 % 

Generation 50 - Sverige 22,68 % 

                         Europa (exkl Sverige) 26,61 % 

                         Nordamerika inkl latinamerika 32,66 % 

                         Asien (exkl. Japan) 9,65 % 

                         Japan 3,16 % 

                         Övrigt 4,82 % 

Generation 60 - Sverige 23,03 % 

                          Europa (exkl Sverige)  26,44 % 

                          Nordamerika inkl latinamerika 32,77 % 

                          Asien (exkl. Japan) 9,53 % 
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              Japan 3,15 % 

              Övrigt 5,08 % 

Generation 70 - Sverige 23,07 % 

                          Europa (exkl Sverige) 25,98 % 

                          Nordamerika inkl latinamerika 32,81 % 

                          Asien (exkl. Japan) 9,60 % 

                          Japan 3,16 % 

                          Övrigt 4,9 % 

Generation 80 - Europa 25,73 % 

                          Nordamerika inkl latinamerika 32 % 

                          Asien (exkl. Japan) 9,47 % 

                          Japan 3,06 % 

                          Övrigt 5,5 % 

 

 

Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar har åtta generationsfonder med namnen Länsförsäkringar 

Pension 2010 med intervaller om fem år upp till fonden Länsförsäkringar 2045. 

Den årliga avgiften på alla fonder är 0,5 % och ansvarig förvaltare för alla 

fonderna är Stefan Gothenby (Länsförsäkringar 2012). 

Fondförmögenhet 

Generation 40 – 1 444 Mkr  Generation 50 – 1 963 Mkr 

Generation 60 – 1 963 Mkr  Generation 70 – 1 307 Mkr 

Generation 80 – 341 Mkr 

Riskklass 

Generation 40 – 4/7   Generation 50 – 5/7 

Generation 60 – 6/7   Generation 70 – 6/7 

Generation 80 – 6/7 

 

Tillgångsfördelning 

Generation 40 - Räntebärande papper 57,38 % 

                          Aktier 42,62 % 

Generation 50 - Räntebärande papper 39,77 % 

                          Aktier 60,23 % 
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Generation 60 - Aktier 95,55 % 

                          Likvida medel 4,45 % 

Generation 70 - Aktier 95,47 % 

                          Likvida medel 4,53 % 

Generation 80 - Aktier 95,63 %  

                          Likvida medel 4,37 % 

 

Geografisk fördelning 

Generation 40 - Nordamerika 45,5 % 

                          Västeuropa exkl Sver. 22,3 %  

                          Sverige 20 % 

                          Japan 7,2 % 

                         Australien & Nya Zeeland 3,4 % 

Generation 50 – Nordamerika 39,2 % 

                           Sverige 24 % 

                           Västeuropa exkl Sverige 20 %  

                           Japan 6,1 % 

                           Asien exkl Japan 5 % 

Generation 60 -  Nordamerika 35,5 %  

                           Sverige 27,4 % 

                           Västeuropa exkl Sverige 18,7 % 

                           Asien exkl Japan 6,3 %  

                           Japan 5,6 % 

Generation 70 - Nordamerika 35,7 % 

                          Sverige 27,2 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 18,8 %  

                          Asien exkl Japan 6,2 % 

                          Japan 5,6 % 

Generation 80 - Nordamerika 36,7 % 

                          Sverige 26,4 % 

                          Västeuropa exkl Sverige 19,1 %  

                          Asien exkl Japan 5,8 % 

                          Japan 5,7 % 

                           

 

 


