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Abstract 

A reforming trend is captured showing that countries are shifting from defined benefit 

pension systems towards defined contribution systems. The reforms have been 

justified through predictions that the defined benefit systems will not manage to 

provide good enough pensions to members in the future. The newer defined 

contribution pension plans often include individual financial accounts where 

individuals have the possibility to choose how a part of their pension savings should 

be invested. Sweden was early to introduce such a system, which at the moment 

provides more than 800 funds to choose from. The aim of this thesis is to capture the 

market risk associated with these individual investments and does so by using Monte 

Carlo simulations for six selected pension funds. The method produces forecasts of 

replacement ratios, pension as percentage of pre-retirement income, for two 

hypothetical individuals: one who starts to work right after elementary school and one 

individual who starts a five year education and after graduation starts to work. The 

results show a slightly lower replacement ratio for the educated individual, which also 

is associated with a higher probability of ending up with a low replacement ratio. The 

market risk also varies between the funds, which implies that the funds should be 

chosen with great care. The study ends with arguments for an increasing paternalism 

with a carefully considered fund offering, providing fewer funds to choose from than 

today. 

 

Keywords: Defined contribution plan, Individual financial account, Market risk, 

Replacement ratio, Monte Carlo simulation. 
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1. Introduktion 

Från mitten av 90-talet har reformer av pensionssystem blivit allt vanligare runt om i 

världen. Trenden visar att det sker ett skifte från de traditionella förmånsbestämda 

systemen, i vilka de försäkrade får en pension relaterad till den slutliga lönen, mot 

avgiftsbestämda system där individen erhåller pension grundad på inbetalda medel; 

pensionsavgifter. Inte sällan innehåller de nya systemen individuella finansiella 

konton där individerna själva har möjlighet att bestämma hur sina pensionsmedel eller 

delar av dem ska investeras (Engström & Westberg 2003). 

Skiftet har sin grund i att flera länders befolkningsstruktur förändras. Populationerna 

består av allt fler äldre vilket försämrar funktionen hos sedvanliga förmånsbestämda 

system. Detta då pensionsutbetalningarna i de traditionella systemen följer en så 

kallad Pay-as-you-go-modell, vilket innebär att systemets pensionsutbetalningar helt 

finansieras av de arbetsföras inbetalningar. Som följd av den demografiska 

utvecklingen har de traditionella systemen förutspåtts att få problem och inte kunna 

upprätthålla en tillräckligt hög levnadsstandard till framtida pensionärer (Normann 

2003). 

Sverige tog tidigt steget i denna riktning genom införandet av den avgiftsbaserade 

allmänna pensionen år 1999. Av den totala pensionsavsättningen på 18,5 procent går 

2,5 procentenheter till ett individuellt pensionskonto, premiepensionen, där individen 

kan välja mellan drygt 800 fonder. Resterande del går till inkomstpensionen. I denna 

kontext är premiepensionen relativt liten. Dock har den väsentliga funktioner. 

Exempelvis bidrar den till en ökad riskspridning inom den allmänna pensionen och 

ger möjlighet till ett individanpassat sparande genom de åtskilliga 

placeringsalternativen (Barr 2013). 

Förespråkare menar att de systemen med individuella konton är mer hållbara 

gentemot demografiska förändringar men även att de ger högre avkastning än 

traditionella system (Burtless 2000). I jakten på den högre avkastningen utsätts 

systemets medlemmar dock för större risker som är förknippade med svängningar på 

de finansiella marknaderna. Den slutliga pensionens storlek beror följaktligen på hur 
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mycket individen betalat in men även hur avkastningen varit för premiepensionens 

valda placeringsalternativ. Detta kan ses som ett incitament att omsorgsfullt välja 

fonder. Dock förefaller det mindre vanligt att svenska individer gör ett aktivt 

placeringsval gällande sin premiepension. Vid millennieskiftet var det exempelvis 

cirka 2/3 av pensionsspararna som gjorde aktiva fondval och redan året efter hade den 

siffran sjunkit under 1/5 (Sundén 2004). 

Utifrån neoklassisk teori är det svenska systemets design dock svårt att kritisera. Fria 

val för individer och fritt tillträde på marknaden för de fonder som klarar standarden 

är i enlighet med teorin. Samma gäller konkurrensen på marknaden som inte är 

hämmad genom gynnande av vissa aktörer. Premiepensionens uppbyggnad kan i 

denna mening ses som liberalt paternalistisk eftersom individerna fritt får välja att 

placera sitt premiepensionskapital mellan fonderna som uppfyller bestämda kriterier. 

Denna tankegång leder osökt in på möjligheten för individerna att ta ställning till 

valen. Kanske behöver individer ökad kunskap för att kunna välja fonder. Ur detta 

perspektiv kan ett kvantifierande av de finansiella riskerna ge insikt för betydelsen av 

fondvalen.  

1.1 Motivering och syfte 

En av de finansiella riskerna beträffande premiepensionen är marknadsrisken. Med 

denna risk menas att den insparade pensionens värde kan falla genom att värdet på de 

valda fonderna i premiepensionen går ned. Nära pensionering kan en nedgång bli 

extra påtaglig. Besvarande av följande frågor kan ge viss insikt över systemets 

hållbarhet och utgöra grund för beslutsfattande:  

• Hur stor är risken att en individs pension blir ”låg” till följd av marknadens 

svängningar?  

• Hur låg kan en pension bli till följd av marknadens svängningar? 

Syftet med denna uppsats är att genom prognoser kvantifiera marknadsrisken i det 

svenska premiepensionssystemet. Således att besvara ovanstående frågor. 
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1.2 Avgränsningar 

Studien ämnar endast kvantifiera marknadsrisken associerad med premiepensionen. 

Undersökningen begränsar sig, på grund av tidsbrist, till sex av premiepensionens 

totala fondutbud och utför beräkningar för två hypotetiska individer under särskilda 

förhållanden. 

1.3 Tillvägagångssätt och resultat 

För att mäta och bedöma marknadsrisken i premiepensionen används simuleringar 

och konstrueras prognoser. Via en matematisk modell estimerar vi den allmänna 

pensionen för en privat arbetare som inleder sitt arbetsliv vid 19-års ålder och en 

tjänsteman som påbörjar högskolestudier vid 19-års ålder, år 2013. Den utbildade 

individen genomgår en femårig utbildning och börjar sedan arbeta som privat 

tjänsteman. De två individerna arbetar till sin pensionering vid 65-års ålder. Utifrån 

sex olika placeringsalternativ i premiepensionen estimeras pensionen i relation till 

slutlig lön, kompensationsgrad.  

Genom simuleringar skapas fördelningar över kompensationsgraden och resultaten 

visar att risken att erhålla en låg pension finns och att dess storlek varierar med 

placeringsalternativen. Risken är något högre för tjänstemannen1 än för arbetaren. 

Ytterligare beskrivningar återfinns i senare kapitel. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av pensionssystem i stort för att övergå till en 

djupare inblick i det svenska pensionssystemet. I kapitel 3 ges sedan en överblick av 

tidigare studier av pensionssystem, fokus ligger på studier med simulering som 

analysverktyg. I det efterföljande kapitlet, teoretisk referensram, återges teorin denna 

studie förhåller sig till vilket följs av en databeskrivning i kapitel 5. Det empiriska 

tillvägagångssättet och dess modell beskrivs utförligt i kapitel 6. Resultaten och en 

kontroll av dessa presenteras sedermera i kapitel 7 och följs upp med en analys i 

kapitel 8. Slutligen konkluderas uppsatsen med en slutsats i kapitel 9. 

                                                
1 Tjänsteman böjs till bestämd form, tjänstemannen. Detta görs genomgående men ska inte ses som en 
genusladdad benämning. Lönerna är baserade på genomsnitt för män och kvinnor, en tjänsteman kan 
således vara både en man eller en kvinna.  
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2. Pension 

Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få en överblick av pensionssystemens 

betydelse och funktion i stort, men främst ge läsaren en fördjupad inblick i det 

svenska pensionssystemets uppbyggnad. 

Pensionssystem upprättas för att vidmakthålla en viss levnadsstandard efter avslutat 

arbetsliv. För att lyckas med detta krävs främst två funktioner, en mekanism för 

konsumtionsutjämning och en försäkringsmekanism. Mekanismen för 

konsumtionsutjämning möjliggör en omfördelning av konsumtion under den 

arbetsverksamma tiden till konsumtion som pensionär. Då individer dessutom lever i 

en ovisshet, gällande livslängd, försvåras planeringen av eget sparande till pension. 

Därav existerar ett behov för individer att genom pensionssystemen försäkras mot 

denna ovisshet (Barr 2013).  

I takt med den ökade medellivslängden har pensionen kommit att bli en allt viktigare 

fråga för beslutsfattare och pensionssparare. Den demografiska utvecklingen gör att 

populationerna består av fler äldre. Detta kan leda till påfrestningar av 

pensionssystemen då en ökad livslängd innebär fler år utanför arbetskraften som i sin 

tur åläggs försörja en större andel pensionärer under en längre tid. De traditionella 

förmånsbestämda systemen har förutspåtts ej klara av dessa påfrestningar vilket har 

lett till det trendmässiga skiftet (Engström 2013). 

2.1 Förmåns- kontra avgiftsbestämda pensionssystem 

Länder har olika förutsättningar vilket kan förklara användandet av olika 

pensionssystem. Därför finns det inte nödvändigtvis något pensionssystem som under 

alla omständigheter är bättre än något annat (Barr & Diamond 2008). Rent strukturellt 

skiljer sig de förmånsbestämda och de avgiftsbestämda systemen åt. I ett 

förmånsbestämt system är pensionen direkt relaterad till individens lön. Exempelvis 

baserades pensionen, med det tidigare svenska förmånsbestämda systemet (Allmän 

tilläggspension), på de 15 arbetsår med högst lön. I ett avgiftsbaserat system ligger 

istället den ackumulerade pensionsinbetalningen och dess avkastning till grund för 

pensionen (OECD 2011).  
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Ett pensionssystem som omfattar stor del av befolkningen och ger samtliga 

medlemmar en god ersättning kan antas förmånligt. Effektiviteten av ett system kan 

bedömas utifrån hur stor andel av befolkningen som systemet omfattar – 

täckningsgrad – och till vilken nivå pensionen uppnår i förhållande till slutlig lön – 

kompensationsgrad. Vid en hundraprocentig täckningsgrad innefattas hela 

befolkningen i systemet. För att nå denna nivå upprättas i många länder skyddsnät 

som beräknas garantera en lägsta levnadsstandard, en minimum-nivå av 

pensionsersättning som är oberoende av individers yrkesverksamma liv (OECD 

2011). I det svenska systemet motsvaras skyddsnätet av garantipensionen. 

Kompensationsgraden indikerar, till skillnad från täckningsgraden, hur stark 

konsumtionskraften är vid pensionering. Om enbart maximering av individernas 

nyttofunktioner av inkomst beaktas skulle en optimal kompensationsgrad vara lika 

med 1. Då är konsumtionskraften samma innan som efter pensionering. Inkluderas 

däremot nyttan som erhålls vid ledighet så behöver inte kompensationsgraden uppgå 

till 1 för att nyttomaximera. En optimal kompensationsgrad är således svår att 

fastställa. I åtskilliga studier förklaras dock att en rimlig kompensationsgrad är 2/3 av 

slutlig lön (Cannon & Tonks 2013; Blake, Cairns & Dowd 2001; Diamond 1977). 

För individen uppkommer skillnader beroende på vilket system den omfattas av. När 

förmånsbestämda system överges framför avgiftsbestämda system med individuella 

konton sker en omfördelning av risker. Ett förmånsbestämt system ger, som tidigare 

nämnts, en pension som är relaterad till den slutliga lönen. Denna pension är 

vanligtvis indexerad med inflationen. I det förmånsbestämda systemet är enbart den 

enhet som förser individen med pension, exempelvis staten, utsatt för de finansiella 

riskerna. I avgiftsbestämda system existerar däremot även ekonomiska risker för 

individen. Risken för att inbetalda medel blir otillräckliga genom perioder av 

sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet, deltidsarbete eller barnavård är exempel på 

detta.2 Den mest omtalade risken som individen utsätts för är dock den associerad 

med avkastningen på det fonderade kapitalet. Med detta menas risken för att värdet på 

individens pensionsfond faller, genom att priset på tillgångarna i fonden går ned. En 

                                                
2 I bl.a. Sverige sker pensionsavsättning även vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet och 
barnavård. Dock inte lika stor som vid fulltidstjänst.  
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nedgång av fondvärdet kan få allvarliga konsekvenser, särskilt nära pensionering 

(Blake et al. 2001).  

Under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet uppdagades svagheter i det 

svenska pensionssystemet, exempelvis ansågs systemet finansiellt instabilt, och år 

1994 beslutades det om en reform, som trädde i kraft första januari 1999. Reformen 

innebar att Sverige övergick från ett förmånsbestämt system till ett avgiftsbestämt 

system med individuella finansiella konton. Syftet med det ”nya” pensionssystemet 

var att det skulle upprätthålla finansiell hållbarhet genom att bättre följa den 

samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen (Engström och Westerberg 

2003). Grundtankarna bakom övergången var dessutom att skapa ett klart samband 

mellan inkomst och pension samt göra det rättvist mellan generationer. Därtill skulle 

utformningen möjliggöra viss frihet så att delar av pensionssparandet kan 

individanpassas (Barr 2013). 

2.2 Den allmänna pensionen 

För att konstruera ett robust system har den allmänna pensionen utformats i tre delar; 

inkomstpension, premiepension och garantipension (se Figur 2.1). Till 

inkomstpensionen och premiepensionen avsätts årligen 16 procent respektive 2,5 

procent av pensionsunderlaget, via arbetsgivarens inbetalning av sociala avgifter. 

Avsättningen sker månadsvis, dock fullbordas själva insättningen till 

pensionssystemet en gång per år när de faktiska inkomsterna är fastställda av 

skatteverket. Pensionsunderlaget består av skattepliktig inkomst samt 

pensionsgrundande ersättningar som t.ex. bidrag för studerande, sjukersättning och 

aktivitetsersättning. Detta gäller upp till en årlig ersättningsnivå på 7.5 

inkomstprisbasbelopp3. Inkomst över denna summa är inte pensionsgrundande, dock 

tillfaller avsättning utöver maxgränsen Pensionsmyndigheten. Garantipensionen utgör 

ett skyddsnät för de individerna med otillräcklig pension. Någon specifik avsättning 

till garantipensionen sker inte (Pensionsmyndigheten 2013H).  

                                                
3 Totalbelopp per år är 424 500 kr (56 600*7,5), motsvarande en månadslön på 35 375 kr (Skatteverket 
2013)  
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Den allmänna pensionens syfte är att upprätthålla en viss levnadsstandard för 

individen efter avslutat arbetsliv. Pensionssystemet är en del av den skattefinansierade 

socialförsäkringen och omfattar alla som är födda 1954 eller senare.4 Vad som skiljer 

premiepensionen från inkomstpensionen, förutom avsättningen, är att individen själv 

kan välja karaktär på placeringen av premiekapitalet. Uppdelningen av 

pensionsavsättningen har huvudsakligen fyra förklaringar. Den första är att 

inkomstpensionen finansierar de nuvarande pensionärerna och på så vis har en nära 

koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen. Premiedelen har rättfärdigats 

genom att den möjliggör riskspridning inom den allmänna pensionen, skapar 

möjlighet för ett individanpassat sparande samt ger individer chansen att tillgodogöra 

sig en riskpremie5 (Engström 2013). 

Figur 2.1. Det allmänna pensionssystemet 

Not: Egenarbetad figur. 

2.2.1 Inkomstpension 

Majoriteten av pensionsavgiften, 86,5 procent, avsätts till inkomstpensionen och 

förvaltas av staten. För varje avsatt krona erhålls rätt till pension, pensionsrätter. Den 

                                                
4 Personer födda mellan 1937-1953 omfattas av både det gamla och det nya systemet. Personer födda 
innan 1937 omfattas enbart av det gamla systemet. 
5 Extra avkastning som kompensation för högre risk. 

Försäkringskassan 

1-4, 6:e 
AP-fonderna 

7:e 
AP-fonden 

Privat 
Fondbolag 

A 

16 % 2,5 % 

Ålderspension 18,5% 

Statsbudgeten 

Inkomstpension Premiepension Garantipension 
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totala pensionsrätten baseras på hela livsinkomsten och beräknas årligen för 

pensionsspararna. Upp till en bruttolön på 35 375 kronor per månad (2013) baseras 

pensionsrätterna på hela beloppet. Inkomst över denna nivå ger, som tidigare nämnt, 

ingen extra pension trots att arbetsgivaren betalar avgifter för den högre inkomsten. 

Fram till uppnådd pensionsålder förräntas värdet på den totala insamlade 

pensionsrätten. Förräntningen bestäms efter inkomstindex, ett mått på den 

genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Om inkomstnivåerna för de 

förvärvsaktiva ökar, stiger inkomstindex, vilket ger en motsvarande ökning av 

förräntningen på inkomstpensionens pensionsrätter (Pensionsmyndigheten 2013E).  

Inkomstpensionen betalas ut efter ett fördelningssystem med konceptet att ett års 

utbetalningar finansieras av årets inbetalningar. När överskott uppstår förvaltas 

kapitalet av de allmänna pensionsfonderna (AP) 1:a till 4:e samt den 6:e, även kallat 

buffertfonderna (Pensionsmyndigheten 2013F). Genom att fördelningssystemet är 

självständigt krävs att pensionsavgifterna (inbetalningarna) och buffertfonderna 

tillsammans kan finansiera utbetalningarna till pensionärerna. För att 

pensionssystemet ska garantera långsiktig stabilitet används en balanserings-

mekanism. Kvoten mellan pensionssystemets tillgångar och skulder kallas balanstal. 

När balanstalet understiger 1, då systemets skulder överstiger dess tillgångar, 

tillämpas balansering. Detta innebär att indexeringen av pensionskapitalet minskar 

och sker med ett balansindex istället för inkomstindex. Systemet kommer, genom 

balanseringen, åter i balans eftersom utgifterna minskas. I ett långsiktigt perspektiv 

kan alltså inte ett varaktigt underskott uppstå (Pensionsmyndigheten 2013E). 

2.2.2 Premiepension 

Premiepensionen har skapats med målet att uppfylla tre huvudsakliga syften. Ett syfte 

är att utgöra möjligheten för individer att erhålla en riskpremie. I ett renodlat 

fördelningssystem, så som inkomstpensionen, är avkastningen relativt säker men 

begränsad till den ekonomiska utvecklingen. Genom premiedelen investerar 

pensionsspararna i kapitalmarknaden och tanken är att individer ska kunna erhålla en 

högre avkastning som är relaterad till den högre risken på kapitalmarknaden. 

Uppdelningen mellan inkomstpension och premiepension har, trots detta, dessutom 

syftet att minska den totala risken i den allmänna pensionen genom att kapitalet 
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diversifieras. Det tredje syftet är att möjliggöra ett pensionssparande anpassat till 

individen genom olika placeringsalternativ. Risktolerans, inkomst, ålder samt annat 

sparande ska kunna vägas in när individen fattar beslut om sin premiepension 

(Engström 2013).  

Innan skatteverket fastställt årets pensionsgrundande inkomst förvaltas månads-

avsättningarna tillfälligt av Pensionsmyndigheten. När den slutliga avsättningen är 

fastställd överförs denna till pensionsspararens valda placeringsalternativ. 

Premiekapitalet kan fördelas mellan en till fem premiefonder,6 bortsett från de statliga 

alternativen som inte går att kombinera. Det totala placeringsutbudet består av 840 

fonder indelade i fyra kategorier (se Tabell 2.1). Individerna som inte gjort ett aktivt 

placeringsval av premiepensionskapitalet har automatiskt sina pengar placerade i 

standardalternativet AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), en 

generationsfond förvaltad av den Sjunde AP-fonden (Pensionsmyndigheten 2013G). 

Som mål har fonden att nå en högre avkastning än genomsnittet för samtliga fonder i 

utbudet (AP7 2013A). Ett karaktäriserande drag gällande fondens förvaltning är 

användningen av hävstång. Detta är ett finansiellt instrument som belånar kapital på 

det investerade kapitalet och på så vis ökar riskexponeringen mot marknaden. I AP7 

Såfa:s fall är hävstången 1,5 vilket innebär att varje krona investerad i fonden har en 

utväxling på 1,5 gånger marknadsutvecklingen, både i upp och nedgång. När 

individer som investerat i AP7 Såfa närmar sig pensionering omfördelas delar av 

kapitalet från AP7 Aktiefond till, den mindre riskfyllda, AP7 Räntefond för att 

minska svängningarna och därmed säkra pensionskapitalet (AP7 2013B). I Tabell 2.1 

presenteras det totala fondutbudet i premiepensionen efter fondkategori med en 

kolumn för de statliga alternativen.  

  

                                                
6 En förklaring av fond och fondtyper återges i Appendix A – Fond. 
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Tabell 2.1. Premiepensionens totala fondutbud efter kategori, augusti 2013 

 
Kategori Antal 	   Statliga alternativ 
Aktiefonder 582 

	  
 

Svenska	   227  AP7 Aktiefond 
Utländska	   355  

	  Räntefonder 134 
	   	  Svenska	   56  AP7 Räntefond 

Utländska	   78  
	  Blandfonder 90 

	   	  Svenska	   47  AP7 O. B. F. 
Utländska	   43  

	  Generationsfonder      34 
	   	  Svenska	   28  AP7 Såfa 

Utländska 6    

Totalt: 840 
	   	  

Not: Egenarbetad tabell baserad på data från Pensionsmyndigheten. Förkortningarna O. B. F. står för 
de statliga alternativen Offensiv, Balanserad och Försiktig.  

2.2.3 Garantipension  

Garantipension betalas ut från statsbudgeten som en utfyllnad till den som inte har 

arbetat ihop en tillräcklig stor ålderspension. Upprättandet av detta skyddsnät är till 

för att vidmakthålla att pensionsutbetalningar inte faller under en viss nivå. 

Garantipensionen betalas först från det att individen uppnått 65-års ålder och baseras 

på prisbasbelopp. Maximalt kan en ensamstående erhålla motsvarande 7 899 kronor 

per månad (Pensionsmyndigheten 2013D).7 

2.3 Utbetalning 

Som pensionär likställs pensionen som erhålls med inkomst och beskattas därefter. 

För att bestämma storleken på pensionsutbetalningarna från inkomst- och 

premiepensionen används delningstal. Delningstalen portionerar ut det kapital som 

sparats ihop, fördelat på den beräknat återstående tiden som pensionär. Talen är 

baserade på data, från Statistiska centralbyrån (SCB), över den förväntade livslängden 

vid pensionering och antas lika för män och kvinnor men skiljer sig mellan årskullar. 
                                                
7 Det maximala beloppet är 2,13 prisbasbelopp årligen, motsvarande 94 785 kr per år (44 500 * 2,13) 
(Skatteverket 2013).  
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För inkomst- och premiepensionen används olika delningstal eftersom 

beräkningssätten skiljer sig. Beräkningsmetoden för inkomstpensionen är fastställd 

enligt lag medan delningstalet för premiepensionen beräknas enligt 

försäkringsmässiga principer (Birkholz 2013). 

Fram till pensionering förändras inte bara individers pensionssaldon med 

förräntningen på pensionskapitalet. Årligen påverkas behållningen dessutom av 

arvsvinster, rabatt på fondavgifter och administrationsavgifter. Arvsvinster är kapital 

som överförs till pensionsspararna från individer som avlidit. Årligen betalas också en 

del av fondavgifterna tillbaka till fondspararna. Vissa fondbolag använder sig av 

fondrabatter som betalas ut till pensionsspararna som investerat i fonden. 

Pensionssaldot reduceras även med en administrationsavgift som är ämnad att täcka 

administrativa kostnader och kostnader för att tillhandahålla och publicera 

information om den allmänna pensionen (Pensionsmyndigheten 2013C). 

Vid pensionering och uttag av premiepensionen finns det två val, traditionell 

livförsäkring eller fondförsäkring. Väljer en individ det traditionella alternativet 

betalas en garanterad nivå och eventuell ränta ut efter Pensionsmyndighetens 

kapitalförvaltning (Pensionsmyndigheten 2013A). Väljs fondförsäkringsalternativet 

baseras utbetalningarna årsvis med avseende på värdet av fonderna. Den ihopsamlade 

premiepensionen kan ej tas ut i någon annan form än pension. Däremot kan ett 

efterlevnadsskydd tecknas först vid pensionering vilket möjliggör att en del av 

premiepensionen tillfaller efterlevande make, maka eller registrerad partner 

(Pensionsmyndigheten 2011). 

Efter pensionering får pensionärer ta del av inkomstutvecklingen i förtid genom en 

tillväxtnorm på 1,6 procent. Vid varje års slut fastställs den faktiska 

inkomstutvecklingen och den antagna ökningen, och således förräntningen, justeras 

med ett följsamhetsindex. Följsamhetsindexering innebär följaktligen att pensionerna 

regleras i takt med utvecklingen av inkomstindex, eller balansindex under vissa år, 

samma index som används vid förräntning av inkomstpension innan pensionering 

(Pensionsmyndigheten 2013E).  
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2.4 Tjänstepension och privat pensionssparande  

Utöver den allmänna pensionen betalar ofta arbetsgivaren in pension direkt till 

arbetstagarna. Cirka 90 procent av de anställda i den svenska arbetsföra populationen 

omfattas av en sådan tjänste-, även kallad, avtalspension. Arbetsgivaren avsätter 

medel, i relation till inkomsten, till ett pensionssparande åt arbetstagaren. 

Avsättningens storlek beror på vilket avtal som gäller. Ofta är det fastslaget i de 

kollektivavtal som de fackliga organisationerna arbetat fram ihop med arbetsgivarna 

(Pensionsmyndigheten 2013H). Många väljer även att ha individuellt 

pensionssparande (IPS). Vid privat pensionssparande väljer individen helt själv 

karaktär och omfattning av sparandet. För att öka IPS-sparandet har staten infört 

subvention för personligt pensionssparande, där 12 000 kronor per år är avdragsgillt 

på deklarationen. Det innebär att beskattning på kapitalet skjuts upp och sker först när 

de tas ut i pension (Aktiespararna 2013).  

3. Litteraturöversikt 

I helhet finns det en mängd studier av pensionssystem. Flera av dessa studerar olika 

systems prestation. I fall där det svenska systemet stått i fokus är det ofta premiedelen 

som analyseras och främst individernas agerande. Det tycks dock finnas luckor att 

fylla när det kommer till kvantifierande av marknadsrisken i den svenska 

premiepensionen.  

Studier som ämnar att genom prognoser beräkna individers pensionsutbetalningar 

bygger ofta på matematiska modeller med krav på åtskilliga antaganden. Ett aktuellt 

exempel är en prognosstudie utförd av Mielczarek (2012) på Polens pensionssystem. 

Landet övergav sitt förmånsbestämda pensionssystem 1999 samma år som Sverige. 

Ett avgiftsbaserat system med individuella konton uppkom även i detta fall, systemets 

uppbyggnad liknade dessutom Sveriges konstruktion. Pensionsavgiften (19,52 %) 

delades upp i två delar varav den största (12,22 %) överfördes till en statligt förvaltad 

fond och den mindre delen överfördes till individuella konton där 22 privata 

placeringsalternativ fanns att välja mellan. År 2011 genomfördes en förändring av 

pensionssystemet. Avsättningen till det individuella kontot (7,3 %) delades upp i 
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ytterligare två delar varav den ena kom att överföras till en statligt förvaltad fond och 

den andra, på samma vis som tidigare, till ett individuellt konto med individernas 

valda placeringsalternativ. För att jämföra systemet innan och efter förändringen år 

2011 byggde författaren matematiska ackumuleringsmodeller för att prognosticera 

den framtida totala pensionsbehållningen från pensionssystemets två varianter av 

individuella konton.  

Som grundmodell framställs en individ som inleder sitt sparande till pension vid 25-

års ålder och sparar oavbrutet fram till pensionsdagen. Värdet av den totala 

pensionsbehållningen vid pension beror på lönen och dess utveckling samt 

värdeförändringen på den statliga och de privata fonderna. För varje period simuleras 

utvecklingen på lönen och fonderna utifrån historiska distributioner. Det framtida 

priset på fonderna modelleras genom en standardiserad metod kallad geometrisk 

Brownsk rörelse. Metoden beskriver prisförändringen genom en stokastisk process 

med ett konstant väntevärde som distraheras av en slumpvis faktor (Jorion 2001).  

Utfallsdistributioner för flera individer och båda varianter av systemet jämförs och 

slutligen konkluderas att förändringen år 2011 minskat marknadsrisken för samtliga. 

Prognoserna av Mielczarek (2012) visar på den värdemässiga förändringen av den 

totala pensionsbehållningen vid pensionering. Resultaten redovisas som slutvärden 

och marknadsrisk på pensionsportföljer. Om resultaten presenterats i relation till 

slutlig lön hade konsumtionsutjämningen skildrats, jämförelsen genomförs dock på en 

begränsad del av pensionssystemet där denna funktion inte står i fokus. 

Konsumtionsutjämningen beskrivs generellt som väl fungerande i förmånsbestämda 

system. De avgiftsbaserade systemen förknippas däremot inte alltid med lika god 

prestation. Blake et al. (2001) modellerar avgiftsbaserade pensionssystem i syfte att 

nå en kompensationsgrad som är lika för förmånsbestämda och avgiftsbaserade 

system. Som utgångspunkt förklaras en genomsnittlig förmånsbestämd pension uppgå 

till 2/3 av slutlig lön i Storbritannien. Författarna har som mål att utforma 

avgiftsbaserade system som med en viss sannolikhet uppnår denna andel av slutlig 

lön. I och med detta förfarande kvantifierar de risken för att pensionen ska vara lägre 

än målet på 2/3 av slutlig lön. Blake et al. (2001) byggde en ackumuleringsmodell 

med en individ som börjar betala till sin pension på sin 25-årsdag och som 
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pensioneras 40 år senare. I modellen antas den inbetalda pensionen fördelas, genom 

olika placeringsstrategier, mellan sex mer eller mindre riskfyllda tillgångar (UK 

equities, UK bonds, UK property, UK T-bills, US equities och US bonds). Den 

framtida avkastningen på tillgångarna förutspås med olika prismodeller, exempelvis 

med en Bootstrap-modell, Monte Carlo-simuleringar utförs sedermera för var och en 

av prismodellerna och placeringsstrategierna. Dessa resulterar i distributioner över 

förhållandet mellan uppnådd pension, med författarnas avgiftsbestämda modeller, och 

den förmånsbestämda pensionen på 2/3 av slutlig lön. Resultaten visar en märkbar 

spridning mellan modellerna och strategierna och utifrån dessa dras tre huvudsakliga 

slutsatser. Den första är att de avgiftsbestämda pensionssystemen kan få det svårt att 

nå upp till en pension på 2/3 av slutlig lön. Den andra slutsatsen är att Value-at-risk-

bedömningar är känsliga beroende på vilken allokeringsmetod som används. Den 

tredje slutsatsen är att statiska allokeringsstrategier med stor andel aktier ger bättre 

resultat än dynamiska strategier. Den sista menar författarna är extra intressant då 

generationsfonder anses vara en viktig del av de avgiftsbaserade pensionssystemen. 

Prognosstudier av det svenska systemet är mindre vanliga. Normann (2003) 

sammanställer dock prognoser över de svenska pensionsspararnas 

kompensationsgrader på uppdrag av Pensionsforum.8 För fyra heltidsarbetande 

yrkesgrupper (låginkomsttagare; sjuksköterskor och metallarbetare, 

höginkomsttagare; läkare och civilingenjörer) beräknas hur stort privat 

pensionssparande som behövs för att uppnå en viss nivå av slutlig lön i pension. 

Författaren baserade sina beräkningar på uppgifter om personer födda 1957 och vid 

studiens tidpunkt var 45 år gamla. Till skillnad från Blake et al. (2001) antas en rimlig 

kompensationsgrad vara 4/5 av slutlig lön vilket kan förklaras genom ett inkluderande 

av fler sparformer. Resultaten som presenteras visar att låginkomstgrupper som 

sjuksköterskor och metallarbetare behöver ett privat pensionssparande på 3 100 

kronor respektive 2 200 kronor per månad för att uppnå en kompensationsgrad på 4/5. 

För civilingenjörer och läkare uppnås 4/5 av lönen genom ett pensionssparande på 1 

800 respektive 1 050 kronor per månad. Sparandet är netto efter det statliga 

skatteavdraget. Enligt resultaten existerar relativt stora skillnader, i hur mycket som 

                                                
8 En oberoende ideell förening som har i uppgift att följa det svenska pensionssystemet. 
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behövs att spara, mellan individer som arbetar inom olika yrkeskategorier. 

Skillnaderna beror på de varierande storlekarna av tjänstepensionen.  

Utöver skillnader härstammande från tjänstepension kan olikheter individer emellan 

uppstå i den allmänna pensionen. Via premiepensionens valfrihet resulterar 

kapitalavkastningen annorlunda beroende på individernas placeringsval. Detta kan 

vara en anledning till att åtskilliga studier av premiepensionen genomförts. Eftersom 

Sverige dessutom var tidiga, bland OECD-länderna, med denna typ av individuella 

pensionskonton har det svenska systemet kommit att analyseras av internationella 

aktörer. Barr (2013) genomför exempelvis en teoretisk granskning av det svenska 

pensionssystemet och når slutsatsen att systemet inte är i kris. Dock menar författaren 

att det existerar svagheter som i framtiden förväntas äventyra systemets effektivitet. 

Det argumenteras exempelvis för att ett överflöd av fondval i premiepensionen är 

ineffektivt då en hög andel individer har sin pension placerad i standardalternativet 

AP7 Såfa. En ytterligare förklaring till det låga antalet aktiva val har setts bero på den 

finansiella oro som rått sedan början av 2000-talet. Den har lett till en ökad osäkerhet 

gällande individers investeringsbeslut och därav kommit att försvåra för 

pensionssparare (Antolín & Stewart 2009). 

Enligt en studie av Engström & Westerberg (2003) är individerna som trots allt väljer 

något annat alternativ framför AP7 Såfa generellt de med erfarenhet av finansiell 

verksamhet och/eller högre utbildning. Yngre individer gör dessutom aktiva val i 

större utsträckning än äldre. Dock visar Munnell & Sundén (2004) att pensionssparare 

generellt gör ett fondval som de sedan står fast vid tills pensionering. 

4. Teoretisk referensram 

Detta kapitel fungerar som ett ramverk för den teori som ligger till grund för den 

empiriska modelleringen och således bedömningen av marknadsrisken i 

premiepensionen.  

4.1 Finansiella risker 

Risken anknuten till en investering brukar inom finansiell teori definieras som graden 

av osäkerhet över framtida avkastning. Investeringar på kapitalmarknaden är utsatta 
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för flera typer av finansiella risker som brukar klassificeras efter ur osäkerhetens 

ursprung (J.P.Morgan/Reuters 1996).  

• Marknadsrisk beskriver graden av osäkerhet över framtida avkastning 

medförd av förändrade marknadsförhållanden, med förändrade priser på aktier 

eller ränteförändringar som orsaksexempel.  

• Kreditrisk innebär risken för att en motpart inte kan fullfölja sin del av ett 

kontrakt.  

• Likviditetsrisk är risken för att en tillgång ej kan omsättas till likvida medel.  

• Operativ risk kan definieras som risken för att tekniska fel eller olyckor 

inträffar vid hantering av transaktioner. 

• Legala risker kan sammanfattas som risken för att en transaktion saknar 

genomförbarhet enligt lag (Jorion 2001).  

4.2 Value at risk 

Ett av de enklaste måtten på risk för en finansiell tillgång är avkastningens volatilitet, 

eller i statistisk terminologi, standardavvikelse. Måttet har dock en svaghet eftersom 

det ej tar hänsyn till riktningen tillgångens värde rör sig. I en riskanalys förefaller 

potentiella stigningar av värde överflödigt. För investerare kan risken förknippad med 

en tillgång ses som oddsen för eventuella förluster. Inom området riskhantering är 

begreppet Value at Risk vanligt förekommande. Uttrycket syftar på ett riskmått som 

beskriver potentiella förluster för en tillgång. Statistiska tillämpningar används för att 

beräkna den största förväntade förlusten för en given framtid, under normala 

marknadsförhållanden, för en specifik signifikansnivå. VaR kan alltså ses som ett 

mått för att mäta de värsta tänkbara utfallen för en given framtid och ge en bild av 

potentiella förluster. Beräkning kräver tre grundläggande delar och kan beräknas 

huvudsakligen på tre vis. De grundläggande delarna utgörs av tidsperiod, 

konfidensnivå samt enhet av förlust. Därmed behövs tre specifikationer göras för att 

kunna beräkna VaR för en tillgång. Hur långt fram i tiden skall förlusten estimeras, på 

vilken signifikansnivå och hur ska uppskattningen av förlusten presenteras. Vidare 

sker beräkningen med varians-kovarians-metoden, Monte Carlo-simulering eller med 

en historisk metod. Vid tillämpning av den förstnämnda metoden antas avkastningen 
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vara normalfördelad. Beräkningen av risken kräver således bara två mått, väntevärde 

för tillgångens avkastning samt standardavvikelse. Därefter kan den normalfördelade 

avkastningsdistributionen återge den största förlusten för den givna framtiden och 

konfidensnivån. Med Monte Carlo-simulering, som fått sitt namn från det berömda 

casinot, genereras ett stort antal slumpmässiga utfall för avkastningen som appliceras 

på tillgångens värde. Detta ger distribution av framtida värden på tillgången som 

möjliggör beräkning av VaR för den givna konfidensnivån. Med en historisk metod 

används enbart data över historisk avkastning för att konstruera en distribution. 

Historien antas upprepa sig och genom utfallen beräknas sedermera VaR. 

4.2.1 Monte Carlo-simulering 

Monte Carlo-simulering anses vanligen vara ett starkt verktyg för beräkning av Value 

at Risk. Via simuleringar skapas ett stort antal framtida utfall av en tillgångs värde 

som tillsammans utgör en fördelning. VaR kan sedan direkt utläsas från 

distributionen. För att kunna utföra en simulering krävs dock en modell av 

prisutvecklingen för tillgången i fråga. Vanligtvis beskrivs finansiella tillgångars 

värdeutveckling som en stokastisk process då värdet utvecklas på ett slumpmässigt 

sätt över tid. En vanlig modell av prisrörelser för finansiella instrument kallas 

geometrisk Brownsk rörelse (GBR). Med modellen byggs en tillgångs prisutveckling 

(dP/P) upp, likt en generaliserad Wiener-process, av två komponenter enligt Formel 

4.1. Rörelsen består av en förväntad drift för tillgångens avkastning (µ) samt en 

slumpmässig normalfördelad term anknuten till avkastningens standardavvikelse (σ), 

som stör utvecklingen. Väntevärdet och standardavvikelsen antas vara konstanta och 

prisutvecklingen oberoende mellan tidsperioderna. Detta innebär i sin tur att 

avkastningen är approximativt normalfördelad med väntevärdet µ och 

standardavvikelsen σ. Priset på tillgången i framtiden är däremot log-normalfördelad 

(Hull 2003). 

𝑑𝑃
𝑃 = 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧                                                                                                                                                                                                                            (4.1) 

När GBR appliceras brukar den naturliga logaritmen av prisutvecklingen simuleras 

istället för prisutvecklingen per se. Detta sker framförallt med anledning av att 

prisutvecklingen beskrivs mer exakt då den är uttryckt som en kontinuerligt 
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kapitaliserad ränta än exempelvis enkel årsränta. Därtill är det ett vanligt förfarande 

vid prissättning av derivat. Utvecklingen för tillgången sker, på samma vis som innan, 

genom två komponenter. Formel 4.2 uttrycker förhållandet, som nås med hjälp av ett 

matematiskt lemma. Den kontinuerligt kapitaliserade prisutvecklingen har en drift 

lika med avkastningens väntevärde subtraherat med dess halva varians samt en 

varierande komponent lika med avkastningens standardavvikelse. 

𝑑𝑙𝑛  𝑃 = 𝜇 −
𝜎!

2 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧                                                                                                                                                                                (4.2) 

Eftersom väntevärdet och standardavvikelsen är konstanta blir den kontinuerligt 

kapitaliserade avkastningen approximativt normalfördelad med ett väntevärde lika 

med driften och standardavvikelsen lika med den varierande komponenten enligt 

Formel 4.3.  

𝑙𝑛   𝑃! 𝑃!   ~  𝜙 𝜇 −
𝜎!

2 𝑡  ,𝜎 𝑡                                                                                                                                                         (4.3) 

Prisutvecklingen mellan idag och tiden T (PT/P0) är normalfördelad samtidigt som 

priset på tillgången tiden T är log-normalfördelad. En geometrisk Brownsk rörelse 

beskrivs följaktligen som en log-normalfördelad diffusionsprocess vilket innebär att 

värdet vid en given framtida tidpunkt endast beror på värden vid senast kända 

tidpunkt.  

När det framtida priset PT är log-normalfördelad antar, som följd, de simulerade 

utfallen en log-normal distribution. Som återges i Figur 4.1 kännetecknas 

fördelningen av en positiv skevhet (skewness) av väntevärdet jämfört med medianen 

eftersom vissa höga värden höjer väntevärdet (Hull 2003). 
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Figur 4.1. Log-normalfördelning 

 

Not: Egenarbetad figur. 

Vid tillämpning av Monte Carlo-simulering med en GBR-utveckling används en 

slumptalsgenerator för att bestämma de slumptal som karakteriserar den geometriska 

rörelsen. Talen, som ofta slumpas från en standard-normalfördelning, brukar kallas 

pseudo-slumptal9 eftersom de följer en algoritm med förutbestämda regler. Att anta en 

normalfördelad avkastning är inte nödvändigt men kan i flera fall resultera i en rimlig 

spegling av verkligheten. Även en likformig fördelning eller hypotetisk fördelning 

anpassad efter historisk data kan användas.  

Eftersom Monte Carlo-simuleringen skapar en total fördelning av utfall möjliggörs 

beräkning av förluster bortom en enskild VaR-nivå. Detta anses i flera fall vara en 

stark egenskap hos metoden. Modellen möjliggör dessutom inkludering av flera 

riskfaktorer och kan integrera strukturella förändringar av tillgångar med tidens gång. 

Den största nackdelen med Monte Carlo-simulering anses dock vara beräkningstiden. 

Ju fler tillgångar som inkluderas desto fler simuleringar behöver genomföras. Redan 

vid några få tillgångar krävs ett stort antal simuleringar och således lång tid. En annan 

                                                
9 Inte fullständigt slumpmässig. 
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möjlig svaghet åligger dess underliggande prismodell som kan skilja sig från den 

verkliga prisutvecklingen (Jorion 2001).  

4.2.2 Bootstrap-simulering 

Ett alternativ till generering av prisutveckling med en hypotetisk fördelning är att låta 

utvecklingen projicieras genom slumpmässiga val från den historiska distributionen 

med återläggning. Förfarandet, som kallas Bootstrap-simulering, har vissa fördelar. I 

jämförelse med generering via en hypotetisk distribution krävs inga antaganden om 

fördelningens natur, dessutom inkluderas avvikelser från normalfördelningen vilket 

finansiella tillgångar vanligtvis associeras med. Distributionen av en finansiell 

tillgångs avkastning beskrivs ofta som utsatt för leptokurtosis, ”fetare svansar” på 

fördelningen. Bootstrap-simuleringen har dock en svaghet, om antalet observationer 

är lågt kan approximationen bli svag och skralt spegla verkligheten (Jorion 2001). 

5. Data 

De historiska observationer som används i denna studie är sekundärdata hämtad 

främst från Pensionsmyndighetens databas och Statistiska centralbyrån. Kapitlet 

inleds med en genomgång av data-materialet beträffande de två individernas löner och 

löneutveckling. Därefter beskrivs den sekundärdata som utgör grunden för pensionens 

utveckling.  

5.1 Ersättningsstatistik 

För att kunna bedöma löneutveckling och bestämma ingångslöner har 

lönestrukturstatistik från SCB använts. Löneutvecklingen baseras på bruttolöner efter 

yrkessektor. Statistiken består av genomsnittliga reella bruttomånadslöner per år 

mellan 2000 och 2012. I denna studie delas inkomster upp efter privat tjänsteman och 

privat arbetare. Detta eftersom den privata sektorn utgör en viktig del av den svenska 

ekonomin och omsluter dryga 2/3 av nationens anställda (SCB 2013B). Uppdelningen 

möjliggör en skildring av olika arbetssituationer. Den genomsnittliga 

löneutvecklingen för de tolv observerade åren är 3,32 procent för privat tjänsteman, 

3,06 procent för privat arbetare och jämförelsevis 3,26 procent för hela ekonomin. Det 
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ska här påpekas att antalet observationer är få vilket sänker tillförlitligheten till denna 

löneutveckling. Dock kan den antas skildra utvecklingen för perioden och matcha 

data över premiepensionen rent tidsmässigt. 

Ingångslönerna är bestämda efter två inkomstundersökningar utförda av SCB på 

uppdrag av Medlingsinstitutet (SCB 2013A). Undersökningarna syftar till att mäta 

löner för yrkesgrupper i privat sektor och redovisar sina resultat som genomsnittliga 

timlöner, medianer samt skattningar av kvartiler i reella priser. Statistiken baseras på 

observationer för drygt en miljon individer vilket motsvarar ungefär en tredjedel av 

den privata sektorns anställda. Någon statistik på ingångslön per sektor har ej 

påträffats, vilket lett till att individernas ingångslön antagits till den undre kvartilen 

för arbetare samt tjänsteman (2012). Undre kvartil innebär att 25 procent har en lägre 

lön och 75 procent en högre. Då ingångslönen per sektor troligtvis är lägre än 

genomsnittslönen kan denna nivå anses rimlig. Månadslönen har beräknats genom att 

multiplicera den genomsnittliga timlönen med 160 (40 timmar/vecka). 

Den privata tjänstemannen studerar de första fem åren och erhåller då studiebidrag. 

Under högskolestudier erhålls ersättning vilket rättfärdigar en pensionsgrundande 

inkomst motsvarande 138 procent av studiebidraget (Pensionsmyndigheten 2013H). 

Studiebidraget ökar varje kalenderår i takt med inkomstökningen. Vid start av arbete 

år 2018 erhålls en ersättning på 30 377 kronor per månad (uppräknad nedre kvartil 

från 2012). I denna studie används inkomstindex som faktor för apprecieringen av 

studiebidraget och ingångslönen. Tabell 5.1 sammanfattar de ingångsvärden som 

tillämpas i den empiriska modellen. 

Tabell 5.1. Ingångslön och utveckling 

  Ersättning kr/mån Årlig utveckling % 

Privat arbetare 21 008 3,06 
Privat tjänsteman 30 377 3,32 
Studiebidrag 2 357   3,20* 

Not: *utveckling efter inkomstindex. 

5.2 Inkomstpension 

Inkomstpensionen förräntas årligen med ökningen i inkomstindex. Det råder en 

knapphet av insamlad data för detta index vilket gör dess framtida utveckling svår att 
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skatta. I en skrivelse av regeringen (Skr. 2012/13:130) redovisas dock den 

genomsnittliga ökningen av inkomstindex mellan 2001 och 2012. Detta genomsnitt 

används för uppräkning av inkomstpensionerna för de två hypotetiska individerna. 

Genomsnittet är beräknat till 3,2 procent per år och förefaller rimligt vid en 

jämförelse med ekonomins inkomstutveckling som är 3,26 procent för samma period.  

Det snäva antalet observationer försvagar dock säkerheten av genomsnittet vilket 

betyder viss osäkerhet i resultaten. 

5.3 Premiepensionen 

Statistik över fonderna i premiepensionen är erhållen från Pensionsmyndigheten och 

består av utdelningsjusterade slutkurser. Kurserna registreras den sista vardagen varje 

månad och presenteras som obalanserad paneldata. Innebörden av utdelningsjusterade 

kurser är att kurserna justerats för utdelningar så de reflekterar den faktiska 

avkastningen. Dessutom är fondernas avgifter borträknade från dessa kurser.  

Data-setet berör hela premiepensionens fondutbud i augusti 2013, fonder som inte var 

aktuella augusti 2013 finns inte med. En viktig aspekt gällande datamaterialet är att 

det är utsatt för viss snedvridning då endast de fonder som överlevt till augusti 2013 

är med. Dock förefaller det orimligt att använda data över fonder som ej existerar 

eftersom de ej går att välja.  

För att möjliggöra en analys avgränsas denna studie till sex fondalternativ. Dessa 

alternativ har valts med grundtanken att spegla så stor del av befolkningen som 

möjligt. Marknadsvärdet ger en god indikation på var individer väljer att placera sitt 

kapital men eftersom att denna studie gör en prognos utifrån dagens 

placeringsalternativ bör även popularitet beaktas. Från Pensionsmyndighetens 

statistikpublikation Fonder och fondsparande (2013) har urvalet gjorts. I 

publikationen visas månatlig fondstatistik över bland annat marknadsvärde och 

popularitet. Enligt statistikpublikationen var de sex mest valda fonderna även 

representerade bland de tio fonderna med högst marknadsvärde under augusti 2013. I 

Tabell 5.2 återfinns de fonder som representerar premiepensionen. Tabellen visar hur 

många individer som valt fonden och fondens marknadsvärde under perioden. Längst 
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ned i tabellen anges fondernas andel mot totalen, hur många procent av det totala 

marknadsvärdet samt det totala antalet fondval.  

Tabell 5.2. Placeringsalternativ 

Fondnamn Antal fondval Marknadsvärde SEK Fondslag 

AP7 Såfa 3 039 719 149 096 288 446 Generationsfond 
Swedbank Rob. Tech. 262 730 6 232 448 107 Aktiefond 
AMF Aktie. Sverige 259 918 12 961 017 493 Aktiefond 
Didner & Gerge Aktie.  242 700 13 820 181 724 Aktiefond 
AMF Aktie. Världen 231 236 9 952 355 204 Aktiefond 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 159 954 7 628 013 335 Aktiefond 

Totalt:  4 196 257 199 690 304 310 
 Totalt i premiepensionen:  12 250 067 519 877 896 450 	  	  

Andel av totalen: 34,25% 38,41% 
	  Not: Egenarbetad tabell. Förkortningar: Rob: Robur, Tech: Technology, Aktie: Aktiefond, Pen: 

Pension.  

Utvecklingen för de sex valda fondera kan studeras i Figur 5.1. Som kan utläsas har 

samtliga fonder haft en negativ trend de första två åren för att sedan vända. Swedbank 

Robur Technology har totalt haft en sämre utveckling för perioden och har lägst 

ackumulerad avkastning. Avkastningen är baserad på de erhållna kurserna från 

Pensionsmyndigheten. För varje fond, utom AP7 Såfa, är avkastningen baserad på 

156 kursregistreringar, vilket innebär 155 historiska avkastningar. För AP7 Såfa som 

existerat under kortare tid har 39 historiska avkastningar kunnat beräknas. I Appendix 

B återfinns en tabell med deskriptiv statistik för fondernas utdelningsjusterade 

avkastning.  
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Figur 5.1 Ackumulerad avkastning för placeringsalternativen 

 

Not: Egenarbetad figur.  

5.4 Delningstal 

Delningstalen som använts i modellen är hämtade från Pensionsmyndighetens 

publikation Prognosvärderegler 2014. Publikationen innehåller faktiska delningstal 

fram till och med 2013 och visar därefter preliminära framtida delningstal. Talen 

skiljer sig åt mellan årskullar, när individer väljer att pensionera sig och mellan 

inkomst- samt premiepension. Därav är delningstalen lika för de två hypotetiska 

individerna i denna studie. Delningstalen för individerna är 19,58 för 

inkomstpensionen och 15,27 för premiepensionen. Viss kritik kan riktas mot 

användning av dessa tal eftersom egna beräkningar inte genomförts, dock bör 

Pensionsmyndighetens prognos kunna anses trovärdig eftersom instansen framställer 

de slutliga delningstalen. 

6. Empirisk modell 

Utifrån två individer konstrueras pensionsprognoser. Genom att, likt Normann (2003), 

skilja på individer med avseende på inkomstnivå och tid i yrkeslivet möjliggörs 

jämförelser mellan grupper av individer. Givetvis skulle skildringen bli mer 
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beskrivande med fler individscenarier, dock görs denna begränsning för att förenkla 

utförandeprocessen. Denna studie skiljer mellan en högskoleutbildad privat 

tjänsteman samt en gymnasialt utbildad privat arbetare. Närmare beskrivningar av 

studiens scenarier följer.  

6.1 Scenario 

Som grundscenario antas en individ inleda sitt pensionssparande den 1 september 

2013 och sparar till allmän pension fram till 65 års ålder då individen blir 

heltidspensionär. I slutet på varje månad överförs 18,5 procent av individens 

bruttoinkomst till den allmänna pensionen. En del, på 16 procentenheter, överförs till 

inkomstpensionen och resterande 2,5 procentenheter placeras direkt i 

premiepensionen. Insättningen till premiekontot sker varje månad istället för en gång 

per år. För premiepensionen simuleras avkastningen i slutet på varje månad för 

aktuella fonder och appliceras därefter på kapitalet i individens premiepensionskonto. 

För inkomstpensionen beräknas tillväxten per arbetat år (ej kalenderår), vilket innebär 

att inbetalda medel värderas om vid slutet av arbetsåret. Årligen räknas lönen upp 

efter inkomstutvecklingen.  

Pensionsåldern 65 är vald då detta är den vanligaste uttagstidpunkten 

(Pensionsmyndigheten 2013C). Här ska det nämnas att pensionsåldern kan tänkas 

vara högre i framtiden med hänsyn tagen till den ökade medellivslängden. 

Pensionsåldern antas trots detta vara 65 år eftersom en vanlig framtida pensionsålder 

är svår att uppskatta.  

6.1.2 Privat arbetare 

Den privata arbetaren inleder sitt arbetsliv på sin 19-års dag den 1 september 2013 

och arbetar till sin 65-års dag, 2059. Individen erhåller en ingångslön på 21 008 

kronor per månad och får en löneökning på 3,06 procent den 1 september varje år. 

Inträdesåldern är vald med grundtanken att en arbetare med endast gymnasial 

utbildning bör inleda sitt arbetsliv tidigare än de individer som studerar 

eftergymnasialt. Inträdesåldern förenklar även modelleringen eftersom övergången 

från utbildning till arbete, i denna kontext, sker smidigt. Matchningsproblematik 
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bortses från. Det kan diskuteras om individen kan ses som arbetslös, mellan avlutade 

studier och påbörjat arbetsliv, dock ignoreras detta för att förenkla modellbyggandet. 

6.1.3 Privat tjänsteman 

Den privata tjänstemannen inleder, i motsats till den privata arbetaren, sitt arbetsliv 

den 1 september 2018 på sin 24-års dag och arbetar till sin 65-års dag, 2059. 

Individen börjar vid 19 års ålder att studera på högskola för att examineras fem år 

senare. Under högskolestudierna erhålls studiebidrag vilket ger en pensionsgrundande 

inkomst motsvarande 138 procent av studiebidraget. Studiebidraget ökar varje 

kalenderår med inkomstindex. Vidare simplifierar vi pensionsavsättningen vid studier 

genom att fördela det årliga studiebidraget lika för samtliga månader. I verkligheten 

ges studiebidrag per 20 veckor och skiljer beloppsmässigt första och sista 

utbetalningen av terminen. Vid start av arbete, i september 2018, erhåller individen en 

ingångslön på 30 377 kronor per månad vilken årligen ökar med 3,32 procent. 

Matchningsproblematik bortses från. Etableringsåldern är bestämd med syftet att 

skilja på de två individerna i studien. 

6.1.3 Placeringsalternativ 

Sex placeringsalternativ finns att välja för den privata arbetaren och tjänstemannen: 

AP7 Såfa; Didner & Gerge Aktiefond; AMF Aktiefond Sverige; AMF Aktiefond 

Världen; Swedbank Robur Aktiefond Pension och Swedbank Robur Technology. 

Kombinationer och förändrad fördelning mellan olika fonder bortses från trots att 

individer kan fördela sitt premiekapital i upp till fem ickestatliga fonder. 

Simplifieringen görs främst för att underlätta modellbyggandet och dels då empirisk 

forskning visar på att ett placeringsalternativ ofta väljs och behålls beträffande 

pensionssparande (Munnell & Sundén 2004). 

6.1.4 Antaganden och modellfakta 

För att möjliggöra beräkning och simulering krävs en rad förenklingar av 

verkligheten. De antaganden som ligger till grund för modellen i studien 

sammanfattas tillsammans med några förtydliganden i Tabell 6.1. 
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Rabatter på fondavgifter, arvsvinster samt den administrativa kostnaden varierar från 

år till år. För att förenkla modellbyggandet bortses dessa variationer från vilket kan 

likställas med att de tar ur varandra. Vidare har den demografiska utvecklingen av 

befolkningen åsidosatts genom att anta ett balanstal på 1. Dessutom når individernas 

inkomst, för denna modell, aldrig upp till maxgränsen på 7,5 inkomstprisbasbelopp. 

Tabell 6.1. Empiriska grundförutsättningar 

Antaganden Modellfakta 

• Makroekonomisk stabilitet.  

• Inga uttag av pension innan 

pensionering. 

• Ingen arbetslöshet, deltidsarbete, 

föräldraledighet eller sjukskrivning. 

• Konstant fondutbud. 

• Ingen löneskillnad mellan män och 

kvinnor. 

• Pensionsgrundande ersättning under 

gymnasiestudier bortses från. 

• Inga löneskillnader mellan månader. 
• Konstant årlig löneutveckling.  
• Ett placeringsalternativ i taget. 
• Studiebidraget lika per månad, olika 

per kalenderår. 
• Balanstal = 1,0. 

 

• 	  Startpriser på fonderna är priserna för 

augusti 2013. 

• Premiepensionens utveckling simuleras 

per månad. 

• Statisk utveckling av inkomstindex.  

	  

 

6.2 Modellering av den allmänna pensionen 

I denna studie beaktas kompensationsgraden, förhållandet av pension till slutlig lön, 

som de två individerna erhåller från den svenska allmänna pensionen. Genom att 

studera kompensationsgraden återspeglas relationen av köpkraft precis innan och efter 

en individ går i pension. En presentation av resultat som kompensationsgrad ger 

därmed en relativt klar bild av konsumtionsutjämningen. En rent monetär skildring 

beskriver, i jämförelse, mindre väl hur pensionssystemet kompenserar individer vid 

pensionering och kan också vara svårbedömd, med hänsyn till inflation. Formel 6.1 
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beskriver kompensationsgraden och dess specifika beståndsdelar. Storleken på 

utbetalningen av inkomstpensionen (Ii,) och premiepensionen (Pi) beror på den 

individuella lönen och dess utveckling samt avkastningen på inbetalda medel. 

𝐾! =
𝐼! + 𝑃!
𝑆!

   ;   𝑖 = 1,… ,𝑁                                                                                                                                                                                            (6.1) 

Ki = Kompensationsgrad för individ i vid pensionering 

Ii = Utbetalning av inkomstpension för individ i vid pensionering 

Pi = Utbetalning av premiepension för individ i vid pensionering  

𝑆! = Individ i:s slutliga lön innan pensionering 

Formel 6.2 visar beräkningen för individens utbetalning av inkomstpensionen. Li 

motsvarar första årslönen för individen och li dennes löneutveckling. Formeln är års-

baserad (t = år) och löneutvecklingen sker årligen. Under årets gång förblir lönen 

konstant till nästa års löneökning. Löneutvecklingen är släpande och appliceras året 

därpå, varpå exponenten t-1. I denna studie beräknas avkastningen för medlen i 

inkomstpensionen (rt) årligen efter den genomsnittliga utvecklingen av inkomstindex. 

Varje års inbetalning till inkomstpensionen förräntas med rt för återstående år till 

pensionering därav inkluderas exponenten T-t. Delningstalet som bestämmer storleken 

på pensionsutdelningarna motsvaras i Formel 6.2 av Di
I. 

𝐼! =
0,16 ∗ 𝐿! ∗ 1+ 𝑙! !!!(1+ 𝑟!)!!!!

!!!

𝐷!!
   ;   𝑡   = 1,… ,𝑇    𝑖 = 1,… ,𝑁                  (6.2) 

Li = Ingångsårslön för individ i  

li = Löneutveckling per år 

𝑟! = Förräntning på inkomstpensionen vid år t 

𝐷!! =  Delningstal för inkomstpensionen vid pensionering 

Formel 6.3 beskriver individens avsättning per månad (avm
P) till premiepensionen år t. 

Återigen sker löneutvecklingen årligen och lönen förblir konstant till nästa 

löneökning. Här antas att avsättningen till premiepensionen är vara lika stor för varje 

månad, 1/12 av den årliga avsättningen.  
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𝑎𝑣!
! =

0,025 ∗ 𝐿! ∗ 1+ 𝑙! !!!

12    ;   𝑡 = 1,… ,𝑇    𝑖 = 1,… ,𝑁                                                                      (6.3) 

Varje månads pensionsavsättning till premiepensionen förräntas med avkastningen på 

den valda premiefonden enligt Formel 6.4. Fondernas avkastning per månad är olika 

vilket medför inkluderandet av en produktfaktor. Återstående antal månaders avkastning 

ger den totala avkastningen för månad m:s avsättning. En summering av alla 

pensionsavsättningar multiplicerat med produkten av varje månads avkastning är lika 

med det totala värdet av premiepensionen vid pensionering. Det totala värdet av 

premiepensionen divideras med delningstalet för premiepensionen för att få den årliga 

pensionsutbetalningen.  

𝑃! =
𝑎𝑣!

! 1+ 𝑃𝑃𝑀!,!
!
!

!
!!!

𝐷!!
   ;   𝑚 = 1,… ,𝑀    𝑖 = 1,… ,𝑁                                                   6.4  

𝑃𝑃𝑀!,!  =Avkastning månad m på individ i:s premiepensionskapital  

𝐷!! = Delningstal för premiepensionen vid pensionering 

För att återkoppla till kompensationsgrad (Formel 6.1) divideras utbetalningarna av 

inkomstpensionen och premiepensionen, Formel 6.2 och 6.4, med den slutliga lönen 

innan pensionering, Formel 6.5.  

𝑆! = 𝐿! 1+ 𝑙! !!!
!

!!!

   ;   𝑡 = 1,… ,𝑇  ;   𝑖 = 1,… ,𝑁                                                                                                    (6.5) 

6.2.1 Prisutveckling och avkastning 

I linje med Mielczarek (2012) används i denna studie en GBR-modell för att estimera 

den framtida prisutvecklingen för de sex valda placeringsalternativen. Det framtida 

priset på premiefond j månad m (PFjm) bestäms utifrån föregående månads pris 

(PFj,m-1) efter Formel 6.6. Den kontinuerligt kapitaliserade utvecklingen bestäms av 

en drift lika med fondens avkastnings väntevärde subtraherat med halva dess varians, 

samt en störning av standardavvikelsen för fonden multiplicerat med ett slumptal. 

Slumptalen genereras från en standard-normalfördelning med hjälp av 

statistikprogrammet Stata. Dessa slumptal antar generellt ett värde mellan negativt 3, 

positivt 3 och har ett väntevärde på 0.  
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𝑃𝐹!,! = 𝑃𝐹!,!!! ∗ 𝑒
!!!

!!
!

! !!!!!
        𝑚 = 1,… ,𝑀      𝑗 = 1,… , 𝐽                                                            (6.6) 

𝜇! = Väntevärde av den månatliga avkastningen för premiefond j 

𝜎! = Standardavvikelse på den månatliga avkastningen för premiefond j 

𝑧! = Slumptal genererad från en standard-normalfördelning (0,1) för premiefond j 

Avkastningen beräknas genom att subtrahera föregående månads pris från 

premiefonden j:s pris månad m, för att därefter divideras med priset föregående 

månad enligt Formel 6.7.  

𝑃𝑃𝑀!,! =
𝑃𝐹!,! − 𝑃𝐹!,!!!

𝑃𝐹!,!!!
   ;   𝑚 = 1,… ,𝑀      𝑗 = 1,… , 𝐽    𝑖 = 1,… ,𝑁                                  (6.7) 

𝑃𝐹!,! = Premiefond j:s pris månad m 

𝑃𝐹!,!!! = Premiefond j:s pris föregående månad m-1 

6.2.2 Generationsfonden AP7 Såfa 

AP7 Såfa är en generationsfond vilket innebär att kapitalet fördelas om, mellan AP7 

Aktiefond och AP7 Räntefond, ju äldre individen blir. Upp till 55 års ålder är hela 

kapitalet placerat i AP7 Aktiefond. Mellan åldern 56-60 år är 97 procent placerat i 

AP7 Aktiefond och 3 procent i AP7 Räntefond. När individen är fyllda 60 omplaceras 

85 procent i aktiefonden och 15 procent i räntefonden. Omplaceringen från aktiefond 

till räntefond fortsätter efter 65 års ålder men beaktas inte i denna studie. Detta 

innebär att modelleringen av AP7 Såfa sker genom att applicera ovan nämnda andelar 

av de simulerade avkastningarna för AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond på 

premiekapitalet.  

6.3 Monte Carlo-simulering  

Via modellen av den allmänna pensionen utförs Monte Carlo-simuleringar av 

kompensationsgrad. Detta med hjälp av skattningar av parametrarna. Genom 

statistikprogrammet Stata 13 genomförs 10 000 simuleringar av utfall för alla sex 

placeringsalternativ, för båda de hypotetiska individerna. VaR på fem-procentsnivån 
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representeras i fördelningarna av den 5:e percentilen för var individ och 

placeringsalternativ. 

6.4 Målvärden 

Kvantifieringen av marknadsrisken i premiepensionen sker i mått av sannolikhet att 

individerna erhåller en kompensationsgrad som är lägre än två så kallade målvärden. 

Ett målvärde kan beskrivas som en specifik nivå av kompensationsgrad. Det första 

målvärdet uppkommer vid ett scenario utan avkastning på premiepensionens kapital. 

Då erhålls kompensationsgraden för inkomstpensionen och det ihop-sparade kapitalet 

till premiepensionen. Arbetaren och tjänstemannen erhåller då en kompensationsgrad 

på 0,430 respektive 0,371. Det andra målvärdet representeras av ett scenario där 

individernas totala pensionsavsättning enbart överförs till inkomstpensionen. 

Kompensationsgraderna skulle då vara 0,449 respektive 0,385 för arbetaren och 

tjänstemannen. Vid jämförelse med de simulerade utfallen kan sannolikheten för att 

kompensationsgraden blir lägre än dessa målvärden beräknas. 

6.5 Bootstrap-simulering 

För att kontrollera resultaten ställs Monte Carlo-simuleringarna mot en 

simuleringsmetod kallad Bootstrap som baseras på historiska avkastningar. Eftersom 

en Bootstrap-simulering slumpar ut avkastningar från den historiska distributionen får 

resultaten en relativt stark anknytning till den historiska utvecklingen. Liknar 

resultaten från de olika metoderna vararandra kan resultaten från Monte Carlo-

simuleringen ses som mer robusta.  

Utifrån de historiska avkastningarna slumpas en avkastning, med återläggning, som 

appliceras på premiepensionens kapital varje månad. Denna procedur upprepas 552 

gånger (antal månader till pensionering) för att erhålla den slutliga pensionen för en 

individ och specifik fond. Totalt simuleras dessa utfall 1 000 gånger per fond och 

individ. Att studien avgränsas till 1 000 simuleringar med Bootstrap-metoden beror på 

dess program som är mer tidskrävande och behöver större processorkraft än vad 

programmet för Monte Carlo-metoden gör. Vidare är denna simulering enbart till för 

att testa våra resultat.  
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av Monte Carlo-simuleringarna samt 

kvantifieringar av marknadsrisken mot de uppsatta målvärdena. Sedan presenteras 

Value at Risk-mått för de två individerna. Slutligen kontrolleras resultaten genom en 

jämförelse med Bootstrap-simuleringar. 

Fördelningarna över individernas kompensationsgrad vid pensionering ter sig relativt 

lika. Likheten skildras i Figur 7.1 för AMF Aktiefond Världen, Swedbank Robur 

Aktiefond Pension och AP7 Såfa. Figuren ger en överblick av fördelningarnas 

utseende där de två individernas fördelningar är relativt koncentrerade runt sina 

medianvärden. Arbetarens kompensationsgrad är enligt resultaten fördelad runt ett 

högre medianvärde för placeringsalternativen. Figurens y-axlar och x-axlar skiljer sig 

åt beroende på erhållna kompensationsgrader. AP7 Såfa har högre x-axelvärden 

eftersom de högsta simulerade kompensationsgraderna är högre än för de övriga 

placeringsalternativen. I Appendix C och D återfinns figurer samt deskriptiv statistik 

för samtliga fonder, för båda individerna.  

Figur 7.1. Fördelning - kompensationsgrad 
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Sannolikheten att kompensationsgraden blir lägre än de två målvärdena sammanfattas 

i Tabell 7.1. Sannolikheten bestäms av andelen simulerade utfall som är lägre än 

kompensationsgraderna för målvärdena där premiepensionen har noll avkastning och 

där all pensionsavsättning sker till inkomstpensionen. För arbetaren är sannolikheten 

något mindre än för tjänstemannen att erhålla en lägre kompensationsnivå än bägge 

målvärdena. Detta med undantag för AP7 Såfa och Swedbank Robur Technology som 

placeringsalternativ. Med Swedbank Robur Technology som placeringsalternativ är 

sannolikheten för arbetaren över 90 procent att erhålla en lägre kompensationsgrad än 

båda målvärdena. Med AP7 Såfa är sannolikheten däremot nära noll. Sannolikheten 

för att tjänstemannen erhåller en låg pension är även här över 90 procent för 

Swedbanks Robur Technology men för AP7 Såfa nära obefintlig med tre decimalers 

precision. Ser vi till det totala antalet simuleringar för alla placeringsalternativ är 

sannolikheten för arbetaren 0,214 och 0,295 för respektive målvärde. För 

tjänstemannen är sannolikheten nästan identisk på 0,216 och 0,296 för respektive 

målvärde. Resultaten visar skillnader i kompensationsgrad beroende på 

placeringsalternativ, individegenskaper och målvärde. 

Tabell 7.1. Sannolikhet för låg pension 

 
Arbetare Tjänsteman 

 Placeringsalternativ P=Komp.<0,43 P=Komp.<0,449 P=Komp.<0,371 P=Komp.<0,385 
AP7 Såfa 0,000   0,001* 0,000     0,000** 
Didner & Gerge Aktie. 0,012 0,030 0,014 0,035 
AMF Aktie. Sverige 0,013 0,045 0,018 0,053 
AMF Aktie. Världen 0,095 0,249 0,104 0,259 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,228 0,466 0,234 0,459 
Swedbank Rob. Tech. 0,935 0,982 0,926 0,973 
Genomsnitt: 0,214 0,295 0,216 0,296 

Not: * p=0,0005; **p=0,0004. 

I Tabell 7.2 sammanställs de 500 sämsta pensionsutfallen och medianen de 10 000 

simuleringar per placeringsalternativ som genomförts. Ordningsföljden är densamma 

för den privata arbetaren och tjänstemannen. Med Swedbank Robur Technology som 

vald fond är kompensationsgraden som lägst för den femte percentilen medan 

kompensationsgraden för AP7 Såfa är högst. Didner & Gerge Aktiefond ger en 

relativt hög kompensationsgrad för båda individerna och är närmast efter AP7 Såfa. 
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Därefter följer AMF Aktiefond Sverige, AMF Aktiefond Världen och Swedbank 

Robur Aktiefond Pension. På grund av snedvridningen som kännetecknar en log-

normalfördelning återges här medianen istället för väntevärdet. 

Tabell 7.2. Kompensationsgrad - låg pension  

	  
Arbetare Tjänsteman 

 Placeringsalternativ 5:e Percentilen Median 5:e Percentilen Median 
AP7 Såfa 0,553 0,895 0,466 0,739 
Didner & Gerge Aktie. 0,462 0,820 0,393 0,639 
AMF Aktie. Sverige 0,452 0,646 0,385 0,525 
AMF Aktie. Världen 0,423 0,482 0,364 0,410 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,415 0,452 0,358 0,389 
Swedbank Rob. Tech. 0,397 0,407 0,342 0,351 

 

7.1 Kontroll 

Resultaten från Monte Carlo-simuleringarna testas mot historiska simuleringar med 

Bootstrap-simulering. Figur 7.2 visar kompensationsgrads-distribution från 10 000 

Monte Carlo-simuleringar med AMF Aktiefond Världen samt kompensationsgrads-

distributionen från 1000 historiska simuleringar för samma fond. I Appendix E 

återfinns figurer för samtliga Bootstrap-simuleringar.  
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Figur 7.2. Monte Carlo- och Bootstrap-simulering 

 

Värdemässigt ter sig de olika simuleringarna relativt lika. Det är svårt att svara exakt 

på hur mycket dessa simuleringar kan skilja sig men fortfarande anses adekvata. Det 

väsentliga med denna jämförelse är dock att kontrollera för extrema olikheter.  

I Tabell 7.3 presenteras statistiska värden för utfallen av arbetarens 

kompensationsgrad för de två olika simuleringsansatserna. Väntevärdena skiljer sig 

som mest för Didner & Gerge Aktiefond med en skillnad på cirka 0,084 i 

kompensationsgrad. Vidare är standardavvikelserna relativt lika med den största 

differensen för Didner & Gerge Aktiefond på 0,198. De kritiska värdena för 5:e 

percentilen liknar till stor del varandra mellan de båda simuleringsmetoderna. 
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Tabell 7.3. Jämförelse mellan Monte Carlo- och Bootstrap-simulering, Arbetare 

Arbetare Monte Carlo-simulering, 10 000 obs. Bootstrap-simulering, 1 000 obs. 

Placeringsalternativ Väntevärde Std. av. 
5:e 

Percentilen Väntevärde Std. av. 
5:e 

Percentilen 
AP7 Såfa 1,087 0,654 0,553 1,077 0,635 0,562 
Didner & Gerge Aktie. 1,347 1,711 0,462 1,263 1,513 0,461 
AMF Aktie. Sverige 0,834 0,631 0,452 0,836 0,702 0,446 
AMF Aktie. Världen 0,512 0,110 0,423 0,517 0,111 0,424 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,469 0,061 0,415 0,470 0,061 0,416 
Swedbank Rob. Tech. 0,410 0,013 0,397 0,409 0,012 0,397 

 

Även för tjänstemannen är likheterna tydliga (se Tabell 7.4). AMF Aktiefond Sverige 

och AMF Aktiefond Världen har samma väntevärde oavsett simuleringsmetod. Den 

största skillnaden uppkommer för AP7 Såfa.  

Tabell 7.4. Jämförelse mellan Monte Carlo- och Bootstrap-simulering, Tjänsteman 

Tjänsteman Monte Carlo-simulering, 10 000 obs. Bootstrap-simulering, 1 000 obs. 

 Placeringsalternativ Väntevärde Std. av. 
5:e 

Percentilen Väntevärde Std. av. 
5:e 

Percentilen 
AP7 Såfa 0,871 0,474 0,466 0,769 0,323 0,459 
Didner & Gerge Aktie. 0,951 1,002 0,393 0,895 0,820 0,402 
AMF Aktie. Sverige 0,644 0,392 0,385 0,644 0,391 0,390 
AMF Aktie. Världen 0,433 0,081 0,364 0,430 0,073 0,362 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,401 0,046 0,358 0,401 0,043 0,359 
Swedbank Rob. Tech. 0,354 0,012 0,342 0,323 0,012 0,311 

 

Helhetsmässigt kan metoderna anses ge likvärdiga resultat. Jämförelsen visar inga 

extrema olikheter vilket ökar tillförlitligheten till Monte Carlo-simuleringarna något. 

8. Analys 

När marknadens svängningar styr individernas pensionsutfall kan skillnader uppstå. 

Av resultaten att döma, existerar risker att erhålla en låg kompensationsgrad och 

således en risk för en låg köpkraft efter pensionering. Risken varierar mellan 

individerna, placeringsalternativen samt de uppsatta målvärdena. Vid en rak 

jämförelse, där individerna väljer samma placeringsalternativ, är sannolikheten högre 

för tjänstemannen att erhålla en låg pension. Som störst skiljer sig dock risken med 
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enbart 1 procent vilket kan tolkas som försvinnande lite. Antalet simuleringar talar 

trots allt för att skillnader existerar vilket bör uppmärksammas.  

Vid jämförelsen mellan placeringsalternativen är skillnaderna tydligare. Enligt 

resultaten är Swedbank Robur Technology, ett riskfyllt alternativ som ger individerna 

en sannolikhet över 90 procent att hamna under målvärdena. Det säkraste alternativet, 

AP7 Såfa, är däremot i princip riskfritt i förhållande till målvärdena. Sammantaget har 

fondvalet betydelse för sannolikheten att erhålla en låg kompensationsgrad eller ej.  

Ytterligare en intressant iakttagelse gällande målvärdena är de skillnader i risknivå 

som framkommer dem emellan. Skillnaden mellan målvärdet för en noll-procentig 

avkastning på premiepensionen och målvärdet där allt pensionskapital är insatt i 

inkomstpensionen är drygt 1,5 procentenheter. Denna till synes snara skillnad visar 

dock en påtaglig ökning av sannolikheten att erhålla en låg pension. Sannolikheten 

ökar med drygt det dubbla för alla alternativ förutom Swedbank Robur Technology. 

Även för detta alternativ ökar sannolikheten, dock ej av samma magnitud. 

Följaktligen indikerar resultaten att utfallen är koncentrerade kring de uppsatta 

målvärdena. Totalt sett är dock sannolikheten högre än 2/3 att erhålla en högre 

kompensationsgrad än om allt pensionskapital placerades i inkomstpensionen. Detta 

trots den höga sannolikheten för en låg pension med placeringsalternativet Swedbank 

Robur Technology. Sammanfattningsvis antyder resultaten att risken för att få en låg 

pension finns men att premiepensionen uppfyller sitt syfte att tillgodose individer med 

en riskpremie.  

Skiftar vi fokus till de lägsta utfallen kan innebörden av en låg kompensationsgrad 

preciseras. Genom den 5:e percentilen av de simulerade utfallen återges vad 

kompensationsgraden kan bli med fem procents sannolikhet. Vid en första anblick 

kan dessa VaR-mått upplevas som sämre för tjänstemannen. Kompensationsgraden är 

lägre för varje nivå vilket kan härledas till den högre lönen. Detta innebär att 

pensionsutbetalningarna till tjänstemannen behöver vara högre för att 

kompensationsgraden skall vara lika de två individerna emellan. Det allmänna 

pensionssystemet presterar i denna mening sämre för den privata tjänstemannen än för 

en den privata arbetaren. Det ska nämnas att den allmänna pensionen inte utgör den 

fullständiga pensionen och att eventuell privat samt tjänstepension kan jämna ut de 
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totala kompensationsgraderna. Anmärkningsvärt är dock att differensen mellan 

medianen av kompensationsgraderna och de 5:e percentilerna är mindre för 

tjänstemannen. Detta innebär att tjänstemannen inte riskerar att förlora 

konsumtionskraft i samma utsträckning som den privata arbetaren genom marknadens 

svängningar. Förklaringen bakom detta har sin grund i löneutvecklingen. Ju högre 

löneutveckling desto mindre blir pensionsavsättningarna i relation till den slutliga 

lönen. Således blir den slutliga pensionsbehållningen mindre i relation till slutlig lön 

för en individ som upplevt en högre löneutveckling än för en individ som upplevt en 

lägre. Kompensationsgraden som erhålls genom pensionssystemet ses därmed mindre 

volatil för denna studies tjänsteman och pensionssystemets 

konsumtionsutjämningsfunktion försämras, i den bemärkelsen, i och med en högre 

löneutveckling.  

De 500:e sämsta utfallen tillhörande arbetaren visar att kompensationsgraderna skiljer 

sig med upp till 15,6 procentenheter beroende på placeringsalternativ. Spannet rör sig 

mellan 0,553 och 0,397. För tjänstemannen är variationen i kompensationsgrad 

mellan placeringsalternativen mindre och på en lägre nivå. De lägsta 

kompensationsgraderna rör sig för tjänstemannen mellan 0,466 och 0,342. Således 

kan fondvalen ha betydelse för storleken av potentiella utslag på den slutliga 

pensionen gällande både arbetaren och tjänstemannen. Det alternativ som har högst 

kompensationsgrad för båda individerna på den 5:e percentilen är AP7 Såfa. En 

möjlig förklaring till detta kan vara fondens dynamiska uppbyggnad. Fonden klarar av 

målsättningen att prestera bättre än genomsnittet, åtminstone bland de studerade 

fonderna. Resultatet antyder att dynamiska fonder presterar väl i jämförelse med 

statiska fonder. Detta är i motsats till vad Blake, Cairns & Dowd (2001) kommer fram 

till. Det skall dock nämnas att AP7 Såfa endast existerat från maj 2010 och vilket 

innebär färre observationer än för övriga fonder i studien. 

Vid en jämförelse av resultaten med den vedertagna kompensationsgraden på 2/3 

åskådliggörs en svaghet med det allmänna pensionssystemet. För arbetaren ger endast 

två av sex fonder högre kompensationsgrader för medianvärdet. För tjänstemannen är 

det endast en. Detta stämmer överens med vad Blake et al. (2001) kommer fram till, 

nämligen att avgiftsbestämda pensionssystem, så som det svenska, kan få svårt att 
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ensamt uppnå den teoretiska kompensationsnivån som krävs för att upprätthålla denna 

goda levnadsstandard som pensionär. 

Resultaten visar i helhet att sannolikheten att erhålla en låg pension kan variera 

mellan individer och placeringsalternativ. Relativt stor variation uppvisas dessutom 

mellan kompensationsgraderna gällande de sämsta utfallen på den 5:e percentilen. För 

att skydda sig mot marknadsrisken är det därmed av vikt att värdera 

placeringsalternativen noga. Ett ogrundat premiefondval kan påverka 

kompensationsgraden påtagligt. Att värdera och väga beslutsunderlaget mellan de 840 

fonderna förefaller dock tidskrävande och komplext. I denna kontext är det tydligt att 

valmöjligheten är för stor i premiepensionen, så som Barr (2013) konkluderar. Vidare 

kan tänkas att alla individer inte har samma möjlighet eller kunskap att ta ställning till 

det totala fondutbudet. Det kanske trots allt är dessa omständigheter som bidrar till att 

flertalet avstår från att göra en grundlig jämförelse mellan fonderna och i 

förlängningen ett aktivt val. Därmed ignoreras riskperspektivet. Utifrån detta kan en 

ökad paternalistisk prägel eventuellt skydda individer från marknadsrisken. Genom att 

omsorgsfullt beakta fondutbudet och minska antalet fonder kan individer lättare väga 

in sin risktolerans i pensionssparandet. Ur ett större perspektiv kan dessutom en ökad 

paternalism innebära att kapitalet diversifieras mer inom premiesystemet vilket i sin 

tur kan göra pensionssystemet säkrare. Att premiepensionens kapital är koncentrerat 

till AP7 Såfa kan innebära en svaghet i systemet eftersom ett stort antal individer 

påverkas av fondens prestation. En eventuell nedgång påverkar således många 

individer och kan skapa opposition mot systemet och hypotetiskt leda till förhastade 

förändringar.  

8.1 Reflektion 

När resultaten tolkas är det viktigt att komma ihåg att de bygger på antaganden. 

Följaktligen bör dessa antaganden diskuteras för att en komplett bild av resultaten ska 

kunna nås. Inledningsvis ska den modellerade prisutvecklingen kommenteras. Genom 

att anta en geometrisk Brownsk rörelse med normalfördelad slumpfaktor tillåts 

modellen nå extremvärden som inte nödvändigtvis är fullt representativa för 

verkligheten. Positiva extremvärden ligger i log-normalfördelningens natur, dock ter 

sig vissa av kompensationsgraderna högre än vad som är rimligt enbart beroende på 



 

 
 

 

44 

premiepensionens avkastning. Antagandet om konstant volatilitet för 

placeringsalternativens avkastning kan dessutom påverka resultatbilden något. Det 

kan tänkas att volatiliteten ändras med tiden eller är olika för delar av datamaterialet, 

modellen kan i den bemärkelsen finjusteras. Vidare modelleras 

pensionsavsättningarna till premiepensionen per månad istället för en gång per år. 

Detta kan innebära att utvecklingen av premiekapitalet blir högre än vid en årlig 

insättning beroende på marknadssvängningarna. Data över den ränta som 

premiekapitalet växer med innan den årliga fonderingen har inte kunnat nås. På grund 

av detta är det svårt att uttala sig om eventuella skillnader.  

Fonderna som analyserats i denna studie är endast ett axplock av tillgängliga 

alternativ. Det kan diskuteras huruvida det är tillräckligt många. En analys av det 

totala fondutbudet på 840 fonder hade krävt en mer omfattande studie. Mer än en 

tredjedel av det totala marknadsvärdet samt populariteten antyder dock att en relativt 

stor del av befolkningen placerar sitt premiekapital i de studerade fonderna. Detta 

medför att resultaten kan, om än svagt, uttrycka marknadsrisken beträffande 

premiepensionen. 

Swedbank Robur Technology ger genomgående de lägsta värdena i denna studie. De 

låga kompensationsgraderna kan härledas från data-materialet. Av de 156 historiska 

observationerna som gjorts erhålls ett negativt väntevärde för avkastningen vilket 

påverkar utfallen. Detta negativa väntevärde beror främst på de två första årens 

observationer, 2000-2001, då avkastningen var extremt negativ. Det skall dock 

nämnas att övriga fonder också hade en nedåtgående trend de första två åren men en 

bättre utveckling därefter. Vid millennieskiftet sprack en it-bubbla som kom att 

drabba fonden extra negativt. Om observationer för de två första åren exkluderas för 

Swedbank Robur Technology erhålls andra värden vilket påverkar utfallen av 

modellen. Att enbart negligera data för Swedbank Robur Technology de första två 

åren hade emellertid inneburit en snedvridning av resultatbilden. 

Slutligen ska appliceringen av de konstanta löneutvecklingarna kommenteras. En 

konstant löneutveckling, baserad på genomsnittslöner, kan vara en för snäv förenkling 

av verkligheten. En dynamisk applicering hade kunnat fånga den faktiska lönebilden 

och således de slutliga kompensationsgraderna bättre. Förutom löneutvecklingen bör 
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dessutom inkomstpensionens antagna utveckling ges en kommentar. Det kan anses 

mindre rimligt med en konstant förräntning av inkomstpensionen 46 år framöver. En 

inkomstpensionsförräntning som tillåts variera är troligen närmre verkligheten. Den 

statiska appliceringen möjliggör dock härledning av variationerna i slutlig pension till 

avkastningen av premiekapitalet.  

8.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har önskvärd utveckling för framtida studier av liknande karaktär 

uppdagats. Inledningsvis kan liknande pensionsmodeller finjusteras, ett möjligt första 

steg är att inkludera en variansreduceringsmetod. Genom en GARCH-teknik kan 

spridningen av pensionsutfallen eventuellt reduceras eftersom tekniken tillåter 

volatiliteten att förändras över tid vilket kan ge en närmre approximation av 

verkligheten. 

Utökade studier av marknadsrisken i premiepensionen skulle kunna innefatta fler 

fonder och fondslag men även jämföra utfall mellan olika placeringsstrategier. Fler 

individscenarier skulle dessutom mer utförligt kunna beskriva skillnader mellan 

grupper av individer. Förutom detta är det alltid intressant att utföra studier som 

baseras på längre tid och fler observationer. Ett ytterligare steg skulle kunna vara att 

inkludera fler sparformer så som tjänstepension och privat sparande för att skapa en 

helhetsbild av pensionen. Eventuellt skulle inkomstpensionens förräntning kunna 

simuleras mer likt vad som gjorts för premiepensionen i denna studie samt inkludera 

demografiska förändringar för att fånga balanseringsmekanismen. Dock hamnar fokus 

då på den totala variationen av pensionen men skildrar troligen helheten bättre.  

9. Slutsats 

Denna studie ämnade kvantifiera marknadsrisken i premiepensionen och tydliggöra 

hur marknadens svängningar kan påverka den slutliga pensionsbehållningen. Genom 

att simulera utfall för två olika typer av individer med sex placeringsalternativ 

skapades fördelningar över kompensationsgrader. Vid jämförelsen med två målvärden 

visade resultaten att risken för en låg slutlig pension existerar och varierar mellan 

individer och placeringsalternativ. För den privata tjänstemannen uppvisas större risk 
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för en låg kompensationsgrad än för den privata arbetaren. Detta härleds till en högre 

löneutveckling samt en högre slutlig lön för tjänstemannen. Mellan 

placeringsalternativen är skillnaden i risk mer påtaglig. Med placeringsalternativet 

AP7 Såfa är risken att erhålla en låg kompensationsgrad i det närmaste obefintlig 

medan placeringsalternativet Swedbank Robur Technology är förknippat med 

betydande risk. Variationen antyder att valet av fonder har betydelse för 

pensionsbehållningen och därmed bör valen i premiepensionen grundas noggrant. Att 

risken för AP7 Såfa är låg kan bero på dess dynamiska uppbyggnad vilket i sin tur 

indikerar att delar av pensionskapitalet möjligen bör omplaceras till mindre riskfyllda 

fondslag när individen närmar sig pensionering.  

Riskanalyser av marknadsrisken gällande premiepensionen är inte vanligt 

förekommande. Vår studie bidrar således till detta område genom en ej tidigare 

påträffad ansats. Genomgången av sex populära premiepensionsfonder tydliggör 

betydelsen av valen och kan därmed utgöra visst underlag för framtida utveckling av 

pensionssystemet. De sex studerade placeringsalternativen omfattar 38 procent av 

marknadsvärdet, augusti 2013. En relativt stor del av kapitalet är följaktligen fördelat 

på ett fåtal fonder vilket påvisar att kapitalet inte är diversifierat i den utsträckning 

som systemet tillåter. Koncentrationen kan innebära en svaghet i systemet eftersom 

ett stort antal individer påverkas av få fonders prestation. En eventuell nedgång av de 

undersökta fonderna påverkar således många individer och kan hypotetiskt leda till 

påtryckningar och förhastade förändringar av systemet. Om systemet präglas av större 

paternalism kan möjligen dess säkerhet förbättras. Genom att omsorgsfullt beakta 

fondutbudet och minska antalet fonder kan individer lättare väga in sin risktolerans i 

pensionssparandet vilket i sin tur kan innebära att kapitalet diversifieras mer inom 

premiepensionen. 
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Appendix A - Fond 

Fond är ett av de tre stora tillgångsslagen inom finansiell ekonomi. Kapitalet i en fond 

kommer från investerare som lånar ut likvida medel till fondens utställare (företag 

eller regering) som därmed står i skuld och betalar tillbaka med ränta enligt fondens 

villkor. För den investerade insatsen tilldelas fondandelar, investeraren blir 

andelsägare av fonden. Medlen i fonden investeras i olika värdepapper eller projekt 

för att förädla tillgångarna. Vilka värdepapper och hur mycket fonden kan eller måste 

investera regleras enligt lag, en svensk aktiefond måste exempelvis investera minst 75 

procent av kapitalet i aktier eller aktierelaterade värdepapper. De flesta fonder är 

öppna fonder vilket betyder att de kan köpas och säljas dagligen till marknadspris. 

Priset sätts med avseende på fondens underliggande tillgångar och fondandelarna är 

inte fasta. Fondens kapital förvaltas av fondbolag mot en förvaltningsavgift, en avgift 

som varierar och har betydelse för den faktiska avkastningen (Karlsson 2008).  

Det finns tre huvudsakliga typer av fonder, aktiefonder, räntefonder och blandfonder. 

Aktiefonder placerar huvudsakligen kapitalet i aktier. Räntefonder placerar pengarna i 

räntebärande tillgångar och förknippas med lägre risk då de inte har lika stor 

värdeförändring över tid som aktier. Blandfonder kombinerar aktier och räntebärande 

tillgångar.  

Fonder brukar generellt klassas efter riskprofil vilken beskriver hur stor exponering 

fonden har mot aktiemarknaden. En högre risk innebär större ovisshet om framtida 

avkastning, vilken kan vara allt från hög till låg. En räntefond, som är förknippad med 

mindre risk än aktiefonder, kan förväntas en stadig värdeutveckling (Karlsson 2008). 
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Appendix B – Premiefonderna i studien 

Deskriptiv statistik över avkastningen för studiens placeringsalternativ 

Fondnamn Obs. Väntevärde Std. Av. Min. Max. Skevhet Kurtosis 

AP7 Såfa 39 0,01034 0,04242 -0,11970 0,09200 -0,70261 3,97789 
AP7 Aktiefond 39 0,00900 0,04171 0,11429 0,10664 0,44820 3,92157 

AP7 Räntefond 39 0,00159 0,00274 0,00379 0,00667 0,07178 1,96840 

Didner & Gerge Aktiefond 155 0,00962 0,06779 -0,14333 0,33883 0,61446 5,94818 
AMF Aktiefond Sverige 155 0,00773 0,05750 -0,17612 0,23039 -0,21881 4,77490 
AMF Aktiefond Världen 155 0,00410 0,04791 -0,14404 0,17225 -0,43259 4,32588 
Swedbank Robur Aktiefond Pension 155 0,00265 0,04683 -0,13256 0,16741 -0,30742 4,19059 
Swedbank Robur Technology 155 -0,00386 0,06179 -0,23154 0,18201 -0,55468 4,69860 
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Appendix C – Monte Carlo-simulering, Arbetare 

 

Arbetare, Monte Carlo Kompensationsgrader 
    Fond 5% Median 95% Väntevärde Std. Av. Kurtosis Skevhet Obs. 

AP7 Såfa 0,553 0,895 2,248 1,087 0,654 28,640 3,747 10000 
Didner & Gerge Aktie. 0,462 0,820 3,806 1,347 1,711 53,918 5,800 10000 
AMF Aktie. Sverige 0,452 0,646 1,764 0,834 0,631 77,332 6,355 10000 
AMF Aktie. Världen 0,423 0,482 0,701 0,512 0,110 67,616 5,175 10000 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,415 0,452 0,575 0,469 0,061 25,795 3,465 10000 
Swedbank Rob. Tech. 0,397 0,407 0,433 0,410 0,013 18,400 2,924 10000 
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Monte Carlo-simulering: Privat arbetare (10 000)
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Appendix D – Monte Carlo-simulering, Tjänsteman 

 

Tjänsteman, Monte Carlo Kompensationsgrad 
    Fond 5% Median 95% Väntevärde Std. Av. Kurtosis Skevhet Obs. 

AP7 Såfa 0,466 0,739 1,702 0,871 0,474 34,956 3,826 10000 
Didner & Gerge Aktie. 0,393 0,639 2,507 0,951 1,002 47,873 5,384 10000 
AMF Aktie. Sverige 0,385 0,525 1,289 0,644 0,392 41,828 4,881 10000 
AMF Aktie. Världen 0,364 0,410 0,570 0,433 0,081 61,900 4,866 10000 
Swedbank Rob. Aktie. Pen. 0,358 0,389 0,484 0,401 0,046 16,251 2,766 10000 
Swedbank Rob. Tech. 0,342 0,351 0,376 0,354 0,012 20,350 2,982 10000 
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Monte Carlo-simulering: Privat tjänsteman (10 000)
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Appendix E – Bootstrap-simulering 
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Bootstrap-simulering: Privat arbetare (1000)
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