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Förord 

 
Inledningsvis vill vi börja med att rikta ett stort tack till alla de människor som 

möjliggjort denna studie. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår engagerade 

handledare Thommie Burström som har inspirerat och väglett oss under studiens 

framfart. Din snabba och konstruktiva feedback har varit ovärdelig.     

 

Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till våra uppdragsgivare på Umeå kommun; Göran 

Tjällman och Mikael Öhlund. Vi tackar för att ni gav oss förtroendet och möjligheten att 

utföra detta spännande och lärorika uppdrag som ligger till grund för studien. Ännu ett 

tack vill vi rikta till de styrelsemedlemmar som deltagit i studien, utan er hade den inte 

gått att genomföra.   

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för en rolig och utvecklande tid som gett oss 

minnen för livet. Denna lärorika resa hade inte varit möjlig att genomföra på egen hand. 

Efter många långa dagar har vi slutfört en studie som vi är väldigt stolta över.  

 

 

Umeå, maj 2012 

 

 

Kerstin Chavez Andersson och Josefina Sandström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Den framtida befolkningen i Sverige kommer bestå av en betydligt större andel äldre än 

idag. En fjärdedel av Sveriges befolkning kommer kring år 2060 bestå av individer över 

65 år. Denna ökade andel äldre gör att Sveriges pensionsåtaganden kommer växa 

kraftigt och bli en stor utmaning för samhället. Även svenska kommuner står inför en 

stor utmaning eftersom i och med den ökade äldre befolkningen så ökar även 

kommuners pensionsutbetalningar vilket blir en ekonomisk belastning.  

 

För att underlätta de framtida ökade pensionsutbetalningarna och minska de 

ekonomiska planeringsproblemen har Umeå kommun bildat en pensionsstiftelse. 

Pensionsmedlen förvaltas i dagsläget av en extern förvaltare. Pensionsstiftelsens 

styrelse är inte helt tillfredsställda med denna externa förvaltarens resultat och 

efterfrågar ett nytt förvaltningskoncept där styrelsen har en mer aktiv och medveten roll. 

Som en del av det nya konceptet efterfrågas även en enklare finansiell modell. Studiens 

syftet är således att ge Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ett verktyg i form av 

en enklare risk- och allokeringsmodell grundad i modern portföljteori (MPT). Studiens 

delsyfte är att ge styrelsen en ökad kompetens och förståelse för MPT och andra 

relevanta centrala teoretiska begrepp inom finansiell teori. Detta med ambition att ge 

styrelsen möjlighet att lättare kunna tolka modellens metod och utfall. Vi ämnar även 

besvara studiens frågeställning ”Hur kan styrelsen i Umeå kommuns pensionsstiftelse 

anta en mer aktiv och medveten roll i förvaltningen av sina pensionsmedel?”. 

 

Studiens syfte baseras på uppdraget, ämnets aktualitet och avsaknad av tidigare studier 

gällande MPT som grund i finansiella modeller i den svenska kommunala sektorn och 

studier gällande styrelsers finansiella kompetens.  

 

För att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställning har både en kvalitativ och en 

kvantitativ forskningsstrategi använts. Studien har ett hermaneutiskt och 

konstruktivistiskt förhållningssätt och ett inslag av både en induktiv och en deduktiv 

ansats. Den kvalitativa datainsamlingen bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med 

uppdragsgivare och styrelsemedlemmar för att få en förståelse för deras befintliga 

finanisella kompetens samt deras åsikter en mer aktiv och medveten styrelse. Studiens 

kvantitativa data består av historisk prisdata över sex tillgångsslags index vilka ligger 

till grund för utvecklingen av studiens risk- och allokeringsmodell. Genom modellen 

har olika portföljsammansättningar konstruerats. Intervjuerna och de valda 

portföljsammansättningarna har analyserats utifrån studiens teoretiska referensram som 

är kompetens, tillgångsslag och MPT.  

 

Styrelsen ska, för att kunna bli mer aktiv och medveten, använda studiens utvecklade 

risk- och allokeringsmodell. För att skapa de bästa förutsättningarna för en mer aktiv 

och medveten styrelse måste deras finansiella kompetens och förståelse utvecklas och 

ses i relation till studiens skapade modell. Detta eftersom modellen då kan användas 

som ett verktyg i praktiken. Vad som även framkommit i studien är att om styrelsen ska 

kunna bli mer aktiv så måste även andra faktorer så som exempelvis styrelsens 

motivation, drivkraft och möjlighet studeras samt att tydliga gemensamma mål gällande 

deras förvaltning måste fastställas. 
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1. Introduktion till studien  

 
Det första kapitlet inleds med en presentation av det uppdrag som ligger till grund för 

vår studie. Sedan redogörs det för problembakgrunden till studien, där kommuner och 

pensionsskuldsproblematiken behandlas. Därefter utvecklas problemdiskussionen till att 

beröra finansiella modeller och styrelsers finansiella kompetens i relation till 

pensionsstiftelser. Detta leder vidare och argumenterar för studiens syfte och 

frågeställning samt att studiens praktiska och akademiska bidrag tydliggörs. Studiens 

avgränsningar beskrivs och avslutningsvis i detta kapitel presenterar vi dispositionen 

för resterande delar av studien. 

 
1.1 Uppdraget – Mot en mer aktiv och medveten styrelse i Umeå kommuns 

pensionsstiftelse 
 

2008 startade Umeå kommun en pensionsstiftelse med syfte att bland annat säkra och 

underlätta framtida ökade pensionsutbetalningar (Pensionsnyheterna, 2008). Ytterligare 

ett syfte till bildandet av pensionsstiftelsen var att den ska bidra till minskade 

ekonomiska planeringsproblem (Umeå kommun, 2008, s. 4) som kan tänkas uppstå i 

framtiden eftersom vård, skola och omsorg även kommer vara i stort behov av 

finansiering (KPA, 2005, s. 7).     

 

Idag investeras fortfarande pensionsstiftelsens medel generellt i 50% aktier och 50% 

räntebärande papper, där aktierna är fördelade mellan svenska och globala aktier (Umeå 

kommun, 2008, s. 5). Sedan uppstarten av pensionsstiftelsen har kommunen valt att 

anlita en extern förvaltare som sköter placeringen av pensionsmedlen i olika 

tillgångsslag (Tjällman, 2012). Detta sköts vanligtvis med de komplexa finansiella 

modeller som ofta används av externa kapitalförvaltare (Merton, 1995, s. 9; Öhlund & 

Tjällman, 2012).   

 

Vad som framkommit under vår uppdragsgranskning är att pensionsstiftelsens styrelse 

vill kunna anta en mer aktiv och medveten roll vid förvaltning av pensionsmedlen. En 

anledning till detta beror på att styrelsen idag inte är helt tillfredsställda med den externa 

förvaltarens resultat. Att styrelsen idag inte är helt tillfredsställda med resultatet beror 

främst på det faktum att investeringarnas avkastning har varit lägre än index under en 

period (Öhlund & Tjällman, 2012).  

 

Uppdragsgivarna anser även att den nuvarande allokeringen bör ses över eftersom det 

enbart har gjorts några mindre justeringar i fördelningen sedan 2008. Idag ser 

uppdragsgivarna möjligheten att investera pensionsstiftelsens avsatta medel i ytterligare 

tillgångsslag än främst aktier och värdepapper (Öhlund & Tjällman, 2012). 

 

Studiens uppdrag bygger på att Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse efterfrågar 

ett nytt förvaltningskoncept. Som en del av konceptet efterfrågas en praktiskt användbar 

och enklare risk- och allokeringsmodell som kan förstås av de som sitter i 

pensionsstiftelsens styrelse och de som arbetar allmänt med denna fråga. För att denna 

modell ska kunna användas i praktiken av pensionsstiftelsens styrelse ansåg studiens 

författare att styrelsens finansiella kompetens även behövdes studeras i relation till den 

modell som efterfrågades. Detta eftersom en viss grundläggande kompetens inom 

områdena modern portföljteori, annan finansiell teori och förvaltning hos styrelsen är av 

betydelse i sammanhanget. 
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Att hantera pensionsåtaganden i form av att exempelvis avsätta medel i en 

pensionsstiftelse så som Umeå kommun gör bidrar till att säkerställa framtida 

pensionsutbetalningar. Behovet att säkerställa framtida pensionsutbetalningar ökar i takt 

med den växande äldre befolkningen (UN, 2011b) vilket bidrar till ämnets och 

uppdragets relevans och aktualitet. Med detta i åtanke så finns ett stort intresse för 

pensionsfrågor.  

 

 

1.2 Framtida pensioner och utmaningar  
 

Enligt den senaste rapporten från Förenta Nationerna så förväntas världens 

sammanlagda befolkning att växa explosionsartat från 6,9 miljarder till 9,3 miljarder 

invånare under de kommande 40 åren (UN, 2011a). Detta beror dels på att livslängden i 

genomsnitt ökar (UN, 2011b; WHO, 2012) samt att dödligheten sjunker snabbare än 

antalet människor som föds. Även utvecklingen och framtagandet av medicin och 

livsmedel har bidragit till den minskade dödligheten bland större delar av befolkningen 

(UMAC, 2011).  

 

Även i Sverige ökar befolkningen stadigt, till följd av att fler barn föds och att den äldre 

befolkningen (över 65 år) växer kontinuerligt (SCB, 2011). Den framtida befolkningen i 

Sverige kommer bestå av en betydligt större andel äldre än idag. Enligt Statistiska 

Centralbyråns beräkningar kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning kring år 2060 

bestå av individer över 65 år (SCB, 2009, s. 11). När befolkningen blir allt äldre skapas 

ett högre tryck på sektorer som tillexempel vård och omsorg eftersom allt fler i Sverige 

kommer att behöva nyttja dessa i framtiden (Davis, 1997, s. 16; Lindh, 1999, s. 261; 

Regeringen, 2003). Ytterligare aspekter som blir allt viktigare och relevanta att beakta i 

och med denna ”åldersboom” är att landets pensionsåtaganden växer, vilket ställer krav 

på ett väl fungerande och ett väl planerat pensionssystem (Andersson, 2005).   

 

I dagsläget har redan större delen av alla 40-talister tagit sin pension 

(Arbetsförmedlingen, 2010, s. 20) men en ännu större pensionskull väntas när 60-

talisterna blir aktuella för sina pensionsavgångar (SCB, 2005). Detta faktum belyser 

vikten av att ha en god framförhållning så att Sverige klarar av dessa påfrestningar i 

framtiden.  

 

Sveriges pensionssystem består av tre delar där den största delen utgörs av allmän 

pension följt av tjänste- och privat pension. Den allmänna pensionen innehåller 

vanligtvis två komponenter. Dessa är inkomstpension och premiepension och vissa har 

även rätt till garantipension. Tjänstepensionen beror på hur varje arbetsgivare väljer att 

förvalta denna del av sina arbetstagares pensioner. Privatpensionen är den del som varje 

individ själv ansvarar för, den kan exempelvis bestå av privatsparande och är frivillig 

(Pensionsmyndigheterna, 2012). Nedan återfinns en förtydligande figur över hur 

Sveriges pensionssystem är uppbyggt. 
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Figur 1: Sveriges pensionssystem   Källa: (Pensionsmyndigheterna, 2012) 

  

Även fast pensionssystem ser olika ut länder emellan (Europeiska kommissionen, 2012) 

så kommer den växande äldre befolkningen oavsett land och pensionssystem att skapa 

framtida problem för de europeiska länderna. Speciellt de länder som har ett generöst 

socialförsäkringssystem kommer drabbas hårdare av den växande äldre populationen 

(Davis, 1997, s. 2). Sverige, som är ett land med ett generöst socialförsäkringssystem, 

kommer därför att stöta på stora svårigheter (Davis, 1997, s. 16).  

 

KPA Pension är Sveriges ledande aktör inom tjänstepensionsförvaltning. Deras kunder 

består dels av vissa privata företag men större delen av kundbasen är kommuner och 

landsting (KPA, 2012). Som nämndes ovan kommer en allt större andel av Sveriges 

befolkning utgöras av äldre (+ 65 år) i framtiden, samt att de stora kullarna av 40- och 

60-talister går i pension. Detta innebär en kraftig ökning av pensionsutbetalningarna för 

Sverige och även en stor utmaning för den kommunala sektorn (KPA, 2005, s. 5; 

Skandia, 2011, s. 21). Figuren nedan visar på den oundvikliga kommande utmaningen 

som kommuner och landsting ställs inför genom ökningen av pensionsutbetalningarna i 

framtiden.  
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Figur 2: Kommande pensionsutbetalningar  Källa: (KPA, 2005, s. 5)  

 

Om kommuner och landsting inte kan möta sina kommande pensionsåtaganden skulle 

det resultera i att resurser måste tas från andra verksamhetsområden så som sjukvård, 

barn- och äldreomsorg samt skolverksamhet (KPA, 2005, s. 7). Eftersom efterfrågan på 

skola, vård och omsorg kommer öka i framtiden (Davis, 1997, s. 16; Lindh, 1999, s. 

261; Regeringen, 2003), samtidigt som pensionsutbetalningarna också ökar, blir det allt 

viktigare för kommunerna och landstingen att förvalta sina pensionsmedel på ett väl 

genomtänkt sätt för att undvika att behöva utnyttja resurser från sina andra 

verksamhetsområden.  

 

Att flertalet av Sveriges 290 kommuner (SKL, 2011) står inför ett stort dilemma 

angående deras framtida ökande pensionsutbetalningar är ett faktum. Nyhetsrubriker så 

som ”Kommuner hotas av pensionsbomb” (Suneson, 2008) och ”Pensionsskulderna en 

tickande bomb” (Fagerman & Brännström, 2011) belyser kommunernas dilemma 

ytterligare. I Fagerman och Brännströms artikel (2011) konstateras det att finansieringen 

av pensionsskulden fortfarande är något som många kommuner inte har tillräcklig 

beredskap att hantera. De hävdar även att så mycket som en tredjedel av Sveriges 

kommuner inte har en finansiell handlingsplan gällande pensionsskuldsproblematiken. 

 

Majoriteten av tidigare studier som berört ämnet pensioner har fokuserat på denna 

problematik ur en redovisningskontext (Glaum, 2009; Jennergren, 2000; Swinkels, 

2011) samt i andra geografiska områden än Sverige. Exempelvis har USA (Pennacchi & 

Rastad, 2011), Nederländerna (Siegmann, 2007), Latinamerika (Madrid, 2002) och 

Europa (Bohl, Lischewski, & Voronkova, 2011) studerats i samband med pensioner, 

däremot har ytterst få studier enbart fokuserat på Sverige. De få studier som gjorts i 

Sverige ansluter till de forskningsströmmar som främst fokuserar på förändringen av 

Sveriges pensionssystem på en mer övergripande nivå (Fox & Palmer, 2001; 

Jennergren, 2000; Palmer, 2008). Detta visar betydelsen och relevansen av att studera 



5 

 

pensionsproblematiken och kommunala pensionsstiftelser mer djupgående i en svensk 

kontext.    

 

 

1.3  Pensionsstiftelser och Umeå kommun 
 

Det har uppmärksammats att många kommuner inte har en finansiell handlingsplan för 

att hantera de växande pensionsåtagandena. Trots att många kommuner saknar en 

handlingsplan så finns det olika tillvägagångssätt tillgängliga när det gäller 

finansieringen av de växande pensionsåtagandena (SKL, 2005, s. 1). Det finns fyra 

alternativ enligt Sveriges kommuner och landstings [SKL] cirkulär (2005, s. 1) där det 

alternativ som används av flest kommuner är att inte avsätta några pensionsmedel alls 

inför framtiden. Två andra tillvägagångssätt är; att bygga upp pensionsreserver i en egen 

post i balansräkningen och att kommunerna kan välja att anlita ett försäkringsbolag där 

en pensionsförsäkring upprättas. Det sista och fjärde tillvägagångssättet för 

kommunerna innebär att avsätta sina pensionsmedel i en pensionsstiftelse som förvaltar 

pengarna tills behov uppstår. Bland dessa 4 tillvägagångssätt finns det inget självklart 

val utan varje kommun måste se till sina individuella förutsättningar och behov för att 

kunna avgöra vilket alternativ som passar dem bäst (SKL, 2005, s. 1). Därför är det 

motiverat att studera Umeå kommuns pensionsstiftelses och även andra enskilda 

kommuner mer i detalj då varje kommun har stor handlingsfrihet vid hanteringen av 

sina pensionsåtaganden. Denna studies fokus ligger som tidigare nämnt på Umeå 

kommun och deras pensionsstiftelses styrelse.   

 

Enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m. (SFS 1967:531) är en 

pensionsstiftelses enda syfte att säkra de pensionsåtaganden som arbetstagarna är 

berättigade till. I enlighet med lagen är Umeå kommuns pensionsstiftelses syfte att bidra 

till minskade ekonomiska planeringsproblem samt att underlätta de framtida 

pensionsutbetalningarna (Umeå kommun, 2008, s. 4). Placering av pensionsstiftelsens 

tillgångar bör ske på så sätt att risken fördelas lämpligt. Detta för att arbetstagarnas 

pensionsintressen ska kunna tillgodoses på ett överlag aktsamt sätt (SFS 1967:531). De 

pensionsstiftelser som säkrar pensionsåtaganden åt fler än 100 arbetstagare står under 

tillsyn av Finansinspektionen (SFS 1967:531). Umeå kommuns pensionsstiftelse är en 

av dessa.    

 

Vidare bör även kommunallagen (SFS 1991:900) nämnas i detta sammanhang då 

studien fokuserar på en kommunal pensionsstiftelse. När en kommun placerar sina 

tillgångar måste de generera en tillfredsställande avkastning och säkerhet, samt att en 

tillåten risk måste fastställas. Dessa mål är det som medlemmarna i styrelsen ska 

bestämma och uppnå genom sitt styrelsearbete.    

 

En styrelse definieras som en grupp individer inom en organisation med olika 

kompetenser och erfarenheter (Payne, Benson, & Finegold, 2009, s. 707). I varje 

pensionsstiftelse måste det enligt lag (SFS 1967:531) finnas en styrelse. Denna styrelse 

ska arbeta för stiftelsens syfte och ska bestå av en lika stor andel arbetsgivare som 

arbetstagare. Medlemmarna i styrelsen måste ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att 

vara behörig för en ledande position i pensionsstiftelsen (SFS 1967:531). I Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse sitter arbetsgivare och arbetstagare med tre 

ordinarie medlemmar på varje sida samt ersättare till varje post. Styrelsens medlemmar 

innehar sin position tills att det finns skäl för byte, exempelvis när någon slutar arbeta. 
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Platserna innehas av stadsdirektören, ekonomidirektören och personaldirektören samt 

tre fackliga medlemmar (Öhlund & Tjällman, 2012). Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse stämmer därför överens med vad den generella definitionen av en styrelse då 

dess medlemmar har olika kompetenser och erfarenheter sedan tidigare. Genom att en 

styrelse besitter relevant finansiell kompetens så kan ett bättre och effektivare 

styrelsearbete utföras (Dionne & Triki, 2005, s. 2; Payne et al., 2009, s. 721). Om Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse har rätt finansiell kompetens så ska det alltså 

underlätta förvaltningen och garantera att pensionsmedlen finns tillgängliga när de väl 

behövs. Detta på grund av att en ökad finansiell kompetens leder till mer välgrundade 

beslut vilket förutsätter en förståelse för vilka konsekvenser styrelsens beslut gällande 

allokering kan få. Vad som framkommit i annan forskning är att det inte finns ett stort 

utbud av studier som just studerar en styrelses finansiella kompetens (Dionne & Triki, 

2005, s. 7). Det är av denna anledning som studien även kommer att beröra 

styrelsemedlemmarnas kompetens inom området modern portföljteori och annan 

finansiell teori. 

 

 

1.4 Pensionsstiftelser och allokering 
 

Pensionsstiftelser har blivit allt populärare, både utanför Sveriges gränser (Stalebrink, 

Kriz, & Weiyu, 2010, s. 29) och inom landet. Allt fler företag i Sverige använder sig av 

pensionsstiftelser (Handelsbanken, 2012). Intresset att bilda pensionsstiftelser har även 

väckts hos kommuner i Sverige (KPA, 2008). En anledning till att pensionsstiftelser 

ökat i popularitet är att metoden medför större kontroll över de avsatta medlen vilket 

kan ses som en fördel. Kommunerna kan då själva bestämma över placeringen och 

förvaltningen av de berörda resurserna. Pengarna som avsätts till pensionsstiftelsen får 

uteslutande användas till att säkra pensionsåtagandena vilket är ytterligare en fördel. En 

annan fördel med att bilda en pensionsstiftelse är att det är ett billigare alternativ än att 

anlita ett försäkringsbolag, eftersom en pensionsstiftelse är förknippat med lägre 

administrativa kostnader än de som tillkommer vid försäkringslösningen. Vad som kan 

ses som en potentiell nackdel med pensionsstiftelser är att det tillkommer en 

avkastningsskatt på de placerade pensionsmedlen. Trots denna nackdel så kan alla 

nämnda fördelar ovan ses som bidragande faktorer till att pensionsstiftelser blivit 

populärare (SKL, 2005, s. 7-8).  

 

Tidigare var det vanligare för pensionsstiftelser att investera sina kontanter genom att 

exempelvis placera dessa i ett bankkonto och olika typer av obligationer men 

investeringsmönstret har allteftersom förändrats. Idag har det även blivit vanligare att 

placera delar av sin investering i fastigheter, aktier, private equity samt hedgefonder. Att 

investeringsmönstret hos pensionsstiftelser har förändrats (Pennacchi & Rastad, 2011, s, 

222) samt att pensionsstiftelser blivit mer populärt hos företag (Handelsbanken, 2012) 

kan vara en bidragande orsak till det ökade intresset för bildandet av kommunala 

pensionsstiftelser i Sverige. I och med det ökade intresse så skapas en nyfikenhet och 

behov att studera Umeå kommun och deras pensionsstiftelse närmare. 

  

För att kunna investera avsatta pensionsmedel på ett kvalificerat sätt bör kommunerna ta 

hänsyn till bland annat önskad avkastningsnivå i relation till en viss godtagbar risknivå 

(SKL, 2005, s. 7- 8) och olika placeringsalternativ vid investeringen. Detta kan göras 

med hjälp av exempelvis finansiella matematiska modeller och metoder. Majoriteten av 

dessa modeller är av hög matematisk komplexitet vilket medför att de blir svåra att 
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tillämpa i praktiken (Merton, 1995, s. 7). Trots komplexiteten har dessa matematiska 

modeller börjat användas i allt större utsträckning. Exempelvis använder kommersiella 

banker och institutionella investerare dessa komplexa modeller i deras dagliga 

verksamhet (Merton, 1995, s. 9). Inte sällan är de människor som konstruerar och 

utvecklar de finansiella modellerna kvantfysiker, civilingenjörer och matematiker med 

en gedigen akademisk bakgrund (Medberg, 2009). Med tanke på komplexiteten och 

kunskapen hos de som skapat dessa modeller kan de lätt bli svårförstådda vilket medför 

en minskad användarvänlighet i praktiken (Merton, 1995). 

 

Finansiella modeller så som risk- och allokeringsmodeller är ofta baserade på modern 

portföljteori (MPT) (Merton, 1995, s. 8) som bygger på grundaren och tillika 

Nobelpristagaren Harry Markowitz antagande om hur investeringar ska ske på bästa sätt 

i förhållande till risk och avkastning (Stalebrink et al., 2010, s. 32). Trots att MPT har 

fått stor genomslagskraft och används flitigt så är den förknippad med vissa 

begränsningar. En av begränsningarna är hur MPT uppskattar investeringsrisken då 

detta inte alltid stämmer överens med verkligheten (Rom & Ferguson, 1994, s. 349). 

Med tanke på MPTs begränsningar har en ny portföljteori utvecklats, Post-modern 

portföljteori (PMPT), som tar hänsyn till nedsida av risk vid investeringar (Rom & 

Ferguson, 1994, s. 351). Nedsidan av risk innebär att investeraren ser till sannolikheten 

för att den önskade avkastningen inte uppnås, denna investerare sätter säkerheten 

framför möjligheten till vinst (Nawrocki, 1999, s. 3; Rom & Ferguson, 1994, s. 351).  

 

Även Siegemann (2007, s. 2) kritiserar MPT och menar att ett riskmått som tar hänsyn 

till nedsidan av risken är att föredra, vilket inte MPT gör, i en kontext då 

pensionsstiftelser studeras. I en studie som Edhec risk institut har genomfört framkom 

det att allt fler pensionsstiftelser uppmärksammar vikten av att ta hänsyn till nedsidan av 

risk i pensionsstiftelsesammanhang (EDHEC, 2010). För att kunna ta hänsyn till 

nedsidan av risk krävs betydligt mer avancerade uträkningar än vad som krävs vid 

användandet av MPT (Nawrocki, 1999, s. 3). De avancerade uträkningarna som krävs 

för att ta hänsyn till nedsidan av risk är inte förenligt med den enklare risk och 

allokeringsmodell som studien ämnar utveckla. Detta bidrar till att MPT som inte kräver 

lika avancerade uträkningar är mer lämpad som grund för denna modell. Trots den kritik 

som riktats mot MPT så är teorin väl använd och accepterad (Holmstrand, 2010, s. 40). 

Med det i åtanke så väcks intresse kring att använda MPT som grund i en enklare risk- 

och allokeringsmodell för Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse eftersom det inte 

förekommit några större sådana studier inom den svenska kommunala sektorn. Då det 

även framkommit att det finns väldigt lite forskning som berör styrelser och dess 

finansiella kompetens så är även detta intressant att studera vidare i denna studie. Två 

forskningsgap har alltså identifierats i studiens litteraturgenomgång. 

  

 

1.5  Syfte och frågeställning 
 

1.5.1 Syfte 

 

Utifrån ämnets aktualitet samt en avsaknad av tidigare studier gällande MPT som grund 

i finansiella modeller i den svenska kommunala sektorn och styrelsers finansiella 

kompetens så leder det oss till studiens syfte.  
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Studiens syfte är att ge Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ett verktyg i form av 

en enklare risk- och allokeringsmodell grundad i MPT. Modellen ska utformas i 

Microsoft Excel.  

 

För att underlätta en mer aktiv och medveten roll vid förvaltningen av pensionsmedlen 

så har även studien ett delsyfte. Att ge Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse en 

ökad kompetens och förståelse för MPT och andra relevanta centrala teoretiska begrepp 

inom finansiell teori. Detta med ambition att ge styrelsen möjlighet att lättare kunna 

tolka modellens metod och utfall.  

 

1.5.2 Frågeställning 

 

Hur kan styrelsen i Umeå kommuns pensionsstiftelse anta en mer aktiv och medveten 

roll i förvaltningen av sina pensionsmedel?  

 

1.5.3 Studiens bidrag 

 

Det praktiska bidraget av denna studie är att utveckla en enkel risk- och 

allokeringsmodell åt Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse. Modellen ska vara 

grundad i MPT och ska kunna användas praktiskt av styrelsen. Studien ska även bidra 

med en ökad kompetens och förståelse inom MPT och annan finansiell teori som 

styrelsen kan använda i praktiken. Det är av denna anledning som teorikapitlets olika 

delar och begrepp är grundligt förklarade eftersom dessa är nödvändiga för styrelsen att 

förstå.  

 

För att kunna förstå, använda och tolka risk- och allokeringsmodeller grundade i MPT 

så behövs en grundläggande förståelse för den teori som dessa modeller baseras på. 

Eftersom dessa modeller som används i bland annat förvaltning blir allt mer 

komplicerade så är detta av extra hög vikt. Med det i åtanke så måste därför styrelsen 

som ska använda dessa modeller i praktiken också ha möjlighet att utveckla sin 

kompetens inom områdena MPT och annan finansiell teori om behovet av det finns. 

Vad som därför blir av hög vikt är att ta hänsyn till att rätt kompetens finns hos de 

styrelser som ska använda modellerna. Detta så att de bästa förutsättningarna ska finnas 

för användningen av exempelvis risk- och allokeringsmodeller grundade i finansiell 

teori.  

 

Risk- och allokeringsmodeller grundade i finansiell teori bör därför alltid ses i relation 

med den befintliga och den nödvändiga kompetens som krävs. Eftersom det då kan 

säkerställas att modellerna används med försiktighet och inte tolkas felaktigt eller som 

absoluta sanningar. Därför är det mycket viktigt att utveckling och användning av risk- 

och allokeringsmodeller förenas med att ta hänsyn till den kompetens som behövs hos 

styrelsen som ska använda modellen. Att studera detta, och speciellt i samband med 

kommuner, pensioner och förvaltning som i framtiden kommer påverkas hårt av den 

växande äldre befolkningen och det växande pensionsåtagandet, är därför av hög 

aktualitet och relevans. Sammanfattningsvis så blir studiens akademiska bidrag att 

minska de två upptäckta forskningsgapen genom att studera finansiella modeller i 

relation till en svensk kommunal kontext samt studera styrelsers finansiella kompetens. 

Studiens akademiska bidrag blir även att lägga en grund för ett område där både 

finansiella modeller och styrelsens kompetens ska studeras gemensamt och inte längre 
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var för sig. Detta för att de är beroende av varandra och tillsammans påverkar de 

resultatet av användandet av de finansiella modellerna och förvaltningen. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Studiens huvudsakliga avgränsning är att endast fokusera på Umeå kommuns 

pensionsstiftelse styrelse. Studien kommer inte att beröra andra kommuner och 

pensionsstiftelser i Sverige. Detta med bakgrund av att uppdragsgivarna är Umeå 

kommun samt att det inte finns så många andra kommuner som använder sig av 

pensionsstiftelser i sin förvaltning av sina pensionsmedel i Sverige. 

  

Då en del av studiens teoretiska referensram inkluderar MPT som innefattar en mängd 

olika undergrupper så kan denna studie omöjligt beröra alla grupper utan kommer 

endast fokusera på relevanta och utvalda delar. Genom uppdraget så efterfrågas en 

enklare risk- och allokeringsmodell grundad i MPT, så därför utesluts andra teorier som 

anses vara för avancerade för studiens syfte, exempelvis PMPT och nedsidan av risken 

som nämnts tidigare. 

 

En annan avgränsning som gjorts i denna studie är tidsperioden för den historiska data 

som används till de beräkningar som ligger till grund för risk- och allokeringsmodellen. 

Den valda tidsperioden är tio år med start 2002-01-31 och fram till 2012-02-29. 

Tidsintervallet har valts för att studiens författare vill ha så aktuell data som möjligt. En 

längre tidsperiod har även valts för att dataunderlaget ska vara så omfattande och 

gediget som möjligt. Pensionsstiftelsen bildades även 2008 vilket gör att denna period 

också är relevant. Den historiska data som används kommer vara månadsdata över 

tillgångsslagens priser. Detta intervall har valts då det visar de svängningar som skett 

under årets gång.  

 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1 – Introduktion till studien 

Det första kapitlet innefattar en presentation av det uppdrag som studien grundar sig på. 

Kapitlet innefattar även studiens problembakgrund där kommuner och 

pensionsskuldsproblematiken presenteras samt en problemdiskussion gällande 

finansiella modeller och styrelsers kompetens. Studiens syfte, frågeställning och bidrag 

kommer även tydliggöras i kapitlet. 

 

Kapitel 2 – Metod  

I kapitlet förklaras och motiveras studiens ämnesval och metodologiska utgångspunkter. 

Det redogörs för studiens koppling till action research och studiens karaktäristiska drag 

som är i enlighet med en explorativ studie och en fallstudie. En förklaring och 

motivering sker även till hur vi anser att studien har ett konstruktivistiskt och 

hermeneutiskt synsätt. En diskussion förs gällande att studien har inslag av både en 

induktiv och en deduktiv ansats samt varför kvalitativ och kvantitativ data används. Det 

redogörs även för studiens praktiska tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3 – Teori  
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Teorikapitlet presenterar studiens teoretiska referensram i form av kompetens, 

tillgångsslag och pensionsstiftelser samt MPT. Våra egna åsikter gällande teorierna 

presenteras och motiveringar sker till varför de inkluderas i studien.  

 

Kapitel 4 – Empiri och analys  

Det fjärde kapitlet presenterar och analyserar utvald empiri från genomförda intervjuer, 

resultat från beräkningar av historisk prisdata samt fiktiva portföljer konstruerade 

genom risk- och allokeringsmodellen. Analysen i kapitlet sker i förhållande till studiens 

teoretiska referensram. 

 

Kapitel 5 – Slutsats och diskussion  

I det femte kapitlet utvecklas studiens analys och studiens slutsatser dras. Även studiens 

bidrag och förslag på fortsatt forskning presenteras.   

 

Kapitel 6 – Praktiska rekommendationer till Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse 

Studiens sjätte kapitel presenterar rekommendationer till Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse. Dessa är baserade på vad som framkommit i studiens analys 

och slutsatser. 

 

Kapitel 7 – Kritiska reflektioner över studiens arbetsprocess  

Det sista kapitlet i studien presenteras en diskussion rörande vilka begränsningar som 

funnits genom studien samt en diskussion om de kvalitetskriterier som studien ämnat 

uppfylla.  
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2. Metod 
 

Metodkapitlet inleds med en diskussion kring ämnesvalet och den förförståelse som 

författarna besitter för att sedan fortsätta med att redogöra för och motivera studiens 

metodologiska utgångspunkter. Vi vill även skapa en förståelse för studiens praktiska 

tillvägagångssätt och därigenom ges en detaljerad beskrivning av detta senare i 

kapitlet. Genom att motivera studiens metodologiska utgångspunkter och dess praktiska 

tillvägagångssätt avser vi skapa en hög transparens och därigenom möjliggöra 

granskning och replikering av studien. Därefter presenteras hur litteratur till studiens 

sökts och en introduktion till studiens teoretiska referensram ges. Vanligt 

förekommande författare och forskare i studien introduceras och en diskussion om 

källkritik förs. Slutligen så introduceras en övergripande blid av studien och dess 

hörnstenar samt en figur gällande studiens process.  

 

2.1 Studiens utgångspunkter 

 
2.1.1 Ämnesval 

 

I studiens inledande fas resonerades det kring vilka eventuella ämnesområden som 

skulle vara av intresse att studera närmare. Det vi som uppsatsförfattare kände saknades 

i vår kunskapsbas var en praktisk erfarenhet från konkreta situationer grundade i 

verkligheten. Efter att huvudsakligen bedrivit teoretiska studier under vår utbildning 

kände vi att vi ville omsätta dem till praktisk erfarenhet. 

 

Med detta som bakgrund bestämde vi oss för att försöka få ett så intressant uppdrag som 

möjligt, nära kopplat till vår studieinriktning. Efter att ha diskuterat olika 

ämnesområden och uppdragsgivare som skulle vara intressant att samarbeta med, valdes 

den kommunala kontexten. Den kommunala kontexten valdes för att den kändes mest 

intressant på grund av att ingen av oss tidigare haft någon erfarenhet av den offentliga 

sektorn i liknande sammanhang.  

 

Vi tog kontakt med Umeå kommun och deras finanschef Göran Tjällman i hopp om att 

de skulle vara intresserade av ett samarbete med oss. Det visade sig att de hade ett 

uppdrag som verkade väldigt intressant och som dessutom passade väl överens med vad 

vi haft i åtanke när vi funderade över eventuella uppsatsämnen. Att vi tidigare i vår 

utbildning behandlat den finansiella teoribildningen de efterfrågade och därför redan 

besitter en viss kännedom om den, samt uppdragets allmänna karaktär gjorde denna 

studie till ett självklart val för oss. 

 

2.1.2 Förförståelse 

 

Författare till en studie kommer alltid att bära med sig omedveten eller medveten 

förförståelse (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002, s. 14) och särskilda förutsättningar 

som byggts upp genom tidigare erfarenheter. För att en förståelse ska kunna utvecklas 

måste en viss förförståelse först finnas (Gilje & Grimen, 1992, s. 183). Den förförståelse 

vi har med oss när vi börjar denna studie kommer till största del från våra akademiska 

studier på Handelshögskolan på Umeå universitet. Båda uppsatsförfattarna har läst 

civilekonomprogrammet med inriktning mot service management samt valt att läsa 

finansiering på avancerad nivå. Då programmets utformning och innehåll har inkluderat 

en mängd olika ämnesområden har vi fått en bred kunskapsbas inom bland annat 
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ekonomi, management, beteendevetenskap och juridik. Vid sidan av vår breda, 

allmänna kunskap om ekonomi och dess delområden är vi tränade i kritiskt tänkande 

och granskning av insamlad och given information. Detta är något vi anser kommer 

hjälpa oss, och vara till stor nytta för att kunna genomföra denna studie på bästa sätt. Att 

vara saklig och ifrågasättande till vårt uppdrag vi ställs inför, samt granska den 

information som framkommer på ett lämpligt sätt är något vi lärt oss genom våra 

studier. Med det menar vi att vi inte bara kommer att se till uppdraget som tilldelats, 

utan att vi även kommer försöka se de bakomliggande symptomen till uppdraget. Att se 

till de bakomliggande symptomen anser vi är väldigt viktigt och är något vi vet kommer 

komma till stor användning under vårt uppsatsarbete. Vi har även genom vår tid som 

studenter fått lära oss att ständigt sätta oss in i nya situationer och uppgifter, samt att se 

saker ur olika synvinklar. Genom att vår uppsats grundar sig på en kommunal 

pensionsstiftelse och dess styrelse, vilket för oss är en ny kontext, gör att vi tror att 

denna erfarenhet kommer vara mycket lärorik. 

 

Förståelsen vi har till vårt ämnesval och uppdrag grundar sig i de studier vi haft på 

avancerad nivå inom ämnesområdet finansiering, specifikt de inom investering och 

portföljteori. Vi har därigenom fått en god förståelse för de teoretiska begreppen som 

används inom fältet, samt hur modern portföljteori kan användas praktiskt. Genom våra 

tidigare kurser i management och beteendevetenskap har vi även fått en kännedom om 

organisationer, gruppdynamik och kompetens. Dessa kurser kommer bidra med 

kunskaper som tillsammans med de mera strikta ekonomiska teoribildningarna kan 

svara på vår frågeställning ”hur kan styrelsen i Umeå kommuns pensionsstiftelse anta 

en mer aktiv och medveten roll i förvaltningen av sina pensionsmedel?”. 

 

Vad vi som studiens författare saknar är tidigare erfarenheter om kommuner, stiftelser 

och pensioner, vilket vi absolut inte ser som något negativt utan istället som något 

positivt. Det ger oss en möjlighet att använda vår teoretiska kunskap vi besitter och 

applicerar den på ett för oss nytt område. Att denna tidigare erfarenhet saknas, gör att 

studiens inledande fas till stor del kommer att bestå av inläsning och ren faktainsamling 

om hur pensionsstiftelser drivs och är uppbyggda. Faktainsamlingen är något vi vet 

kommer ta en hel del tid i anspråk, men något som vi anser är nödvändigt för att kunna 

upprätthålla en hög kvalitet på studien. Kombination av tidigare erfarenheter och den 

nya kunskap vi hoppas kunna frambringa kommer tillsammans utgöra en mycket lärorik 

process. Där både vi och Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse får glädje av det 

gemensamma utbytet. 

 

Nu i efterhand, när studien är genomförd, vill vi reflektera över hur och om vår 

förförståelse påverkat studien. Vad vi kan uppmärksamma är att förförståelsen 

genererad av vår utbildning har kommit till stor användning under studiens gång. 

Särskilt de studier vi haft på avancerad nivå inom finansiering har kommit till 

användning eftersom vi redan kommit i kontakt med vanliga teoribildningar inom 

området. Att vi genom vår utbildning lärt oss kritisk granska och analysera material är 

också något som varit till stor nytta när vi genomfört studien, eftersom vi behövt kritiskt 

reflektera och analysera för att möjliggöra studiens fortsatta utveckling. 

 

2.1.3 Perspektiv  

 

För att undvika missförstånd mellan författaren och läsaren bör studiens perspektiv 

redogöras och förklaras. Sådana missförstånd kan utöver en förklaring om vilket 
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perspektiv forskaren ämnar använda i sin studie även undvikas genom en tydlig 

problemformulering (Bjereld et al., 2002, s. 17). Då vår frågeställning som vi ämnar 

besvara genom vår studie riktar sig mot pensionsstiftelsens styrelse och hur de kan bli 

mer aktiva och medvetna i sin förvaltning är perspektivet i denna studie från 

pensionsstiftelsens styrelses sida. Av denna anledning har vi endast har fokuserat på 

styrelsen och dess medlemmar samt till den kontext och det arbete de har som uppgift.  

 

De förslag och rekommendationer samt den enklare risk- och allokeringsmodell vår 

studie syftar att utveckla är därför anpassade efter vad styrelsen efterfrågar. 

 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Genom att studien syftar att studera hur Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse kan 

anta en mer aktiv och medveten roll i sin förvaltning så studeras ett fenomen som 

påverkats av sociala företeelser (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 108). Vårt 

uppdrag baseras på den situation som uppkommit hos styrelsen, att de inte är nöjda med 

hur förvaltningen sköts idag och att de bör ha en mer aktiv roll i deras förvaltning av 

pensionsmedlen. Umeå kommuns pensionsstiftelses och dess styrelse är en social enhet 

som påverkar och skapar den verklighet de befinner sig i. Genom att vi uppfattar dem 

som en sådan enhet så är vår syn på verkligheten förenligt med ett konstruktivistiskt 

synsätt (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34; Saunders et al., 2007, s. 108). För att en 

förändring åt en mer aktiv och medveten styrelse ska vara möjlig så kommer den 

inledande fasen av studien ägnas åt att få en förståelse för de bakomliggande faktorerna 

som bidragit till att situationen i pensionsstiftelsen styrelse ser ut som den gör idag 

(Saunders et al., 2007, s. 108). Vår uppgift utgår därför att tolka och skapa en förståelse 

för hur situationen ser ut idag genom att intervjua valda styrelsemedlemmar samt ge 

dem ett verktyg i form av en enklare risk- och allokeringsmodell som kommer kunna 

bidra med hjälp i deras förvaltning.  

 

Ännu en anledning till varför denna studie har ett konstruktivistiskt synsätt är för att vi 

som författare kommer att påverka pensionsstiftelsens styrelses verklighet. Vi anser att 

styrelsens verklighet påverkas genom att studien ämnar bidra till en ökad kompetens 

och förståelse samt en modell som kommer kunna användas i praktiken, vilket bidrar till 

en möjlig förändring av den verklighet de befinner sig i idag.  

 

En viktig aspekt av studien är att förstå den situation vi kommit i kontakt med genom 

vårt uppdrag. En tolkning och förståelse av den data och det material vi fått ta del av 

genom vår insamlingsprocess är alltså av största vikt. Då vi alltid har med oss en viss 

förförståelse (Gilje & Grimen, 1992, s. 183, 202) kommer detta påverka hur vi tolkar 

och uppfattar saker. Även den kontext som vi ämnar studera kommer påverka hur vi 

tolkar och ser på saker. Därigenom är vårt sätt att se på kunskap är förenligt med ett 

hermeneutiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005, s. 443). Då studiens frågeställning syftar 

till att besvara hur stiftelsens styrelse ska kunna bli mer aktiv och medveten i sin 

förvaltning så har intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har sedan tolkats av oss för ett 

försök att få förstå den verklighet de uppfattar samt att kartlägga och tolka de behov och 

problem de uppmärksammat och känner finns i dagsläget. Vi måste alltså se till de 

enskilda individerna och helheten i form av hur situationen ser ut idag. Vidare måste vi 

försöka dra slutsatser efter all insamlad information och därigenom skapa en förståelse 

för helheten (Bryman & Bell, 2005, s. 443; Gilje & Grimen, 1992, s. 197; Watt 
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Boolsen, 2007, s. 31-32) och finna någon typ av lösning på deras problem. Att vi både 

ser till delarna och helheten, ser på relationen mellan vår förståelse och det vi ämnar 

tolka kallas för den hermeneutiska cirkeln. Budskapet med denna cirkel är att vi som 

studerar ett fenomen ser till sambandet mellan förståelsen, tolkningen och den kontext 

det utspelar sig i (Gilje & Grimen, 1992, s. 190-191).   

 

Då studien även ämnar utveckla en enkel risk- och allokeringsmodell som styrelsen ska 

kunna använda krävdes även en mängd kvantitativ data i form av historisk prisdata över 

olika tillgångsslags pris. Den historiska prisdata som vi använder kan även användas av 

andra på samma sätt och få ett likadant resultat. Vår insamlade obearbetade kvantitativa 

datan är inget vi kan påverka eller tolka annorlunda än annan part med liknande 

kunskap och erfarenheter. Vi kan därför även påstå att vi är sakliga i vårt sätt att se på 

denna typ av data (Saunders et al., 2007, s. 26; Watt Boolsen, 2007, s. 28-29). Detta på 

grund av att risk- och allokeringsmodellen har rationella inslag i form av vanligt 

använda parametrar och beräkningar av dessa vilket bidrar till en viss grad av saklighet. 

Analysen av den kvantitativa datan är gjord via befintliga teorier (MPT, ekvationer) och 

innehåller inte en lika stor frihet för egna tolkningar som den kvalitativa datan 

(Saunders et al., 2007, s. 103).  

  

 

2.3 Forskningsansats 
  

Vår studie har i grunden utgått från det uppdrag vi fått av Umeå kommun och dess 

pensionsstiftelses styrelse. Uppdraget har styrt vilken riktning studiens syfte tagit. När 

relevanta teorier funnits ville vi koppla dem till hur situationen ser ut idag. Studiens 

syfte är att bidra med ett verktyg i form av en enklare risk- och allokeringsmodell. Detta 

i samband med att ge styrelsen en ökad kompetens och förståelse inom MPT och annan 

finansiell teori. Med det i åtanke ska vi därför samla in relevant empiriskt material för 

att få den förståelse som krävs för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 

Innan denna empiriska insamling kunde påbörjas var vi tvungna att först besitta en viss 

kunskap och förförståelse inom områdena MPT, tillgångsslag och kompetens (Bjereld et 

al., 2002, s. 88; Saunders et al., 2007, s. 57). Denna kunskap och förståelse 

införskaffades bland annat genom att grundligt leta fakta och litteratur med tydlig 

koppling till de områden vi ämnar studera. Vi genomförde även en bakgrundsintervju 

med uppdragsgivarna för att vi skulle förstå kärnan av vårt uppdrag samt vad det var de 

egentligen efterfrågade och behövde från vår sida. Genom att studera verkligheten på 

detta sätt anser vi oss lättare få en tydligare bild över vad vi kan bidra med för att 

underlätta en mer aktiv och medveten förvaltning av stiftelsens pensionsmedel. Vi 

utgick därför från deras verklighet (Jacobsen, 2002, s. 35) för att skapa oss en 

uppfattning av vad som krävdes av oss och vilka teorier som sedan gick att koppla till 

vår studie.  

 

Sedan söktes teorier under litteraturgenomgången som redan finns genererad av 

forskare. Redan befintliga teorier applicerades som en mall att utgå ifrån när vi fortsatte 

vår studie för att uppfylla och besvara studiens syfte och frågeställning (Bryman & Bell, 

2005, s. 25). Med hjälp av studiens empiriska material vill vi även bidra till att minska 

de forskningsgap som hittats. Forskningsgapen minskas genom insamling av empiriskt 

material i form av intervjuer med pensionsstiftelsens styrelse om dess finansiella 

kompetens. Därigenom ämnar vi bidra till att minska det forskningsgap som funnits 

gällande studier om styrelser och dess finansiella kompetens. Genom att även bearbeta 
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empirisk historisk prisdata för valda tillgångslag så kommer en enklare risk- och 

allokeringsmodell grundad i MPT även att utvecklas åt styrelsen. Modellen blir något 

praktiskt användbart för styrelsen och bidrar även till att minska det forskningsgap vi 

funnit gällande användning av MPT som grund i finansiella modeller i den svenska 

kommunala sektorn. Denna studie ämnar utveckla en risk- och allokeringsmodell 

grundad i MPT åt Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse samt beröra området 

styrelser och dess finansiella kompetens i samband med detta. Genom att kombinera 

dessa annars oförenade områden skapas ett nytt område där dessa länkas samman. Den 

insamlade empirin bearbetas och analyseras utifrån relevanta teorier för att sedan kunna 

dra slutsatser och ge rekommendationer.  

 

Att vi gör som i ovan nämnda diskussion, att vi utgår från vårt uppdrag, verkligheten, 

och applicerar teori på verkligheten gör att studien har en induktiv ansats. Vi utgår även 

från redan befintliga teorier och applicerar dessa teorier i vår kontext, bland annat när vi 

utformar intervjuguiderna, vilket gör att vi även har en deduktiv ansats. Genom att vi 

hoppar fram och tillbaka mellan empirin (verkligheten) och teorin gör att vi både har ett 

induktivt och ett deduktivt inslag i studien. Detta kan enligt Saunders et al., (2007, s. 

119) ses som en fördel och att det är studiens ämne som bör avgöra vilken ansats som 

lämpar sig bäst. Den induktiva ansatsen utgår från verkligenheten där kontexten, i vårt 

fall pensionsstiftelsens styrelse, studeras (Saunders et al., 2007, s. 119). Den deduktiva 

ansatsen utgångspunkt ligger istället i redan befintliga teorier som sedan studeras i 

relation till vår kontext (Jacobsen, 2002, s. 34). Att vi applicerar båda ansatserna i vår 

studie är något vi tror är det lämpligaste sättet då vårt sätt att genomföra studien grundar 

sig i action research, då vi ämnar använda befintlig teori samt utveckla praktisk kunskap 

och förståelse som kan användas av styrelsen (Reason & Bradbury, 2001, s. 2). Vad 

action research är och hur vi applicerat det i denna studie förklaras nedan. 

 

2.4 Studiens förfarande 
 

2.4.1 Action Research 

 

Studier som utförs inom action research har till sitt huvudsakliga syfte att utveckla 

praktisk kunskap samt skapa ny förståelse som kan användas i människans vardag 

(Reason & Bradbury, 2001, s. 2). Denna studies syfte är att ge Umeå kommuns 

pensionsstiftelse styrelse en enkel risk- och allokeringsmodell som kan användas i deras 

verksamhet. Eftersom modellen grundar sig i teori blir delsyftet att skapa en ökad 

kompetens och förståelse för relevanta teoretiska begrepp med ambition att underlätta 

tolkningen av denna modell. Då vi ämnar utveckla ett verktyg som tillsammans med en 

ökad teoretisk förståelse kan användas i pensionsstiftelsens vardag så anser vi att action 

research är applicerbar på denna studie. 

 

Denna forskningsinriktning, action research, grundades på 1940-talet av Kurt Lewin 

(Reason & Bradbury, 2001, s. 2). Sedan dess har forskningsinriktningen använts inom 

en rad olika områden så som organisation, företagande, sjukvård, medicin, utbildning 

och psykologi (Reason & Bradbury, 2001, s. 4).  

 

Action research som forskningstradition definieras av Reason & Bradbury som en 

demokratisk och deltagande process som: “seeks to bring together action and reflection, 

theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to 

issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual 



16 

 

persons and their communities.” (2001, s. 1). Då vår studie syftar till att utifrån befintlig 

teori utveckla en enkel risk- och allokeringsmodell är även det förenligt med action 

research, eftersom action research ämnar förena teori och praktik vilket även vi vill 

göra. Lewin menar att ”There is nothing more practical than a good theory” (1952, s. 

169). Med citatet förstärks den koppling som bör finnas mellan teori och praktik.   

 

Många forskare poängterar att action research bör bidra med något praktiskt vilket 

resulterar i att de berörda får en större handlingsförmåga och mer makt (Bryman & Bell, 

2005, s. 323). Detta stämmer överens med att vi vill bidra med en praktisk risk- och 

allokeringsmodell till styrelsen samtidigt som vi avser ge en ökad teoretisk kompetens 

och förståelse. Denna kombination kommer att förbättra förutsättningarna för en större 

handlingsförmåga hos pensionsstiftelsens styrelse. 

 

2.4.2 Explorativ orientering  

 

Eftersom fokus i denna studie ligger på en pensionsstiftelses styrelse i den kommunala 

kontexten i Sverige så belyser studien ett outforskat område. Genom att studien belyser 

ett relativt outforskat område så klassificeras denna studie enligt Robson (2002, s. 59) 

som en explorativ studie eftersom vi söker ny förståelse i ett outforskat sammanhang.  

 

Den information vi fick tillgång till i början av studien i form av intervjuer med 

relevanta personer på Umeå kommun gjorde att vi var tvungna att justera studien. 

Inriktningen på studien förändrades allteftersom vi fick tillgång till mer information 

vilket gjorde att vi förstod uppdraget bättre. Denna aspekt samt att uppsatsskrivande 

ställer ytterligare akademiska krav än att bara tillfredsställa det praktiska uppdraget 

kräver en flexibilitet hos oss. Detta bidrar till att vi måste vara beredda att anpassa 

studien när ny information och förståelse tillkommer vilket också är kännetecken för en 

explorativ studie (Saunders et al., 2007, s. 133-134).        

  

2.4.3 Fallstudie 

 

För att vi ska kunna uppfylla studies syfte behöver vi en djupare förståelse för hur 

situationen ser ut idag för pensionsstiftelsens styrelse. Vi har därför intervjuat berörda 

styrelsemedlemmar med olika bakgrund för att få reda på vad de anser finnas för 

möjligheter och förbättringsområden (Yin, 2007, s. 25) gällande styrelsearbetet. 

Intervjuerna har även genomförts för att de bidrar till en inblick och förståelse om hur 

risk- och allokeringsmodellen bäst kan sättas in i deras kontext, bäst anpassad efter 

styrelsens förutsättningar.  

 

Att vi studerat stiftelsens styrelse på det här empiriska sättet, i ett riktigt socialt 

sammanhang kopplat till en viss situation gör att vi utför en fallstudie (Yin, 2007, s. 17, 

31). Vi har fått ta del av mycket information och omständigheter som varit intressanta 

och givande vilket gett oss en djupare kännedom för situationen idag. En fallstudie är 

lämplig att använda sig av om en rikare förståelse vill uppnås om en viss situation, 

(Jacobsen, 2002, s. 97; Yin, 2007, s. 17) och även i studier där frågor som ”hur” ställs 

(så som i vår). Därför är denna typ av studie, en fallstudie, ofta förknippad med en 

explorativ studie, i och med att båda fokuserar på att utveckla och skapa en djupare 

förståelse (Saunders et al., 2007, s. 139). Yin (2007, s. 18) ger ett exempel på en 

fallstudie som skett hos en kommun där kommunens ekonomi var målet för studien. Att 
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kommuner studerats tidigare i fallstudier, dock inte i direkt koppling till vårt specifika 

uppdrag, gör att vi anser att en fallstudie kan appliceras på denna studie.  

 

 

2.5 Forskningsstrategi 
 

Valet mellan kvalitativ och kvantitativ data som medel beror på hur lämpliga de är för 

att uppfylla en studies specifika syfte (Bryman, 1997, s. 130). Dessa olika data går även 

att kombinera i en och samma studie vilket kan ge en djupare förståelse för olika 

perspektiv av det som studeras (Bryman, 1997, s. 200). En vanlig anledning till att 

kombinera dessa två är att den ena datan ses som ett stöd åt den andra samt att de 

kompletterar varandra (Bryman, 1997, s. 152-153; Bryman & Bell, 2005, s. 505). I 

denna studie kommer vi att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ data. Dessa 

används inte för att de ska bevisa samma sak utan vi väljer att använda både kvalitativ 

och kvantitativ data för att de tillsammans kommer bidra med olika synvinklar och 

därigenom kompletterar varandra (Bryman, 1997, s. 188). Nyttjandet av både kvalitativ 

och kvantitativ data gör att studiens syfte och frågeställning lättare kommer kunna 

behandlas då lämplig data finns tillgänglig. En styrka med att kvalitativ data är att den 

genererar en detaljerad och djupare förståelse för respondenterna och deras situation 

(Steckler, McLeroy, Goodman, Bird, & McCormick, 1992, s. 2). Därigenom motiveras 

valet av kvalitativ data i denna studie då det är pensionsstiftelsens styrelsemedlemmar 

och uppdragsgivarna som ska intervjuas för att få en djupare förståelse för deras 

nuvarande situation. 

 

En styrka med kvantitativ data i en studie är att den anses vara ren fakta och trovärdig 

eftersom datan uppkommer från objektivt material som inte kunnat påverkas av oss som 

genomför studien. Ännu en styrka med användandet av kvantitativ data är att den är 

generaliserbar (Steckler et al., 1992, s. 1-2). Att den historiska prisdatan som använts i 

denna studie är kvantitativ data gör att styrkorna förknippade med denna data bidrar till 

att studien får en högre grad av överförbarhet.  

 

 

2.6 Insamling av kvalitativ data 
 

Innan den kvalitativa datainsamlingen kunde påbörjas genomfördes även ett möte i 

startfasen av studien med uppdragsgivarna. Under mötet fördes minnesanteckningar och 

tillsammans kunde vi diskutera uppdraget samt respektive parts förväntningar. En 

anledning till mötet var att vi tillsammans med uppdragsgivarna ville sätta upp studiens 

fokus och gemensamma mål. Mötet som initialt skedde i studiens startfas i kombination 

med att vi haft en öppen kommunikation med uppdragsgivarna under studiens framfart 

har bidragit till att båda parter varit delaktiga i studiens utveckling. Att även 

uppdragsgivarna varit delaktiga under utvecklingen av studien är förenligt med 

forskningsinriktningen action research som tidigare presenterats i studien.  

 

Valet att använda kvalitativ data i studien grundas på att vi vill få en djupare förståelse 

av uppdraget och Umeå kommuns pensionsstiftelse styrelses kompetens samt förståelse 

inom områdena MPT och annan finansiell teori. Vi ville även få en uppfattning om vad 

som är praktiskt genomförbart i denna kontext. För att tillgodose vårt syfte så krävs det 

även en djupare förståelse vilket uppnås genom kvalitativ data i form av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 363; Saunders et al., 2007, s. 
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315-316). Då vi har explorativa inslag i studien så är intervjuer ett vedertaget 

tillvägagångssätt för insamling av relevant data vilket motiverar användandet av denna 

metod i vår studie (Saunders et al., 2007, s. 315).  

 
2.6.1 Förberedelser inför semistrukturerade intervjuer 

 

Som beskrivits ovan så används semistrukturerade intervjuer i studien för att generera 

kvalitativ data. En semistrukturerad intervju baseras på en intervjuguide där relevanta 

teman utgör grunden (Kvale, 1997, s. 32). Frågorna behöver inte ställas i denna 

förutbestämda ordning och frågor utöver intervjuguiden kan även ställas (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363; Saunders et al., 2007, s. 312). Denna typ av intervjumetod anser vi 

därför vara lämplig i denna studie då respondenterna har möjlighet att komma med fria 

svar vilket tillåts genom att ställa öppna frågor (Saunders et al., 2007, s. 329). 

Intervjumetoden bidrar till att vi kommer kunna få en bättre förståelse gällande deras 

uppfattning om berörda ämnen. Vår målsättning under alla genomförda intervjuer var 

att vi inte skulle styra respondenterna i någon riktning vilket vi hade särskilt i åtanke när 

vi skulle konstruera de olika intervjuguiderna som återfinns i Appendix 1 och 2. 

 

Att vara helt saklig vid kvalitativ datainsamling är en utmaning som beror på den 

mänskliga interaktionen i intervjusammanhang (Kvale, 1997, s. 64). Denna svårighet är 

vi medvetna om och därför försöker vi i största möjliga mån att ha ett sakligt och 

ifrågasättande förhållningssätt vid intervjuerna. Ett sådant förhållningssätt uppnås 

genom att vi alltid konstruerar intervjuguider inför varje intervju eftersom vi har en 

grundstruktur att förhålla oss till under intervjun. 

 

Inför varje intervju så valde vi att förbereda oss genom att samla information om 

organisationen, intervjuobjektet samt de teman vi ämnar beröra under intervjun 

(Saunders et al., 2007, s. 320). För att få tillräcklig kunskap om de teman varje intervju 

ämnar beröra så har information samlats via vetenskapliga källor men även från bland 

annat relevanta internetkällor. Dessa praktiska förberedelser samt att litteratur rörande 

kvalitativ datainsamling har granskats och utgjorde grunden för varje intervjuguide som 

utformats. En intervjuguide enligt Bryman & Bell (2005, s. 369) är en lista över teman 

och frågeställningar som ska behandlas under intervjun. Denna intervjuguide användes 

som ett underlag för den dialog som fördes under intervjun. Då vi använde oss av en 

semistrukturerad intervjuteknik så leder dialogen under intervjun till att nya frågor 

uppkommer som kan ställas, även fast de inte inkluderats i den ursprungliga 

intervjuguiden. Under intervjun med uppdragsgivarna så berördes följande teman; 

personlig information, pensionsstiftelsen som förvaltningsmedel, uppdragets 

information och bakgrund samt investeringsprocessen – hur det ser ut idag.  De olika 

teman som inkluderades i intervjuerna med styrelsemedlemmarna var följande; 

personlig information, identifiering av befintlig kompetens, styrelsen och dess 

förvaltning samt styrelsen och framtiden.  

 

Förutom att förbereda oss noga inför varje intervju såg vi även till att ha god 

framförhållning gällande bokning av intervjutillfälle. För att sedan underlätta 

bearbetningen av intervjumaterialet så användes alltid en diktafon vid intervjutillfället. 

Inspelningen av intervjun bidrog till att inget försummades samt att allt återgavs korrekt 

(Bryman & Bell, 2005, s. 374). En tillåtelse att spela in intervjun efterfrågades alltid då 

vi ville undvika en oro hos respondenten (Bryman & Bell, 2005, s. 375) samt skapa en 

öppen och trygg atmosfär. 
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De intervjupersoner som deltagit som respondenter har valts med intervjuns syfte och 

ändamål i åtanke. För att förstå uppdragets syfte och bakgrund var våra uppdragsgivare 

självklara val. De kunde även svara på frågor rörande andra delar samt att de bidrog 

med relevanta förslag och kontaktinformation till personer vi ämnade göra kommande 

intervjuer med.    

 

För att vi skulle få en djupare förståelse för pensionsstiftelsens styrelses medlemmar, 

deras bakgrund samt kompetens och förståelse inom MPT och annan finansiell teori 

valde vi att även genomföra intervjuer med medlemmar i styrelsen. Vi valde att inte 

intervjua alla medlemmarna utan endast ett urval bestående av tre styrelsemedlemmar. 

De som hade möjlighet blev tillfrågade och efter att ha fått deras intresse bekräftat 

bokades intervjutillfället in. Syftet med intervjuerna var att skapa en förståelse för vilka 

svårigheter de anser finnas idag gällande förvaltningen och en förståelse för 

styrelsemedlemmarnas befintliga kompetens. De valdes även med bakgrund av att de 

har olika erfarenheter och har suttit i styrelsen olika länge. Två av dem arbetar som 

direktörer på kommunen och är just tillsatta som styrelsemedlemmar. Den sista som 

intervjuades är facklig en representant och har suttit i styrelsen sedan bildandet av 

pensionsstiftelsen 2008. Att dessa tre intervjuades bidrog till att vi fick varierade åsikter 

och tankar samt en uppfattning om vad de anser om en mer aktiv styrelse.  

 

Anledningen till att endast fyra intervjuer genomfördes var för att det uppnåddes en 

form av teoretisk mättnad mot bakgrund av de insamlade svaren. Att uppnå en teoretisk 

mättnad innebär att det inte behövs genomföras fler intervjuer, eftersom ytterligare 

insamlat materialet inte antas tillföra någon ny information av betydelse (Bryman & 

Bell, 2005, s. 350-351). För denna studie innebär det att intervjuerna med 

styrelsemedlemmarna resulterade i likartade svar inom berörda områden. Även svaren 

från uppdragsgivarna överensstämde till viss grad med svaren från de intervjuade 

styrelsemedlemmarna. De svar som gavs ansågs vara tillfredsställande och tillräckliga 

för att täcka de frågor som ställdes. Samt att det inte tillkom någon ny information eller 

åsikter av avgörande karaktär. Detta innebär att den information och de svar som 

framkom genom samtliga intervjuer visade ett mönster vilket bidrog till att fler 

intervjuer inte ansågs vara nödvändiga att genomföra. Den information som framkom 

av respondenterna, som av oss anses vara tillförlitliga källor, var av hög relevans och 

fyllighet. De intervjuade styrelsemedlemmarnas svar överlappade ofta varandra. Att 

vissa svar överlappade varandra samt att respondenterna hade olika erfarenhet och 

bakgrund gjorde att vi fick åsikter från de olika grupperna i styrelsen, vilket gjorde att vi 

ansåg oss få en nyanserad bild över de frågor vi ställde. Både från de som suttit i 

styrelsen sedan start och nyare medlemmar.  

 

Tabellen nedan ger en överblick och en sammanställning över vilka personer som deltog 

som respondenter under varje intervju och vilken roll varje person besitter.  

 

 
Tabell 1: Intervjurespondenterna och deras roller 

 

Intervju 

nummer 

Namn Roll Tid 

1 Göran Tjällman och 

Mikael Öhlund 

Finanschef och 

stadsdirektör 

43 minuter 
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2 Mikael Öhlund Styrelsemedlem och 

stadsdirektör 

12 minuter 

3 Madelaine Gustafsson 

Sjölin 

Styrelsemedlem och 

ekonomidirektör 

26 minuter 

4 Lena Arctaedius Styrelsemedlem och 

facklig representant för 

vårdförbundet 

30 minuter 

 

 

Vi försökte i största möjliga mån att ta hänsyn till de faktorer som kan påverka 

intervjusituationen genom att genomföra intervjun i lugn och avskild miljö. Den hänsyn 

som togs till miljön bidrog till att onödiga och oförberedda störningsmoment minskade 

vilket försäkrade att intervjun uppfyllde sitt syfte. Det är också viktigt att intervjun 

genomförs i en miljö som gör att respondenterna känner sig trygga och bekväma 

(Saunders et al., 2007, s. 321). Tillexempel så genomfördes intervju 1 med 

uppdragsgivarna i deras egna lokaler.    

 

Vid genomförandet av varje intervju närvarade studiens båda författare. Vi valde att 

dela upp uppgifterna vid varje tillfälle vilket resulterade i att två huvudsakliga 

ansvarsområden fördelades mellan oss. Dessa ansvarsområden var uppdelade genom att 

en av oss ställde majoriteten av frågorna till respondenterna medan den andra 

antecknade stödord av relevans. Styrkan med vårt arbetssätt var att personen som 

intervjuade kunde endast fokusera på det och den andra personen kunde istället föra 

värdefulla anteckningar om svar och observationer som gjordes under intervjuerna. 

Detta möjliggör en bättre helhetsbild eftersom båda främst fokuserade på den tilldelade 

uppgiften vilket bidrar till en högre kvalitet vid intervjuerna och på det insamlade 

materialet.  

 

2.6.1.1 Intervju 1 – Bakgrund och syftet till uppdraget 

Anledningen till att denna intervju genomfördes var att vi ville få en mer detaljerad 

beskrivning av uppdraget och dess syfte. Vad som framkommit tidigare var att det 

funnits en möjlighet till en förbättring gällande förvaltningen och dess process hos 

Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse. Vi hoppades även att intervjun skulle bidra 

till en ökad förståelse från vår sida samt att deras förväntningar på oss kunde diskuteras.  

 

Intervjuguiden (återfinns i Appendix 1) som konstruerades till denna första intervju 

bestod av 31 frågor som belyste olika delar. De huvudteman som berördes var 

intervjupersonernas personliga information, pensionsstiftelsen som förvaltningsmedel, 

uppdragets information och bakgrund samt investeringsprocessen – hur det ser ut idag. 

Vi delade upp frågorna på detta sätt för att intervjun skulle följa en röd tråd och endast 

fokusera på ett område innan nästa område behandlades. Intervjufrågorna var av 

semistrukturerad karaktär eftersom de innehöll både öppna och stängda frågor. Frågorna 

vi ämnade ställa hade överlag öppen karaktär vilket gjorde att respondenterna fick 

möjlighet att svara sådant som inte automatiskt inkluderas i andra frågor och därför 

riskerade att utelämnas. En annan anledning till denna typ av frågor är att överraskande 

synpunkter av värde kan uppkomma (Jacobsen, 2002, s. 413). Vidare motiveringar till 

denna typ av frågor grundade sig i vår förhoppning att få respondenternas egna tankar 

och åsikter samt undvika att ställa ledande frågor.   
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Intervju ägde rum på Umeå Stadshus, onsdagen den 15 februari 2012 och mötet pågick 

mellan klockan 8.00 och 9.00. Intervjun pågick i 43 minuter och respondenterna och 

tillika våra uppdragsgivare var finanschef Göran Tjällman och stadsdirektör Mikael 

Öhlund. Övriga deltagare var studiens författare Kerstin Chavez och Josefina 

Sandström. Under hela intervjun spelades frågorna in via diktafon för vidare analys. 

Eftersom två respondenter intervjuades samtidigt tog intervjun form av en mindre 

gruppintervju. Denna typ av intervju lämpar sig bäst vid fall som vårt, att studera och 

diskutera relativt avgränsade områden samt frambringa och observera respondenternas 

erfarenheter kopplat till intervjuns syfte (Jacobsen, 2002, s. 173-174). Saunders et al., 

(2007, s. 313) menar att en gruppintervju av semistrukturerad karaktär som vår lämpar 

sig för insamling av kvalitativ data. Författaren nämner även fallstudier som ett exempel 

där denna intervju passar väl in vilket gör att intervjuvalet är väl motiverat för vår studie 

då vi som nämnts tidigare anser oss genomföra en fallstudie. Vidare menar Robson 

(2002, s. 59) att en semistrukturerad intervju kan bidra till förståelse samt möjliggör 

uppkomsten av nya insikter vilket är en god utgångspunkt för en explorativ studie, 

vilket vi anser att vår studie kan karaktäriseras som.  

 

Den intervju som genomfördes hade en trevlig ton och en öppen och fri diskussion. 

Vissa av frågorna vi hade förberett behövde inte ställas eftersom de redan besvarats 

under tidigare ställda frågor. Anledningen till det tror vi beror på att vi valde att använda 

öppna frågor och eftersom respondenterna tillsammans förde diskussionen i olika 

riktningar. Att vi hade en gruppintervju bidrog även till att vissa svar utvecklades 

väldigt djupgående vilket kan ses som både för- och nackdelar då det enkelt ledde till 

andra inte lika relevanta områden uppkom, vilka vi valt att exkludera i vår 

transkribering av intervjun. De fördelar vi uppmärksammade med att ha en mindre 

gruppintervju stämmer överens med vad Ritchie & Lewis (2003, s. 59) menar kan vara 

fördelar med intervjuer där två respondenter deltar samtidigt. Dessa saker är att de båda 

respondenterna såg saker ur olika synvinklar vilket gjorde att de kompletterade och 

ifrågasatte varandras svar. Detta bidrog i sin tur till att nya aspekter som vi inte haft i 

åtanke uppkom, exempelvis så diskuterades stiftelsens avkastning och vilken lämplig 

nivå denna bör ha enligt respondenterna. Vi ställde även vissa kortare följdfrågor på de 

svar som gavs vilket är mer accepterat vid en semistrukturerad intervju än vid en 

strukturerad intervju (Saunders et al., 2007, s. 312).  

 

Intervjun bidrog till att studiens syfte blev mer tydligt. Både vi och vår uppdragsgivare 

fick en bättre bild över vad som skulle kunna åstadkommas med studien samt vad störst 

fokus borde ligga på. Vi var nöjda över utfallet och det material vi fick med oss. 

 

2.6.1.2 Intervju 2 – Intervju med styrelsemedlem 

De tre intervjuerna som vi valt att genomföra med tre olika styrelsemedlemmar 

genomfördes i syfte att identifiera den befintliga kompetensen som 

styrelsemedlemmarna i Umeå kommuns pensionsstiftelse besitter inom MPT och annan 

finansiell teori. Utöver att identifiera den befintliga kompetensen ville vi även få deras 

uppfattning och åsikter om en mer aktiv styrelse. Intervjuerna genomfördes med en 

facklig representant och två direktörer, varje intervju kommer att redogöras för mer i 

följande avsnitt. Vad som skiljer dessa tre intervjuer från den första intervjun är att 

dessa inte är gruppintervjuer utan istället enskilda intervjuer med en styrelsemedlem åt 

gången som deltog. Denna typ av enskild intervju kallas även enligt Ritchie & Lewis 

(2003, s. 58) för djupintervju.  
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En djupintervju kännetecknas av att intervjun fokuserar på en ensam individ åt gången. 

Denna typ av intervju ser till individen i den specifika situation och kontext som en 

studie syftar till att studera. Metoden används särskilt när individens erfarenheter och 

åsikter ska kunna förtydligas och studeras mer djupgående kopplat till en viss kontext 

(Ritchie & Lewis, 2003, s. 58). Då detta är det vi med dessa tre intervjuer vill studera 

för att få en djupare förståelse över styrelsemedlemmarnas uppfattning om valda 

områden är denna typ av intervjumetod relevant och lämplig för denna studie.  

 

Den intervjuguide (återfinns i Appendix 2) som konstruerades till dessa tre intervjuer 

bestod av 24 frågor med olika huvudområden. Dessa områden var personlig 

information, identifiering av befintlig kompetens, styrelsen och dess förvaltning samt 

styrelsen och framtiden. Som vi nämnt tidigare så använder vi en semistrukturerad 

teknik när vi intervjuar vilket tillåter oss att utveckla frågor och svar under tiden 

intervjun pågick. Valet av denna typ av intervjumetod motiveras i beskrivningen av 

intervju 1. Den ovan förda redogörelse för val av metod samt berörda områden är 

samma för alla tre djupintervjuer och därför kommer dessa aspekter inte tas upp i varje 

intervjus respektive del.    

 

Även dessa tre intervjuer spelades in genom användandet av en diktafon där tillåtelse 

från respondenterna först hade lämnats. Intervjuerna bestod även av följdfrågor och 

genom alla tre intervjuerna hölls en öppen dialog. Den öppna dialogen bidrog i sin tur 

till att vi inte behövde ställa vissa frågor eftersom respondenterna redan svarat på dem 

genom andra frågor. Att de tre styrelsemedlemmarna har olika bakgrund och erfarenhet 

samt roll i styrelsen gjorde att olika saker diskuterades och lades mer eller mindre vikt 

på.  

 

Den första intervjun med en styrelsemedlem genomfördes med Mikael Öhlund. Han 

valdes som respondent till denna intervju eftersom han är stadsdirektör, har erfarenhet 

av förvaltning och bidrar därför med viktig kunskap till styrelsen. Vi ville få hans 

synvinkel på styrelsearbetet och kompetens idag inom förvaltning och vad hans 

inställning är till en mer aktiv och medveten styrelse. Han intervjuades även i egenskap 

av att han är en nyligen tillsatt styrelsemedlem i pensionsstiftelsen. Intervjun ägde rum 

på Umeå Stadshus onsdagen den 28 mars mellan klockan 08.30 och 08.50. Själva 

intervjun varade i cirka 12 minuter. En anledning till varför denna intervju var betydligt 

kortare än med övriga styrelsemedlemmar är att respondenten redan deltagit i tidigare 

intervjuer (se intervju 1) samt att ett tidigare möte hållits med honom i studiens startfas 

där han redan lämnat viktig och relevant information och synpunkter. Författarna till 

denna studie, Josefina Sandström och Kerstin Chavez var även närvarande vid 

intervjutillfället samt vid de två följande intervjuer som skedde med de två andra 

styrelsemedlemmarna.  

 

2.6.1.3 Intervju 3 – Intervju med styrelsemedlem 

Madelaine Gustafsson Sjölin är den andra styrelsemedlemmen som deltog i en 

djupintervju och hon intervjuades i egenskap av att hon är styrelsemedlem och 

ekonomidirektör. Hon har även nyligen tillträtt posten som styrelsemedlem vilket gör 

henne intressant att intervjua då hon är ett nytt tillskott i styrelsen och bidrar med sina 

erfarenheter. Vi ville få hennes uppfattning om styrelsearbetet och kompetens idag inom 

förvaltning och vad hennes inställning till en mer aktiv och medveten styrelse är. 

Intervjun med Madelaine skedde på Umeå Stadshus, fredagen den 30 mars 2012 och 
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mötet ägde rum mellan klockan 10.00 och 10.40. Själva intervjun tog 26 minuter att 

genomföra.  

 

2.6.1.4 Intervju 4 – Intervju med styrelsemedlem 

Den sista och tredje intervju som genomfördes med en styrelsemedlem genomfördes 

med Lena Arctaedius som är en av de fackliga representanterna i styrelsen. Hon är 

Vårdförbundets fackliga representant och har suttit på styrelseposten sedan bildandet av 

pensionsstiftelsen 2008 vilket gör hennes uppfattning av styrelsen och dess arbete 

värdefull. Vi ville genom denna intervju få en uppfattning av hennes erfarenhet och 

kompetens gällande förvaltning samt hennes inställning till en mer aktiv och medveten 

styrelse. Denna intervju genomfördes den 2 april i Vårdförbundets lokaler och varade i 

30 minuter mellan klockan 14.00 och 14.30.  

 

2.6.2 Bearbetning av kvalitativ data  

     

För att det inspelade materialet ska bli mer tillgängligt och överskådligt har 

transkribering genomförts av samtliga intervjuer (Kvale, 1997, s. 155). Transkribering 

innebär en översättning av det inspelade materialet till skriven text vilket är 

tidskrävande (Saunders et al., 2007, s. 475). Även fast transkribering är tidskrävande så 

övervägs detta faktum av att materialet blir mer lättillgängligt.  

 

Innan vi började transkriberingen av vår kvalitativa data bestämde vi oss för hur 

översättningen skulle utföras praktiskt. Vi valde att genomföra all transkribering själva 

eftersom vi med kännedom om vår studie vet vad som är av relevans att transkribera 

eller välja att utelämna. Överföringen av det inspelade intervjumaterialet till skrift valde 

vi att göra ordagrant istället för att omvandla till skriftspråk. Valet grundades på att 

materialet kommer att användas i vår analys och därför ville vi att transkriberingen ska 

presentera det inspelade materialet i så hög utsträckning som möjligt. En ordagrann 

transkribering genomfördes eftersom vi ville använda transkriberingen som ett underlag 

och stöd för att lyfta fram viktiga aspekter samt skapa en förankring i verkligheten. En 

bedömning har gjorts där irrelevanta delar, i förhållande till syftet med respektive 

intervju, uteslutits från transkriberingen. Eftersom den valda semistrukturerade 

intervjutekniken uppmuntrar fria svar från respondenterna är det troligt att sidospår 

uppstår, vilket ger argument för att utesluta dessa delar från transkriberingen.  

 

För att underlätta analysen valdes de tre styrelsemedlemmarna svar som transkriberats 

att sammanställas utifrån de frågor som inkluderats i intervjuguiden. Annan relevant 

information som uppkom utöver de frågor som ställdes från intervjuguiden inkluderades 

även i sammanställningen. Genom sammanställningen kunde svaren lättare 

åskådliggöras och jämföras samt sättas i relation till varandra och studiens relevanta 

teorier, vilket visade sig komma till stor användning och nytta för själva 

analysförfarandet.  

 

2.6.2.1 Intervju 1 – Bakgrund och syftet till uppdraget 

Då intervjuns inspelning var 43 minuter och att vi valde att återange intervjun ordagrant 

var vi förberedda på att transkriberingen skulle ta tid att genomföra. Den totala tiden för 

transkribering av denna intervju blev 12 timmar och 43 minuter. Transkriberingen 

delades upp i perioder för att den som transkriberade skulle vara så fokuserade på 

uppgiften som möjligt. 
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Det största problem vi fann vid transkriberingen var svårigheten att ibland uppfatta vad 

respondenterna sa vid intervjutillfället. Detta berodde på att denna intervju var en 

gruppintervju och var mer likt ett samtal. Ibland fick vi gå tillbaka till våra anteckningar 

från intervjudagen för att se om vi gjort anteckningar om det som kunde komplettera det 

svårtranskriberade svaret. Vid de tillfällen då det uppkom svårigheter att uppfatta vad 

respondenterna sa försökte vi i största mån att dra slutsatser om vad som vore det mest 

möjliga svaret och göra anteckningar om att det endast är vår egen tolkning i 

översättningen. Vad som var mest positivt med transkriberingen av denna första intervju 

var all den viktiga information som framkom vilket kommer hjälpa oss att få en högre 

förståelse för uppdragets syfte och karaktär.     

 

2.6.2.2 Intervju 2-4: intervjuer med styrelsemedlemmar 

Vad som skiljer transkribering från dessa tre intervjuer med styrelsemedlemmarna mest 

från den första som var en gruppintervju var att under dessa tre var det enklare att 

urskilja alla ord och svar. Att det var enklare att urskilja svaren i dessa tre senare fall 

berodde på att respondenterna var ensamma att svara på de frågor vi ställde vilket 

underlättade transkriberingsprocessen. Då dessa tre intervjuer även var kortare än 

gruppintervjun så behövdes det inte lika lång tid till att transkribera dem. Den likhet 

som finns mellan de tre intervjuerna och gruppintervjuns transkribering är att även här, 

för djupintervjuerna, valdes transkriberingen att delas upp i omgångar för att fokus på 

uppgiften skulle underlättas. 

 

Intervju 2 med Mikael varade i cirka 12 minuter och tog 2 timmar och 56 minuter att 

transkribera. Intervju 3 med Madelaine pågick i 26 minuter men tre av dessa minuter 

valdes under transkriberingen att inte inkluderas då ämnen och diskussioner utom 

intervjuns syfte uppkom vilket inte anses vara relevant att inkludera i det transkriberade 

materialet. Tiden för transkriberingen av denna intervju var 3 timmar och 55 minuter. 

Den sista och 4:e intervjun med Lena pågick under 30 minuter och transkriberingen av 

denna intervju tog 5 timmar och 48 minuter.  

 

Det mest positiva med transkriberingen av dessa tre intervjuer är att vi kommer kunna 

jämföra alla tre styrelsemedlemmars olika synpunkter och svar på samma frågor som vi 

ställde till dem under intervjutillfällena. En jämförelse av styrelsemedlemmarnas olika 

synpunkter är särskilt intressant då de tre styrelsemedlemmarna har olika bakgrund, 

erfarenhet, roll och har suttit i styrelsen olika länge vilket kommer påverka deras svar 

och hur de ser på styrelsens roll som mer aktiva och medvetna.     

 

2.6.3 Analys av kvalitativ data 

 

Analysen av den kvalitativa datan har skett genom att studera den sammanställning av 

svaren från alla intervjuerna med styrelsemedlemmarna. Utifrån sammanställningen 

jämfördes svaren i förhållande till varandra för att se om mönster så som likheter eller 

skillnader kunde urskiljas mellan dessa. Sedan valdes de delar som ansågs bidra mest 

till analysen utifrån den ursprungliga sammanställningen. De valda delarna användas 

sedan som grund för empiribeskrivningen vilken skedde i form av en berättelse med 

inslag av citat för att förstärka den empiriska kopplingen. När det empiriska materialet 

presenterats analyserades dessa delar sedan med hjälp av relevanta kompetensteorier 

samt teorier som berör bland annat styrelsers motivation och drivkrafter. Att empiri och 

analyskapitlet är uppbyggt utifrån utvalda teoriområden, gör att en liknelse av 

genomförandet kan dras till en tematisk analys. I en tematisk analys delas det material 
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som ska analyseras upp i olika delar utefter valda teman (Braun & Clarke, 2006, s. 79). 

De teman som använts för att analysera den kvalitativa datan är de relevanta teorier 

rörande kompetens samt styrelsers motivation och drivkrafter vilka har presenterats i 

teorikapitlet. Genom att göra på detta sätt vill vi att läsaren lättare kan följa med i det 

empiriska materialet med tillhörande analys och veta vad som komma skall.  
 

Svaren från de intervjuerna som tidigare sammanställts med tillhörande fråga har 

redovisats och analyserats i relation till relevanta teorier under det avsnitt som bäst 

representerade vad svaren handlade om. Att vi använde teorierna som grund till 

intervjuguiden kopplar åter igen samman till det deduktiva inslaget studien har. 

Eftersom intervjumaterialet är hämtat från verkligheten för att sedan analyseras med 

hjälp av teorier så visar detta på att studien även har ett induktivt inslag. 

 

Allt empiriskt material som framkom under intervjuerna har inte använts i analysen utan 

endast det viktigare och mest relevanta för studien och dess syfte har redovisats. Det har 

gjorts genom att det empiriska materialet först har presenterats med efterföljande analys 

där empirin analyserats och tolkats i förhållande till teorin. Analysdelen har sedan 

utgjort grunden för relevanta slutsatser relaterat till Umeå kommun och dess 

pensionsstiftelses styrelse.     

 

 

2.7 Insamling av kvantitativ data 
 

Den kvantitativa datainsamlingen kommer användas i anslutning till vårt syfte för att få 

relevant input till risk- och allokeringsmodellen. Inputen kommer ta form av historisk 

prisdata över relevanta tillgångsslag under en tioårsperiod vilket innebär en stor mängd 

numerisk data som klassas som kvantitativ data (Bryman & Bell, 2005, s. 85, 592; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004, s. 219; Jacobsen, 2002, s. 38). 

Insamlingen av den kvantitativa datan möjliggör och ger oss en bra grund för vidare 

analys och möjlighet att konstruera risk- och allokeringsmodellen åt Umeå kommuns 

pensionsstiftelse styrelse. Att analysera kvantitativ data över en bestämd tidsperiod 

används frekvent av forskare inom finansiering. Exempel på forskare som studerat 

portföljteori med kvantitativ historisk data är Grootveld & Hallerbach (1999), Siegmann 

(2007) och Stalebrink, Kriz & Weiuy (2010). Därigenom anser vi att det är motiverat 

för oss att använda denna typ av data även i vår studie eftersom det är ett vanligt och 

accepterat tillvägagångssätt inom detta forskningsområde. 

 
2.7.1 Förberedelser inför användning av kvantitativ data 

 
Den kvantitativa och numriska datan som ansågs nödvändig för att genomföra studien 

var historisk data. Denna historiska data grundar sig på olika typer av tillgångsslag och 

dess pris över utvald tioårsperiod. Tidsperioden som valts för denna studie är mellan 

2002-01-31 och 2012-02-29. Anledningen till att denna tidsperiod på tio år valts är för 

att den är aktuell samt att genom att välja en period på tio år så kommer svängningar i 

ekonomin att finnas med. Innan insamlingen av den kvantitativa datan kunde påbörjas 

så krävdes noggranna förberedelser.   

 

Det finns ett stort antal tillgångsslag att placera pengar i men alla tillgångsslag lämpar 

sig inte för alla investerare. Med tanke på att Umeå kommun är en offentlig verksamhet 

är vissa tillgångsslag mindre lämpliga att investera i. Valet av tillgångsslag influeras 
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därför även av att studien fokuserar på kommunens pensionsstiftelse. För att få en 

uppfattning av vilka tillgångsslag som är lämpligast i denna studie så har Umeå 

kommuns pensionsstiftelses placeringsriktlinjer (Umeå kommun, 2008) granskats. 

Utöver att ha granskat pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer har även en intervju 

genomförts där bland annat preferenser om tillgångsslag framfördes från relevanta 

personer på Umeå kommun (Öhlund & Tjällman, 2012). Vi har även granskat 

akademisk litteratur och teorier för att få en förståelse för olika tillgångsslag och deras 

karaktäristiska egenskaper. Utvärderingen och bearbetningen av denna information har 

legat till grund för val av studiens kvantitativa data.     

 

Studiens kvantitativa data har gjorts tillgänglig genom kontakt med Umeå kommuns 

pensionsstiftelses förvaltare som är en av storbankerna i Umeå. Banken tillhandahöll 

den efterfrågade informationen som behövdes för att genomföra studien ur deras 

databas vilket underlättade vår insamlingsprocess av historisk kvantitativ data. Vi anser 

att banken är en tillförlitlig informationskälla då den kommer från en storbank samt att 

möjligheten att tillgå rätt information säkerställs. Den historiska data som banken 

tillhandahöll bestod av sex index över valda tillgångsslag. Denna data visar varje 

enskild tillgångs pris för varje månad under vald tioårs period. De valda tillgångsslagen 

och dess tillhörande index visas i tabellen nedan. Efter tabellen presenteras dessa index i 

mer detalj.  

 

 
Tabell 2: Valda tillgångsslag och dess index 

 

Tillgångsslag Namn på index 

Svenska aktier SIX Portfolio Return Index 

Globala aktier MSCI World Net Return Index 

Private equity LPX50 Listed Private Equity Return Index 

Fastigheter FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Return Index 

Obligationer OMRX Bond 

Hedgefonder HFRI Hedge Fund of Funds Composite Return Index 

 

 

SIX portfolio return index är ett index som är konstruerat för att spegla utvecklingen på 

stockholmsbörsen och således de inkluderade bolagen på denna börs (SIXPRX, 2012), 

vilket gör det till ett representativt index för svenska aktier. MSCI är en välkänd och 

framstående aktör som distribuerar olika typer av hjälpmedel vid finansiella beslut till 

stora kunder världen över. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel är MSCI world net 

return index och har utvecklats av denna välkända och framstående aktör på marknaden. 

MSCI world net return index är alltså ett index för globala aktier där 24 välutvecklade 

marknader med både mid cap och large cap i olika länder är inkluderade, vilket erbjuder 

ett mer globalt perspektiv på aktiemarknaden (MSCI, 2012). Indexet, LPX50, som 

representerar private equity är ett globalt index där de största private equity bolagen är 

innefattade (LPX50, 2012).  

 

FTSE är även ett globalt index och syftar till att representera och ge en översikt på 

utvecklingen i fastighetsaktier (FTSE, 2012) vilket i sin tur speglar utvecklingen på 

fastighetsmarknaden globalt. OMRX Bond åskådliggör utvecklingen för svenska 

obligationer (nominal treasury bonds och mortage bonds) (OMRX, 2008). Hedgefonder 

är representerade av det index som kallas HFRI vilket är ett globalt index som 
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inkluderar flera hundra olika hedgefonder och därigenom erbjuder en bild över 

hedgefonder och dess utveckling (Hedge Fund Research, 2012).  

 

2.7.2 Bearbetning av kvantitativ data  

 

Den historiska kvantitativa datan har efter insamlingen på egen hand inte en stor 

betydelse för de flesta människor. För att datan ska få en större betydelse måste den 

bearbetas (Saunders et al., 2007, s. 406). Denna historiska data är empirisk data hämtad 

från verkligheten och måste bearbetas med hjälp av valda teoretiska formler. Därigenom 

tydliggörs ytterligare att studien har ett induktivt inslag då vi utgår från verkligheten och 

sedan applicerar befintliga teoretiska formler. Ett vanligt tillvägagångssätt att bearbeta 

kvantitativ data är med hjälp av Excel vilket även är det verktyg denna studie har använt 

sig av vid analys av den kvantitativa datan (Saunders et al., 2007, s. 407). De variabler 

som måste beräknas och bearbetas i Excel är avkastning, förväntad avkastning, varians, 

standardavvikelsen, kovarians och korrelation för de valda tillgångsslagen. Denna 

bearbetning av datan måste vi göra för att kunna genomföra djupare analyser och börja 

konstruera den enklare risk- och allokeringsmodell vi ämnar göra i vår studie. Risk- och 

allokeringsmodellen samt de olika beräkningarna som utförts återfinns på studiens 

medföljande Excel dokument. Utan att bearbeta datan kommer vi inte kunna föra arbetet 

vidare. Detta samt vikten av att använda rätt siffror och uträkningar gör denna punkt i 

vår studie avgörande för kvaliteten och hur korrekt analysen och resultatet blir senare. 

Innan vi kan börja vår analys måste alltså ett flertal variabler beräknas.  

 

Bearbetningen av den kvantitativa datan skedde genom att varje enskild tillgångsslag 

blev tilldelat ett eget blad i Excel dokumentet. Där redovisades den månatliga datan 

över tioårsperioden som valts med varje månads tillhörande pris. Utefter denna data 

kunde sedan de olika variablerna beräknas. För varje tillgångsslag gjordes beräkningar 

för avkastning, förväntad avkastning, varians och standardavvikelse. Efter att dessa 

beräkningar genomförts för varje enskilt tillgångsslag sammanlänkades dessa i ett 

gemensamt nytt blad där kovarians och korrelation mellan tillgångsslagen räknades ut. 

Portföljens parametrar räknades sedan ut i Excel genom att använda de formler som 

presenteras i teorikapitlet. När alla dessa uträkningar var gjorda kunde de sedan kopplas 

samman på ännu ett nytt Excelblad där studiens modell skapades. Alla dessa 

ovannämnda beräkningar återfinns de medföljande Excel dokumenten.  

 

2.7.3 Analys av kvantitativa data 

 

Efter att beräkningarna gjordes för de olika variablerna så kunde analysen av dem 

påbörjas. Genom hela analysen som är baserad på den empiriska kvantitativa datan har 

resultaten av beräkningarna gjord på denna data presenterats för att sedan följas av teori 

och analys kopplat till dessa. Denna analys skedde i flera steg där vi började med att 

jämföra två olika tidsperioder för att se om det fanns någon skillnad mellan dessa 

tidsperioders förväntade avkastning och standardavvikelse (risk). Därefter diskuterades 

de enskilda tillgångarnas korrelation genom att presentera dem i en korrelationsmatris.  

 

De olika variablerna som baseras på historisk prisdata från den valda tidsperioden 

(2002-01-31 till 2012-02-29) för de enskilda tillgångsslagen har varit viktiga 

utgångspunkter för analysen och risk- och allokeringsmodellen. Med hjälp av modellen 

har vi kunnat beräkna olika fiktiva portföljers risk, förväntad avkastning och VaR. För 

analysen av portfölj VaR har ett 95% konfidensintervall valts eftersom det är ett av de 
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vanligaste använda. Portföljens storlek är 1 000 000 SEK och kan enkelt ändras av 

användaren till risk- och allokeringsmodellen vilket även konfidensintervallet kan 

göras. Vi har även valt att inkludera VaR både på månads- och årsbasis för att kunna se 

VaR över en längre tidshorisont än en månad.   

 

Genom den skapade risk- och allokeringsmodellen så kunde sedan olika fiktiva 

portföljer med olika fördelningar mellan tillgångsslagen skapas. Tre fiktiva portföljer 

valdes att användas i analysen. Att tre portföljer valdes grundas på att dessa tre fiktiva 

portföljer skiljde sig åt när det gäller dess fördelning mellan tillgångslagen samt 

avkastning och risk, vilket ansågs ge en bra grund för vidare analys. Dessa tre 

portföljers risk, förväntad avkastning och VaR jämfördes sedan mellan varandra och i 

förhållande till de enskilda tillgångsslagen samt analyserades utifrån de relevanta 

teorierna som presenterats i teorikapitlet.  

 
 

2.8 Litteratursök 

 

Under startfasen av vår studie genomförde vi en noggrann litteraturgenomgång. 

Anledningen till en noggrann litteraturgenomgång var att vi ville hitta ett tydligt 

forskningsgap med en bra och tydlig koppling till det uppdrag vi fått av Umeå kommun. 

Genom en grundlig litteraturgenomgång ska de mest relevanta forskningsresultat, 

teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 581) och trender (Saunders et al., 2007, s. 57) för 

studiens intresseområde lyftas fram.  Förutom detta så ska genomgången av litteraturen 

göras på ett kritiskt förhållningssätt för att skapa ytterligare en dimension (Bryman & 

Bell, 2005, s. 581).  Ett kritiskt förhållningssätt visar författarna genom sina 

ställningstaganden i förhållande till relevanta teorier, exempelvis gör vi det genom att 

lyfta fram den kritik som framkommit mot exempelvis MPT och lyfta fram vårt 

förhållningssätt till detta.  

 

Vi har sökt information i både vetenskapliga artiklar och i böcker och använt oss av 

lärare på universitetet för att få uppslag om förlag på teorikopplingar. De källor vi 

använt oss av för att finna vår teori- och litteraturbas är via universitetets bibliotek och 

olika databaser som tillexempel Google scholar och Business Source Premier. Utöver 

relevanta databaser och universitetets bibliotek så har vi även sökt och granskat gamla 

studentuppsatser som funnits tillgängliga för oss via uppsatsarkivet Diva. I vår 

litteratursökning och granskning av gamla studentuppsatser har vi använt oss av ett 

flertal sökord. Exempel på de som förekommit oftast är pension fund, portfolio theory, 

competence och asset allocation. Vi har även sökt i relevanta vetenskapliga tidsskrifter 

och tidningsartiklar för att optimera vår sökning samt sökt i gammal kurslitteratur med 

tydlig forskningsförankring och även funnit relevant material där. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 581) så är litteraturgenomgången en ständigt pågående 

process under studiens framväxt. Vi som författare till denna studie måste alltså vara 

beredda på att granska ny litteratur under tidens gång. Detta gör att förändringar i 

studien kan komma att ske allteftersom ny litteratur granskas (Bryman & Bell, 2005, s. 

581; Saunders et al., 2007, s. 56). Då vi i vår studie utgått från ett uppdrag så inhämtar 

vi en mängd information från verkligheten. Denna informationsprocess har bidragit till 

att ny information framkommit vilket har bidragit till att vi ibland har behövt söka 

ytterligare litteratur.     
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För att sålla ut relevanta och användbara vetenskapliga artiklar för studien har vi 

fokuserat på att i första hand läsa deras sammanfattning, resultat och slutsatser. Efter att 

ha sållat bland vetenskapliga artiklar har vi bedömt vilka som är relevanta för en djupare 

genomgång. I största möjliga mån har vi använt oss av artiklar som är granskade (peer 

reviewed) och böcker med vetenskaplig inriktning. Vi har även alltid gått till 

ursprungskällan i den litteratur vi hittat i så stor utsträckning som möjligt. Det beslutet 

togs för att vi ville försäkra oss om att vi förstått vad ursprungsförfattarna menar samt 

att vi då lättare undviker att dra felaktiga slutsatser på grund av att litteraturen refererats 

fel av den källa vi först funnit. 

 

Utöver att leta i de ovannämnda databaser och universitetets bibliotek har vi även utgått 

från referenslistorna i de artiklar och böcker vi ansett vara av värde för vår studie. Efter 

att ha studerat deras referenslistor har vi funnit andra källor som vi ansåg vore relevanta 

att studera vidare. Denna metod är något som närmast kan beskrivas som en form av 

snöbollsurval då vår informationsinsamling går till på samma sätt som grunden i denna 

metod. Att de valda analysenheterna ska leda till fler som ska leda till de ytterligare 

enheter som ska studeras närmare (Esaiasson et al., 2004, s. 212). Vi har även i den mån 

det gått iakttagit om den valda artikeln eller boken blivit citerad många gånger. 

Anledning till detta är att försöka få en bild av respektive källas aktualitet och 

användning i den vetenskapliga kretsen. Även detta har lett oss till andra källor som vi 

har kunnat använda till vår bas av insamlat litteraturmaterial.  

 

För att underlätta och försäkra oss om att vi skulle genomföra denna studie på ett så 

korrekt sätt som möjligt har vi valt att använda oss utav ett flertal metodböcker med 

olika inriktning. Vi tror att det skapar en god grundförståelse i olika metoder och 

begrepp som ofta förekommer i sådana sammanhang, vilket är helt centralt vid 

uppsatsskrivande. Ett flertal metodböcker med inriktning specifikt mot ekonomi har 

använts då vi ansåg att de gav en hög nivå av tillämpbarhet i vår studie. Böcker med 

allmän karaktär och specialinriktning har även använts för att ge oss bästa möjliga 

utgångspunkt. En motivering till varför vi använder denna mångfald av metodböcker är 

för att kunna jämföra böckernas innehåll samt göra väl förankrade antaganden.  

  

 

2.9 Val av teori 
 

En teori kan ses som en guide för hur människan bör agera och vilket agerande som är 

effektivast. Teorier bör ligga till grund för vår förståelse för omvärlden (Pierce & 

Newstrom, 2008, s. 466-467). Utöver denna förståelse kan en teori även ta form av en 

abstraherad verklighet eller som en formel (Bjereld et al., 2002, s. 74). Teorier bidrar 

med hjälp för att möta problem och hjälper oss förklara anledningen till varför händelser 

äger rum (Klein & Zedeck, 2004, s. 931). Vad som motiveras som bra teori har 

presenterats i en tämligen välciterad artikel skriven av Klein & Zedeck (2004). 

Författarna nämner bland annat att för att en teori ska anses vara bra så ska den vara 

intressant, tydlig och möjlig att testa (Klein & Zedeck, 2004, s. 932-933). 

 

Vi har valt att dela in våra teorier i olika ämnesområden. Dessa är kompetens, 

tillgångsslag och MPT där varje huvudområde har flera undergrenar som tillsammans 

bidrar till helheten. För att förklara hur vi kopplar samma dessa med vårt syfte och 

frågeställning har vi valt att här kort beskriva denna koppling i allmänna termer. 
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För att kunna använda sig av en modell med utgångspunkt i MPT måste en viss 

baskunskap finnas inom olika områden. Med detta i åtanke har vi valt att genom vårt 

teorikapitel studera och presentera de delar vi anser vara av största vikt för 

pensionsstiftelsen styrelse att ha kunskap om. De bör tillexempel veta vad ett 

tillgångsslag är och vikten av en diversifierad portfölj. Kompetensaspekten av 

användningen av en sådan modell har beaktats eftersom denna modell inte kommer till 

användning om de som ska använda den ändå inte har den kunskap som krävs för att 

tolka den. Därför består en del av teorikapitlet av ämnena kompetens och 

kompetensutveckling. Genom användningen av dessa teorier ämnar vi uppfylla studiens 

syfte och svara på frågeställningen. 

 

   

2.10 Ofta förekommande författare och forskare 
 

Genom studien är det vissa författare och forskare som förekommer oftare än andra. För 

att läsaren av denna studie ska få en förståelse för relevansen och bakgrunden till dessa 

författare och forskare så redogörs det kort för dessa nedan. I tabellen följer alltså en 

kortare förklaring till vilka de är samt deras bakgrund. 

 

 
Tabell 3: Vanligt förekommande författare och forskare   

 

Författare/forskare Information  

Harry Markowitz Grundaren till modern portföljteori 1952, 

har publicerat både artiklar och böcker 

inom teoriområdet (Elton & Gruber, 1997, 

s. 1744).   

 

Zvi Bodie Professor inom management och har 

arbetat på bland annat Harvard Business 

School på finansfakulteten. Bodie är 

erkänd inom både investerings- och 

pensionsforsknings sammanhang. Han har 

publicerat flertalet artiklar kopplat till 

samma områden samt en monografi med 

fokus på pensioner (Bodie et al., 2011, s. 

5).  

Edwin Elton Professor i finansiering. Som författare har 

han släppt en stor kvantitet av båda böcker 

och artiklar inom finansiering (Elton & 

Gruber, 1995, s. V). 

Erik Holmstrand och Mats Beckman Ingen av dessa två författare är forskare 

inom ekonomi men de båda har en 

akademisk bakgrund och har lång 

erfarenhet av praktiskt arbete inom 

finansiell ekonomi (Beckman et al., 2008; 

Holmstrand, 2010). 

Frank J. Fabozzi Fabozzi har arbetat som redaktör för 

Journal of Portfolio Management vilket är 

en erkänd akademisk tidskrift. Han arbetar 
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även som professor i finansiering och har 

skrivit böcker inom samma ämne 

(Fabozzi, 1999).     

Otto Granberg Otto Granberg har 25 års erfarenhet som 

bland annat förvaltningschef och arbetar 

även som organisationskonsult samt har 

doktorerat inom lärande i organisationer 

(Granberg, 2004). 

Magnus Anttila Arbetar som konsult och har specialiserat 

sig inom förändringsprocesser och 

kompetensförsörjning (Anttila, 1999). 

Tyge Payne Denna forskare är professor inom strategic 

management och har skrivit flertalet 

vetenskapliga artiklar som publicerats i 

erkända akademiska tidsskrifter ("Dr. 

Payne Main Page", 2012). 

 

 

 

2.11 Källkritik 
 

Utgångspunkten för ett källkritiskt tänkande utgår från att vi som författare av uppsatsen 

ska granska materialets trovärdighet (Esaiasson et al., 2004, s. 306). Det finns fyra 

huvudregler när källkritik diskuteras, dessa är ”äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens” (Esaiasson et al., 2004, s. 304).  

 

Först och främst måste materialets äkthet studeras vilket leder till ett försök till en 

försäkran om att materialet inte är plagierat eller förfalskat (Esaiasson et al., 2004, s. 

307). För att vi skulle undvika problem kopplat till plagiat och förfalskning har vi som 

beskrivit ovan valt material som i huvudsak är vetenskapligt grundat. Det med 

anledning att vi anser att det är en säker väg att gå för att undvika förfalskning eller 

liknande i största möjliga mån.  

 

Nästa regel är att granska hur oberoende källan är från sin författare (Esaiasson et al., 

2004, s. 308-309). Som vi beskrivit tidigare har vi alltid gått till ursprungskällan när vi 

letat och studerat litteraturen vilket gör att vi undvikit att litteraturen har varit beroende 

av dess författare.   

 

Den tredje regeln är samtidighet. Samtidigheten är kopplat till de fel som har att göra 

med exempelvis hur en persons minne av ett visst skeende påverkats av tiden som gått 

mellan själva händelsen och dagen idag. Men då vi inte har tagit del av något material 

av denna sort, tillexempel mötesprotokoll som sammanställts efter hand, så är inte detta 

något problem vi stött på eller misstänker ska finnas (Esaiasson et al., 2004, s. 310-311).  

 

Risken och möjligheten för att en författare ska vara partisk är något som bör tas i 

beaktning när en litteratursökning genomförs. Denna regel kallas tendens (Esaiasson et 

al., 2004, s. 311-312) och är något vi haft i åtanke när vi letade och granskade våra 

eventuella källor. I vårt fall är denna regel något vi särskilt haft i åtanke när vi skrev vårt 

inledande kapitel. Där användes både vetenskapliga och populärvetenskapliga källor så 

som tillexempel artiklar från dagstidningar och hemsidor från internet. Ett exempel där 
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tendens kan ifrågasättas till en viss del är i nyhetsartikeln av Fagerman, Å-B. & 

Brännström D., (2011) där författaren kan ifrågasättas genom hans roll som VD för 

Skandia liv vilket leder till att det han skrivit eventuellt kan ses som en tendens till 

opartiskhet. Vår fundering i det här specifika fallet är hur objektiv och neutral han är i 

denna sakfråga. Även fastän detta kan ses som en nackdel valde vi ändå att inkludera 

den för att få med en samhällelig och näringslivs koppling. Eftersom vi endast använde 

artikeln med anledning att påvisa pensionsskuldsproblematikens aktualitet så valde vi 

ändå att inkludera den i studiens inledande kapitel.  

 

Ett fåtal av de böcker vi valt att använda till vår teoretiska bas är skrivna av författare 

med direkt koppling till näringslivet. Dessa är inte vad som traditionellt skulle kunna 

kallas för vetenskapliga forskare utan de besitter istället kunskap om hur det fungerar i 

diverse situationer i näringslivet och den ”verkliga världen”. Böckernas karaktär har 

element av en mer praktisk applicering av de teorier vi funnit i de vetenskapliga 

artiklarna och böckerna. Böckernas praktiska karaktär har varit bidragande till att vi 

funnit värde i att använda dem då vi funnit en akademisk relevans i källornas innehåll. 

För att ändå försäkra oss om trovärdigheten och tillförlitligheten bakom källorna har vi 

gjort efterforskningar om författarna och förlagen som publicerat böckerna. Tillexempel 

så är boken Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process (Anttila, 1999) 

baserad på tio års erfarenheter från författarens arbete som konsult med specialisering 

mot förändringsprocesser och kompetensförsörjning. En av författarna till boken 

Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument (Beckman et al., 2008) arbetar 

med placeringsrådgivning och är utbildad civilekonom. Ännu ett exempel är Effektivt 

kapital: en introduktion till modern portföljhantering (Vinell, Fischerström, & Nilsson, 

2005) där boken tydligt går igenom portflöjteori och förvaltning, dessutom i samband 

med pensionsstiftelser vilket ger den en hög relevans för vår studie. Då alla dessa tre 

böcker har en tydlig koppling till näringslivet och hur teorier används i de 

sammanhangen valde vi att inkludera dem i vår studie. 

 

En annan aspekt som vi som författare av studien haft i åtanke är att i största möjliga 

mån försöka välja de källor som är mest aktuella och nyligen publicerade. Men då vårt 

syfte fokuserar på MPT som funnits under många år har vi även valt att inkludera källor 

från äldre publikationer. Detta främst för att se teorins utveckling och inkludera teorins 

ursprungliga artikel. I övrigt är vi medvetna om den blandande åldern på våra källor 

men efter att ha granskat dem noga så anses de vara relevanta och av god kvalité, samt 

att de är av bidragande karaktär för studien. Med det i åtanke valde vi därför att inte 

utelämna vissa av dem.   

 

Då våra källor överlag är på engelska så är även vår översättning från engelsk till svensk 

text något som vi anser bör nämnas i koppling till denna diskussion. Båda författarna 

har en god vana och förståelse av engelska och anser därför att vi har kunnat göra denna 

översättningsprocess så korrekt som möjligt. Men då vi inte kan försäkra om en perfekt 

översättning vilket i värsta fall skulle kunna leda till en feltolkning vill vi ändå lyfta 

fram denna aspekt som ett bevis på vår medvetenhet om potentiell feltolkning.   

  

 
2.12 Uppsatsens hörnstenar 
 

Författarna Rienecker & Stray Jørgensen (2008, s. 23-24) har konstruerat en 

övergripande modell av vad en vetenskaplig studie bör innehålla. De kallar denna 
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modell för uppsatsens pentagon och vi har anpassat den så att den ska ge en 

övergripande bild över vår studie. Genom att konstruera denna modell vill vi att läsaren 

till denna uppsats ska, på ett tydligt och enkelt sätt, förstå helhelten och studiens 

hörnstenar. Modellens utågångspunkt ligger i ruta ett (frågeställning) och avslutas med 

ruta fem (tillvägagångssätt).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Uppsatsens hörnstenar        Källa: (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008, s. 23) 

Modifierad av författarna till studien 

 

 

Efter att ha sett till studiens huvuddelar med hjälp av modellen ovan så vill vi även ge 

en beskrivning av hur dessa delar bidrar till att uppfylla studiens frågeställning och 

syfte. Detta gör vi genom att identifiera och kartlägga kompetensen (Granberg, 2004, s. 

155) hos tillgängliga medlemmar i Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi studerar dessa medlemmarnas erfarenheter, 

kompetenser och deras förståelse som är relaterat till MPT och annan finansiell teori. 

Genom att studera dessa områden kan vi utvärdera och jämföra den kompetens som 

finns hos styrelsen i relation till vad som krävs av dem (Anttila, 1999, s. 42-43) för att 

kunna använda risk- och allokeringsmodellen vi ämnar utveckla. Fokus måste riktas på 

de enskilda individerna i styrelsen för att se vilken kompetens de idag har i förhållande 

till vilken kompetens och resurser som kan tänkas krävas för att lösa sina uppgifter.  

 

1. Frågeställning:  
-Hur kan styrelsen i Umeå 

kommuns pensionsstiftelse anta 

en mer aktiv och medveten roll i 

förvaltningen av sina 

pensionsmedel?  
 

2. Syfte:  
-Studiens syfte är att ge Umeå 

kommuns pensionsstiftelses 

styrelse ett verktyg i form av en 

enklare risk- och 

allokeringsmodell grundad i MPT. 

Modellen ska utformas i Microsoft 

Excel.  

 

-Studien har även ett delsyfte. Att 

ge Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse en ökad 

kompetens och förståelse för MPT 

och andra relevanta centrala 

teoretiska begrepp inom finansiell 

teori. Detta med ambition att ge 

styrelsen möjlighet att lättare 

kunna tolka modellens metod och 

utfall. 

5. Tillvägagångssätt:  
-Initialt möte med 

uppdragsgivarna 

-Fyra semistrukturerade 

intervjuer genomfördes, 

bearbetades och 

analyserades 

-Bearbetning av 

historisk data som grund 

till risk- och 

allokeringsmodellen 

-Utvecklar modellen 

-Analysera tre fiktiva 

portföljer med hjälp av 

modellen 

 

3. Kvalitativ data:  

-Intervju med Umeå kommun finanschef och 

stadsdirektör.  

-Tre intervjuer med styrelsemedlemmar från 

pensionsstiftelsen  
Kvantitativ data:  
-Historisk data över pris på tillgångslag (10-års 

period). Input till risk- och allokeringsmodellen. 

4. Metod:  
-Semistrukturerade interjuver.  

-Bearbetning av historisk pris data 

Teori: 
-Kompetens  

-Tillgångsslag och pensionsstiftelser 

-MPT  
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Vinell et al., (2005) belyser vikten i att besitta en viss grundförståelse hos dem som 

sitter i en styrelse med uppgift att sköta förvaltning. Den grundförståelse som krävs 

inom området finansiering kan exempelvis innebära att styrelsen ska förstå det viktiga 

begreppet risk, olika risker som finns och dess innebörd samt vilken risk de som högst 

får ta (Vinell et al., 2005, s. 178). Vi som genomför denna studie håller med författarna 

och därför anser vi det vara motiverat att studera hur kompetensen ser ut idag. För utan 

denna grundförståelse och kompetens så kan inte styrelsen förstå den risk- och 

allokeringsmodell vi tillgodoser dem med. Av den anledningen är vår modell och 

uppsats ett verktyg för dem att öka sin kompetens och förståelse för hur olika portföljer 

och allokeringar påverkar exempelvis risk. Men det kan även ses ur ett annat perspektiv. 

Att den nya kompetensen vi ska bidra till dem ska öka deras möjlighet att förstå 

modellen och använda den. Båda dessa två delar ska var för sig och tillsammans bidra 

till en mer aktiv och medveten styrelse.  Denna spiral av ny kompetens och risk- och 

allokeringsmodellen kan illustreras i figuren nedan. Detta ska bidra till att studiens syfte 

och vår frågeställning uppfylls och besvaras. 

 

 

  

 
Figur 4: Studiens process 
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3. Teori 
 

Kapitlet syftar till att redogöra för tidigare forskning och teorier som vi anser vara av 

relevans för studien och dess syfte. Inledningsvis presenteras en översikt över studiens 

teoretiska referensram. Därefter redogörs det för de delar presenterade i 

teoriöversikten tematiskt igenom resterande delar av kapitlet. Genomgången börjar 

med kompetens för att sedan övergå till tillgångslag och pensionsstiftelser och slutligen 

berörs MPT. Vi kommer även att lyfta fram våra egna åsikter kring de teorier som 

presenteras i kapitlet i största möjliga mån samt motivera varför de valda teorierna 

lämpar sig till vår studie. Sammanfattningsvis kommer studiens teoretiska referensram 

illustreras i en utvecklad teoriöversikt och slutsatser från litteratursökningen att dras.  

 

3.1 Teoriöversikt 
 

Nedan i figur 5 återfinns en modell konstruerade av författarna till denna studie. 

Modellen visar de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna i studien. Våra 

utgångspunkter är teorier om kompetens, tillgångsslag i förhållande till 

pensionsstiftelser samt MPT och det är även i denna ordning som de teoretiska 

områdena kommer att presenteras i teorikapitlet. Dessa kommer att användas i analysen 

och diskussionen av det empiriska materialet senare i studien.  

 

 
 
 

Figur 5: Teoriöversikt 

 

 

3.2 Kompetens 
 

Genom detta avsnitt ämnar författarna till studien att redogöra för vad kompetens är, 

diskuterar teorier kring kompetensbehov, kompetensutveckling samt vad kompetens kan 

bidra till. 

 

3.2.1 Vad är kompetens?  

 

Begreppet kompetens har olika betydelse och innebörd beroende på vilken källa som 

studeras. Den benämning som ofta förekommer och som även vi använt oss av i vår 

studie är att kompetens är en persons förmåga att utföra eller lösa uppgifter (Anttila, 

1999, s. 64; Egidius, 2002, s. 138; Granberg, 2004, s. 92). Kompetens uttrycker även en 

Kompetens Tillgångslag och 
pensionstiftelser  

MPT (Modern 
portföljteori) 
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människas sätt att hantera de olika situationer en person kan tänkas hamna i samt att 

kompetensens kärna ligger i den kunskap personer besitter (Granberg, 2004, s. 92, 97). 

Den är även nära kopplad till den kontext där kompetensen förväntas användas och 

appliceras (Granberg, 2004, s. 96) samt ligga som grund för olika kompetenskrav 

kopplat till olika situationer (Anttila, 1999, s. 65). Utöver kompetens kan människan 

även ha vissa kvalifikationer som är kopplat till de kompetenskrav som ställs för vissa 

uppgifter. Detta innebär att en och samma person kan ha kompetens för att lösa 

generella uppgifter men saknar de kvalifikationer som krävs för att lösa specifika 

uppgifter (Granberg, 2004, s. 93). Om en styrelse besitter den rätta kompetensen och 

rätta kvalifikationerna som krävs så underlättas hanteringen av de uppgifter styrelsen 

ställs inför. Enligt lag krävs det att medlemmarna i styrelsen hos en pensionsstiftelse 

måste ha en tillräcklig insikt och erfarenhet för att sköta sitt arbete (SFS 1967:531). En 

ökad kompetens bidrar till en ökad insikt hos styrelsen. Hos styrelsemedlemmarna i 

Umeå kommuns pensionsstiftelse är det kompetens gällande MPT och annan finansiell 

teori som är intressant att studera närmare. 

 

Denna studie ämnar att bland annat ge en ökad kompetens och förståelse inom dessa 

teoretiska områden som i sin tur ska bidra till att styrelsemedlemmarna lättare ska kunna 

tolka risk- och allokeringsmodellens metod och utfall. För att möjliggöra detta så 

behövs en förståelse för vilken kompetens de besitter idag inom dessa områden. Av 

denna anledning är kompetens och kompetensutveckling något som vi anser vara av stor 

vikt att studera djupare i denna kontext. 

 

Det finns även olika typer av kompetens, formell och informell. Den formella 

kompetensen, även kallad institutionaliserad kompetens, är vad en person har utvecklat 

genom utbildningar, exempelvis genom universitet och gymnasium (Gustavsson, 

Larsson, & Ellström, 1996, s. 147), och är ofta förknippad med eget ansvar (Granberg, 

2004, s. 92-93). Det som en person lärt sig utöver det den erhållit från formella 

utbildningar är vad som kallas den informella kompetensen. Den informella 

kompetensen kan ses som den kunskap en person tagit till sig i vaket tillstånd, 

exempelvis på arbetsplatsen eller i övriga vardagslivet (Gustavsson et al., 1996, s. 147). 

Vi som genomför studien kan inte påverka styrelsens medlemmars formella kompetens 

då det är något de redan har befintligt och utvecklat via formella utbildningar. Den 

informella kunskapen är däremot den vi kan påverka och utveckla då denna kompetens 

ständigt utvecklas och byggs på genom livet (Granberg, 2004, s. 164). Genom att ge 

dem verktyget i form av risk- och allokeringsmodellen och en ökad kompetens och 

förståelse för grundläggande centrala teoretiska begrepp menar vi att deras informella 

kunskap ska kunna utvecklas samt att deras kvalifikationer även kommer kunna passa 

bättre till deras åtagande och förvaltningen. 

 

En organisations förmåga att förstå information och dess betydelse samt att kunna 

använda och tillgodose informationen kallas för organisationens absorptionsförmåga 

(absorptive capability) (Cohen & Levinthal, 1990, s. 128; Lane, Salk, & Lyles, 2001, s. 

1140). Organisationens absorptionsförmåga beror på vilken tidigare kännedom och 

kompetens relaterat till den aktuella informationen individerna i organisationen redan 

har befintligt (Cohen & Levinthal, 1990, s. 131). För att kunna förstå den nya 

informationen på bästa sätt och använda den mest effektivt så krävs det dock att det 

finns en viss likhet och relevans mellan den redan befintliga kompetensen och den nya 

(Cohen & Levinthal, 1990, s. 136). En organisation med god absorptionsförmåga har 

enligt Wang & Ahmed (2007, s. 37) lättare att integrera den nya informationen i 
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organisationen. Det är av betydelse för denna studie att skapa en förståelse för styrelsens 

absorptionsförmåga för att se hur information gällande MPT och annan finansiell teori 

kan tillgodoses hos styrelsen. Som artikeln skriven av Cohen & Levinthal (1990) visar 

så krävs det en viss likhet mellan befintlig och ny kompetens och därför hoppas vi att de 

som sitter i styrelsen besitter någon typ av förvaltningserfarenhet eller kompetens. Om 

så är fallet blir det lättare för dem att ta till sig den risk- och allokeringsmodell och den 

nya information vi ger dem. Är fallet så att de inte har någon tidigare relaterad 

kompetens så får vi istället utifrån det anpassa vår informationsdelning till dem.   

 

3.2.2 Kompetensbehovet 

 

Vad som av Merton (1995) kan ses som kärnan inom finansiell teori är hur de som 

arbetar inom området agerar och fördelar sina resurser i en miljö som kännetecknas av 

osäkerhet och förändring (Merton, 1995, .s 7). Utvecklingen av finansiell teori så som 

MPT har bidragit till att mer komplexa modeller utvecklats och börjat användas av fler i 

praktiken, bland annat av institutionella investerare och banker. För att skapa kunskap 

och förståelse för den nya teorin så har fler utbildningar på högskolor börjat erbjuda 

utbildningar inom området (Merton, 1995, s. 9-10). Eftersom stor fokus legat på 

finansiella modeller, dess utveckling och komplexitet anser vi att vår uppsats är en 

relevant studie i en föränderlig tid. Vi har fått en förståelse för hur komplicerade 

modeller och teorier som MPT kan tänkas vara och hur viktig en förståelse för dessa är 

så att den kan användas och implementeras i praktiken.  

 

Då vår studie fokuserar på Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse så vill vi studera 

vilken finansiell kompetens de besitter idag. Vad som framkommit är att det inte finns 

ett stort utbud av forskning som just studerar en styrelses finansiella kompetenser 

(Dionne & Triki, 2005, s. 7). Av denna anledning blir det ännu intressantare för oss att 

studera finansiell kompetens hos en styrelse, speciellt i samband med en kommun, då vi 

inte heller funnit tidigare forskning som berör detta område.  

 

En styrelse definieras av Payne, Benson & Finegold (2009) som en grupp samlad av 

människor med olika erfarenheter och kompetenser. Dessa individer måste gemensamt 

sträva mot de uppsatta målen, även fast de ursprungligen kan ha olika intressen som 

skiljer dem åt (Payne et al., 2009, s. 707). Då det är av hög vikt att alla inom styrelsen 

strävar efter de uppsatta målen är det extra viktigt för alla medlemmarna i Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse att alla förstår vilket mål de ska sträva efter samt 

vad de kan göra för att uppnå det. I och med den risk- och allokeringsmodell vi ska 

tillgodose dem så har vi för avsikt att de får en förståelse för vad deras olika 

allokeringsbeslut kan få för konsekvenser och att det då blir lättare att uppnå de uppsatta 

målen.  

 

Om en styrelse inte har relevant kompetens inom finansiering har de svårare att 

förhindra att något går fel (Dionne & Triki, 2005, s. 2) samt att utvärdera de finansiella 

riktlinjer som satts upp (Gore, Matsunaga, & Eric Yeung, 2011, s. 772). De ska även 

kunna fatta strategiska beslut genom att använda sin kompetens för att sortera bland 

given information (Payne et al., 2009, s. 709). Har styrelsemedlemmarna inte den 

kunskap som krävs för att förstå den information som presenterats för dem i form av 

exempelvis rapporter, så kan det vara svårt att undvika att misstag görs eller problem 

uppstår. Av den anledningen bör styrelsemedlemmar besitta en viss finansiell 

kompetens (Dionne & Triki, 2005, s. 2) vilket även gör styrelsen mer effektiv (Payne et 
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al., 2009, s. 721). Om en styrelse saknar nödvändig finansiell kompetens så anlitas ofta 

en extern förvaltare. En annan anledning till att anlita en extern förvaltare kan även vara 

för att förvalta stora monetära belopp (Beckman et al., 2008, s. 66-67). Att vända sig till 

en extern förvaltare stämmer väl överens med de uppgifter vi har fått av Umeå 

kommun, att pensionsstiftelsens styrelse använder sig av en extern förvaltare för att 

förvalta stora summor pensionsmedel. 

 

Genom att besitta kompetens så kan en styrelse undvika att fatta fel beslut eftersom de 

då vet vilka mål de ska sträva efter. Om Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse har 

rätt kompetens så ska det alltså underlätta förvaltningen och garantera att 

pensionsmedlen finns tillgängliga när de väl behövs. Då denna aspekt, att 

pensionsmedlen och förvaltningen är kärnan och utgångspunkten i styrelsens arbete, så 

är kompetensen och förståelsen hos styrelsen gällande MPT, annan finansiell teori och 

förvaltning av hög relevans (Dionne & Triki, 2005, s. 7).    

 
3.2.3 Kompetensutveckling 

 
Att utveckla kompetens kan göras på olika sätt och ofta sker det i processer genom olika 

steg. Denna process ser olika ut beroende på vilken källa som studeras, dock är grunden 

densamma, att först identifiera vad som behöver utvecklas för att till slut utvärdera 

kompetensutvecklingen (Anttila, 1999, s. 42; Armstrong, 2006, s. 506; Granberg, 2004, 

s. 154). Men då vi genom vår studie inte har till syfte att utvärdera 

kompetensutvecklingen så kommer det steget hädanefter att exkluderas ur diskussionen. 

Dock är denna aspekt viktig i kompetensutveckling för att se om de tidigare uppsatta 

målen med utvecklingsprocessen uppnåddes (Granberg, 2004, s. 155). För att läsaren 

enklare ska kunna förstå hur vi kopplat denna process till vår studie har vi valt att 

använda styrelsen som exempel och utgångspunkt i förklaringen av 

kompetensutvecklingen.  

 

Innan en kompetensutveckling kan påbörjas så bör det klargöras om det finns en klyfta 

mellan den kompetens som finns hos styrelsen idag och den kompetens som krävs av 

dem. Samt om det finns en klyfta mellan vad styrelsemedlemmarna idag gör och vad de 

borde göra. Är så fallet, att det finns en skillnad med vad som är befintligt och vad som 

krävs så har ett kompetensgap identifierats (Armstrong, 2006, s. 509-510; Granberg, 

2004, s. 162). Det är sedan utifrån det vi får utarbeta vår kompetensutvecklig och vilka 

förändringar som behöver göras (Anttila, 1999, s. 43).  

  

Nästa del i kompetensutvecklingen kan ses som en beskrivning av det som framkommit 

genom kompetensgapet. Det är nödvändigt att specificera de utvecklingsområden som 

framkommit samt vad som anses att styrelsemedlemmarna ska kunna (Granberg, 2004, 

s. 155) efter att vi genomfört vår studie och utvecklat den risk- och allokeringsmodell 

vår studie syftar att bidra med. Det tillvägagångssätt som anses vara mest väsentligt och 

bäst anpassat till styrelsens kompetensutveckling måste även bestämmas (Anttila, 1999, 

s. 129; Granberg, 2004, s. 155). Efter att dessa inledande delar genomförts är tanken att 

goda förutsättningar och förståelse för fortsatt kompetensutveckling ska finnas. Dessa 

ska göra att både vi som genomför denna studie samt styrelsemedlemmarna får en 

gemensam syn över hur situationen ser ut idag (Anttila, 1999, s. 43). Enligt Van De Ven 

& Johnson (2006, s. 802) så har dock organisationer idag problem med att tillräckligt 

snabbt ta till sig den praktiska och teoretiska kompetens som professionella och 

akademiker har utvecklat. Forskarna menar att det beror på att den värld vi lever i idag 
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är i ständig förändring och att organisationer inte får förklarat hur de ska implementera 

teoretisk kunskap i praktiken. De menar även att det finns en brist i att teori som 

framkommit har liten koppling till verkligheten (Reason & Bradbury, 2001, s. 240) 

vilket skapar en klyfta mellan teori och praktik (Van De Ven & Johnson, 2006, s. 802). 

Vår uppgift är därför att få styrelsens medlemmar att förstå de teoretiska begreppen, vad 

de bör tänkta på gällande risk och avkastning, bakgrunden till modellen, hur den är 

uppbyggd och fungerar. Vi ska således få dem att förstå den teori bakom risk- och 

allokeringsmodellen och därigenom underlätta deras arbete som styrelsemedlemmar. 

Styrelsen kan därigenom själva använda modellen i praktiken och på så sätt överbygga 

gapet mellan teori och praktik. Denna studie kan därför ses som en del av ett 

kompetensutvecklingsarbete.  

 

 

Efter detta så kan utvecklingen av kompetensen börja. För att göra det så måste de 

områden med bristande kompetens förbättras och utvecklas (Anttila, 1999, s. 43). Det 

kan göras genom att öka styrelsens informella kompetens genom exempelvis icke 

formella utbildningar samt öka deras kunskaper inom MPT och annan finansiell teori 

(Anttila, 1999, s. 45). Dock behöver inte en ökad kompetens komma från utbildning, 

den kan även förbättras genom andra sätt (Anttila, 1999, s. 24) och i vårt fall innebär det 

att de kan använda vår uppsats som utgångspunkt för att exempelvis förstå vissa 

centrala teoretiska begrepp. Vad som är viktigt vid situationer som dessa, att lära ut 

något nytt till personer utan tidigare relevant kompetens, är att utgå från deras 

förutsättningar (Granberg, 2004, s. 52). Vår tanke är att vi genom uppsatsen kommer ge 

styrelsemedlemmarna en ökad kompetens och förståelse gällande grundläggande 

centrala teoretiska begrepp kopplat till MPT och annan finansiell teori. Genom en ökad 

kompetens kommer de kunna få en bättre förståelse av relationen mellan olika 

tillgångsslag och vad en portfölj av tillgångar är samt hur olika allokering av 

tillgångsslagen påverkar utfallet av modellen. För att öka kompetensen och förståelsen 

för den teori som modellen baseras på kommer styrelsen kunna använda vår uppsats 

som underlag. Det är därför vi anser att denna kompetensutvecklingsprocess och dess 

delar viktiga att förstå och varför vi valt att belysa den i vår studie.  

 

Sammanfattningsvis så går denna process ut på att identifiera befintlig kompetens och 

förutsättningarna hos styrelsens medlemmar. Efter att en tydlig bild funnits av vad som 

behöver utvecklas samt hur detta ska ske så kan utvecklingen av styrelsens kompetens 

påbörjas (Anttila, 1999, s. 129). Den modell som bäst representerar vår process är 

modellen nedan (Anttila, 1999, s. 134) med vissa modifieringar från originalkällan. Att 

det finns en pil mellan kompetensutvecklingen och kartläggning av befintlig kompetens 

kan ses som att efter utvecklingen skett vill en ny kartläggning av den utvecklade 

kompetensen ske för att se om det faktiskt blivit någon förändring, samt att 

kompetensutveckling är en pågående process (Anttila, 1999, s. 133-134).  
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Figur 6: Kompetensutveckling i tre delar     Källa: (Anttila, 1999, s. 134) Modifierad av författarna 

till studien  

 

 

3.2.4 Vad kompetens kan bidra till 

 

Genom kompetens skapas makt och en möjlighet till agerande (Reason & Bradbury, 

2001, s. 71-72, 75). Utan kompetens kan styrelsen inte avgöra om deras beslut är 

adekvata eller inte och om deras uppsatta mål är lämpliga (Gore et al., 2011, s. 772). 

Om en grupp inte har kompetens så är det enkelt att de antar en passiv roll istället för en 

aktiv roll och därigenom förlitar sig på allt som de mer kunniga säger. Därigenom får de 

mer kunniga makten över gruppen eftersom de besitter rätt kompetens, vilket gör att 

gruppen känner tillförlit till dem. Genom att öka gruppens kompetens så kommer denna 

maktposition att utmanas i och med att gruppens egen kompetens tilltar, vilket gör att de 

får en högre förståelse och själva kan fatta egna beslut (Reason & Bradbury, 2001, s. 

71-73).  

 

Att en grupp så som en styrelse kan agera mer självständigt kommer enligt Dionne & 

Triki (2005, s. 2) leda till att styrelsen får en bättre kontroll. De kan alltså använda vår 

modell och ökade kompetens som verktyg vid beslutsfattande och sedan ha den som 

grund vid motivering av vissa beslut som tas gällande förvaltningen och allokeringen. 

Att kunna använda modellen som ett verktyg ska i sin tur bidra till att 

pensionsstiftelsens styrelse har möjlighet att bli mer aktiv och medveten i förvaltningen 

av sina pensionsmedel.  

 

För att en styrelse ska kunna bli mer aktiv krävs utöver kompetens och makt även rätt 

information, möjlighet och drivkraft samt motivation hos medlemmarna att genomföra 

sina uppgifter. Om styrelsen inte har tillgång till detta kommer det påverka deras 

prestation och effektivitet på ett negativt sätt (Payne et al., 2009, s. 704). Dessa fyra 

egenskaper är därför viktiga att de finns inom en styrelse för att de effektiva ska kunna 

uppnå de mål som styrelsen satt upp (Payne et al., 2009, s. 706). I vårt fall gällande 

exempelvis vilken risk och lägsta avkastning de kan tänkas ta samt vilka tillgångsslag 

som finns tillgängliga för investering. 
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3.3 Tillgångsslag 
 

En individ kan välja mellan att spendera sina pengar idag eller att investera pengarna 

inför framtiden (Bodie et al., 2011, s. 30) i olika tillgångar. Fabozzi (1999) menar att en 

ägodel som kan generera värde genom ett utbyte generellt sätt kan ses som en tillgång 

(1999, s. 14).  När tillgångens värde är kopplat till attribut som är fysiska så är det en 

materiell tillgång. Värdet av vissa tillgångar kan också bero på det faktum att 

innehavaren har anspråk på en framtida förmån, vilket gör att dessa benämns vid 

namnet immateriella tillgångar (Fabozzi, 1999, s. 14).  

 

Ett vanligt sätt att gruppera tillgångar är att dela in dem i finansiella tillgångar och icke 

finansiella tillgångar (Bodie et al., 2011, s. 30; Vinell et al., 2005, s. 16).  Icke 

finansiella tillgångar är exempelvis maskiner, fastigheter, mark (Bodie et al., 2011, s. 

30) och råvaror (Vinell, Fischerström, Nilsson, & Mac Mahon, 2007, s. 14). Dessa är 

även materiella  tillgångar (Fabozzi, 1999, s. 14). En individ kan även välja att investera 

i finansiella tillgångar (Bodie et al., 2011, s. 30). Det som karaktäriserar en finansiell 

tillgång är att ägaren av denna kan ha antingen en rättighet eller skyldighet till en 

framtida in- eller utbetalning av pengar (Holmstrand, 2010, s. 17). Den eventuella rätten 

till pengar i framtiden är en fördelaktig egenskap vid innehav av finansiella tillgångar 

(Fabozzi, 1999, s. 14). Instrument så som aktier, obligationer och derivat räknas till 

gruppen finansiella tillgångar (Holmstrand, 2010, s. 17) som även är immateriella 

tillgångar (Fabozzi, 1999, s. 14).  

 

Många pensionsstiftelser investerar vanligtvis mycket i finansiella tillgångar (Gallo & 

Lockwood, 1995, s. 143). Fler svenska kommuner har börjat intressera sig för 

pensionsstiftelser som en möjlighet att säkra framtida pensionsutbetalningar (KPA, 

2008). Detta intresse har Umeå kommun förverkligat genom att faktiskt bilda en 

pensionsstiftelse. Diverse finansiella tillgångar är vanligt förekommande 

investeringsobjekt hos pensionsstiftelser (Gallo & Lockwood, 1995, s. 143) och även 

hos Umeå kommuns pensionsstiftelse. Av denna anledning motiveras diskussionen som 

följer i denna studie gällande den finansiella marknaden och de finansiella 

tillgångsklasserna. 

 

3.3.1 Finansiella tillgångar 
 

Det finns inget självklart svar på hur klassindelning av tillgångar och andra 

investeringsobjekt ska ske (Vinell et al., 2005, s. 17), men ett vanligt sätt att urskilja 

olika finansiella tillgångar är att dela in dem i tre stora grupper. Dessa grupper är 

vanligtvis aktier, obligationer samt derivat (Bodie et al., 2011, s. 32; Holmstrand, 2010, 

s. 17).    

 

Att placera kapital i en aktie (equity, share, stock) innebär att investeraren har en 

ägarandel i ett företag. Rätten till eventuell utdelning medföljer alla aktier men rätten till 

inflytande över företaget är endast förknippat med vissa aktier. Med tanke på att en 

aktie innebär ett direkt ägande i ett företag (Holmstrand, 2010, s. 17) så kommer värdet 

på aktien vara kopplat till företaget och dess situation. Aktien ökar i värde om företaget 

är framgångsrikt men minskar däremot i värde om företaget blir mindre framgångsrikt 

(Bodie et al., 2011, s. 32).  Något som är viktigt att känna till är att en aktieägare aldrig 

kan bli skyldig att betala företagets skulder, vilket benämns ofta med uttrycket ”limited 

liability” (Holmstrand, 2010, s. 17).  
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En indelning av aktier som beror på om de är svenska eller utländska kan göras. Denna 

indelning är bra att göra eftersom investeringar i andra aktier än svenska (förutsatt att 

Sverige är hemlandet) medför en valutarisk, vilket understryks genom att göra en sådan 

gruppering. En ytterligare anledning att göra uppdelningen i svenska samt utländska 

aktier är att investerare ofta känner sig säkrare med att göra en inhemsk än en utländsk 

investering i exempelvis aktier, vilket kallas för ”home bias” (Vinell et al., 2005, s. 16).  

 

Obligationer, vilket även kallas bond eller debt på engelska, är en annan finansiell 

tillgångsklass. Det som kännetecknar en obligation är att ett förpliktigande finns 

gentemot obligationens innehavare då det i framtiden vid bestämda tidpunkter ska ske 

betalningar till innehavaren (Holmstrand, 2010, s. 17). Det finns mängder av olika 

löptider att välja mellan när det gäller obligationer (Bodie et al., 2011, s. 32). En växel 

(bill) är namnet på en obligation med en löptid på mindre än ett år. Löptidens längd 

influerar starkt på hur mycket ränterisk investeringen innefattar, vilket innebär att ju 

längre löptid en obligation har desto större ränterisk är den förknippad med (Bodie et 

al., 2011, s. 538; Vinell et al., 2005, s. 16). Det är i första hand staten och allmänt kända 

och stora företag som tillhör de som nyttjar obligationer, vilket innebär att det är dessa 

aktörer som i framtiden får betala vissa bestämda summor till innehavaren av de 

obligationer dem ger ut (Holmstrand, 2010, s. 17). Staten bedöms som de säkraste att 

investera i av dessa aktörer (Vinell et al., 2005, s. 16).  

 

Det finns investeringar som klassas som i princip riskfria investeringar, eftersom 

investeraren med säkerhet vet vilken avkastning denne kan förvänta sig i framtiden 

(Fabozzi, 1999, s. 40). Som exempel på sådana riskfria investeringar nämns ofta korta 

stadsskuldsväxlar och obligationer (Beckman et al., 2008, s. 118; Fabozzi, 1999, s. 40) 

som diskuteras ovan. Men att dessa investeringar ses som riskfria investeringar är inte 

en allmänt accepterad sanning. Detta eftersom en del forskare hävdar att korta 

statsskuldväxlar och obligationer inte är så riskfria som de ofta antas vara, speciellt då 

inflationen tas i beaktning, eftersom det kan minska den faktiskt avkastningen avsevärt 

(Canner, Mankiw, & Weil, 1997, s. 7; Fraser-Sampson, 2008, s. 4). Denna åsikt är något 

som författarna till denna studie delar med dessa forskare. Avkastningen på dessa 

placeringar med låg risk kan nästintill elimineras av en inte allt för hög inflationsgrad, 

vilket gör avkastningen och placeringen i korta växlar (obligationer) avsevärt mer 

riskfylld (Bodie et al., 2011, s. 154). Vi anser att det är något som Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse bör ha i åtanke då olika investeringsalternativ övervägs. 

 

En ytterligare grupp av finansiella tillgångar är det instrument som kallas för derivat. 

Värdet på det finansiella instrument derivat är beroende av minst en annan finansiell 

tillgång, ibland är det flera andra finansiella tillgångar som påverkar värdet på ett 

derivat, vilket blir en så kallad underliggande tillgång (Holmstrand, 2010, s. 17). Priset 

på en aktie eller en obligation är exempel på en underliggande tillgång som kan påverka 

värdet av ett derivatinstrument (Bodie et al., 2011, s. 32).  

 

Det finns en mängd olika typer av derivatinstrument på marknaden men de två 

grundläggande typerna är optioner och forwards. Utöver dessa två grundläggande typer 

(även kallade strukturerade produkter) nämnda ovan, finns en stor variation av 

derivatinstrument tillgängliga som mer eller mindre påminner om de två grundläggande 

derivatinstrumenten (Holmstrand, 2010, s. 17-18). Innehavaren av ett optionskontakt 

har en tillgång som ger denne en rättighet, men inte en skyldighet att sälja eller köpa en 
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underliggande tillgång till ett pris som bestäms då kontraktet tecknas (Holmstrand, 

2010, s. 121). Detta är det mest grundläggande draget hos en option. Forwards är den 

andra grundläggande tillgången som tillhör gruppen derivatinstrument. Innehavaren av 

en option har ingen skyldighet utan bara en rättighet till en framtida transaktion. 

Däremot måste innehavaren av ett forwardkontrakt genomgå den bestämda 

transaktionen i framtiden, alltså har innehavaren av ett forwardkontrakt en rättighet men 

även en skyldighet till en framtida transaktion (Bodie et al., 2011, s. 664). Denna grupp 

av tillgångsslag (derivat) kommer inte att diskuteras vidare, eftersom det framkommit 

att Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse inte finner ett så stort intresse av att 

investera i denna finansiella tillgång i någon större utsträckning (Öhlund & Tjällman, 

2012). Nedan följer en sammanfattande figur över hur en indelning av finansiella 

tillgångar kan illustreras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Finansiella tillgångsklasser        

 

 

3.3.2 Finansiella marknader 

 

De finansiella tillgångar som berörts ovan bedrivs det handel med på så kallade 

finansiella marknader. Vad som kännetecknar finansiella marknader är att transaktioner 

sker i form av pengar som byts mot olika finansiella tillgångar (Holmstrand, 2010, s. 

18). Kapitalmarknaden och penningmarknaden är frekvent använda indelningar av de 

finansiella marknaderna (Bodie et al., 2011, s. 32; Fabozzi, 1999, s. 15-16; Holmstrand, 

2010, s. 18). Om en finansiell tillgång hör till penningmarknaden eller 

kapitalmarknaden beror på dess löptid (Fabozzi, 1999, s. 15).  

 

När en finansiell tillgång har en löptid på ett år eller mindre ingår denna i 

penningmarknaden, eftersom den klassas som en finansiell tillgång med kortare löptid 

(Fabozzi, 1999, s. 15-16). Finansiella tillgångar med låg risk, som är lättsålda och har 

korta löptider återfinns på penningmarknaden (Bodie et al., 2011, s. 32), exempelvis så 

räknas marknaden för växlar (obligationer) med korta löptider hit. Genom att investera 

på kapitalmarknaden kan långsiktiga investeringar göras eftersom här ingår marknader 

för aktier och obligationer som har en löptid längre än ett år (Holmstrand, 2010, s. 18). 

Umeå kommuns pensionsstiftelse har som de flesta andra pensionsstiftelser en längre 

investeringshorisont för sina investeringar vilket är en fördel gentemot andra investerare 
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med kortare investeringshorisont (Bodie et al., 2011, s. 986; Fraser-Sampson, 2008, s. 

4). Fördelen med en längre inverstingshorisont grundas i att investeringen inte påverkas 

av svängningarna på marknaden i lika stor utsträckning som vid en kortare tidshorisont. 

Genom att investera på lång sikt så kommer risken mätt i standardavvikelse att minska 

vilket är fördelaktigt (Bennyhoff, 2009, s. 47). Vad standardavvikelse är förklaras mer 

grundligt senare i samband med då beräkningen av måttet visas. 

 

Primär och sekundärmarknaden är en annan uppdelning som är av betydelse vid 

investering i finansiella tillgångar (Holmstrand, 2010, s. 18). Primärmarknaden 

kännetecknas av att denna innehåller enbart nyligen utgivna tillgångar. 

Sekundärmarknaden kännetecknas av att här sker köp eller sälj aktiviteter gällande 

tillgångarna mellan olika investerare (Fabozzi, 1999, s. 16). Begreppet likviditet nämns 

ofta när finansiella marknader diskuteras. En likvid marknad är attraktiv för en 

investerare då det innebär att det är enkelt att omvandla tillgångar till pengar samt att 

det kan göras med smidiga och små transaktionskostnader. Utveckling av finansiella 

marknader medför vanligtvis mer likviditet. De flesta aktie- och obligationsmarknader 

har väl utvecklade marknader där köpare och säljare möts. Även derivatmarknader har 

primär och sekundär marknader men dessa är inte fullt lika utvecklade som de för aktie 

och obligationsmarknaderna (Holmstrand, 2010, s. 18-19). Hur utvecklingen av en 

tillgångs sekundära marknad, där tillgången köps och säljs mellan investerare (Fabozzi, 

1999, s. 16), ser ut kommer att påverkar likviditeten och således hur attraktiv denna 

tillgång bedöms vara av olika investerare.   

 

3.3.3 Alternativa investeringar  
 

Utöver de ovan nämnda finansiella tillgångarna finns även ytterligare 

investeringsmöjligheter. Investeringsobjekt som hör till kategorin alternativa 

investeringar är särskilt sådana som inte samvarierar kraftigt med traditionella 

tillgångsslag, exempelvis aktier. Private equity, hedgefonder men även icke finansiella 

tillgångar så som fastigheter eller råvaror räknas ofta till så kallade alternativa 

investeringar (Beckman et al., 2008, s. 116-117; Vinell et al., 2005, s. 16-17). Olika 

derivatinstrument räknas ibland också till denna kategori, men dessa huvudinstrument är 

redan nämnda ovan i diskussionen gällande finansiella tillgångar (Vinell et al., 2007, s. 

15). Det finns forskning som antyder att många pensionsstiftelser har ändrat sitt 

investeringsmönster på senare år. Förändringen av investeringsmönstret konstateras 

genom att fler pensionsstiftelser intresserar sig för och investerar mer i alternativa 

investeringar så som private equity, hedgefonder och fastigheter än förr (Pennacchi & 

Rastad, 2011, s. 222).  Med detta i åtanke blir det relevant för denna studie att studera 

dessa investeringsmöjligheter närmare hos Umeå kommuns pensionsstiftelse och dess 

styrelse. Att studera dessa närmare görs med bakgrund till att det uttryckts ett intresse 

att inkludera fler möjliga investeringsalternativ hos Umeå kommuns pensionsstiftelse. 

Alternativa investeringar blir därför intressanta komplement till övriga investeringar.  

 

Att investera i vad som kallas private equity innebär en investering i aktier tillhörande 

små eller medelstora onoterade aktiebolag (finns ej registrerade på börsen). Marknaden 

för handel med private equity växer och lockar fler investerare samt att det startats 

många nya private equity-bolag de senaste åren. Private equity är vanligen långsiktiga 

placeringar och bör ses som ett komplement till övriga investeringar eftersom 

investeringar i private equity anses vara riskabla. Att de anses vara riskabla är något 

investerare bör vara medvetna om (Beckman et al., 2008, s. 116-117).    
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Hedgefonder räknas som en typ av specialfond (Beckman et al., 2008, s. 60) eftersom 

de har friare regler och mindre restriktioner gällande placeringar i förhållande till 

vanliga fonder (exempelvis aktiefonder). Friare investeringsregler bidrar till att en 

mängd olika investeringsalternativ finns tillgängliga. För att investera i olika tillgångar 

så kan hedgefonder använda sig av belåning och blankning av tillgångar samt även 

placera i olika derivatinstrument. Att använda blankning betyder att investeraren lånar 

en finansiell tillgång, exempelvis en aktie, som denne sedan säljer med förhoppning om 

att kunna köpa tillbaka tillgången i framtiden billigare än säljpriset (Bodie et al., 2011, 

s. 124; Vinell et al., 2005, s. 144-145).  

 

En hedgefond ska ge en positiv avkastning oavsett om marknaden i övrig går bra eller 

dåligt. Målsättningen är således att en positiv avkastning ska uppnås oberoende av 

utvecklingen på exempelvis aktie- eller obligationsmarknaden. Att uppnå en positiv 

avkastning är möjligt genom att en stor variation av investeringsalternativ finns 

tillgängliga utan särskilt hårda placeringsrestriktioner, samt att användning av belåning 

och blankning av tillgångar är tillåtet i hedgefonder (Umeå kommun, 2008, s. 6). Det 

finns hedgefonder med såväl låga som höga risknivåer (Beckman et al., 2008, s. 60). 

Trots att Hedgefonders målsättning är att alltid säkra en positiv avkastning, finns det 

ändå en chans att avkastningen kan vara negativ (förlust) (Umeå kommun, 2008, s. 6). 

Mellan 1997 och 2008 har marknaden och handeln med hedgefonder växt stadigt och 

blivit ett allt mer populärt investeringsalternativ (Bodie et al., 2011, s. 931).  

 

Som nämnts tidigare så klassas icke finansiella tillgångar så som fastigheter och ibland 

råvaror även till gruppen alternativa investeringar (Beckman et al., 2008, s. 116-117). 

Handel med vissa råvaror, exempelvis energi och olja, sker på likande sätt som handel 

på de finansiella marknaderna (Holmstrand, 2010, s. 18). Att direktinvestera i 

fastigheter är ett annat alternativ istället för att enbart investera i finansiella tillgångar 

(Bodie et al., 2011, s. 33). Dock så anses de flesta marknader för direktinvestering i 

fastigheter som relativt illikvida i de flesta länder (Vinell et al., 2007, s. 111), i alla fall 

vid jämförelse med exempelvis aktie- och obligationsmarknader där det går smidigare 

att omvandla dessa tillgångar till pengar. Däremot ger en illikvid investering en högre 

avkastning, eftersom om en investerare ska vara villiga att acceptera denna illikviditet 

så krävs det någon form av kompensation (högre avkastning). Det resulterar i att mer 

likvida investeringar inte erbjuder en lika hög avkastning (Fraser-Sampson, 2008, s. 2). 

Nedan följer en figur som illustrerar olika alternativa investeringar.   
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Figur 8: Alternativa investeringar   

 

 

3.3.3.1 Tillgångsslag och portföljinvesteringar 

Ovan har det diskuterats olika finansiella tillgångsslag, icke- finansiella tillgångslag, 

alternativa investeringar samt finansiella marknader. Avsikten med denna diskussion är 

att ge styrelsen en grundläggande förståelse för finansiella marknader och vanliga 

investeringsalternativ. Det finns alltså en mängd av olika tillgångar och dylikt åtkomligt 

för investerare som önskar att placera pengar i en portfölj. En portfölj är således de 

utvalda tillgångar och övriga investeringsalternativ som en investerare väljer att placera 

i (Byström, 2010, s. 141). En portfölj är helt enkelt de valda investeringar som är 

aktuella inom olika tillgängliga grupper. Beslutet om vilka grupper av tillgångar och 

dylikt som ska inkluderas i portföljen kallas för ”asset allocation decision” (Bodie et al., 

2011, s. 36). Allokeringsbeslutet är väldigt viktigt eftersom det beslutet starkast 

påverkar portföljens framtida avkastning (Brinson, Hood, & Beebower, 1986, s. 42-43; 

Jahnke, 2004, s. 68; Pennacchi & Rastad, 2011, s. 222). Vikten av ett noga övervägt 

allokeringsbeslut i skapandet av en portfölj kan inte understyckas nog då det påverkar 

avkastningen och följaktligen även risken i portföljen (Bodie et al., 2011, s. 37).       

 

Investeringar sker i hopp om att uppnå en positiv förväntad avkastning i framtiden. Den 

förväntade avkastning är svår att uppskatta med perfekt precision, vilket gör att de flesta 

investeringar är förknippade med ett risktagande. Risktagandet grundar sig i att den 

förväntade avkastningen sällan blir densamma som den faktiska avkastningen (Bodie et 

al., 2011, s. 37). 

  

Aktier är en mer riskabel investering än tillexempel stadsskuldsväxlar, eftersom 

avkastningen på en aktie kan variera kraftigt till skillnad från en stadsskuldsväxel där 

innehavaren redan är medveten från början vilken avkastning som denne kommer att 

erhålla (Bodie et al., 2011, s. 37). Många pensionsstiftelser inkluderar 

företagsobligationer i sina portföljer. Men som nämnts tidigare behöver inte 

obligationer vara en säker investering eftersom det finns en risk att inflationen äter upp 

det mesta av den förväntade avkastningen som genererats av obligationer (Fraser-

Sampson, 2008, s. 2,4). Risken att investera i aktier kan minskas genom att 

investeringen sker under en längre tidsperiod (Bodie et al., 2011, s. 181). Att investera 

under en längre tidsperiod är passande då pensionsstiftelser har en lång 

investeringshorisont vilket gör det lämpligare för dem att investera i tillexempel aktier 

än en investerare med en kort investeringsperiod. Att ha en lång investeringshorisont är 

en fördel som pensionsstiftelser har gentemot andra investerare (Bodie et al., 2011, s. 

986; Fraser-Sampson, 2008, s. 4). Anledningen till det är att risken med investeringen, 

som förklarats tidigare, generellt sätt kommer minskas vid en längre 

investeringshorisont. En annan orsak till att det är fördelaktigt att investera under en 

längre tidsperiod är att svängningarna på marknaden inte påverkar investeringen i 

samma utsträckning som vid en kortare tidshorisont (Bennyhoff, 2009, s. 47). 

 

Alternativa investeringar har som nämnts tidigare en låg samvariation med traditionella 

tillgångsklasser så som aktier (Vinell et al., 2005, s. 16). Investeringar i mindre likvida 

marknader så som private equity och fastigheter ger en högre avkastning tack vare deras 

illikviditet (Fraser-Sampson, 2007, s. 84). Att dessa anses som mindre likvida 

investeringar är inte något som bör hindra pensionsstiftelser från att investera en del av 

deras kapital i dessa typer av alternativa investeringar. Anledningen till att illikviditeten 
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inte kommer orsaka problem för de pensionsstiftelser som investerar i private equity 

och fastigheter beror på att dessa investeringar vanligtvis kan likvideras inom 3-6 

månader vid behov. Detta borde täcka de behov som kan tänkas uppkomma hos en 

pensionsstiftelse (Fraser-Sampson, 2008, s. 2). En anledning att investera i hedgefonder, 

private equity eller fastigheter är för att det erbjuder en spridning av riskerna vilket ger 

möjlighet att erhålla en säkrare avkastning (Beckman et al., 2008, s. 117)  

 

Vid allokering är det viktigt att ta hänsyn till hur en enskild tillgångs avkastning och 

risk samvarierar i relation till de andra tillgångarna i portföljen. När olika placeringar i 

en portfölj görs är det viktigt att känna till de vanliga risker som ofta förknippas med 

investeringar, och att varje investering kommer att innebära en viss risk (Beckman et al., 

2008, s. 118-119).   

 

3.3.4 Vanliga risker vid placeringar  

 

Genom att investera i olika placeringsalternativ kommer en investerare att utsättas för 

olika risker mer eller mindre beroende på vilket tillgångsslag investeraren väljer att 

placera i (Beckman et al., 2008, s. 118; Fabozzi, 1999, s. 101). Dessa risker som är 

förknippade med olika placeringar nämns i litteraturen av forskare så som Beckman et 

al.,(2008), Bodie et al.,(2011) och Fabozzi (1999). Generellt så nämner dessa forskare 

samma risker med några få undantag vilket tyder på att det finns en uppfattning om 

vilka risker som är centrala. I denna studie kommer endast de mest centrala riskerna att 

beröras för att de är mest relevanta för Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse att ha 

kännedom om.   

 

En av de största riskerna en investerare ställs inför är marknadsrisk. Denna risk 

uppkommer om utvecklingen på den valda marknaden är sämre än vad investeraren 

hoppats på (Bodie et al., 2011, s. 996). Marknadsrisken kan minskas genom att 

investeraren placerar sina tillgångar på andra marknader än bara en enda (Beckman et 

al., 2008, s. 121).  

 

Likviditetsrisk är en risk som påverkar alla typer av tillgångar (Bodie et al., 2011, s. 

996). Den är av hög vikt att ta hänsyn till vid investeringar och syftar till risken som 

uppkommer vid svårigheten att få tillgången såld vid önskat tillfälle (Beckman et al., 

2008, s. 121; Fabozzi, 1999, s. 103) på grund av brist på efterfrågan på marknaden 

(Holmstrand, 2010, s. 84). Svårigheten som uppstår med att hitta en köpare kan medföra 

att tillgången måste säljas till ett lägre pris än sitt egentliga värde (Fabozzi, 1999, s. 

104).  

 

Motpartsrisk är den risk som uppkommer när motparten i en affär inte kan uppfylla sina 

åtaganden. Ett exempel på motpartsrisk är när köparen av exempelvis ett värdepapper 

har betalat för det men ännu inte fått värdepappret av motparten och denne exempelvis 

går i konkurs. Om motparten går i konkurs är det sannolikt att köparen av värdepappret 

kommer förlora pengar (Beckman et al., 2008, s. 122). 

 

En annan viktig risk att ta hänsyn till vid investeringar är inflationsrisk. Innebörden av 

denna risk är att avkastningen måste vara högre än den rådande inflationsnivån för att 

kunna få en positiv avkastning (Fabozzi, 1999, s. 102-103). Om avkastningen inte 

överstiger inflationsnivån tillräckligt så kommer en ökad inflationstakt bidra till en 

urholkning av den faktiska avkastningen (Bodie et al., 2011, s. 996).  
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Ränterisken är risken som ofta förknippas med räntebärande tillgångar så som 

exempelvis obligationer. Risken uppstår när den befintliga räntan på marknaden 

överstiger den specifika tillgångens ränta. När det sker så leder det i sin tur till att priset 

och efterfrågan på tillgången minskar och investeringen minskar i värde (Beckman et 

al., 2008, s. 121).    

 

Om en investerare väljer att placera en del av sina tillgångar internationellt så uppstår 

valutakursrisk. Denna risk uppkommer på grund av att oförutsedda förändringar i 

växelkursen påverkar värdet på tillgången som är placerad i utländsk valuta (Fabozzi, 

1999, s. 103; Shapiro, 2010, s. 404).     

 

Dessa ovannämnda risker är centrala vid investeringar i tillgångsslag och därför även 

relevanta för Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse att ha kännedom och förståelse 

för när olika placeringar övervägs. Efter denna beskrivning av de risker som finns på 

marknaden följer nu en beskrivning av måtten risk och avkastning som används inom 

MPT. 

 

 

3.4 Avkastning och risk 
 

Två av de centrala begreppen inom finansiell ekonomi är risk och avkastning 

(Holmstrand, 2010, s. 22). Att förstå innebörden och sambandet mellan dessa två 

centrala begrepp är viktigt vid investeringar. Eftersom risk och avkastning är centrala 

teoretiska begrepp inom förvaltning är det viktigt att Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse är insatta och bekanta med dessa.  

 

En investering innebär att den som investerar pengar ger upp sin möjlighet att 

konsumera idag för chansen att få en ersättning för denna uppoffring i framtiden (Bodie 

et al., 2011, s. 29; Holmstrand, 2010, s. 22).  Vid investering i finansiella tillgångar 

innefattar denna ersättning ett förväntat penningflöde i framtiden, denna framtida 

ersättning är det som kallas avkastning (Holmstrand, 2010, s. 22-23). En tillgångs 

avkastning delas in i faktisk- och förväntad avkastning. Faktisk avkastning är den 

historiska avkastning som har observerats och registrerats för en specifik tillgång 

(Holmstrand, 2010, s. 23). Avkastningen för en enskild tillgång förklaras genom den 

procentuella förändringen i historiskt prisdata över en viss tidsperiod (Byström, 2010, s. 

30). En enskild tillgångs avkastning beräknas genom att ta prisskillnaden mellan två 

perioder, exempelvis idag och igår, och dividera detta med priset igår. Hur den faktiska 

avkastningen (rt) beräknas för en enskild tillgång följer i formeln nedan: 

 

 

   
        

  
 

 
 

Formel 1: Enskild tillgångs avkastning                Källa: (Byström, 2010, s. 30) 

 

rt = Avkastning (faktiskt) på enskild tillgång från tidpunkt t till t + 1 

Pt+1 = Pris tillgång vid tidpunkt t + 1 

Pt = Pris tillgång vid tidpunkt t  
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Denna faktiska avkastning användas för att beräkna en framtida förväntad avkastning. 

Den förväntade avkastningen är vad investeraren förväntar sig att denna tillgång ska 

generera i framtiden. Men då den förväntade avkastningen grundas på investeringens 

framtida pennigflöden som inte går att känna till när investeringen sker så finns det en 

osäkerhet och risk i investeringen (Holmstrand, 2010, s. 23; H. Markowitz, 1952, s. 77). 

Den förväntade avkastningen beräknas genom att summera alla avkastningar för att 

sedan divideras med antalet observationer Formeln för beräkningen av den enskilda 

tillgångens förväntade avkastning (   ) följer nedan: 

 

 

     
  
 

 

   

 

 
 

Formel 2: Medelvärde enskild tillgång        Källa: (Elton & Gruber, 1995, s.48) 

 

    = Medelvärdet på tillgången (förväntad avkastning) 

T = Antal observationer 

rt = Avkastning enskild tillgång 

 = Summatecken 

 

 

En allmän definition på risk är den osäkerhet som människor berörs av vilket kan 

innebära risker av olika slag, tillexempel risken att bli av med sitt jobb. Som vi nämnde 

ovan är risk ett centralt begrepp inom finansiell ekonomi. Den allmänna risken inom 

finansiell ekonomi fokuserar på den osäkerhet människor berörs av i finansiella 

sammanhang (Holmstrand, 2010, s. 32). Vilka tillgångsslag som inkluderas i 

investeringen kommer att påverka den förväntade avkastningen (Holmstrand, 2010, s. 

23) eftersom det alltid kommer att finnas en risk förknippad med olika 

placeringsalternativ vilken kalls placeringsrisk (Beckman et al., 2008, s. 118).  

 

Risk inom MPT definieras som avvikelsen från den förväntade avkastningen av en 

investering (Beckman et al., 2008, s. 118; Vinell et al., 2005, s. 25). Denna avvikelse 

kan vara positiv eller negativ i förhållande till ett förväntat normalvärde (Beckman et 

al., 2008, s. 118). Det mått som mäter kvadraten på denna avvikelse från normalvärdet 

kallas variansen, roten ur variansen är det som kallas standardavvikelse (Vinell et al., 

2005, s. 25-26). Även dessa riskmått beräknas utifrån historisk data (Vinell et al., 2005, 

s. 36). Dessa beräkningar är relativt enkla att genomföra för de individer som besitter 

grundläggande kunskaper i statistik. Innan beräkningen av variansen och 

standardavvikelsen kan påbörjas måste avkastningens medelvärde på tillgången 

uppskattas (Byström, 2010, s. 49), vilket visades i formel 2 ovan. Standardavvikelse är 

den benämning som ofta används i dessa sammanhang (Elton, Gruber, Brown, & 

Goetzmann, 2007, s. 44) och är även den som kommer användas i denna studie. Att 

använda standardavvikelsen som riskmått är motiverat eftersom det är vida accepterat 

och använt i finansiell analys (Byström, 2010, s. 48). Standardavvikelsen kan beräknas 

för en enskild tillgång såväl som i en portfölj (Vinell et al., 2005, s. 26). När historisk 

data används för att göra uppskattningar om olika parametrar, exempelvis varians, så 

delas formeln vanligtvis med T – 1, där T representerar antalet observationer (Elton & 
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Gruber, 1995, s. 56). Det är även denna metod som kommer användas i denna studie. 

För att beräkna variansen så subtraheras den förväntade avkastningen från den faktiska 

avkastning och sedan sätts i kvadrat. Efter att detta har gjorts för alla observationer så 

summeras dessa för att slutligen divideras med antalet observationer T - 1. 

Standardavvikelsen beräknas sedan som beskrivits ovan (roten ur variansen). Formeln 

för varians (
2
) och standardavvikelsen () för en enskild tillgång följer nedan: 

 

 

   
            

   
 

 
Formel 3: Varians för enskild tillgång 

 


2 

= Varians enskild tillgång 

 = Summatecken 

E = Förväntat värde 

r = Tillgångens avkastning 

    = Medelvärde tillgångens avkastning
 

T – 1 = Antal observationer minus ett 

 

 

   
           

   
 

 

 
Formel 4: Standardavvikelse för enskild tillgång                Källa: (Byström, 2010, s. 49; 

Elton & Gruber, 1995, s. 50)  

 

 = Standardavvikelse för enskild tillgång 

 

 

För att få möjlighet till en högre förväntad avkastning på investeringen så måste en 

högre risk antas (Beckman et al., 2008, s. 118; Bodie et al., 2011, s. 38). Om 

investeraren istället inte är villig att anta en högre risk så minskar också investerarens 

förväntade avkastning (Fabozzi, 1999, s. 55). Risk och avkastning kan även kopplas till 

volatilitet. Ett högt risktagande och den medföljande högre avkastningen medför också 

en högre volatilitet (Bodie et al., 2011, s. 202). När volatilitet nämns i finansvärlden så 

syftas det på de svängningar i pris och avkastning som sker på olika finansiella 

tillgångar (Vinell et al., 2005, s. 26).    

 

Sannolikheten för olika standardavvikelser i förhållande till den förväntade 

avkastningen (där standardavvikelsen är 0) kan visualiseras genom en 

sannolikhetsfördelning. En mindre standardavvikelse innebär att tillgångens avkastning 

kommer vara mer koncentrerad kring det förväntade medelvärdet. Det motsatta gäller en 

högre standardavvikelse, det vill säga att tillgångens avkastning har högre sannolikhet 

att inte vara koncentrerad runt den förväntade medelvärdet, vilket resulterar i att 

avkastningen blir mer spridd. Att en standardavvikelse är 0 innebär att den inte avviker 

från det förväntade medelvärdet (Bodie et al., 2011, s. 163).  
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Den fördelning som används mest är den klockformade normalfördelningen. 

Fördelningen är symmetrisk (Byström, 2010, s. 52) och karaktäriseras av variablerna 

standardavvikelse () och ett medelvärde (), tillexempel en tillgångs 

avkastningsmedelvärde (Bodie et al., 2011, s. 163). När tillgångarnas avkastning antas 

vara normalfördelad så används uttrycket   N (, ) för fördelningen (Jorion, 2001, s. 

92).  

 

Figuren nedan visar en normalfördelning med medelvärde 0 och standardavvikelse 1, 

vilket betecknas   N (0, 1) (Vinell et al., 2005, s. 35). Utgångspunkten i figuren är att 

det är 50 % sannolikhet att få ett värde som är över medelvärdet (förväntade värdet) och 

samma sannolikhet för att få ett värde under medelvärdet. Genom att 

normalfördelningen är uppdelad på så sätt att 50 % av utfallen ligger på olika sidor om 

medelvärdet skapar den symmetriska formen som är karaktäristisk för en 

normalfördelning.  

 

Sannolikheten att avkastningen kommer hamna någonstans mellan ±1 

standardavvikelser från medelvärdet är 68,26% (Vinell et al., 2005, s. 35). Vidare gäller 

även samma princip för standardavvikelser ±2 och ±3, där sannolikheten är 95,44% 

respektive 99,74% att avkastningen värde hamnar så många standardavvikelser från 

medelvärdet (Fabozzi, 1999, s. 740).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9: Normalfördelning  Källa: (Bodie et al., 2011, s. 163) Modifierad  av författarna till 

studien 

 

 

Det finns fler fördelningar än normalfördelningen men den mest använda 

sannolikhetsförledningen förblir ändå normalfördelningen (Byström, 2010, s. 52). 

Eftersom det i verkligheten även återfinns andra fördelningar kommer en perfekt 
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beskrivning av den verkliga världen inte kunna uppnås genom en normalfördelning. 

Men trots att normalfördelningen inte ger en perfekt beskrivning så är den ändå 

accepterad och användbar i sammanhang som dessa (Bodie et al., 2011, s. 163), vilket 

är anledningen till att denna studie kommer använda normalfördelningen som en 

beskrivning av tillgångars fördelning gällande risk och avkastning.  

 

Den enklare risk- och allokeringsmodell som ska fungera som ett verktyg för Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse kommer vara grundad i MPT och därigenom antas 

det att fördelningen på tillgångarnas avkastning är normalfördelad (Rom & Ferguson, 

1994, s. 349). Genom det motiveras diskussionen ovan och gör det relevant för 

styrelsemedlemmarna att känna till denna väl använda normalfördelning då denna är ett 

av antagandena bakom MPT.  

 

3.4.1 Diversifiering 

 

Ett vanligt sätt att skydda sig mot de risker som uppkommer på den finansiella 

marknaden är genom diversifiering (Byström, 2010, s. 47; Holmstrand, 2010, s. 34). 

Detta sätt att sprida risken innebär att investeringen sker mellan och inom olika 

tillgångsslag vilket gör att totalrisken minskas i portföljen (Beckman et al., 2008, s. 

126). Grunden till diversifiering är liknande talesättet att inte ”lägga alla ägg i samma 

korg” (Holmstrand, 2010, s. 35). Vid diskussion av diversifiering finns det anledning att 

dela upp risk i två kategorier (Fabozzi, 1999, s. 68), den första kategorin är den 

systematiska risken som inte går att diversifiera bort. Den andra kategorin är den 

osystematiska risken som går att minska med hjälp av att sprida risken mellan olika 

tillgångsslag. Även fast en investerare kan diversifiera bort viss risk så kommer risken 

vid investering aldrig kunna elimineras helt (Bodie et al., 2011, s. 225). Men som vi 

nämnde ovan så är diversifiering ett sätt att minska totalrisken. Genom att diversifiera 

över olika geografiska områden så kan även den systematiska risken minskas något då 

det som är av systematisk risk i ett land inte behöver vara det i ett annat (Shapiro, 2010, 

s. 550-551).  

 

Målet med att sprida risken över olika tillgångsslag är att risken ska minskas samtidigt 

som den förväntade avkastningen blir oförändrad. Diversifiering kan även ske för att 

öka avkastningen utan att den nuvarande risknivån ändras (Shapiro, 2010, s. 550). Ett 

annat sätt att sprida sina risker (diversifiera) ytterligare är som nämnt ovan att även 

placera en del tillgångar i olika geografiska områden som andra länder och världsdelar 

(Holmstrand, 2010, s. 55). Anledningen till geografisk diversifiering är att länders 

konjunkturer inte är helt samspelta med varandra (Beckman et al., 2008, s. 550). Trots 

medvetenheten att diversifiering kan uppnås genom att sprida investeringarna 

geografiskt eller inom olika industrier så finns det stöd för att många investerare ändå 

misslyckas med denna diversifiering (Berk & DeMarzo, 2011, s. 417). En anledning till 

misslyckandet kan bero på att investeraren har en preferens för att investera i inhemska 

tillgångar vilket inom litteraturen brukar kallas ”home bias” (Bodie et al., 2011, s. 907). 

Ett sätt att upptäcka diversifieringsmöjligheten är att känna till hur de olika tillgångarna 

samspelar med varandra (korrelerar). Diversifiering kan uppnås så länge tillgångarna 

inte är perfekt samspelta med varandra (Byström, 2010, s. 158). 

 

 

3.5 Korrelation 
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Som indikerats ovan så bör en investerare för att kunna fatta mindre riskfyllda 

investeringsbeslut ta hänsyn till hur tillgångarna korrelerar med varandra (Fabozzi, 

1999, s. 44). Begreppet korrelation definieras som hur olika variabler samspelar med 

varandra. Korrelationen kan vara positiv eller negativ och kan aldrig anta ett värde 

större än 1 eller mindre än -1 (Byström, 2010, s. 144). Ett positivt tal mellan 0 och 1 

(Vinell et al., 2005, s. 41) betyder att avkastningen från de valda tillgångarna samspelar 

med varandra och rör sig i samma riktning. Om tillgångarnas avkastning istället rör sig i 

motsatt riktning har de en negativ korrelation (Fabozzi, 1999, s. 44-45) och har ett värde 

mellan 0 och -1. När korrelationen är nära 1 så innebär det att det finns ett starkt 

samband mellan tillgångarnas rörelser på marknaden. Är värdet istället närmare 0 så 

betyder det ett svagt samband mellan tillgångarnas avkastning (H. M. Markowitz, 1959, 

s. 85; Vinell et al., 2005, s. 41). Om korrelationen är exakt 0 så innebär det att 

tillgångarnas rörelsemönster är helt okorrelerade med varandra (Byström, 2010, s. 145). 

Ett värde på -1 innebär att tillgångarna alltid rör sig i motsatt riktning jämfört med 1 

som indikerar att de alltid rör sig i samma riktning (Berk & DeMarzo, 2011, s. 334). För 

att illustrera hur korrelationens värden kan tolkas presenteras nedan en figur med 

ursprung från författarna Berk & DeMarzo (2011, s. 334).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10: Tolkning av korrelation   Källa: (Berk & DeMarzo, 2011, s. 

334) 

 

 

Genom att känna till korrelationen mellan tillgångar ges möjligheten att tolka hur dessa 

rör sig i förhållande till varandra. Korrelationen kan i sin tur ge en indikation på vilka 

tillgångar som är lämpliga att inkludera i portföljen för att dra fördel av en 

diversifiering. En indikation kan ges eftersom så länge tillgångar inte korrelerar perfekt 

med varandra (1) så betyder det att en minskning av risken i portföljen kan uppnås 

genom diversifiering (Byström, 2010, s. 158). Visar det sig däremot att tillgångarna är 

perfekt korrelerade med varandra så kommer inte risken i portföljen kunna minskas 

genom att kombinera dessa (Elton et al., 2007, s. 56). För att kunna räkna ut 

korrelationen måste först kovariansen beräknas. Kovariansen är det förväntade värdet på 

hur två olika tillgångar varierar från deras avkastnings medelvärde. Första steget i 

beräkningen av kovariansen är att multiplicera denna avvikelse med varandra och 

genom det visas tillgångarnas samvariation (Elton & Gruber, 1995, s. 56). Sedan 

summeras denna samvariation mellan de två tillgångarna för att därefter divideras med 

antalet observationer minus ett, T – 1, vilket ger kovariansen. Då kovariansen finns 

tillgänglig är det möjligt att räkna ut korrelationen mellan tillgångsslagen. Korrelationen 
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beräknas genom att kovariansen divideras med de båda tillgångarnas standardavvikelse 

som har multiplicerats med varandra.  Nedan presenteras två formler. Den första 

används för att beräkna kovariansen A,B, vilket senare kommer att användas i 

beräkningen av korrelationen A,B som är den efterföljande formeln.  

 

 

     
                

   
 

 

Formel 5: Kovarians                 

 

A,B = Kovarians för tillgång A och B 

     = Summa tecken 
E     = Förväntat värde 

A, B = Avkastningen för tillgången A och B  

A,B = Avkastningens medelvärde för tillgång A och B 

T – 1 = Antal observationer minus ett  

 

 

     
                    

    
  

    

    
 

 

 
Formel 6: Korrelation          Källa: (Byström, 2010, s. 220; Elton & Gruber, 1995, s. 56; H. 

Markowitz, 1952, s. 80) 

 

A,B = Korrelation 

A , B = Enskild standardavvikelse för tillgång A och B 

 

 

Sammanfattningsvis så är kovariansen samvariationen mellan tillgångars avkastning 

vilket innebär att korrelationen är samvariationen i förhållande till tillgångarnas 

standardavvikelse.  

 

 

3.6 Modern portföljteori  
 

Innan 1952 fanns det ingen utarbetad portföljteori som tog hänsyn till diversifiering, 

korrelation, hur portföljrisken och dess avkastning påverkades av diversifiering. 1952 

grundade Harry Markowitz vad som kom att kallas modern portföljteori (MPT) (H. M. 

Markowitz, 1999, s. 5). Kontentan av teorin är att genom att sprida sitt kapital mellan 

olika tillgångar (diversifiera) med så liten korrelation som möjligt så kan en investerares 

risktagande reduceras. Denna spridning innebär att investeraren inte lägger ”alla sina 

ägg i samma korg” (Beckman et al., 2008, s. 118). Detta kan ge en vägledning om vad 

som är en effektiv portfölj för olika investerare beroende på deras specifika preferenser 

(H. M. Markowitz, 1999, s. 5).  

 

MPT baseras på att investeraren är rationell (H. M. Markowitz, 1959, s. 275-276) vilket 

innebär att denne utgår från tillgänglig information på marknaden, tolkar den riktigt och 
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grundar sina investeringsbeslut på den tillgängliga informationen (Berk & DeMarzo, 

2011, s. 416). Antagandet om rationella investerare ligger till grund i de flesta 

finansiella modeller (Byström, 2010, s. 46; Merton, 1995, s. 8). MPT grundar sig även 

på antagandet om riskaversion (Fabozzi, 1999, s. 52). Riskaversion innebär att om en 

investerare står inför ett val mellan två investeringsalternativ med samma förväntade 

avkastning så kommer den med minst risk att föredras. Har två investeringsalternativ 

däremot samma risk så kommer investeraren föredra den investering med högst 

förväntad avkastning (Beckman et al., 2008, s. 119).  Detta beteende hos en investerare 

är inte oväntat då studier visar att de flesta individer är riskaversiva när osäkra val måste 

göras (Byström, 2010, s. 46). 

 

Variansen är vad som antas vara det korrekta riskmåttet enligt MPT vilket i 

förlängningen leder till att standardavvikelsen används vid beräkning av portföljens 

risk. Tillgångarnas avkastning förmodas vara normalfördelad enligt MPT (Rom & 

Ferguson, 1994, s. 349). Nedan följer en diskussion om portföljens avkastning och risk 

när MPT används. 

 

3.6.1 Portföljens avkastning och risk 

 

I enlighet med MPT kommer från och med nu fokuset ligga på sammansättningar av 

tillgångar i en portfölj. För att beräkna en portföljs avkastning måste de enskilda 

tillgångarnas andel i totalportföljen beräknas. Denna andel multipliceras sedan med de 

enskilda tillgångarnas avkastning. När denna uträkning är gjord för respektive tillgång 

adderas samtliga till portföljens avkastning (Elton & Gruber, 1995, s. 55). Summan av 

tillgångarnas olika andel (i) av totalportföljen ska alltid summeras till 1, vilket betyder 

att de tillsammans är 100% av portföljen (Byström, 2010, s. 146). Nedan följer formeln 

för beräkning av portföljens avkastning (rp):     

 

 

         

 

   

 

 
Formel 7: Portföljens avkastning        Källa: (Elton & Gruber, 1995, s. 

55) 

 

rp = Portföljens avkastning 

T = Antal observationer 

 = Summatecken  

i = Enskilda tillgångens andel i totalportföljen 

rij = Avkastning för de enskilda tillgångar 

    

 

Definitionen av portföljens förväntade avkastning är ett genomsnitt av de enskilda 

tillgångarnas förväntade avkastning multiplicerat med respektive tillgångs andel i 

totalportföljen (Vinell et al., 2005, s. 53).  Detta summeras sedan för att utgöra 

portföljens förväntade avkastning (   ), formeln för denna beräkning följer nedan:  
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Formel 8: Portföljens förväntade avkastning       Källa: (Elton & Gruber, 1995, s. 55) 

 

    = Portföljens förväntade avkastning (medelvärdet av portföljens avkastning) 

 = Summavärde 

T = Antal observationer 

i = Enskilda tillgångens andel i totalportföljen 

    = Medelvärdet av enskilda tillgångens avkastning 

 

 

Genom att variansen (
2
) för de enskilda tillgångarna i portföljen och kovariansen (ij) 

mellan dessa förenas så som i formeln 9 så skapas ett uttryck för portföljens varians 

(
2

p). Om kovariansen i portföljen är 0 (ij=0) skulle det innebära att det sista uttrycket i 

formeln försvinner då den sista resterande delen automatiskt skulle anta värdet 0 (Elton 

& Gruber, 1995, s. 59). Det skulle innebära att portföljens varians beräknas enligt 

formeln nedan. 

 

  
     

   
  

 

   

 

 
Formel 9: Portföljens varians givet att kovariansen är 0.      Källa: (Elton & Gruber, 1995, s. 59) 

 


2

p = Portföljens varians 

 = Summatecken 

T = Antal observationer 

i, j = Tillgång i och j 


2

i = Enskilda tillgångarnas varians  

i = Enskilda tillgångarnas andel i totalportföljen 

 

 

Men då kovariansen sällan är 0 så är det generella uttrycket för en portföljs varians det 

som följer nedan. Storleken på kovariansen spelar således en stor roll för storleken på 

portföljens varians. Eftersom korrelationen beror på kovariansen kommer storleken på 

denna påverka den mängd diversifiering som kan uppnås genom att konstruera en 

portfölj (Byström, 2010, s. 146). En större diversifiering i portföljen leder till en 

minskad portföljvarians, vilket i sin tur bidrar till en mindre portföljstandardavvikelse 

och totalt sett ett mindre risktagande i portföljen. Standardavvikelsen för en portfölj 

beräknas på samma sätt som för en enskild tillgång genom att ta roten ur variansen fast 

portföljvariansen istället.  Nedan följer de formler som används för att beräkna 

portföljvariansen (
2

p) och portföljens standardavvikelse (p).   

 

  
     

   
            

 

           

 

   

 

 

   

 

Formel 10: Generell formel för portföljens varians  Källa: (Elton & Gruber, 1995, s. 59-

60) 
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2

p = Portföljens varians 

 = Summatecken 

T = Antal observationer 

i, j = Tillgång i och j 


2

i = Enskilda tillgångarnas varians  

i, j  = Enskilda tillgångarnas andel i totalportföljen 

ij = Kovariansen mellan tillgångarna 

 

 

       
   

            

 

           

 

   

 

 

   

 

 
Formel 11: Portföljens standardavvikelse Källa: (Byström, 2010, s. 146)    

 

p = Portföljens standardavvikelse 

 

 

Portföljens standardavvikelse (risk) och dess förväntade avkastning påverkar om en 

investerare väljer en viss portfölj eller inte. Vilken portfölj denna väljer beror således på 

dess preferenser och kombinationen av risk och förväntad avkastning (H. M. 

Markowitz, 1999, s. 5).   

 

3.6.1.1  Value at Risk i portföljen  

Med hjälp av portföljens standardavvikelse så kan ett riskmått kallat Value at risk (VaR) 

beräknas för portföljen. På de ekonomiska marknaderna har det observerats stora 

svängningar i bland annat råvarupriser, valutakurser och räntenivåer eftersom världen 

har blivit en mer global marknadsplats. Dessa svängningar har skapat behovet av ett 

riskmått så som VaR (Linsmeier & Pearson, 2000, s. 47). Riskmåttet VaR mäter den 

värsta förlusten som kan uppstå vid normala svängningar på marknaden. En större 

förlust än VaR inträffar endast med en fastställd liten sannolikhet (Linsmeier & 

Pearson, 2000, s. 48). VaR som riskmått definieras som den värsta förlusten en 

investering kan få givet en viss tidsperiod och denna förlust kommer inte överstigas 

givet ett visst konfidensintervall. Exempelvis så kan en investerare genom att välja ett 

95% konfidensintervall se vilken förlust denne kan få under normala förhållanden. 

Givet samma konfidensintervall och ett uträknat VaR kan investeraren även se att det är 

5% sannolikhet att förlusten överstiger VaR. Om investeraren tillexempel får ett VaR på 

100 000 kronor så innebär det att det är 5% sannolikhet att denne ska förlora mer än det 

värdet och 95% sannolikhet att maximalt förlora 100 000 kronor under en viss 

tidsperiod (Akcay & Yalcin, 2010, s. 78; Jorion, 2001, s. 22).  

 

De konfidensintervall som vanligtvis används är 95%, 97,5% och 99% (Linsmeier & 

Pearson, 2000, s. 48) och skillnaden till den normalfördelning som redogjordes för i 

avsnitt 3.4 är att vid uträkningar av VaR så används endast den bortre vänstra sidan om 

medelvärdet i normalfördelningen som kallas för kvantil (Jorion, 2001, s. 95,97). 

Samma antagande som görs angående normalfördelningen vid användandet av MPT 

görs även vid användandet av VaR. Vid antagande om normalfördelning då VaR 

beräknas så ges ett riskerat värde i kronor istället för ett värde på exempelvis 
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standardavvikelsen för portföljen som inte är lika intuitivt (Jorion, 2001, s. 23). Genom 

att anta en normalfördelning vid uträkning av VaR så förenklas uträkningen avsevärt. 

Vid detta antagande så benämns riskmåttet för parametrisk VaR på grund av att 

estimering av olika parametrar som exempelvis standardavvikelsen krävs (Jorion, 2001, 

s. 110-111).    

 

För att möjliggöra uträkning av parametrisk VaR för en portfölj så krävs tre 

komponenter. Den första komponenten alfa () representerar kvantilen i 

normalfördelningen och denna påverkas av vilket konfidensintervall som väljs. Om ett 

95% konfidensintervall väljs så antar kvantilen värdet 1,645. Väljs istället ett intervall 

på 99% så får kvantilen värdet 2,326 (Jorion, 2001, s. 98). Den andra komponenten är 

portföljens standardavvikelse vilket beräknas som beskrivet ovan i avsnitt 3.5.1. Den 

sista komponenten som krävs är det totala värdet på portföljen (W) som investeras 

(Jorion, 2001, s. 149-150). Nedan visas formeln för hur VaR beräknas för en portfölj.  

 

 

          

 
Formel 12: Portfölj VaR                     Källa: (Jorion, 2001, s. 150) 

 

VARp = Portfölj VaR 

 = Kvantil 

p = Portföljens standardavvikelse  

W = Totala portföljens värde 

 

 

Genom att använda riskmåttet VaR så kan risken i en portfölj påvisas genom ett 

lättolkat värde i kronor (Linsmeier & Pearson, 2000, s. 48). Eftersom VaR är enkelt och 

intuitivt att förstå så används det av många olika aktörer så som institutionella 

investerare, banker och andra företag (Linsmeier & Pearson, 2000, s. 47-48). 

Institutionella investerare som pensionsstiftelser har uppmärksammat att risker idag vid 

investering är mer påtagliga än förr, därför upplever de ett större behov av att 

kontrollera, hantera och mäta dessa risker. VaR är ett användbart mått för att hantera 

risker (Jorion, 2001, s. 75) och är ett av de senare genombrotten för att mäta risk 

(Jorion, 2001, s. 25). Eftersom VaR är relativt lättolkat så lämpas riskmåttet för 

användning vid exempelvis styrelsemöten och finansiella rapporter (Linsmeier & 

Pearson, 2000, s. 48). Med det i åtanke så anser vi att VaR vore lämpligt att använda i 

denna studie då det bidrar till att Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelsemedlemmar 

lättare kan förstå risken i portföljen och konsekvensen av deras val i ett riskerat värde i 

kronor. 

 

Den kritik som framkommit gentemot VaR är att måttet är baserat på historisk data. 

Denna historiska data antas ge en prediktion på hur framtiden kommer att se ut. Att 

VaR är baserat på historisk data har kritiserats eftersom det förflutna inte nödvändigtvis 

speglar framtiden. Men denna kritik förringas till viss mån då VaR är lättförståligt, 

använt och accepterat trots kännedomen om denna kritik (Linsmeier & Pearson, 2000, s. 

62). När historisk data används för att uppskatta olika parametrar, exempelvis VaR, så 

måste de slutsatser som dras utifrån dessa parametrar ske med försiktighet eftersom 

historisk data inte helt och hållet garanterar en korrekt bild av framtiden. Parametrar 

baserade på historisk data måste alltså tolkas med ett sunt förnuft i förhållande till den 
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rådande situationen på marknaden. Samtidigt så anses analyser baserade på historisk 

data vara av gedigen grund, speciellt vid analyser om hur framtiden för investeringar 

med längre tidshorisonter görs (Butler & Domian, 1991, s. 41).  

 

3.6.2 Effektiva portföljen 

 

Den effektiva portföljen och effektiva fronten är en viktig del i Markowitz portföljteori. 

Dess utgångspunkt är att hitta den portfölj som är bäst anpassad efter investerarens olika 

preferenser beroende på vilken risk denne är villig att acceptera. Kombinationen av risk 

och förväntad avkastning är det som avgör vilken portfölj som anses vara effektiv eller 

inte för en viss investerare (H. M. Markowitz, 1999, s. 5). Detta ”risk-return trade-off” 

synsätt är det som anses vara MPTs största bidrag för investerarens beslutsfattande 

(Rom & Ferguson, 1994, s. 349) och innebär att en investerare bör ta hänsyn till risk 

och avkastning när investeringar görs. Att ta hänsyn till risk och avkastning är även i 

enlighet med kommunallagen (SFS 1991:900) som understryker att när investeringar i 

olika tillgångsslag är aktuella för en kommun så ska investeringen göras med syfte att 

uppnå en tillfredsställande avkastning och risk.  

 

Ett centralt antagande inom MPT är, som beskrivits tidigare, att en investerare är 

riskaversiv vilket kommer vara avgörande för vilken portfölj denne väljer att investera i. 

En investerares val av portfölj beror på vilka kombinationer av risk och förväntad 

avkastning som denna anser sig kunna acceptera. Dessa portföljer kallas för effektiva 

portföljer, den portfölj utav dessa som investeraren föredrar mest framför de andra 

kallas för den optimala portföljen (Fabozzi, 1999, s. 39).   

 

En investerares olika portföljmöjligheter som efter dennes preferenser ger samma nytta 

och tillfredsställelse kan visas genom en indifferenskurva. Indifferenskurvan visar 

således alla portföljmöjligheter som ger likvärdig upplevd nytta för en investerare 

(Bodie et al., 2011, s. 193). Alla portföljer som ligger längs med denna kurva har en 

förväntad avkastning och risk som investeraren upplever som likvärdiga 

investeringsalternativ. Detta innebär att det för investeraren inte spelar någon roll var på 

kurvan den valda portföljen hamnar (Elton & Gruber, 1995, s. 6; Fabozzi, 1999, s. 39). 

En investerares upplevda nytta stiger då den förväntade avkastningen ökar och minskar 

när risktagandet ökar (Bodie et al., 2011, s. 191) vilket beror på att investeraren antas 

vara riskaversiv. Den portfölj som investeraren kommer välja att investera sina medel i 

kommer vara den som ger högst upplevd nytta (Bodie et al., 2011, s. 191). Umeå 

kommuns pensionsstiftelse är riskaversiva som många andra investerare, speciellt då de 

har sina pensionsmedel att hantera och skydda från fluktuationer på marknaden. De kan 

inte riskera att förlora de pengar de har investerade i pensionsstiftelsen då de har ett 

åtagande i form av att säkra framtida pensionsutbetalningar.  

 

Indifferenskurvans form och lutning är grundad i det faktum att investerare är 

riskaversiva vilket innebär att för att vara villig att acceptera en högre risk måste 

investeringen medföra en högre förväntad avkastning. Desto högre upp från den 

horisontella axeln som indifferenskurvan återfinns, desto högre nytta upplevs av 

investeraren (Fabozzi, 1999, s. 39, 55). I vårt fall, i figuren nedan, som visar olika 

indifferenskurvor, är det den översta röda streckade linjen som ger investeraren mest 

nytta. 
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Figur 11: Indifferens kurvor                                       Källa: (Fabozzi, 1999, s. 40) 

 

 

Som redan antytts ovan är den effektiva fronten en viktig del i MPT. Denna kurva kallas 

även för ”the risk-return trade-off curve” (Byström, 2010, s. 148). Kurvan visar på de 

olika kombinationer av risk och förväntad avkastning som en investerare kan tänkas 

välja och därmed skapa olika möjliga portföljalternativ. Området bakom kurvan (till 

höger) representerar ytterligare möjliga portföljer som finns tillgängliga för investeraren 

men som inte är lika attraktiva som de som befinner sig på kurvan och därför föredras 

dessa inte (Fabozzi, 1999, s. 54).   

 

De portföljer som är placerade från och med punkten minimum variance portfolio 

(MVP) och uppåt på kurvan är de som enligt Markowitz ligger på den effektiva fronten. 

Dessa portföljer är att föredra framför de med samma risk på kurvan nedanför punkten 

MVP då de ovanför MVP ger investeraren en högre förväntad avkastning (H. 

Markowitz, 1952, s. 87; Vinell et al., 2005, s. 57). En investerare kommer alltid att välja 

att investera i en portfölj som är placerad längs med den effektiva fronten. En 

investerare som väljer att investera i den portföljen som representeras av punkten MVP 

är en mycket riskaversiv investerare eftersom MVP visar den portfölj med minsta 

möjliga risk för alla tänkbara alternativ (Byström, 2010, s. 149; Rom & Ferguson, 1994, 

s. 353). Figuren nedan visar MVP och den effektiva fronten.  
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Figur 12: Effektiva fronten                  Källa: (Byström, 2010, s. 148)  

 

 

Enligt Markowitz så kommer en investerare att välja en portfölj som ligger längs med 

den effektiva fronten (H. M. Markowitz, 1999, s. 5).  Den portfölj som väljs beror på 

investerarens preferenser och kombinationen av risk och förväntad avkastning för 

investeringen (Elton & Gruber, 1997, s. 1744). Dessa preferenser uttrycks med hjälp av 

nyttofunktionen som visas genom indifferenskurvan. För att en investerare ska 

maximera sin nytta och investera i den mest optimala portföljen kommer den 

indifferenskurva som medför högst nytta i förhållande till den effektiva fronten att 

väljas. Den punkt där dessa två kurvor tangerar varandra är den punkt som motsvarar 

den optimala portföljen för denna investerare (Fabozzi, 1999, s. 55). Figuren nedan 

visar en mycket riskaversiv investerares optimala portfölj där kurvorna tangeras i MVP 

där risken är som minst. Detta är inte alltid fallet då alla investerare har olika 

preferenser och risktolerans vilket påverkar vilken som blir den optimala portföljen i 

varje enskilt fall. Umeå kommuns pensionsstiftelse är en riskaversiv investerare och 

deras optimala portfölj kommer därför inte att vara den portfölj som ger högst förväntad 

avkastning och högst risk.  
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Figur 13: Samband mellan indifferenskurvor och effektiva fronten Källa: (Fabozzi, 1999, s. 55) 

 

Vad som framkommit är att det ligger en viss svårighet att korrekt uppskatta 

nyttofunktionen som ligger till grund för investerarens indifferenskurvor. Svårigheten 

att uppskatta nyttofunktionen innebär inte att teorin gällande indifferenskurvor blir 

ogiltig utan att investeraren istället får göra ett subjektivt val utifrån investerarens nivå 

av risk tolerans vid val av optimal portfölj. Investeraren gör valet med hjälp av den 

effektiva fronten och kännedomen om sin risktolerans, utan att ta hänsyn till dessa 

svåruppskattade indifferenskurvor (Fabozzi, 1999, s. 56).  

 

3.6.3 Kritik mot MPT 

 

MPT är en väl använd och accepterad teori inom den vetenskapliga kretsen. I och med 

den frekventa användningen så har teorin även blivit hårt granskad vilket gett upphov 

till viss kritik. En del av denna kritik kommer att diskuteras nedan. 

 

Enligt MPT är alla investerare rationella och fattar rationella beslut när investeringar i 

portföljer sker (H. M. Markowitz, 1959, s. 275-276). Vad som framkommit som 

motsäger att alla investerare är rationella är att en investerare inte alltid tolkar all 

tillgänglig information korrekt (Bodie et al., 2011, s. 410). Detta kan eventuellt påverka 

investerares förmåga att fatta de rationella beslut som MPT antyder att alla investerare 

har möjlighet att göra. Denna kritik har även framkommit i andra studier och även då 

menar författaren att en investerare inte alltid är rationell (Tobin, 1958, s. 85). Men då 

MPT är väl använd och accepterad (Holmstrand, 2010, s. 40), bland annat som grund i 

finansiella modeller (Merton, 1995, s. 8), så används den flitigt trots denna kritik 

gällande antagandet om rationella investerare. Vår åsikt är att även fast alla investerare 

inte kan vara rationella så betyder det inte att rationella investerare inte existerar. 

Därigenom blir MPT ett användbart verktyg i många investeringsbeslut trots denna 

kritik.  

 

Användandet av standardavvikelsen som mått har blivit kritiserat genom tiden, både av 

Markowitz personligen och andra forskare inom området (Ballestero, 2005; Rom & 

Ferguson, 1994; Siegmann, 2007). Anledningen till denna kritik grundar sig i att den 

inte tar hänsyn till nedsidan av risken vilket är av väsentlighet för investerare och 

speciellt för pensionsstiftelser (Siegmann, 2007, s. 1). Genom att använda 

standardavvikelsen görs ingen skillnad mellan sannolikheten att få en negativ 

avkastning jämfört med den att få en positiv avkastning (Campbell, Huisman, & 

Koedijk, 2001, s. 1790).  Investerare är vanligtvis mer känsliga för risken att få en 

negativ avkastning och förlora pengar än möjligheten att få en positiv avkastning och 

därigenom gå med vinst (Campbell et al., 2001, s. 1790; Rom & Ferguson, 1994, s. 351; 

Siegmann, 2007, s. 2).   Trots denna kritik så är MPT och dess standardavvikelse väl 

accepterat och ett mycket betydelsefullt tillvägagångssätt inom finansiell ekonomi 

(Holmstrand, 2010, s. 40).  Vi anser det därför vara lämpligt att basera Umeå kommuns 

pensionsstiftelses risk- och allokerings modell på MPT. Samt att uppdragsgivarna 

efterfrågade en modell baserad på MPT. 

 

3.6.4 MPT och pensioner 
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Eftersom denna studies fokus ligger på en pensionsstiftelse i Sverige är det intressant att 

titta på vad som tidigare forskats om inom pensionsstiftelser. MPT har applicerats på en 

mängd olika studier och vissa av dem med fokus på pensionsstiftelser (Fraser-Sampson, 

2007; Siegmann, 2007). I Siegmann (2007) nämns bland annat en studie som 

genomförts av Randall och Satchell (1997) där författarna använder en utgångspunkt i 

MPT vid analys av pensionsstiftelsers portföljer. Finansiella modeller som är baserade 

på MPT bör tolkas med försiktighet då de aldrig kan uppskatta verkligheten till fullo. I 

praktiken måste alltså dessa modeller tillämpas med aktsamhet och inte tolkas som 

absoluta sanningar (Merton, 1995, s. 14). Det finns få, om några studier alls, som 

kopplar samman en kommunal pensionsstiftelse i Sverige med finansiella modeller 

grundande i MPT vilket gör det intressant och nödvändigt att utforska detta område 

närmare. 

 

Studiens syfte är att bland annat ge Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ett 

verktyg i form av en enklare risk- och allokeringsmodell grundad i MPT. Med tanke på 

denna del av studiens syfte så är det därför även intressant att belysa en annan 

institutionell investerare som använt MPT som grund i sin förvaltning med 

framgångsrikt resultat. Yale Endowment använder den så kallade ”Yale modellen” som 

är en modell som grundar sig i MPT och har uppmärksammats (Fraser-Sampson, 2008, 

s. 1) tackvare dess framgång (Fraser-Sampson, 2007, s. 84). Användandet av modellen 

har bidragit till en fyrdubbling av portföljens värde för Yale Endowment. Trots Yale 

modellens framgång så har den fått en svag genomslagskraft, framförallt hos europeiska 

pensionsstiftelser. Detta på grund av att Yale modellens investeringar till stor del sker i 

mindre likvida tillgångar vilket inte matchas med vissa europiska pensionsstiftelsers tro 

att hög likviditet är det bästa alternativet (Fraser-Sampson, 2007, s. 84). Europeiska 

pensionsstiftelser har generellt sett ett problem med en låg avkastning, vilket troligtvis 

beror troligtvis på deras preferens för tillgångar med hög likviditet vilket medför en 

lägre avkastning (Fraser-Sampson, 2007, s. 84-85). Med tanke på Yale modellens 

framgång och de Europeiska pensionsstiftelsernas misslyckade resultat så är det 

intressant att skapa en enklare modell grundad i MPT åt Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse.   

 

 

3.7 Teoretisk översikt och slutsatser från litteratursökningen 
 

De ovannämnda teoriområdena kompetens, tillgångsslag och pensionsstiftelser samt 

MPT utgör den teoretiska utgångspunkten i denna studie. Genom att sammanföra dessa 

områden så skapas det förutsättningar för att senare kunna uppfylla och svara på 

studiens syfte och frågeställning. Kopplingen mellan dessa olika teoretiska områden 

visas i figuren som följer. 
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Figur 14: Utvecklad teoriöversikt                     

 

 

Genom litteraturgenomgången har slutsatser dragits angående pensionsstiftelser i 

Sverige och MPT. Det har tydligt framkommit att tidigare studier inte har kopplat 

samman kommunala pensionsstiftelser i Sverige och finansiella modeller grundade 

MPT i någon större utsträckning tidigare. En ytterligare slutsats som dragits utifrån 

studiens litteraturgenomgång är att det krävs relevant finansiell kompetens hos styrelsen 

för att de ska kunna utföra sitt styrelsearbete på bästa sätt. Exempelvis så krävs denna 

relevanta finansiella kompetens när en styrelse ska fatta beslut om förvaltning av 

pensionsmedel. Denna kompetens är särskilt viktig då finansiell teori så som MPT anses 

vara avancerad. 

 

Då studien syftar till att utveckla en enklare risk- och allokeringsmodell grundad i MPT 

till styrelsen så krävs det en viss förståelse för sådan finansiell teori. Utöver detta så 

krävs det även att styrelsemedlemmarna har kännedom om vilka olika tillgångsslag som 

finns tillgängliga på marknaden och hur de fungerar. Genom att tillgodose 

styrelsemedlemmarna med grundlig information om dessa områden i studiens 

teorikapitel kommer styrelsen få en ökad kompetens och förståelse för MPT och 

centrala teoretiska begrepp samt kunna nyttja risk- och allokeringsmodellen studien 

ämnar bidra med.  
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4. Empiri och analys  
 

I kapitlets första del kommer empiri genererad från intervjuerna presenteras för att i 

direkt anslutning analyseras med hjälp av teorier. Därefter presenteras empirin 

relaterad till den kvantitativa datainsamlingen i form av uträknade variabler för att 

sedan analysera dessa mellan två tidsperioder. Sedan så presenteras studiens risk- och 

allokeringsmodell. Utifrån modellen har tre fiktiva portföljer konstruerats som sedan 

kommer analyseras i förhållande till teori. Genom att presentera studiens empiri och 

analysera denna i detta kapitel så har all data som ska utgöra grunden för studiens 

slutsatser i kommande kapitel redovisats.  

 

4.1 Pensionsstiftelsens styrelse och kompetens  
 

Den befintliga kompetensen som de tre respondenterna tillika styrelsemedlemmarna 

besitter är varierad inom olika områden, vilket tydliggörs då deras tidigare 

arbetslivserfarenheter och utbildningsbakgrunder presenteras. Stadsdirektören 

intervjuades i egenskap av att han är en av styrelsens medlemmar och han har bakgrund 

som utbildad byggnadsingenjör och civilekonom. Han har under en länge tid arbetat i en 

ledande ställning inom finanssektorn och har vana av arbete inom förvaltning och har 

bland annat ansvarat för portföljer med ett samlat kapital på 300 miljarder svenska 

kronor. Den andra styrelsemedlemmen som intervjuades är Umeå kommuns 

ekonomidirektör. Hon har en utbildning i företagsekonomi och har bland annat arbetat 

som processansvarig på posten samt controller och budgetchef innan hon fick sitt 

nuvarande arbete som ekonomidirektör. Den sista styrelsemedlemmen som intervjuades 

har en annan bakgrund än de andra två respondenterna och är en av de tre fackliga 

representanterna i pensionsstiftelses styrelse. Hon har arbetat inom sjukvården hela livet 

samt utbildat sig till specialistsjuksköterska inom äldrevården. Denne styrelsemedlem är 

facklig representant för vårdförbundet och är den enda styrelsemedlemmen av de som 

intervjuats som suttit i styrelsen sedan den startade 2008. Under intervjun med denna 

fackliga medlem så framkom det att vissa medlemmar i styrelsen sedan den bildades 

2008 har avgått vilket gjort att deras poster fått nya ersättare. 

 

Gällande kompetens och erfarenhet inom förvaltning, MPT och risk- och 

allokeringsmodeller så skiljer även den sig mellan de styrelsemedlemmar som 

intervjuades. Endast en av dem har arbetat med förvaltning och har därigenom 

erfarenhet av förvaltning, portföljteori och risk- och allokeringsmodeller. Resterande 

respondenter har ingen eller väldigt liten tidigare erfarenhet av dessa områden. De 

fackliga representanterna i styrelse (hälften av styrelsens medlemmar) besitter i 

dagsläget inte någon större kompetens inom MPT, annan finansiell teori och 

förvaltning. Att styrelsens erfarenheter och kompetens inom dessa områden är väldigt 

begränsad, samt att det är ett problem, uppkom bland annat under intervjun med 

stadsdirektören vilket understryks i citatet nedan. 

  

”det är ju det som är problemet, att många (styrelsemedlemmar) har ju inte erfarenhet av 

portföljförvaltning”. 

 

Att styrelsen besitter en varierad kompetens inom olika områden är något som 

överensstämmer med tidigare nämnda definition av vad en styrelse är då en styrelse är 

en samling individer med olika erfarenheter och kompetenser (Payne et al., 2009, s. 

707). Att styrelsen sammantaget inte har en så stor erfarenhet av portföljförvaltning 
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tyder på att det finns ett behov av att utveckla styrelsens befintliga finansiella 

kompetens. Denna kompetensutveckling krävs för att en förändring mot en mer aktiv 

och medveten styrelse ska vara möjlig. Den kompetens som styrelsen i dagsläget 

besitter genererad från formella utbildningar som exempelvis universitet och 

gymnasium, ses som formell kompetens (Granberg, 2004, s. 92-93) och är därför inget 

som kan påverkas av oss som genomför denna studie. Det vi istället kan påverka genom 

denna studie är styrelsens informella kompetens. Om styrelsen besitter relevant 

finansiell kompetens så bidrar detta till att styrelsen blir mer effektiv (Payne et al., 2009, 

s. 721) samt att de lättare kan förstå den information som de förses med, så som 

förvaltningsrapporter, och därigenom kan de fatta välgrundande beslut (Dionne & Triki, 

2005, s. 2). Välgrundade beslut blir inte möjliga att fatta om de inte har relevant 

kompetens inom MPT, annan finansiell teori och förvaltning. Alltså måste Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelsemedlemmar utveckla sin kompetens för att de ska 

ha möjligheten att blir mer aktiva och medvetna i förvaltningen av pensionsmedlen. 

Enligt lag måste medlemmarna i en styrelse besitta en tillräcklig insikt och erfarenhet 

för att vara behörig för en ledande position i pensionsstiftelsen (SFS 1967:531). Med 

det i åtanke så måste de alltså utveckla sin kompetens för att kunna bli mer aktiva och 

medvetna men även för att de på bästa sätt ska kunna uppfylla de kraven som lagen 

ställer på dem som styrelsemedlemmar i en pensionsstiftelse.  

 

Vad som framkommit genom kartläggningen av den befintliga kompetensen hos de 

tillfrågade styrelsemedlemmarna är att denna kompetens skiljer sig kraftigt beroende på 

vem som tillfrågas i styrelsen. I och med detta så har medlemmarna olika 

kunskapsområden och förutsättningar för att ta till sig information gällande MPT, annan 

finansiell teori och förvaltning. Absorptionsförmågan som innebär en organisations och 

i vårt fall styrelsens förmåga att förstå och använda ny information beror på vilken 

tidigare kännedom de har inom de relevanta områdena (Cohen & Levinthal, 1990, s. 

128,131). Styrelsens absorptionsförmåga gällande information om MPT, annan 

finansiell teori och förvaltning kan förbättras då det genom studien konstaterats att det 

finns ett behov av att utveckla kompetensen och förståelsen inom dessa områden hos 

styrelsen. Utvecklingen av den relevanta kompetensen och förståelsen hos styrelsens 

medlemmar anser vi på sikt kommer leda till att absorptionsförmågan kommer 

förbättras. Absorptionsförmågan kommer förbättras på sikt eftersom styrelsen utvecklar 

en förståelse och kompetens för de relevanta områdena och därigenom kommer de 

enklare kunna ta till sig annan liknande finansiell information och teori.  

 

4.1.1 Styrelsens behov av kompetensutveckling 

 

Vad som framkommit är att den finns ett behov av att utveckla och öka den finansiella 

kompetensen hos styrelsemedlemmarna inom MPT, annan finansiell teori och 

förvaltning. Behovet av utveckling gör att det finns en klyfta mellan styrelsens 

befintliga kompetens och den kompetens som krävs för att de ska kunna bli mer aktiva 

och medvetna. För att styrelsen ska kunna överbygga denna klyfta så krävs alltså en 

kompetensutveckling vilket kan göras på olika sätt. Under intervjuerna så framkom 

olika förslag på hur en sådan utveckling av kompetensen skulle kunna genomföras och 

varför en sådan behövs. Stadsdirektören uttryckte sig angående kompetensutveckling 

genom citaten nedan. 
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”man måste bygga upp deras kunskap så att dom (styrelsen) får underlag så att dom 

förstår tydligare vad de fattar beslut om. Man måste förstå vad är det jag fattar beslut 

om, vad kan det få för konsekvenser”. 

 

Angående samma område uttryckte sig ekonomidirektören på följande sätt: 

 

”man skulle behöva ja viss utbildning, att vi får ta del av några experter som kan utbilda 

oss och i vilket tänk man ska ha och så vidare”. 

 

Ekonomidirektören belyser att en relevant utbildning är ett sätt att öka kompetensen hos 

styrelsens medlemmar. Hon anser att styrelsen genom relevant utbildning kommer 

kunna bli mer aktiva och inte längre anta en roll som passiva åhörare utan istället kunna 

diskutera mer gällande deras förvaltning. Även den fackliga styrelsemedlemmen som 

deltog i en intervju ansåg att en utbildning var ett bra sätt att öka den befintliga 

kompetensen hos styrelsens medlemmar. 

 

”om jag liksom ska känna att jag ska vara delaktig i någon form av placering […] då 

måste jag ju också kunna få en bättre utbildning”. 

 

Samtliga styrelsemedlemmar som deltog i dessa intervjuer var överens om att en 

utbildning inom MPT, annan finansiell teori och förvaltning är något som skulle bidra 

till att kompetensen inom dessa områden utvecklas och ökas hos styrelsen. Utöver 

utbildning ansågs även risk- och allokeringsmodellen som en alternativ metod för att 

öka styrelsens kompetens. 

 

Det finns en klyfta mellan den gemensamma befintliga kompetensen hos styrelsen i 

förhållande till den kompetens som krävs för att de ska kunna bli mer aktiva och 

medvetna. Enligt teorin innebär det att ett kompetensgap hos styrelsen identifierats 

(Armstrong, 2006, s. 509-510). Ett sätt att utveckla kompetens är precis som 

respondenterna föreslog, genom att använda utbildning, vilket även ses som ett adekvat 

tillvägagångssätt då kompetens ska utvecklas (Anttila, 1999, s. 45). Teoretiskt nämns 

även andra metoder som kan användas för att uppnå en ökad kompetens (Anttila, 1999, 

s. 24). Dessa metoder kan exempelvis vara att använda sig av modeller som kan ge en 

uppfattning om verkligheten för att öka förståelsen och kompetensen om denna. Den 

risk- och allokeringsmodell vi ämnar utveckla bidrar ytterligare till 

styrelsemedlemmarnas förståelse för MPT, annan finansiell teori och förvaltning och 

därigenom bidra till en ökad kompetens och förståelse inom dessa områden.  

 

Vid kompetensutveckling så är det avgörande att utgå från de förutsättningar som finns 

hos de som är i behov av att utveckla kompetensen (Granberg, 2004, s. 52). Det har 

framkommit att de som sitter i Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse har generellt 

sätt liten eller ingen erfarenhet av finansiell teori och förvaltning. Detta i kombination 

med att deras bakgrunder skiljer sig åt medför att olika förutsättningar inom styrelsen 

måste tas hänsyn till vid kompetensutveckling. Dessa förutsättningar har en inverkan på 

styrelsemedlemmarnas kapacitet och möjlighet att i dagsläget ta till sig den nödvändiga 

informationen för att kunna öka sin kompetens inom MPT, annan finansiell teori och 

förvaltning. En metod att hantera dessa olika förutsättningar är att denna studie 

grundligt förklarar de relevanta centrala teoretiska begrepp gällande MPT och annan 

finansiell teori. Därigenom förbättras styrelsemedlemmarnas möjlighet att tolka och 

förstå risk- och allokeringsmodellens metod och utfall. 
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4.1.2 Styrelsens kompetens och andra viktiga faktorer 

 

Eftersom styrelsen som en helhet inte har tillräcklig och/eller rätt kompetens idag så har 

det inneburit att styrelsen antagit en passiv roll samt att de förlitat sig väldigt mycket på 

vad deras externa förvaltare förmedlat till dem. Deras passiva roll framhävs av citatet 

nedan från den fackliga representanten som intervjuades från styrelsen. 

 

”vi har ju förlitat oss väldigt mycket på förvaltaren”.  

 

Investeringarna som den externa förvaltaren gjort åt Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse har inte slagit index under en period vilket har bidragit till att styrelsen inte är 

helt tillfredsställda med den externa förvaltarens resultat. De anser att när en extern 

förvaltare anställs på uppdrag att förvalta pensionsmedlen så förväntar styrelsen sig att 

de åtminstone ska få en avkastning som inte ligger under index. Den fackliga 

representanten poängterade att hon inte känner sig helt tillfreds genom att uttrycka att 

hon inte var nöjd över de placeringar som gjorts vilket enligt henne bidragit till att de 

funderat på att byta förvaltare. Även stadsdirektören som intervjuades uttryckte en viss 

otillfredsställdhet med den externa förvaltaren. Han menar att förvaltaren investerat i en 

portfölj utan att se över den som de borde ha gjort. Enligt honom borde förvaltaren vara 

mer aktiva i deras sätt att förvalta stiftelsens pensionsmedel. 

 

Vad som även framkommit är att styrelsemedlemmarna som deltagit har olika tankar 

och motivation gällande en mer aktiv och medveten styrelse. De var överlag positivt 

inställda och ansåg att en aktiv och medvetens styrelse är något som bör realiseras. 

Ekonomidirektören uttryckte att hela arbetet mot en mer aktiv styrelse känns spännande. 

Den fackliga representanten var den i styrelsen som framhävde en viss tveksamhet 

gentemot en förändring mot en mer aktiv styrelse. Hon menade att detta är något som 

bör realiseras och är viktigt men att hon i dagsläget inte vet i hur stor utsträckning hon i 

så fall kan vara delaktig. Angående styrelsemedlemmens motivation och möjlighet till 

en mer aktiv roll så uttrycktes medlemmens åsikter enligt citatet nedan.    

 

”Därför att ett sånt uppdrag i en styrelse kräver nog väldigt mycket mera av den tid och 

ansvar som jag har just nu […] jag kan inte ta så mycket mera tid egentligen […] Ja och 

sedan kan jag också känna det där att i mitt fackliga uppdrag så kan det bli svårigheter 

på något sätt att bli mera aktiv”.  

 

Vad som, enligt stadsdirektören och den fackliga representanten, skulle leda till att 

styrelsen blir mer engagerade i sin uppgift är att de får tillgång till ett bra 

informationsunderlag. Mer tid och relevant utbildning för styrelsens medlemmar är även 

något som framhävdes för att styrelsen skulle bli mer engagerade i sin uppgift. Enligt 

stadsdirektören så ska ett bra underlag leda till en ökad förståelse hos 

styrelsemedlemmarna samt att de kommer kunna fatta bättre beslut. Att ha tillgång till 

ett bra informationsunderlag om bland annat marknadsläget var något som under 

intervjuerna efterfrågades och påpekades kunde vara lämpligt för styrelsens medlemmar 

att ha tillgång till. Tillgången till sådant underlag menade den fackliga representanten 

gör att de med mindre kompetens inom MPT, annan finansiell teori och förvaltning 

kommer förstå mer. Informationsunderlaget kommer även bidra med att styrelsen 

enklare kommer kunna ta ställning när beslut ska fattas.  
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För att styrelsen ska kunna fatta sina beslut så behövs enligt stadsdirektören finnas 

tydligare och gemensamma mål, ett exempel på detta är enligt honom att fastställa en 

genomsnittlig avkastning som ska uppnås genom förvaltningen. Att en tydligare 

målsättning för styrelsens arbete behövs framkom även under den andra intervjun som 

genomfördes med ekonomidirektören. Vad som framkom under respektive intervju med 

stads- och ekonomidirektören angående målsättningen hos styrelsen är vikten av att 

gemensamt sätta upp tydliga mål.  Ekonomidirektören belyste även att styrelsen inte bör 

spekulera i sin förvaltning och att målsättningen inte bör vara att maximera 

avkastningen.  

 

Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse använder som framkommit ovan en extern 

förvaltare av pensionsmedlen. En anledning till att anlita en extern förvaltare är att de 

som investerar inte har den relevanta kompetens som behövs (Beckman et al., 2008, s. 

66-67). I enlighet med denna teori tror vi att avsaknaden av tillräcklig kompetens är en 

stor anledning till att just denna styrelse valt att anlita en extern förvaltare. Med tanke på 

det missnöje de upplever över hur förvaltningen hanterats externt så efterfrågar 

styrelsen att kunna bli mer aktiv och medveten i sin förvaltning av pensionsmedlen. För 

att kunna underlätta en mer aktiv och medveten styrelse som inte ska behöva förlita sig 

enbart på vad deras externa förvaltare säger så behöver den finansiella kompetensen 

utvecklas. Utveckling av den finansiella kompetensen kommer bidra till en större 

förståelse och möjlighet att fatta egna beslut (Reason & Bradbury, 2001, s. 71-73). 

Genom att kunna fatta egna beslut så skapas även möjlighet till en mer agerande och 

aktiv styrelse, vilket gör att de inte längre behöver sitta som passiva åhörare. Innebörden 

av detta är att en ökad kompetens och förståelse inom området kommer leda till att 

styrelsen inte behöver förlita sig på den externa förvaltaren i lika stor utsträckning som 

förr. Genom att bli mer aktiva så kommer styrelsen få mer makt över situationen. Detta 

överensstämmer med vad Reason & Bradbury har konstaterat, att rätt kompetens skapar 

möjlighet till mer makt över situationen (2001, s. 71-72, 75). Styrelsemedlemmarna i 

pensionsstiftelsen kommer kunna fatta fler egna välgrundande beslut gällande 

förvaltning genom att en ökad kompetens och förståelse inom MPT, annan finansiell 

teori och förvaltning skapas. Att öka kompetensen och förståelsen anser vi även bör leda 

till att medlemmarna i styrelsen känner mer engagemang och motivation för sitt arbete 

och sin uppgift.  

 

De intervjuade i styrelsen är alla överens om att en mer aktiv och medveten styrelse är 

nödvändig vilket uttryckts under intervjuerna. Men däremot så uttryckte den fackliga 

representanten en viss tveksamhet till möjligheten att anta denna nya roll som berodde 

på hennes känsla av att det skulle uppta mycket tid och innebär ett stort ansvar.  Citatet 

ovan av den fackliga representanten beskriver hennes motivation och möjlighet till en 

mer aktiv och medveten roll. Motivation och möjlighet är även två av de aspekter som 

Payne et al, (2009, s. 704) anser måste finnas för att en styrelse ska kunna vara effektiv 

samt uppnå de uppsatta målen. En tolkning av respondentens svar kan ses som att hon 

varken har den motivation, tid eller möjlighet som kommer krävas av henne i en mer 

aktiv och medveten styrelse. Denna förändring skulle innebära att styrelsen inte längre 

skulle sitta som passiva åhörare i sina möten med förvaltaren. Styrelsen skulle istället 

själva fatta vissa beslut gällande förvaltningen av pensionsmedlen. Hennes tveksamhet 

kan bero på att hennes roll vid införandet av styrelsen var att sitta som facklig 

representant och inte specifikt att själv förvalta pengarna som en mer aktiv och 

medveten roll kommer att kräva av styrelsens medlemmar. Motivation och möjlighet är 

nödvändig hos alla styrelsemedlemmar och därför bör det skapas en förståelse för dessa 
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hos styrelsen. En förståelse styrelsens motivation och möjlighet att anta en mer aktiv 

och medveten roll bör skapas eftersom den motivation och möjlighet styrelsen upplever 

kommer påverka deras inställning och drivkraft för att kunna bli mer aktiva och 

medvetna.   

 

För att en förändring mot en mer aktiv och medveten styrelse ska kunna ske så är det av 

vikt att inte bara se till den finansiell kompetens som behövs. Hänsyn till 

styrelsemedlemmarnas motivation, drivkraft, möjlighet och tillgång till rätt information 

för att lösa sina uppgifter på bästa sätt måste även tas. Detta visar på att ha tillgång till 

korrekt och relevant information är något som påverkar hur väl styrelsen ska kunna 

utföra sina tilltänkta uppgifter effektivt (Payne et al., 2009, s. 704). Att 

styrelsemedlemmarna efterfrågar ett bättre informationsunderlag, exempelvis rapporter 

om marknadsläget, visar på en insikt om vad som behövs för att kunna förbättra deras 

styrelsearbete. Ett bättre informationsunderlag bidrar även till att styrelsen får en ökad 

förståelse vilket leder till att de kan bli mer aktiva och medvetna i sin förvaltning. Även 

Payne et al., (2009) menar, att utan tillräcklig och relevant information så kommer 

styrelser inte kunna arbeta effektivt. Denna åsikt delas av författarna till denna studie 

och vi anser att om Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ska ha möjlighet att anta 

en mer aktiv och medveten roll i sin förvaltning så behövs ett bättre 

informationsunderlag. 

 

Styrelsens medlemmar måste gemensamma sätta upp mål som alla i styrelsen förstår. 

Precis som stads- och ekonomidirektören antydde så är detta av hög vikt. Styrelsen ska 

gemensamt komma överens om vilka mål som ska uppnås med förvaltningen samt vad 

de ska sträva efter. I enlighet med detta så menar Payne et al., (2009, s. 706-707) att 

gemensamma mål är nödvändiga att fastslå i en styrelse. Ett exempel på ett gemensamt 

mål är att bestämma vilken avkastning eller risk de ska sträva efter. Att styrelsen 

behöver dessa gemensamma mål anser vi även vara nödvändigt och bidrar till att de blir 

mer aktiva och medvetna i sin förvaltning eftersom alla i styrelsen vet vad de strävar 

efter att uppnå.  

 

4.1.3 Kommentarer kring kompetens och styrelsen 

 

Eftersom kompetensutveckling är en ständigt pågående process (Anttila, 1999, s. 133-

134) så kommer styrelsen behöva arbeta aktivt med att utveckla den befintliga 

kompetensen. Denna studie kan ses som ett steg mot att öka den befintliga kompetensen 

och förståelsen inom områdena MPT och annan finansiell teori. Studien kommer inte ge 

styrelsen all den kompetens och förståelse de behöver för att kunna anta en mer aktiv 

och medveten roll utan studien kommer bidra som ett första steg i en 

kompetensutvecklingsprocess. Alltså behöver styrelsen skaffa ytterligare kompetens 

inom finansiell teori och förvaltning i framtiden, utöver den de får från denna studie, 

genom exempelvis relevanta utbildningar. Att styrelsen behöver skaffa ytterligare 

kompetens överensstämmer med att kompetensutveckling är en pågående process.  

 

Studien visar tydligt att det finns ett behov av att utveckla styrelsens kompetens inom 

områdena MPT, annan finansiell teori och förvaltning. Kompetensutvecklingen är en 

viktig del för att styrelsen ska kunna bli mer aktiva och medvetna i sin förvaltning. 

Dock så ifrågasätter vi hur rimligt det är att anta att alla i styrelsen ska ha maximal 

kompetens och förståelse inom MPT, annan finansiell teori och förvaltning eftersom 

medlemmarna i styrelsen har olika erfarenheter och bakgrund. Därför anser vi att även 
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fast möjligheten inte finns att ge alla medlemmarna i styrelsen maximal kompetens 

inom dessa områden så bör alla ändå besitta en grundläggande kompetens och 

förståelse. 

 

 

4.2 Historisk data och uträknade variabler 
 

De tillgångsslag som valdes att användas i denna studie bestämdes med bakgrund av 

uppdragsgivarnas önskemål (Öhlund & Tjällman, 2012) samt den genomgång av 

tidigare forskning gällande tillgångsslag som presenterats i teorikapitlet. Sex olika 

tillgångsslag och index valdes för fortsatt analys och som grund till risk- och 

allokeringsmodellen. De tillgångsslag som studien inkluderar består av svenska aktier, 

globala aktier, private equity, fastigheter, obligationer och hedgefonder. Det är dessa 

tillgångsslags historiska pris data som använts för de uträknade variablerna. De index 

som används vid insamling av historisk pris data och som även ligger till grund för 

studiens analys följer i tabellen nedan. 

 

 
Tabell 4: Valda tillgångsslag och dess index 

 

Tillgångsslag Namn på index 

Svenska aktier SIX Portfolio Return Index 

Globala aktier MSCI World Net Return Index 

Private equity LPX50 Listed Private Equity Return Index 

Fastigheter FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Return Index 

Obligationer OMRX Bond 

Hedgefonder HFRI Hedge Fund of Funds Composite Return Index 

   

 

4.2.1 Risk och avkastning för valda tillgångsslag 

 

Risk (standardavvikelse) och förväntad avkastning för de enskilda tillgångsslagen 

beräknades med hjälp av den månatliga historiska prisdata vi fått tillgång till i form av 

index för de valda tillgångsslagen. De formler som använts för att genomföra dessa 

beräkningar återfinns i avsnitt 3.4 ”Avkastning och risk”. Dessa uträkningar återfinns på 

studiens medföljande Excel dokument. Uträkningar av risk och förväntad avkastning 

har baserats på data över en tidsperiod på tio år, mellan tidpunkterna 2002-01-31 – 

2012-02-29. Men då denna tioårsperiod inkluderar en del kriser och turbulens på 

marknaderna så är det av intresse att se hur risk och förväntad avkastning påverkas om 

turbulenta perioder exkluderas vid beräkning av dessa. Detta skulle innebära att 

uträkningar genomförs för en period om åtta år mellan tidpunkterna 1999-01-31 – 2007-

01-31 då ekonomiska kriser och turbulens inte varit lika påtagliga på marknaden. 

Anledningen till att tidsperioden endast sträcker sig åtta år och inte tio som 

jämförelseperioden är på grund av att endast denna data fanns tillgänglig och åtkomlig 

via banken. Genom att även utföra beräkning av risk och förväntad avkastning under 

denna tidsperiod så kommer en jämförelse mellan dessa två tidsperioder kunna göras för 

att se om dessa värden påverkas av tidsperioden och händelser på marknaden. Dock så 

kommer den historiska datan som används som grund i risk- och allokeringsmodellen 

att bestå av den data som sträcker sig mellan åren 2002-2012. Detta grundas i 

antagandet gjorda av studiens författare att den ekonomiska kris som pågått under de 
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senaste åren kan förväntas påverka marknaden under ett tag framöver vilket gör det 

relevant att använda dessa år. Vad som även är viktigt att understryka är att när styrelsen 

för Umeå kommuns pensionsstiftelse tror att framtiden förändras gentemot den data 

som i dagsläget ligger som input i modellen kan de enkelt byta ut den mot mer relevant 

aktuell data. 

 

Även fast det inte ingår i studiens syfte att jämföra två tidsperioder så genomförs denna 

jämförelse då studiens författare vill visa på en medvetenhet om att historisk data kan se 

väldigt olika ut beroende på vilka perioder som studeras. Samt att styrelsen ska få en 

förståelse för hur inputen i modellen påverkar utfallet av modellen. När historisk data 

används som grund i analyser kommer denna påverka utfallet av de beräkningar som 

ämnas genomföras. I vårt fall kommer den valda tidsperioden och dess historiska data vi 

använder vid uträkning av risk och förväntad avkastning påverka resultatet av dessa.  

 

Nedan i tabellen och diagrammet visas de olika tillgångsslagens risk 

(standardavvikelse). Som tydliggjorts förut så är den historiska datan månatlig vilket 

gör att även den risk och förväntad avkastning som presenteras nedan är av 

månadskaraktär. Genom tabell 5 och diagram 1 så visas det att risken 

(standardavvikelsen) mellan de två perioderna skiljer sig något åt. De år som inte 

inkluderat (bland annat) den ekonomiska krisen mellan 2008-2010 (1999-2007) har en 

något lägre standardavvikelse än den tidsperiod som inkluderat denna kris (2002-2012). 

Vad som tydligt framkommer är skillnaden mellan standardavvikelsen och tillika risken 

mellan svenska aktier och obligationer. Samma mönster kan ses under de båda 

tidsperioderna och skillnaden är av betydande storlek, exempelvis har dessa 

tillgångsslag under åren 1999-2007 ett värde av 0,68% för obligationer och 5,85% för 

svenska aktier. Denna skillnad är något som Bodie et al., menar beror på att vid 

investeringar i obligationer så är investeraren mer säker på den avkastning denne 

kommer erhålla än vid en investering i aktier (2011, s. 37). Den höga risken och 

standardavvikelsen kan dock minskas genom att investeraren väljer en längre 

investeringshorisont för sina aktier (Bodie et al., 2011, s. 181).  

 

 
Tabell 5: Jämförelse av standardavvikelse olika tidsperioder 

 

Standardavvikelse olika tidsperioder 

 

Tillgångsslag 1999-2007 2002-2012 

Svenska aktier 5,85% 5,96% 

Globala aktier 4,08% 3,86% 

Private equity 5,72% 6,71% 

Fastigheter 3,83% 4,94% 

Obligationer 0,68% 0,78% 

Hedgefonder 2,81% 3,10% 
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Diagram 1: Standardavvikelse månadsvis 

 

 

Den förväntade avkastningen för de olika tillgångsslagen har sammanställts i tabell 6 

och diagram 2 nedan. I dessa sammanställningar kan inte ett lika tydligt mönster som 

vid jämförelsen av standardavvikelsen ses. Där var det överlag en ökning av värdet 

under åren 2002-2012 och i fallet med förväntad avkastning är det istället varierat 

mellan de olika tillgångsslagen. Hälften av den förväntade avkastningen har ökat och 

hälften har minskat vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser för hur de olika 

tidsperioder som inkluderar och exkluderar ekonomiska kriser och turbulens på 

marknaden påverkar värdena. Det är även svårt att uppskatta den förväntade 

avkastningen med perfekt precision vilket resulterar i att denna avkastning inte alltid 

överensstämmer med den faktiska avkastningen (Bodie et al., 2011, s. 37). Svårigheten 

att uppskatta den förväntade avkastningen med exakthet gör att de siffror som 

presenteras nedan inte med säkerhet kommer att skildra den framtida faktiska 

avkastningen.  

 

 
Tabell 6: Jämförelse av förväntad avkastning olika tidsperioder 

 

 

 

 

 

Förväntad avkastning olika tidsperioder 
 

Tillgångsslag 1999-2007 2002-2012 

Svenska aktier 0,67% 0,84% 

Globala aktier 0,03% 0,08% 

Private equity 0,13% 0,15% 

Fastigheter 1,40% 0,58% 

Obligationer 0,44% 0,43% 

Hedgefonder 0,31% -0,06% 
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Diagram 2: Förväntad avkastning månadsvis 

 

 

Enligt teori inom området finansiella marknader och tillgångsslag så har det konstaterats 

att det går att påvisa en skillnad mellan den avkastning som resulterar av att investera i 

likvida och illikvida medel. Generellt sett så ska investeringar i likvida medel ge en 

något lägre avkastning eftersom den är likvid och alltså lättare att sälja. En illikvid 

investering som är svårare att få såld ska alltså ge en högre avkastning som 

kompensation för detta (Fraser-Sampson, 2007, s. 84). Ett exempel på en investering 

som anses vara illikvid är fastigheter (Vinell et al., 2007, s. 111). Genom att studera 

tabell 6 eller diagram 2 ovan så kan den presenterade teorin ovan appliceras på vår 

empiriska data. Med det menar vi att den förväntade avkastningen för fastigheter är 

mycket högre än de andra mer likvida medlen, speciellt under åren 1999-2007, vilket 

gör att teorin stämmer överens med verkligheten. Vad som inte stämmer överens med 

teorin är att private equity som också är en mer illikvid tillgång som inte har en hög 

avkastning vilket den enligt Fraser-Sampson borde ha (2007, s. 84).  

 

Vad som övrigt är av intresse att belysa är den negativa förväntande avkastningen hos 

hedgefonder med data från 2002-2012. En negativ förväntad avkastning är något som 

kan ske även fast hedgefondens huvudsyfte är att alltid ge en positiv avkastning 

oberoende av hur marknadens utveckling ser ut. Den ska alltså skydda mot förluster och 

samtidigt följa med i uppgångar (Beckman et al., 2008, s. 60). Men trots detta så är det 

ändå möjligt för hedgefonder att få en negativ avkastning så som förväntas genom datan 

från 2002-2012. Denna förväntade negativa avkastning skiljer sig från den förväntade 

avkastningen för hedgefonder under åren 1999-2007 som är motsatsen, det vill säga 

positiv. Genom denna skillnad understryks det faktum att både standardavvikelsen och 

den förväntade avkastningen, som diskuterats innan, påverkas av den tidsperiod som 

väljs och således vilken historisk data som blir aktuell vid uträkning av dessa variabler. 

Vidare så påverkar det vilka siffror som används som input i modeller så som risk- och 

allokeringsmodellen, och därigenom även dess utfall. Därför är det av hög vikt att 

medvetet välja den input som anses bäst spegla den framtid som investeraren ämnar 

investera i.   
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Vad som tydligt framkommit från ovan diskussion är att den historiska datan som väljs 

som grund i analyser inte garanterar eller ger en perfekt bild över hur framtiden kommer 

se ut (Linsmeier & Pearson, 2000, s. 62). Parametrar som är baserade på historisk data 

måste därför analyseras och tolkas med en försiktighet i relation till hur det ser ut på 

marknaden, utan att dra för snabba slutsatser (Butler & Domian, 1991, s. 41). Men 

antagandet görs ändå, att historisk data kan användas som grund i att uppskatta 

standardavvikelse och framtida avkastning, även fast den inte garanterar eller ger en 

perfekt bild över framtiden. Trots detta så är användandet av historisk data ett vanligt 

sätt för att uppskatta dessa variabler och används av många forskare i flertalet studier 

(Siegmann, 2007; Stalebrink et al., 2010). Genom att studera värdena på 

standardavvikelsen och den förväntade avkastningen som presenterats ovan så 

illustreras att dessa värden påverkas mycket beroende på vilken historiska data som 

väljs. Exempelvis så kan en stor skillnad på förväntad avkastning hos fastigheter 

urskiljas genom att studera diagram 2. Att en sådan anmärkningsvärd skillnad mellan 

perioderna observeras kan antas bero på den senare perioden inkluderar den ekonomiska 

kris som hade sin grund i USA:s subprimekris. Den ekonomiska krisen menar vi har 

påverkat att avkastningen för dessa år är betydligt lägre än för den tidigare tidsperioden. 

Den data som används som input i risk- och allokeringsmodellen samt i resterande 

analys är enbart den historiska månatliga datan över tioårsperioden 2002-2012. 

  

4.2.2 Korrelationen mellan valda tillgångsslag 

 

Som ovan konstaterats kan varje enskild tillgångs risk (standardavvikelse) variera 

beroende på vilket tillgångsslag som studeras. Genom att använda den historiska data 

och de formler som presenterats i avsnitt 3.4 där både standardavvikelse och förväntad 

avkastning ingår så har beräkningar för tillgångarnas kovarians och slutligen dess 

korrelation genomförts. De använda formlerna för kovariansen och korrelationens 

återfinns i avsnitt 3.5. Den uträknade kovariansen utgör en viktig beståndsdel vid 

beräkningen av korrelationen. Genom att studera korrelationsmatrisen nedan så ska 

Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse få en förståelse för hur tillgångsslagen 

samvarierar vilket bidrar till att de kan fatta mer välgrundade beslut gällande deras 

förvaltning av pensionsmedlen. För att enklare få en överblick och kunna analysera 

korrelationen mellan de olika tillgångsslagen så har en korrelationsmatris sammanställts 

som visar resultatet av de utförda beräkningarna. Dessa beräkningar återfinns på 

studiens medföljande Excel dokument ”Risk- och allokeringsmodellen”. Denna 

korrelationsmatris följen nedan. 

 

 
Tabell 7: Korrelationsmatris 

 

Korrelationsmatris valda tillgångsslag 

  SVE GLO PRE FAS OBL HED 

SVE 1           

GLO 0,79311 1         

PRE 0,759108 0,802227 1       

FAS 0,61255 0,754481 0,848637 1     

OBL -0,42864 -0,35371 -0,38337 -0,16534 1   

HED 0,004967 0,392035 0,057935 0,14732 0,077104 1 
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Korrelationen mellan de sex tillgångsslagen är varierad där vissa tillgångsslag 

samvarierar med varandra då deras korrelation är närmare 1 (Berk & DeMarzo, 2011, s. 

334). Så länge korrelationen inte är 1 så antas diversifiering kunna uppnås (Byström, 

2010, s. 158). Tillexempel så är korrelationen mellan fastigheter och private equity 

0,848637 vilket gör att dessa tillgångsslag har en benägenhet att röra sig i samma 

riktning. Men dock så rör de sig inte alltid i samma riktning då korrelationen inte är 1. 

Obligationer är det tillgångsslag som i vår data mest avviker i samvariationen jämfört 

med de andra tillgångsslagen vilket kan ses genom att dess korrelation är negativ. En 

negativ korrelation med värdet -1 visar att tillgångarna inte rör sig i samma riktning 

(Berk & DeMarzo, 2011, s. 334; Fabozzi, 1999, s. 44-45).  

 

Vad som är av intresse att belysa gällande en negativ korrelation är att en investerare 

kan, genom att se till den negativa korrelationen, minska en del av sin risk genom att 

investera i tillgångsslag med denna negativa korrelation. Dock så är detta inte en garanti 

för att minska all risk som förknippas med investeringen. En välgrundad diversifiering 

mellan de andra tillgångsslagen måste även ske för att minska den totala risken, vilket 

gäller särskilt om investeraren tror att de andra tillgångarna möjligen kommer sjunka i 

värde. Teoretiskt sett skulle det innebära att värdet på obligationer inte sjunker då en 

negativ korrelation innebär att tillgångarna har benägenhet att röra sig i motsatt riktning. 

Genom att studera studiens korrelationsmatris så ges det en uppfattning om att 

obligationer med en negativ korrelation rör sig i motsatt riktning gentemot de andra 

tillgångsslagen som är inkluderade.  

 

En ytterligare intressant aspekt av relevans för analysen av den beräknade korrelationen 

är att hedgefonder och svenska aktier har en korrelation väldigt nära 0 vilket gör att 

deras rörelser på marknaden har en väldigt liten relation till varandra (Byström, 2010, s. 

145). Som antytts innan så innebär det att deras rörelser på marknaden är nästintill helt 

oberoende av varandra. Det är även dessa två tillgångsslag som återfinns i studiens 

valda tillgångsslag som är mest oberoende av varandra då korrelationen är 0,004967.  

 

När tillgångar slås samman till en portfölj så är det av vikt att känna till varje enskild 

tillgångs standardavvikelse, förväntad avkastning, kovarians och korrelation. Genom att 

känna till dessa så får investeraren möjlighet att konstruera investeringsportföljer som 

kan erbjuda god diversifiering eftersom portföljens risk och förväntade avkastning då 

kan beräknas och utvärderas beroende på hur portföljen konstrueras.  

 

 

4.3 Studiens risk- och allokeringsmodell grundad i MPT 
 

Studiens risk- och allokeringsmodell är ett verktyg som Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse kan använda för att konstruera fiktiva portföljer. Modellen 

ger styrelsen möjligheten att utvärdera och analysera olika portföljsammansättningar 

samt få en känsla för relationen mellan de olika parametrarna i modellen. Risk- och 

allokeringsmodellen återfinns på Excel dokumentet medföljer studien. Nedan 

presenteras en figur som visar hur studiens MPT grundade risk- och allokeringsmodell 

ser ut i Excel samt en kortfattad förklaring till hur modellen är konstruerad. 
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Figur 15: Risk- och allokeringsmodell 
 

 

För att underlätta förklaringen av risk- och allokeringsmodellen har de olika 

komponenterna i modellen numrerats i figur 15. Förklaringen kommer att börja med 

nummer ett och avslutas med nummer fyra. 

 

Den första komponenten som presenteras är de enskilda tillgångarnas förväntade 

avkastning och risk. Beräkningen av förväntad avkastning och risk för de enskilda 

tillgångsslagen har genomförts med hjälp av de formler som presenteras i avsnitt 3.4 

”Avkastning och risk”. Siffrorna i denna komponent är sammanlänkade med ett flertal 

blad som finns i samma Excel dokument och modellen som illustreras i figur 15 ovan är 

det blad som alla sammanlänkningar slutligen sammanfattas i för att möjliggöra olika 

kombinationer av portföljer och se de olika utfallen av dessa. Eftersom tillgångsslagens 

risk och förväntade avkastning är sammanlänkade med respektive tillgångsslags blad, 

där tillhörande historiska data återfinns, så ger detta möjligheten att genom att förändra 

den historiska datan så kommer även dessa siffror i modellen även förändras. 

Följaktligen kommer modellens utfall påverkas.  

 

Komponenten i risk- och allokeringsmodellen som är utmärkt med en tvåa på figuren är 

de olika tillgångsslagens andel i totalportföljen. Andelarna av tillgångsslagen i modellen 

ska alltid summeras till 100% och dessa andelar kan justeras i modellen utefter Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelsemedlemmars önskemål. Beroende på hur styrelsen 

väljer att allokera sina pensionsmedel mellan de olika tillgångsslagen så kommer 

portföljens risk och förväntade avkastning att påverkas och förändras. En sådan 

förändring visas i komponenten ”Portföljparametrar” som markeras med en trea i 

figuren ovan. Portföljens risk och förväntade avkastning återfinns på månadsbasis så 

som för de enskilda tillgångarna men finns även omvandlat till årsbasis för att underlätta 

intuitionen av portföljparametrarna. 

 

Den sista komponenten som markerats med en fyra i figuren ovan visar vad portföljens 

VaR blir beroende på hur Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse väljer att allokera 

pensionsmedlen mellan tillgångsslagen. Allokeringen mellan tillgångsslagen i risk- och 

allokeringsmodellen påverkar portföljens risk och förväntade avkastning. Portföljens 
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risk påverkar i sin tur portföljens VaR. Portföljens VaR presenteras för ett 95% 

konfidensintervall både på månads- och årsbasis. Om styrelsen istället vill beräkna VaR 

med ett 99% konfidensintervall så behöver de endast göra enklare justeringar på 

tillhörande VaR blad i Excel dokumentet. Då även VaR är sammanlänkat med tidigare 

blad i Excel dokumentet så kommer alla ändringar som sker i tidigare blad att påverka 

utfallet av portföljens VaR i modellen. Det är även enkelt att justera portföljens storlek, 

som i modellen för närvarande är 1 000 000 SEK, i tillhörande VaR blad. Vi är 

medvetna om att pensionsstiftelsens styrelse kommer investera en portfölj större än 

1 000 000 SEK, därav möjligheten att enkelt justera denna summa i praktiken.  

 

4.3.1 Fiktiva portföljer konstruerade genom modellen 

 

Då syftet med risk- och allokeringsmodellen är att Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse ska få ett verktyg där de kan skapa fiktiva portföljer så kommer följande avsnitt 

att illustrera olika portföljsammansättningar som konstruerats genom modellen. 

Därigenom så skapas en uppfattning om hur stor betydelse viktningen av de olika 

tillgångsslagen får för portföljparametrarna samt hur modellen som helhet fungerar.  

 

De sex tillgångsslag som valts i denna studie behöver inte alla samtidigt inkluderas i 

portföljen. Dessa tillgångsslag finns tillgängliga så att möjligheten ska finnas att kunna 

välja att investera i dem om så önskas. Tre fiktiva portföljer med olika allokering mellan 

tillgångsslagen har valts för fortsatt analys. Nedan kommer dessa tre valda att redovisas, 

sedan kommer analysen av de fiktiva portföljerna att genomföras. 

 

Skulle fördelningen vara så som i den första fiktiva portföljen, som visas i figur 16 

nedan, så har endast allokering skett mellan två tillgångsslag. De tillgångsslag som 

allokeringen skett i samt dess andel i portföljen är; svenska aktier; 13,03% och 

obligationer; 86,97%. Den allokeringen leder till att portföljen får en förväntad 

avkastning på 0,48% samt en risk på 0,78%. Vidare får investeringen ett ungefärligt 

månads-VaR på 12 887 kronor och ett VaR mätt för ett år på 44 643 kronor. Det skulle 

innebära att genom att investera 1 000 000 SEK i portfölj 1 med denna allokering så kan 

investeraren med 95% sannolikhet maximalt förlora 12 887 kronor under en månad eller 

44 643 kronor under ett år. Däremot så finns det 5% sannolikhet att förlusten överstiger 

12 887 kronor på en månad eller 44 643 kronor på ett år. 
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Figur 16: Portfölj 1 

 

 

I den andra fiktiva portföljen, som visas i figur 17, är allokeringen mellan 

tillgångsslagen mer utspridd i förhållande till den första portföljen. Fyra tillgångsslag 

har inkluderats, vilka dessa är samt dess andel i portföljen är; svenska aktier; 34%, 

private equity; 6%, fastigheter; 20% och slutligen obligationer; 40%. Genom att fördela 

tillgångarna så som just beskrivits så får portföljen en förväntad avkastning på 0,58% 

och en portföljrisk på 2,99%. Avrundat får denna portfölj ett VaR för en månad på 

49 257 kronor och ett VaR för ett år på 170 630 kronor. Den andra portföljen följer i 

figuren nedan. Dessa värden på VaR innebär att genom att investera 1 000 000 SEK i 

portfölj 2 med denna fördelning så kan investeraren med 95% sannolikhet som mest 

förlora 49 257 kronor under en månad eller 170 630 kronor under ett år. Dock så är det 

5% sannolikhet att investeraren förlorar mer än 49 257 kronor på en månad eller 170 

630 kronor på ett år. 
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Figur 17: Portfölj 2 

 

 

Den tredje och sista fiktiva portföljen som valts att inkludera i studiens analys visas i 

figur 18 nedan. Portföljen har en allokering för tillgångarna på;  svenska aktier; 56,81%, 

fastigheter; 10% och obligationer; 33,19%. Med denna allokeringen blir den förväntade 

avkastningen och risken för portföljen 0,67% respektive 3,61 %. Denna allokering 

kommer slutligen påverka utfallet av VaR vilket i denna portfölj ger ett avrundat 

månads-VaR på 59 375 kronor och ett års-VaR på 205 680 kronor. Det skulle innebära 

att med en investering på 1 000 000 SEK i portfölj 3, med denna allokering, så kan 

investeraren med 95% sannolikhet maximalt under en månad förlora 59 375 kronor eller 

205 680 kronor under ett år. Däremot så är det 5% sannolikhet att förlusten överstiger 

59 375 kronor på en månad eller 205 680 kronor på ett år. 

 

 
Figur 18: Portfölj 3 

 

 

Ovan har de tre fiktiva portföljerna presenterats och förklarats. I följande avsnitt 

kommer dessa tre portföljer att analyseras närmare.   

 

4.3.2 Analys av fiktiva portföljer 

 

Nedan följer en sammanfattning över de tre fiktiva portföljerna och dess respektive 

förväntad avkastning, risk och VaR. Samtliga värden är månatliga. Dessa tre portföljer 

valdes för att se om diversifiering gick att uppnå genom att använda studiens framtagna 

risk- och allokeringsmodell.  

 

Som visats ovan i avsnitt 4.3.1 så har portfölj 1 en förväntad avkastning på 0,48%, en 

risk på 0,78% och ett VaR på 12 887 kronor. Denna första portfölj är den portfölj med 

lägst värde på VaR och de båda parametrarna. Portfölj 2 är den som ligger mellan de 

andra två, med tanke på storleken på dess värden och har en förväntad avkastning på 

0,58%, en risk på 2,99% och ett VaR på 49 257 kronor. Den tredje och sista portföljen 
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är den med högst avkastning, risk och VaR. Den förväntade avkastningen har ett värde 

på 0,67%, risk; 3,61% och VaR; 59 375 kronor. Sammanfattningen nedan ger en 

överblick som är menad ska underlätta för kommande analys.  

 

 
Tabell 8: Sammanfattande bild över valda fiktiva portföljer 

 

Portfölj 
Förväntad 

avkastning 
Risk VaR (SEK) 

Portfölj 1 0,48% 0,78% 12 887 

Portfölj 2 0,58% 2,99% 49 257 

Portfölj 3 0,67% 3,61% 59 375 

 

 

För att de tre fiktiva portföljerna ska kunna analysernas närmare så kommer dessa att 

sättas i relation med de enskilda tillgångarnas värden för förväntad avkastning och risk 

som presenteras i tabellen nedan. I den analys som följer kommer en jämförelse mellan 

den förväntade avkastningen och risken som erbjuds genom att enbart investera i 

portföljer innehållande en enskild tillgång göras med de tre fiktiva portföljernas 

förväntade avkastning och risk, där investeraren placerar mellan de valda 

tillgångsslagen.  

 

 
Tabell 9: Enskilda tillgångars förväntade avkastning och risk 

 

Förväntad avkastning och risk för enskild 

tillgång  

 

Tillgångsslag 
Förväntad 

avkastning 
Risk 

Svenska aktier 0,84% 5,96% 

Globala aktier 0,08% 3,86% 

Private equity 0,15% 6,71% 

Fastigheter 0,58% 4,94% 

Obligationer 0,43% 0,78% 

Hedgefonder -0,06% 3,10% 

 

 

Genom att studera portfölj 1 så visas det att den har en förväntad avkastning på 0,48% 

och en risk på 0,78%. Om samma risk skulle kunna uppnås genom att bara investera i 

en portfölj innehållande ett tillgångsslag så skulle den investeringen ske i obligationer 

eftersom denna också har en risk på 0,78% men en lägre förväntad avkastning på 

0,43%. Detta visar att genom att sprida investeringen mellan olika tillgångsslag i en 

portfölj så kan, så som i detta fall, en något högre förväntad avkastning på 0,48% 

uppnås istället för 0,43%. Slutsatsen av denna jämförelse är att genom att sprida sina 

placeringar och därmed risken mellan tillgångsslag så som i portfölj 1, så har 

diversifiering uppnåtts då en ökad förväntad avkastning har uppnåtts till samma risknivå 

(Shapiro, 2010, s. 550). En anledning till att diversifiering har kunnat uppnås i denna 

portfölj är att de enskilda tillgångarna inte är perfekt korrelerade med varandra 
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(Byström, 2010, s. 158). Eftersom samma tillgångsslag används i samtliga fiktiva 

portföljer så gäller även detta för de två andra portföljerna i denna studie.  

 

Om en riskaversiv investerare står inför valet att antigen placera i portfölj 1 eller i 

enbart en portfölj med obligationer som båda har en risk på 0,78% så kommer 

investeraren föredra det alternativ som ger den högre förväntade avkastningen, vilket är 

portfölj 1 (Beckman et al., 2008, s. 119).  

 

I portfölj 2 så har allokeringen mellan de olika tillgångsslagen bidragit till en förväntad 

avkastning på 0,58% och en risk på 2,99%. Om en investerare skulle välja att investera i 

en portfölj innehållande enbart ett tillgångsslag istället för i portfölj 2 och eftersträva 

samma förväntade avkastning så kommer denne investera i fastigheter vilket också ger 

en förväntad avkastning på 0,58%. Dock så skulle en investering i enbart fastigheter ge 

en risk på hela 4,94%. Dessa två investeringar skulle alltså ge samma förväntade 

avkastning men stor skillnad i risktagandet. Detta är ytterligare exempel på att 

diversifiering kan uppnås genom att investera i en portfölj med fler än ett tillgångsslag 

inkluderat och därmed minska risken i investeringen (Beckman et al., 2008, s. 126). 

Den förväntade avkastningen är oförändrad samtidigt som risken kan reduceras avsevärt 

genom att investera i portfölj 2 och få en risk på 2,99%, istället för att investera i 

portföljen som enbart innehåller fastigheter och få en risk på 4,94% (Shapiro, 2010, s. 

550). Om en riskaversiv investerare skulle stå inför detta val så kommer denne enligt 

teorin att välja den investering med lägst risk eftersom dessa två investeringsalternativ 

erbjuder samma förväntade avkastning (Beckman et al., 2008, s. 119). Enligt teorin så 

skulle därför en riskaversiv investerare välja portfölj 2 som sitt investeringsalternativ.   

 

Den sista portfölj som valts att inkludera i denna analys är portfölj 3 vilken har en 

förväntad avkastning på 0,67% och en risk på 3,61%. Genom att jämföra portfölj 3 med 

portföljerna 1 och 2 så kan ett mönster urskiljas som är enhetligt med teorin. Detta 

mönster är att risken ökar allteftersom den förväntade avkastningen ökar, vilket kan 

konstateras genom att studera tabell 8 där portföljernas förväntade avkastning och risk 

sammanfattas. Mönstret som återfinns mellan de tre fiktiva portföljerna, att en högre 

risk är förknippat med en högre förväntad avkastning, tyder på att om en högre 

förväntad avkastning ska uppnås så måste en högre risk antas (Beckman et al., 2008, s. 

118; Bodie et al., 2011, s. 38).  

 

Vad som även kan konstateras genom att studera tabell 8 är att VaR ökar med det ökade 

risktagandet. Att VaR ökar med det ökade risktagandet är något som en investerare bör 

ha i åtanke när denne efterfrågar en högre förväntad avkastning eftersom det, som 

beskrivits ovan, medför en högre risk och då även ett högre VaR. Vad som även bör 

nämnas i sammanhanget är att i tabell 8 så är värdena på VaR månadsvisa men att risk- 

och allokeringsmodellen även visar VaR årsvis. Ett VaR beräknat för ett år är 

naturligtvis större än det för en månad och då Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse gör långsiktiga investeringar så är det relevant att inkludera VaR både för en 

månad och för ett år. Om styrelsen investerar mer än en miljon så kommer VaR i risk- 

och allokeringsmodellen bli högre vilket i sin tur kan leda till att risken de kan tänkas 

anta spelar större roll. Med detta menar vi att styrelsen inte kommer vara lika benägna 

att ta en lika hög risk. Det är dock enkelt att justera det investerade värdet som styrelsen 

vill investera från en miljon till önskat värde i risk- och allokeringsmodellen vilket gör 

att de kommer kunna anpassa modellen efter deras preferenser. 
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4.4 Målsättningar och optimal portfölj 
 

Olika investerare har olika preferenser och målsättning för sina investeringar. Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelses mål med att investera sina pensionsmedel bör 

förslagsvis inte vara fokuserat på att maximera sin avkastning och därigenom ta en stor 

risk. Detta eftersom de inte kan riskera att förlora sina medel i en sådan utsträckning 

som andra investerare kan tillåta sig göra. Anledningen till att de inte kan ta en allt för 

stor risk i sin investering är för att det inte är styrelsens egna privata pengar utan 

kommunens anställdas pensionspengar som investeringarna handlar om.  

 

Ett sätt för Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse att få en uppfattning om deras 

upplevda nytta vid olika portföljer och investeringsalternativ är att göra en subjektiv 

bedömning. Styrelsen får gemensamt diskutera vilken nytta och då vilken förväntad 

avkastning och risk som de ska uppnå. Även pensionsstiftelsens styrelse är riskaversiva 

eftersom de som beskrivit ovan inte är villiga att ta en allt för stor risk. De är heller inte 

i behov att maximera sin avkastning utan istället bör de fokusera på att erhålla en 

avkastning som täcker upp för den aktuella inflationsnivån samt en viss avkastning över 

detta. Denna åsikt är något som även framkom under intervjun med ekonomidirektören 

som inte heller anser att styrelsen bör sträva efter att maximera avkastningen. De bör 

inte heller minimera sin risk eftersom de då kan vara svårt att erhålla vad som anses 

vara en tillräcklig avkastning enligt styrelsen för att täcka både inflationsnivån och sina 

pensionsåtaganden. Styrelsen måste bestämma vilken avkastning de behöver för att 

sedan se om den risken som denna avkastning kommer att kräva är acceptabel för dem. 

Är den inte det får styrelsen överlägga om de kan minska sitt krav på avkastning eller 

om de istället kan tänka sig ta den risk som krävs för att få den avkastning de önskar. På 

så sätt får styrelsen gemensamt försöka komma fram till den optimala nivån för risk och 

avkastning för dem vilket slutligen motsvarar den optimala portföljen och den portfölj 

de kommer investera pensionsmedlen i. 

 

När en portfölj ska väljas för investering så ser investeraren till de olika 

kombinationerna av risk och förväntad avkastning som de olika portföljerna erbjuder 

samt dennes preferenser (Elton & Gruber, 1997, s. 1744). Vad som däremot är 

gemensamt för investerare är att deras nytta ökar med en ökad förväntad avkastning och 

sjunker med ett ökat risktagande eftersom investerare enligt MPT anses vara 

riskaversiva (Bodie et al., 2011, s. 191). Antagandet, att den upplevda nyttan ökar när 

avkastningen ökar och minskar när risken ökar överensstämmer med styrelsen, eftersom 

de är riskaversiva. Alla portföljmöjligheterna ger investeraren samma upplevda nytta 

och tillfredsställelse visas på så kallade indifferenskurvor (Bodie et al., 2011, s. 193; 

Elton & Gruber, 1995, s. 6; Fabozzi, 1999, s. 39). Men eftersom det finns lite 

vägledning teoretiskt om hur indifferenskurvor och dess nyttofunktion ska uppskattas så 

får investeraren istället göra subjektiva bedömningarna om vilken upplevd nytta en viss 

investering har. Ett sådant subjektivt val baseras på vilken förväntad avkastning 

investeraren kräver och vilken risktolerans den specifika investeraren har (Fabozzi, 

1999, s. 56). Det är även på detta sätt som Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse 

får försöka uppskatta sin optimala portfölj, genom att välja den portfölj som bäst 

matchar den risk och förväntad avkastning de accepterar och som ger dem högst 

upplevd nytta. 
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Så som beskrivit tidigare så är det lämpligaste för Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse antagligen inte att anta en allt för hög risk då de riskerar att förlora de 

investerade pensionsmedlen. Enligt kommunnallagen (SFS 1991:900) så ska en 

investering ske så att en tillfredsställande förväntad avkastning och säkerhet ska erhållas 

genom de investeringar som görs. 

 

Om Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ska investera i enlighet med lagen så 

måste de vara medvetna om den förväntade avkastningen och den risk de tar. Genom 

detta kan styrelsen säkerställa att det är en tillfredsställande avkastning och säkerhet i de 

investeringar som görs. Att styrelsen är medveten om detta är av hög vikt då de har ett 

stort ansvar gentemot kommunens anställda. Med hjälp av denna studie och risk- och 

allokeringsmodell så ska styrelsen få en uppfattning om relationen mellan de olika 

komponenterna i modellen. Styrelsen ska även få en ökad kompetens och förståelse för 

de grundläggande teoretiska begreppen som ligger bakom denna modell och annan 

relevant finansiell teori.   

 

4.4.1 Kommentarer kring risk- och allokeringsmodellen och finansiell teori 

 

Den risk- och allokeringsmodell som presenterats ovan är en enklare modell som Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse ska kunna använda som ett verktyg som kan 

illustrera olika portföljsammansättningar. Att modellen är av ett enklare slag gör att den 

inte kommer ta hänsyn till allt som kan tänkas påverka en investering. Däremot så finns 

det mer avancerade modeller på marknaden att tillgå men då Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse efterfrågar en enkel modell är det vad studien bidragit med. 
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5. Slutsats och diskussion 
 

Kapitel syftar till att bygga på studiens analys samt att presenteras de grundläggande 

slutsatserna dragna utifrån analysen. Först dras slutsatser gällande den del som berör 

styrelsen och dess finansiella kompetens. Sedan utvecklas slutsatser utifrån analysen av 

de tre fiktiva portföljerna konstruerade genom studiens risk- och allokeringsmodell. 

Efter detta följer de sammanfattande slutsatserna. Avslutningsvis så presenteras 

studiens akademiska bidrag och förslag på fortsatt forskning.  

 

5.1 Inledning 
Denna studie har studerat en styrelse och dess finansiella kompetens. Studien har även 

utvecklat en enkel risk- och allokeringsmodell grundad i MPT åt styrelsen.  

 

Studien grundar sig på uppdraget som tilldelats av Umeå kommun och dess 

pensionsstiftelses styrelse. Uppdragsgivarna till denna uppsats har efterfrågat en enklare 

risk- och allokeringsmodell vilket även är studiens syfte. Studien har även ett delsyfte, 

att ge styrelsen en ökad kompetens och förståelse för MPT och annan finansiell teori 

vilket ska bidra till att styrelsen enklare ska kunna tolka den modell studien utvecklat. 

Genom att uppfylla studiens syfte och delsyfte så ska frågeställningen ”Hur kan 

styrelsen i Umeå kommuns pensionsstiftelse anta en mer aktiv och medveten roll i 

förvaltningen av sina pensionsmedel?” kunna besvaras. Denna studie är även motiverad 

eftersom den behandlar MPT som grund i finansiella modeller i den svenska 

kommunala sektorn samt styrelser och dess finansiella kompetens då det inte 

genomförts några större studier rörande dessa tidigare. 

 

Följaktligen har studien ett praktiskt och ett akademiskt bidrag. Det praktiska bidraget 

är risk- och allokeringsmodellen som kan användas som ett verktyg av 

pensionsstiftelsens styrelse vid förvaltning. Studien ska även bidra praktiskt med en 

ökad kompetens och förståelse som kan användas av styrelsen vid förvaltning. Det 

akademiska bidraget i studien grundar sig i att minska de två identifierade 

forskningsgapen samt att även ge ett akademiskt bidrag i form av ett förslag på en inte 

tidigare gjord sammanlänkning av två teoretiska områden. Dessa områden är finansiella 

modeller grundad i teori (exempelvis risk- och allokeringsmodeller) och styrelsers 

finansiella kompetens.   

 

 

5.2 Slutsatser av studien och dess analys 
 

Vad som genom denna studie tydligt framkommit är att Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse i dagsläget generellt sätt inte har någon eller endast liten 

erfarenhet och kompetens gällande MPT, annan finansiell teori och förvaltning. Vi 

anser därför att kompetensen hos styrelsen inom dessa områden behöver utvecklas för 

att möjligheten ska finnas att anta en mer aktiv och medveten roll i förvaltningen av sina 

pensionsmedel. I dagsläget har de förlitat sig väldigt mycket på deras externa förvaltare, 

vilket vi anser kan bero på avsaknaden av kompetensen inom dessa områden. Därför 

skulle en ökad kompetens och förståelse innebära att de inte längre behöver vara lika 

beroende av den externa förvaltaren. Men då styrelsen inte har, förrän idag, efterfrågat 

att anta en mer aktiv och medveten roll så har styrelsemedlemmarna inte varit i behov 

av att besitta denna typ av finansiella kompetens förut. I och med efterfrågan att anta en 

mer aktiv och medveten roll så ställs därför högre krav på styrelsens kompetens inom 
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dessa områden. Slutsatsen av detta är att styrelsen är i ett stort behov av att utveckla den 

gemensamma finansiella kompetensen de idag besitter för att kunna anta denna nya roll 

de efterfrågar. Att denna kompetens och förståelse inom MPT och annan finansiell teori 

utvecklas hos styrelsen, kommer även på sikt bidra till att styrelsen kan ta till sig annan 

finansiell information och teori bättre, vilket innebär att deras absorptionsförmåga 

kommer förbättras. 

 

Genom att styrelsen får ta del av denna studie och dess innehåll gällande MPT och 

annan finansiell teori så bidrar vi till att utveckla och öka deras kompetens inom dessa 

områden, vilket kan ses som utveckling av deras informella kompetens. Denna ökade 

kompetens och förståelse skapar möjligheten till agerande och att de får mer makt över 

situationen samt att de då kan känna en större delaktighet och ansvar i förvaltningen och 

styrelsearbetet. Detta skapar förutsättningar och möjligheter för en mer aktiv och 

medveten styrelse.  

 

En annan aspekt, utöver att utveckla styrelsens kompetens, som uppkommit genom 

studien och är av vikt för att anta en mer aktiv och medveten roll, är att alla i styrelsen 

ska eftersträva att uppnå gemensamt uppsatta mål. Denna aspekt är något som de 

intervjuade styrelsemedlemmarna framförde. Även vi anser att Umeå kommuns 

pensionsstiftelses styrelse behöver sätta upp tydligare mål gällande deras förvaltning. 

En gemensam strävan mot ett mål bidrar till att styrelsens medlemmar kan arbeta mer 

fokuserat och utvärdera sitt arbete efter de uppsatta målen. Styrelsen blir därigenom mer 

uppmärksamma och aktiva eftersom de tvingas utvärdera och kontrollera deras 

prestation i förhållande till de uppsatta målen med förvaltningen.  Att sätta upp tydligare 

mål anser vi är av hög vikt om de ska kunna anta en mer aktiv och medveten roll. 

 

Utöver att utveckla kompetensen hos styrelsen inom MPT och annan finansiell teori 

samt fastställa gemensamma mål så är en annan aspekt väldigt viktig att ta hänsyn till 

om styrelsen ska kunna bli mer aktiva och medvetna i sin förvaltning. Denna aspekt 

berör styrelsemedlemmarnas motivation, möjlighet och drivkraft till att anta denna nya 

roll. Genom studien har det konstaterats att motivationen, möjligheten och drivkraften 

till att anta en aktiv och medveten roll skiljer sig åt mellan de intervjuade individerna. 

Av denna anledning är det därför viktigt att kartlägga dessa faktorer hos 

styrelsemedlemmarna för att säkerställa att dessa faktorer finns hos dem i tillräckligt 

hög grad för att bli mer aktiva och medvetna. Utan motivation, möjlighet och drivkraft 

hos Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelsemedlemmar så kommer de inte kunna 

genomföra en förändring mot en aktiv och medveten styrelse. Styrelsemedlemmarnas 

motivation och drivkraft kan ökas genom den ökade kompetensen och förståelsen som 

studien bidrar med. Detta anser vi visar på ännu en anledning till varför styrelsens 

medlemmar och deras arbete kan gynnas av att få en ökad kompetens och förståelse 

inom MPT, annan finansiell teori och förvaltning.   

 

De slutsatser som kan dras av vår utvecklade risk- och allokeringsmodell är att dess 

input påverkar modellens utfall i hög grad. Styrelsemedlemmarna måste därför förstå 

vikten av vilka tillgångsslag som väljs att inkludera i portföljen eftersom de valda 

tillgångsslagen påverkar utfallet av modellen. Slutsatser av detta är att modeller 

baserade på historisk data alltid bör tolkas med försiktighet och i förhållande till det 

rådande marknadsläget. Att modeller bör tolkas med försiktighet är något vi vill 

uppmärksamma och förmedla till styrelsen vid användandet av modellen som ett 

verktyg i deras förvaltning så att modellens utfall inte tolkas som absoluta sanningar. 
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Modellen ska istället användas som ett verktyg som ska kompletteras med annan aktuell 

information om exempelvis marknadsläget för att skapa möjligheten att kunna bli mer 

aktiva och medvetna. 

 

Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse kan bli mer aktiva och medvetna genom att 

använda vår utvecklade risk- och allokeringsmodell. Styrelsen kan med hjälp av 

modellen se vad olika fiktiva portföljer får för utfall och hur de olika delarna i modellen 

hänger samman samt påverkar utfallet. Genom detta så kommer de kunna vara mer 

delaktiga i investeringsprocessen då denna modell kan användas som ett verktyg i 

praktiken.  

 

När de tre fiktiva portföljerna studeras, som föreslogs i studiens empiri- och 

analyskapitel, så kan vi konstatera att diversifiering kan uppnås genom att kombinera 

olika tillgångsslag i portföljen med hjälp av risk- och allokeringsmodellen. Detta bidrar 

till att styrelsen får en förståelse för fördelen med att konstruera väl diversifierade 

portföljer samt att styrelsen kan se dess effekter genom att studera modellens utfall. 

Slutsatsen av att diversifiering går att illustreras genom studiens modell visar på 

relevansen för styrelsen att utforska olika alternativa portföljsammansättningar.    

 

En annan slutsats som kan dras genom att studera de tre fiktiva portföljerna är att med 

en ökad förväntad avkastning följer en högre risk vilket är i enlighet med MPT. Sådana 

mönster bidrar till att styrelsen, genom att använda modellen, får en förståelse för sådan 

teori i praktiken. Denna förståelse styrelsen får för teorin med hjälp av verktyget i form 

av risk- och allokeringsmodellen gör att de kan bli mer medvetna. 

 

5.2.1 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

 

De slutsatser som dragits ovan är att om Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse ska 

kunna anta en mer aktiv och medveten roll i förvaltningen av sina pensionsmedel så 

måste de öka den befintliga kompetensen inom områdena MPT, annan finansiell teori 

och förvaltning. Styrelsen ska även använda studiens risk- och allokeringsmodell som 

ett verktyg vilket bidrar till en mer aktiv och medveten styrelse. Att båda dessa delar 

bidrar till en mer aktiv och medveten styrelse har konstaterats men däremot leder dessa 

delar inte var för sig till denna förändring utan de måste ses i relation till varandra. Detta 

eftersom utan en ökad kompetens och förståelse inom MPT, annan finansiell teori och 

förvaltning så blir modellen och dess utfall svåra att tolka och använda i praktiken. Utan 

denna ökade kompetens och förståelse så kommer inte styrelsen kunna använda 

modellen som det verktyg den är ämnad att vara. En ökad kompetens och förståelse 

tillsammans med modellen kan i sin tur bidra till att ytterligare kompetens och förståelse 

skapas eftersom styrelsen får en förståelse för relationen mellan modellens olika 

komponenter.  

 

Genom att skaffa en ökad kompetens och förståelse för MPT och annan finansiell teori 

så bidrar det till att risk- och allokeringsmodellens metod och utfall kan tolkas, då en 

grundläggande förståelse finns för den bakomliggande teorin i modellen. En ökad 

kompetens och förståelse samt risk- och allokeringsmodellen bör alltså ses i relation till 

varandra då dessa tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en mer aktiv och 

medveten styrelse genom att möjliggöra modellens användande som ett verktyg.  
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Att dessa två olika delar ska ses i relation till varandra för att bidra till att styrelsen antar 

en mer aktiv och medveten roll besvarar till stor del studiens frågeställning. Utöver 

dessa delar så är även styrelsemedlemmarnas tillgängliga informationsunderlag, 

motivation, möjlighet och drivkraft samt fastställandet av gemensamma mål viktigt. 

Detta för att styrelsen ska ha möjligheten att bli mer aktiv och medveten i sin 

förvaltning. För att återkoppla till studiens sammanlänkning av styrelsens finansiella 

kompetens och risk- och allokeringsmodellen så visas nedan en figur. Figuren illustrerar 

hur dessa två gemensamt bidrar till att besvara studiens frågeställning.  

 

 

 
Figur 19: Studiens process  

 

 

Vad som även framkommit i studien är att Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse 

har tendenser att ses som en temporär enhet eftersom vissa medlemmar sedan bildandet 

av pensionsstiftelsen har bytts ut flertalet gånger. En styrelse av mer temporär karaktär 

där styrelsemedlemmar byts ut kan påverka negativt hur aktiva och medvetna styrelsen 

kan vara. Med det menar vi att den kompetens och förståelse som utvecklats hos 

styrelsen för MPT och annan finansiell teori riskerar att försvinna eller minskas då 

medlemmarna lämnar posten och uppdraget i styrelsen. Detta innebär att en temporär 

styrelse där medlemmarna avgår vid olika tillfällen kan vara problematiskt då det inte 

skapar en stabil styrelse med den rätta och tillräckliga finansiella kompetensen och 

förståelsen. En mindre temporär styrelse anser vi krävs för att de ska kunna vara mer 

aktiva och medvetna och använda studiens risk- och allokeringsmodell. Slutsatsen av 

detta är att en stabil styrelse där medlemmarna byts ut mer sällan alltså kommer främja 

en mer aktiv och medveten styrelse i jämförelse med en temporär styrelse där 

medlemmarna oftare byts ut. 

 

 

5.3 Studiens akademiska bidrag  
 

I introduktionskapitlet i studien presenterades de två forskningsgap vi funnit genom 

studiens litteraturgenomgång. Det första forskningsgapet tyder på att det inte 

genomförts några större studier i den svenska kommunala sektorn gällande finansiella 

modeller grundade i MPT. Studiens andra forskningsgap belyser att det inte finns något 

större utbud av forskning gällande styrelser och deras finansiella kompetens. Genom 

denna studie har vi studerat en kommunal pensionsstiftelses styrelse i relation till en 
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finansiell modell i form av en risk- och allokeringsmodell grundad i MPT och därför 

bidragit till att minska det förstnämnda forskningsgapet. Vi har även studerat Umeå 

kommuns pensionsstiftelses styrelse och vilken kompetens de har idag inom MPT och 

annan finansiell teori. Genom att ha studerat deras befintliga finansiella kompetens så 

har vi belyst vikten av att ta hänsyn till styrelsers finansiella kompetens i sammanhang 

som dessa, vilket vi anser är ett viktigt bidrag till forskningsområdet och är något som 

bör studeras ytterligare. Därigenom har vi bidragit till att även minska det andra 

forskningsgapet då vi studerat en styrelse och dess finansiella kompetens. Utöver att 

minska dessa två forskningsgap har vi utvecklat en risk- och allokeringsmodell grundad 

i MPT åt en kommunal pensionsstiftelses styrelse och satt den i relation till styrelsens 

finansiella kompetens (MPT och annan finansiell teori). Att vi berör området finansiella 

modeller tillsammans med styrelsers finansiella kompetens innebär att vi sammanlänkar 

dessa två tidigare oförenade områden. Förslagsvis så skulle detta nya område kunna 

kallas ”Public financial models and board competence relationships” eftersom området 

syftar till att studera dessa i relation till varandra.  

 

Området är så som namnet tyder på, att studera finansiella modeller och styrelsers 

finansiella kompetens i en kommunal kontext i relation till varandra. Om studiens 

slutsatser och resultat ses i relation till det nya området så skulle det enligt vår studie 

innebära att när dessa områden sammanfogas bör vissa aspekter tas hänsyn till. Dessa 

aspekter inkluderar styrelsens motivation, drivkraft och möjlighet till användandet av 

finansiella modeller samt styrelsens absorptionsförmåga i detta sammanhang. Förutom 

dessa anser vi även att styrelsens tillgång till relevant information samt hur 

temporär/stabil styrelsen är bör beaktas inom det nya området. Enligt vår studie är dessa 

aspekter viktiga att ta hänsyn till om styrelsen ska kunna använda de finansiella 

modellerna och ha möjlighet att utveckla den finansiella kompetens som är nödvändig 

för att tolka och använda de finansiella modellerna. Det är av denna anledning 

finansiella modeller och styrelsers finansiella kompetens måste sammanlänkas i 

området vi kallar Public financial models and board competence relationships. 

 

I figuren nedan visar vi de olika steg som lett fram till den del av det akademiska 

bidraget som berör både finansiella modeller och finansiell kompetens i relation till 

varandra. Figuren börjar med att knyta an till studiens teoretiska referensram 

presenterad i teorikapitlet. Dessa teorier har använts för att utveckla studiens risk- och 

allokeringsmodell samt legat till grund för analys av Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelses finansiella kompetens. Vidare har den finansiella modellen och styrelsens 

finansiella kompetens analyserats i förhållande till varandra. Därigenom väcktes tanken 

för det nya område Public financial models and board competence relationships där 

dessa två områden alltid ska ses i relation till varandra. När detta område behandlas så 

kan olika aspekter studeras. De som nämnts i studien och som illustreras i figuren nedan 

(motivation, möjlighet, drivkraft, information, absorptionsförmåga, temporär/stabil 

styrelse) är endast exempel på aspekter som vi i denna studie har berört men som även 

kan vara relevanta för andra att beröra när finansiella modeller och styrelsers finansiella 

kompetens sammanlänkas.  
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Figur 20: Vägen till det akademiska bidraget 

 

 

Att vi väckt tanken för ett nytt område kan även ses som att vi bidrar till 

forskningsströmmar om finansiella modeller genom att addera området styrelsers 

finansiella kompetens. Eftersom användandet av finansiella modeller grundade i teori 

förväntas bli vanligare i framtiden så är det av extra hög vikt att studera dessa områden 

tillsammans. Vi anser att dessa två områden bör studeras tillsammans eftersom en 

styrelse inte kan använda finansiella modeller om den inte besitter relevant finansiell 

kompetens och de kan inte heller förstå beslut som baserats på dessa modeller.  

 

En kontext där dessa två sammanlänkade teoretiska områden bör studeras närmare är i 

situationer där den växande befolkningen och således den framtida 

pensionsskuldsproblematiken är aktuell. Om finansiella modeller och styrelsers 

finansiella kompetens studeras i relation till varandra så bidrar det till en medvetenhet 
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till att kombinera dessa två viktiga delar i praktiken. Genom att sammanlänka dessa två 

områden så får styrelser en möjlighet att kunna fatta bättre förvaltningsbeslut av 

pensionsmedlen vid användning av exempelvis risk- och allokeringsmodeller. 

Därigenom kan denna sammanlänkning av två olika teoretiska områden bidra till att 

pensionsskuldsproblematiken kan hanteras lättare då finansiella modeller som ska 

hjälpa till i förvaltningen hanteras av styrelser med tillräcklig kompetens om detta. 

Annars är risken att felaktiga beslut fattas och att pensionsmedel går förlorade om dessa 

områden inte ses i relation till varandra. 

 

5.3.1 Fortsatt forskning 

 

Att studera finansiella modeller och styrelsers finansiella kompetens tillsammans i 

relation till förvaltning av pensionsmedlen så som vi gjort i denna studie är viktigt. Men 

vi anser även att studera finansiella modeller och styrelsers finansiella kompetens 

kombinerat bör göras i andra situationer där olika typer av förvaltning sker, inte bara vid 

förvaltning av pensionsmedel. Vi anser även att det inte bara är kommuner som bör 

studeras med hjälp av sammanlänkningen av dessa områden. Även andra företag och 

institutionella investerare bör studeras ur denna synvinkel.  

 

Ett ytterligare förslag på hur det nya området kan studeras vidare är genom att studera 

och bevisa empiriskt vilka och om det finns några effekter på utfallet av förvaltningen 

om finansiella modeller och styrelsens kompetens ses i relation till varandra. En sådan 

studie skulle kunna genomföras genom att jämföra två olika fall där det ena inte ser på 

dessa i relation till varandra medan det andra fallet gör det. Det skulle kunna bidra med 

empiriska bevis för vilken effekt som uppstår av att studera denna nya sammanlänkning 

av de två teoretiska områdena i en verklig kontext. 

 

Annan forskning som bör bedrivas i framtiden är mer djupgående studier gällande 

pensionsstiftelser och dess förvaltning med hjälp av mer komplicerade modeller som 

kan ta hänsyn till nedsidan av risken. Denna forskning borde genomföras då det visat 

sig att nedsidan av risken är av stor vikt och relevans då pensionsstiftelser och deras 

förvaltning studeras. Därigenom motiveras fortsatt forskning gällande pensionsstiftelser 

och nedsidan av risk.  

 

Vad som även borde tas hänsyn till när pensionsstiftelser studeras är nedsidan av risk 

vid investeringar. Genom att ta hänsyn till nedsidan av risk så kan sedan en jämförelse 

med det traditionella sättet att ta hänsyn till risk i form av standardavvikelsen göras. 

Denna jämförelse bör ske för att kunna utvärdera dessa tillvägagångssätt och dess utfall 

i relation till pensionsstiftelser.  
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6. Praktiska rekommendationer till Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse 
 

Studiens sjätte kapitel ger rekommendationer till Umeå kommuns pensionsstiftelses 

styrelse baserat på analysen och slutsatserna. Dessa rekommendationer är nödvändiga 

att ta hänsyn till om styrelsen ska kunna anta en mer aktiv och medveten roll i deras 

förvaltning av sina pensionsmedel. 

 

6.1 Vi rekommenderar Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse att…  
 

…utveckla den befintliga kompetensen inom MPT och annan finansiell teori för att 

kunna anta en mer aktiv och medveten roll i sin förvaltning av sina pensionsmedel. 

Utvecklingen av kompetensen bör ske genom att styrelsen dels får ta del av denna 

studie och använda risk- och allokeringsmodellen samt att annan utbildning och relevant 

information tilldelas dem. Den relevanta informationen kan exempelvis utgöras av 

rapporter om rådande marknadsläge vilket bidrar till ett bättre underlag att basera 

investeringsbeslut på.  

 

…se risk- och allokeringsmodellen som ett sätt att skapa en förståelse hos 

medlemmarna för hur olika fiktiva portföljer påverkar modellens utfall. Detta sätt att 

skapa förståelse kan ses som ett utbildningstillfälle som genomförs då styrelsen 

kontinuerligt får möjlighet att använda modellen praktiskt vilket bidrar till deras ökade 

kompetens och förståelse. 

 

…styrelsens kompetensutveckling inom MPT och annan finansiell teori ska ske i 

relation till användandet av risk- och allokeringsmodellen. Genom att ta hänsyn till detta 

så skapas en bättre möjlighet för styrelsen att blir mer aktiva och medvetna. 

 

…sätta upp gemensamma mål som alla i styrelsen ska sträva efter att uppnå. Dessa mål 

kan förslagsvis vara att bestämma en genomsnittlig avkastning som styrelsen genom sin 

förvaltning ska uppnå. Ett annat exempel på ett uppsatt mål är att de bestämmer vilken 

risk som högst får antas i portföljen. 

 

…undersöka de enskilda styrelsemedlemmarnas motivation, möjlighet och drivkraft till 

att de ska anta en mer aktiv och medveten roll i sin förvaltning eftersom det kommer 

påverka hur medlemmarna kommer ta sig an denna nya roll och de uppgifter det 

medför. Dessa tre faktorer kan kartläggas genom att det inom styrelsen diskuteras öppet 

och ärligt om deras åsikter gällande en mer aktiv och medvetens styrelse. Genom en 

sådan diskussion kan de medlemmar som inte anser sig ha tillräcklig motivation, 

möjlighet och drivkraft välja att avgå för att göra plats åt någon annan med tillräcklig 

motivation, möjlighet och drivkraft. Därefter, när alla styrelsemedlemmarna har en vilja 

att sträva mot en mer aktiv och medveten styrelse bör diverse utbildningar och 

kompetensutveckling ske.   
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7. Kritiska reflektioner över studiens arbetsprocess  
 

Det sista kapitlet i studien presenterar en diskussion rörande vilka begränsningar som 

funnits genom studien samt en diskussion om de kvalitetskriterier som studien ämnat 

uppfylla.  

 

7.1 Studiens begränsningar 
 

Även fast denna studie har besvarat frågeställningen och uppfyllt studiens syften så är vi 

som författare medvetna om att vissa begränsningar bör uppmärksammas.  

 

En faktor som påverkats av att studien är grundad i ett uppdrag är att den enkla risk- och 

allokeringsmodell som utvecklats har baserats på deras efterfrågan och behov. Om 

modellen istället fick anta en högre komplexitet hade den kunnat se annorlunda ut vilket 

kanske kunnat påverka utfallet av denna. Men då styrelsen efterfrågade en enklare 

modell som styrelsen skulle kunna använda för att möjliggöra en mer aktiv och 

medveten roll i sin förvaltning så är den modell vi utvecklat genom studien högst 

relevant.  

 

Eftersom studien grundar sig på ett uppdrag så gör det att överförbarheten är begränsad 

för de rekommendationer som dragits utifrån slutsatserna eftersom dessa baseras på vad 

som framkommit genom att intervjua Umeå kommuns pensionsstiftelses styrelse och 

skapa en enkel risk- och allokeringsmodell åt dem. Vad som istället kan anses ha en 

större överförbarhet är exempelvis vikten av att studera kompetensen hos styrelser för 

att kartlägga om de har den kompetens som krävs, detta i särskilt relation till finansiella 

modeller.   

 

Ännu en begränsning som vi anser finnas i denna studie är den tidsram vi fick anpassa 

oss efter. Att måsta följa och anpassa sig efter en viss tidsram påverkar hur stor tid som 

kan läggas på varje del av studien. Exempelvis så hade kanske fler styrelsemedlemmar 

kunnat intervjuas för att styrka slutsatserna ännu mer även fast en teoretisk mättnad 

uppkom. Eller så hade modellen kunnat konstrueras på ett annat sätt. Men eftersom vi 

under studiens process noga övervägt alla val som gjorts med tidsaspekten i åtanke så 

anser vi att urvalet av respondenter och modellen är väl motiverade. 

 

En annan begränsning som är av vikt att belysa är att vi har genom att genomföra 

intervjuer tolkat deras svar vilket kan bidra till att svaren och studiens analys av dessa 

kan anses vara subjektiva och inte fullständigt objektiva. Men då vårt metodologiska 

tillvägagångssätt tillåter oss att tolka den insamlade empirin så är tolkning accepterat 

men vi har i största möjliga mån försökt vara så sakliga som möjligt. Vi har varit sakliga 

genom att förbereda den empiriska insamlingen noggrant och exempelvis använda oss 

av de intervjuguider som konstruerats för att säkerställa en högre grad av saklighet. 

Våra slutsatser som dragits med hjälp av studiens empiri är därigenom baserade på så 

saklig data som möjligt.  

 

 

7.2 Studiens kvalitetskriterier 
 

En studies kvalitet kan undersökas genom att studera dess kvalitetskriterier. Både 

kvalitativt och kvantitativt inriktade studier inkluderar dessa kriterier men de ter sig på 
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olika sätt i de två olika studierna och dess tillhörande data. Att kvalitetskriterierna 

presenteras i detta kapitel syftar till att ge läsaren av studien möjligheten att utvärdera 

och ta ställning till dessa kriterier då denne skaffat sig en uppfattning om studiens 

helhet. 

 

Den kvantitativa studiens kvalitet studeras genom att se till dess validitet och reliabilitet 

vilket till stor del handlar om hur mätningen av datan gått till, möjligheten till 

överförbarhet samt hur väl studien stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 

2005, s. 306). I denna studie har validitetskriteriet uppfyllts genom att den risk- och 

allokeringsmodell som utvecklats mäter de parametrar den var avsedd att göra, 

modellen mäter alltså det den var ämnad för att göra (Bjereld et al., 2002, s. 108). 

Eftersom modellen är baserad på MPT och därför ska beräkna portföljens risk och 

förväntad avkastning så är modellen och dess resultat valida då det är just dessa 

parametrar som är huvudfokus i modellen. Att även MPT vänder sig mot riskaversiva 

investerare, så som Umeå kommuns pensionsstiftelse antas vara, så är även användandet 

av denna teori valid. Detta eftersom teorin och därför även modellen passar väl in i 

denna kontext samt uppdraget att utveckla en enkel risk- och allokeringsmodell.   

 

Validitet handlar även om kausala samband mellan två variabler (Bryman & Bell, 2005, 

s. 49). I denna studie kan det kausala sambandet studeras genom att se till 

frågeställningen och den risk- och allokeringsmodell som utvecklats. Det finns ett 

kausalt samband mellan frågeställningen ”Hur kan styrelsen i Umeå kommuns 

pensionsstiftelse anta en mer aktiv och medveten roll i förvaltningen av sina 

pensionsmedel?” och den utvecklade modellen. Sambandet tydliggörs genom att 

modellen kan ses som ett verktyg för att styrelsen ska kunna anta en mer aktiv och 

medveten roll vilket har framkommit genom studiens slutsatser. Att enbart förse 

styrelsen med denna modell kommer inte ensamt kunna bidra till att styrelsen kan bli 

mer aktiv och medveten. Men genom att ta hänsyn till modellen i samband med andra 

viktiga aspekter så som en ökad kompetens och förståelse inom MPT och annan 

finansiell teori samt utbildning, så kommer det skapas stora möjligheter till att styrelsen 

blir mer aktiv och medveten. Det är även av denna anledning som resultatet av studien, 

modellen, är valid. Ett annat validitetskriterium är om resultatet går att överföra till 

andra sammanhang än den som studien behandlar (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Då 

syftet med denna studie inte var att komma med förslag på en optimal portfölj åt 

pensionsstiftelses styrelse utan istället att utveckla en enkel risk- och allokeringsmodell 

så är det inte de tre fiktiva portföljerna som ska vara generaliserbara utan istället 

modellen i sig. Vi vill mena att risk- och allokeringsmodellen har en hög grad av 

överförbarhet då den kan användas av andra investerare, så som andra kommuner, 

företag och privatpersoner, som även de har intresset och behovet av att skapa en ökad 

kompetens och förståelse samt möjlighet att blir mer aktiva och medvetna i sin 

förvaltning. Detta gör att resultatet, tillika modellen, kan appliceras i verkligheten vilket 

gör att den anses vara valid (Bryman & Bell, 2005, s. 49). 

 

Reliabiliteten i en studie handlar främst om studiens resultat skulle bli detsamma om 

studien genomfördes igen, antingen av någon annan eller vid ett senare tillfälle (Bryman 

& Bell, 2005, s. 94-95). Denna studies reliabilitet kan påverkas mycket av den 

historiska kvantitativa data som gjordes tillgänglig via pensionsstiftelsens förvaltare 

tillika en av storbankerna i Umeå. Detta gäller endast om de fiktiva portföljernas resultat 

skulle studeras med hjälp av annorlunda historisk data då en annan risk och förväntad 

avkastning skulle uppnås vilket skulle påverka reliabiliteten negativt. Men då modellen 
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i sig och syftet med studien inte är att studera olika portföljer så påverkas inte modellen 

av olika data vilket gör att studien istället har en god reliabilitet. Även studiens 

frågeställning har en god reliabilitet. Med det menar vi att om någon annan skulle 

genomföra samma studie och utveckla samma modell så kan den användas som ett 

verktyg för att investeraren i fråga kan anta en mer aktiv och medveten roll i sin 

förvaltning vilket visar på en god reliabilitet.  

 

Ännu en aspekt som studeras gällande en kvantitativ studies reliabilitet är om de 

mätningar som sker, i vårt fall de formler som används i grund i modellen samt 

modellens uppbyggnad, används på fel sätt eller beräknas felaktigt så påverkas studiens 

reliabilitet (Bjereld et al., 2002, s. 111). Denna aspekt är något som tagits i stor 

beaktning då felberäkningar och bristande noggrannhet skulle påverkat modellens utfall 

i hög grad vilket vidare skulle påverka styrelsens arbete och förståelse kraftigt. För att 

undvika detta har alla beräkningar som utförts kontrollräknats och alla kopplingar 

mellan de olika Excelbladen studerats noggrant. Efter att ha kontrollräknat och fastslagit 

att alla de olika delarna är korrekta kan vi försäkra oss om att modellens reliabilitet är 

god.   

 

I jämförelse med den kvantitativa studien är den kvalitativa studiens kvalitetskriterier 

inte validitet och reliabilitet utan benämns istället vanligtvis för trovärdighet och äkthet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Även fast studiernas kvalitetskriterier skiljer såg åt så 

har de ändå en viss grund i validitet och reliabilitet. Trovärdighets- och 

äkthetskriterierna fokuserar inte, som den kvantitativa studien, på frågor gällande 

mätning av data och att det finns en riktig verklighet. Istället fokuserar den på att det 

kan finnas flertalet möjliga beskrivningar på hur verkligheten är beskaffad (Bryman & 

Bell, 2005, s. 304, 306-307). 

 

Ett sätt att studera kvaliteten i en kvalitativ studie är att se hur väl dess teoretiska 

angreppssätt överensstämmer med den situation den studerar (Bryman & Bell, 2005, s. 

306-307). Denna kvalitetsaspekt kan åskådliggöras i analysen och resultatet av 

intervjuerna genom att de väl överensstämmer med de teoretiska förutsägelserna vilket 

gör att studien får en hög tillförlitlighet. Detta gör att även andra kan dra samma 

slutsatser genom att studera det transkriberade materialet i relation till teorierna 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Studiens tillförlitlighet kan bland annat tydliggöras då 

de semistrukturerade intervjuerna bidrog till att annan relevant information uppkom 

utöver den information som de planerade frågorna bidrog med. Att vi även var 

uppmärksamma på att inte ställa ledande frågor har bidragit till en ökad tillförlitlighet 

(Kvale, 1997, s. 146). Tillförlitligheten av studien kan ses genom att respondenterna 

kunde svara på ett fritt sätt och lägga till information som annars kunde gått förlorad. 

Innebörden av detta är att de svar som gavs verkligen speglar verkligheten i styrelsens 

kontext vilket bidrar till kvalitativa studiers första aspekt gällande trovärdighet, en god 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  

 

Eftersom kvalitativa studier fokuserar på särskilda situationer och studerar dessa 

djupgående så ligger det en viss svårighet i att överföra resultaten av studien (Bryman & 

Bell, 2005, s. 307). Vi anser dock att resultatet av vår studie gällande vikten av 

styrelsens finansiella kompetens för att kunna anta en aktiv och medveten roll är 

överförbart även till andra situationer och då främst gällande andra kommuner och dess 

förvaltningsfrågor. Det antagandet grundar vi på att de teorier vi använt hävdar att 

finansiell kompetens är av hög vikt för att kunna agera och skapa effektivitet i sitt 



96 

 

arbete, vilket i vårt fall innebär en mer aktiv och medveten roll. Genom att ha gjort en 

djupgående analys av de genomförda intervjuerna och varit tydliga med hur vi resonerat 

kring teorierna samt svarens innebörd, har det bidragit till att läsaren av denna studie 

fått en god inblick i situationen. Studiens resultat, slutsatser och diskussion kan därför 

lättare sättas in i andra kontexter och därigenom möjliggöra en viss överförbarhet av 

resultatet, vilket är den andra aspekten av trovärdighet (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  

 

Genom en hög grad av transparens har en hög trovärdighet och pålitlighet i studien 

skapats (Bryman & Bell, 2005, s. 307; Watt Boolsen, 2007, s. 188-189) vilket även är 

den tredje aspekten gällande studiens trovärdighet. Detta har gjorts genom att detaljerat 

ha redogjort för studiens tillvägagångssätt i studiens alla steg, bland annat i 

insamlingen, bearbetningen och analysen av den kvalitativa datan, samma gäller även 

för den kvantitativa datan. Exempelvis så har samtliga intervjuer spelats in och 

transkriberats ordagrant. Att göra på sådant sätt gör att vi som studiens författare 

upplever det mindre lätt kan misstolka eller använda citaten fel, exempelvis genom att 

använda dem felaktigt utefter det ursprungliga sammanhanget och situationen. Genom 

att ha en hög grad av transparens så underlättas även möjligheten för andra att replikera 

vår studie och få samma resultat. Att vi även är två författare till studien gör att 

pålitligheten kan antas vara hög. Det grundar vi på att tillsammans tolkar, granskar och 

diskuterar resultat och frågor mellan varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  

 

Den sista aspekten som berör trovärdigheten i en studie är möjligheten till att styrka och 

bekräfta, vilket innebär att vi som genomför studien ska visa att vi i största möjliga mån 

försökt vara sakliga samt att vi inte försökt påverka resultatet (Bryman & Bell, 2005, s. 

307-308). Vi har strävat efter att uppnå denna kvalitetsaspekt genom att tydligt åtskilja 

empirin och teorin från våra egna tankar, åsikter och slutsatser. Det anser vi ökar 

trovärdigheten eftersom det då är tydligt att de slutsatser vi drar är baserade på det 

empiriska materialet. 

  

Gällande studiens äkthet så nämner Bryman & Bell (2005, s. 309) flertalet kriterium 

som ska uppfyllas för att en studie ska anses ha en hög kvalitet. Dessa handlar kortfattat 

om huruvida resultatet ger en rättvis bild av situationen som studeras, om den bidragit 

till en ökad förståelse hos respondenterna av den studerade situationen och om den gjort 

att de som deltagit kan påverka situationen. Utöver detta så inkluderas även 

äkthetskriteriet om studien bidragit till att de som befinner sig i situationen, alltså 

styrelsemedlemmarna tillika respondenterna, fått en bättre bild över hur de andra 

upplever situationen. Sista kriteriet handlar om studien och dess resultat, har de som 

deltagit tackvare studien fått en bättre möjlighet att påverka och ändra sin situation 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Alla dessa kriterier anser vi att denna studie tydligt 

uppfyller. Studien uppnår dessa genom att intervjuerna bidragit till en djupare förståelse 

över bland annat hur styrelsens situation ser ut idag och vad de anser om en mer aktiv 

styrelse samt vad de anses krävs för att kunna anta en mer aktiv roll. Genom resultatet 

av studien så kan styrelsen se vilka slutsatser som dragits vilket ska göra att de förstår 

vad som krävs för att möjliggöra en mer aktiv och medveten roll, samt vad som 

styrelsens generella uppfattning av detta är. Vi vill mena att studien är ett sätt för 

styrelsen att få upp ögonen för vad som krävs av dem, vad som behövs och hur en 

förändring mot en aktiv och medveten styrelse ska gå till i praktiken. 
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Appendix 1. Intervjuguide – Bakgrund och syftet till uppdraget 
 

 

Fråga  Syfte 

 Personlig information Relevant 

intervjuobjekt? 

1.  Namn  

2.  Titel/Uppgifter År på arbetsplats?  

3.  Utbildning  

 Pensionsstiftelse som förvaltningsmedel Bakgrunds 

förståelse/Vilka 

begränsningar 

finns? 

4.  När startade den?  

5.  Varför just pensionsstiftelse som förvaltnings 

metod? (finns ju fler vanliga alternativ) 

 

6.  Vem sitter i styrelsen?  

7.  Hur många och vilka jobbar med saker relaterat till 

pensionsstiftelsen? 

 

8.  Vilka olika tillgångsslag får användas? Vilka?  

9.  Hur mycket likvida medel fonderas varje år? 

Genomsnitt? 

 

10.  Hur stor är den sammanlagda portföljen (summa) 

per år? 

 

11.  Vilka riktlinjer måste ni följa? (restriktioner, TRL, 

Finansinspektionen) 

 

12.  Är det något tillgångsslag ni föredrar mer än andra?  

13.  Vilken risknivå är den högsta ni får lov att ta? 

(restriktioner)  

 

14.  Hur tycker ni att pensionsstiftelsen fungerat hittills 

som förvaltningsmedel? Nöjd/Missnöjd 

 

 

 

15.  Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA, hur 

fungerar detta? 

 

 Uppdrags information 
 

Symptom- Vad är 

det egentliga 

anledningen till 

uppdraget (bottnar 

det i)?   

16.  Vad är bakgrunden till vårt uppdrag, varför behöver 

ni vår hjälp? 

 

17.  Vilket problem vill ni ha löst? Vad är det som ni 

upplever som ett problem? 

 

18.  Hur vill ni kunna dra nytta av vårt arbete? (vad/hur 

kommer nu anv. modellen vägledningarna, för att 

förbättra vadå?) 

 

19.  Varför oss när ni har banken som partner redan?  



 

 

 Investeringsprocessen- Hur ser det ut idag?  Problem/förbättring

sområden/ 

möjligheter 

20.  Hur ser samarbetet ut med banken idag?  

21.  Hur ser kontakten ut med banken? Hur ofta? Vem?  

22.  Finns den några problem och/eller förbättrings 

möjligheter gällande kontakten med banken? 

 

23.  Vad anser du om svårighetsgraden på de modeller 

som används idag?   

 

24.  Förstår ni vad banken vill kommunicera gällande 

modeller och investeringsbeslut på ett tydligt sätt? 

 

 

25.  Hur stor del har ni i besluten som tas gällande 

investeringar? / banken 

 

26.  Hur ser beslutsprocessen*/allokeringsprocessen ut?  

27.  Finns det några problem eller 

förbättringsmöjligheter då det gäller 

beslutsprocessen? 

 

 

28.  Vill ni kunna sköta allokeringarna av 

pensionsmedel själva i kommunen, utan en extern 

part?  

Varför/varför inte i sådan fall? 

 

29.  Vad finns det då för möjligheter att kunna göra 

detta inom organisationen? 

 

30.  Vilken kompetens om finansiella 

modeller/allokering finns tillgänglig inom 

kommunen? 

 

31.  Har ni tillräcklig bred kompetens för att själv fatta 

och genomföra investeringsbeslut som rör 

pensionsstiftelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix 2. Intervjuguide – Styrelsemedlemmar  
 

 

Fråga  Syfte 

 Bakgrund – Allmän personlig information  Presentation av 

styrelsemedlem 

1. Namn  

2. Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet  

3.  Hur länge har du suttit i pensionsstiftelsens styrelse  

4. Varför sitter du i styrelsen  

5. Vad är din roll i styrelsen   

6. Vad har du för uppgifter i styrelsen  

 Identifiera befintlig kompetens Styrelsemedlemmarnas 

befintliga kompetens? 

7. Hur bidrar din utbildning/arbetslivserfarenhet till 

ditt styrelsearbete 

 

8. Vad har du för tidigare erfarenheter av förvaltning  

9. Är du bekant med modern portföljteori (MPT)  

10. Vad har du för tidigare erfarenheter av risk- och 

allokeringsmodeller 

 

 Styrelsens och dess förvaltning Styrelsens arbete idag? 

11. Vad anser du vara målet med styrelsens arbete  

12. Vad är målet med förvaltningen  

13. Hur går styrelsearbetet till idag   

14. Hur tycker du att styrelsearbetet fungerar idag  

15. Vad är dina åsikter gällande hur förvaltningen sköts 

idag (Varför) 

 

16. Vilket informationsunderlag har ni tillgång till idag 

när ni fattar förvaltningsbeslut 

 

17. Hur skulle du beskriva styrelsemedlemmarnas 

gemensamma kompetens inom förvaltning och 

finansiell teori* 

 

 Styrelsen och framtiden  Åsikter om en mer 

aktiv styrelse? 

18. Anser du att styrelsens arbete med förvaltning kan 

förbättras  

 

19. Om du skulle ge förslag på en sådan förbättring, vad 

skulle det i så fall vara 

 

20. Borde styrelsen bli mer aktiva** i sin förvaltning  

21. Ser du möjligheten till en mer aktiv styrelse och 

förvaltning 

 

22. Vad tror du krävs för att styrelsen i så fall ska kunna 

bli mer aktiv jämfört med idag 

 

23. Hur kan ni skaffa det som krävs för att bli mer 

aktiva som styrelse 

 

24. Övriga kommentarer eller synpunkter  

 



 

 

*Med finansiell teori menar vi främst modern portföljteori och kunskap inom 

förvaltning (ex. kännedom om tillgångsslag, risker vid förvaltning)  

 

**Med aktiv menar vi vara mer deltaktig, involverad och själv ansvara för en 

större del av förvaltningen  
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