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Introduction:  The Swedish public pension system have gone through a change, and 
moved from being a fee-based to becoming a funded pension system. 
As a result of this change, individual municipalities have become 
responsible for managing the pension fund assets and are required 
to invest these assets efficiently. The efficiency is needed in order for 
the municipalities to not get affected by the increased expenses that 
are produced, due to the new pension system.    

 To be able to complete the future commitment, the municipalities 
are required to create efficient pension fund portfolios, where assets 
are allocated to receive higher returns, given the risk undertaken. 
However, managing municipal pension funds is complex, due to the 
number of different objectives to take into consideration. Since the 
objectives are not solely financial, this may limit the ability to create 
such efficient portfolios. 

Problem formulation: What influences Swedish municipalities choice of assets allocation, 
when managing the pension funds?  

Objective: The aim of the study is to highlight how decision-making in Swedish 
municipal pension funds affects the possibilities to complete the 
pension commitments.  

Method: The study has a qualitative approach and is based on four semi-

structured interviews with the pension fund executives in the 

Swedish municipalities: Linköpings Kommun, Stockholm Stad, 

Uppsala Kommun and Västerås Stad. 

Conclusions: Results from the study shows that decision-making, related to 

pension fund allocations, is influenced by several factors that 

prevent rational decision making. In addition, the study shows that 

municipalities prefer low risk investments, in order to avoid 

imposing risks on the unsuspecting general public. However, such 

investments results in low returns, which may ultimately result in 

that the general public, taking the financial burden for expenses that 

are not covered by the returns, through higher taxes or lower 

standards.    
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Sammanfattning  
Titel: Kommuner som pensionsförvaltare – En studie om kommunalt 

beslutsfattande 

Ämne:  Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 Hp 

Författare:  Martina Hertzén 850110 & Pia Liverbro 840802 
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Datum:  2011-01-10 

Nyckelord: Beslutfattande, Kommunal ekonomi, Offentlig verksamhet, 
Pensionsförvaltning, Portföljteori  

Introduktion:  De svenska kommunerna har övergått från ett avgiftsbaserat till ett 
fonderat pensionssystem, vilket har medfört att kommunerna står 
inför en framtid där de själva förväntas agera pensionsförvaltare. 
Detta innebär att varje enskild kommun ansvarar för att 
pensionskapitalet förvaltas på ett sådant sätt att de kommunala 
verksamheterna inte påverkas av de ökade utbetalningarna, som 
denna pensionsförändring medför.  

 För att kommunerna ska kunna fullfölja det framtida åtagandet 
krävs att de upprättar effektiva pensionsportföljer där tillgångarna 
allokeras på ett sådant sätt att de maximerar avkastningen, givet den 
tagna risken. Problematiken ligger i att kommunal 
pensionsförvaltning är komplex och påverkas av många olika 
målsättningar och styrs inte enbart av finansiella mål. Detta 
begränsar möjligheterna att upprätta effektiva portföljer.   

Problemformulering: Vad ligger till grund för svenska kommuners val av 
tillgångsallokeringar vid förvaltning av pensionsskulden?  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa beslutsfattande i kommunal 
pensionsförvaltning och hur det påverkar möjligheterna att hantera 
det framtida problem som kan uppstå i svenska kommuners 
ekonomier till följd av pensionsåtagandet.  

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och har utformats utifrån fyra 

semistrukturerade intervjuer med de yttersta ansvariga för 

pensionsförvaltningen inom Linköpings Kommun, Stockholm Stad, 

Uppsala Kommun och Västerås Stad.  

Slutsatser: Studien visar att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar 

besluten gällande pensionsförvaltningens tillgångsallokeringar och 

att faktorerna i sin tur begränsar möjligheterna att kunna fatta 

rationella beslut. Studien visar även att kommunerna väljer att hålla 

ett lågt risktagande, då de inte vill införa risker på den ovetande 

allmänheten. Detta resonemang ger dock en låg avkastning, vilket i 

slutändan kan resultera i att medborgarna riskerar att få betala för 

den försummade överavkastningen. Detta genom högre skatt eller 

lägre standard. 
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Ordlista  

ALM-studie Asset Liability Model. Är en metod som används för att finna de 

tillgångsallokeringar som är bäst lämpade att matcha det framtida 

åtagandet, det vill säga pensionsskulden (Stockholms Stad, 2009).  

Ansvarsförbindelse Avser pensionsrätter intjänade fram till 1998 och upptas inte som en 

skuld i balansräkningen. De redovisas dock som en kostnad i 

resultaträkningen när utbetalningarna väl sker (Stjernborg, 2008).    

Balanskravet Innebär att kommuner inte får gå med underskott. Intäkterna ska 

överstiga kostnaderna (Jennergren, 2000a).  

Bias     Ett fenomen där beslutsfattare tar snedvridna eller partiska beslut 
som inte ligger i linje med rationalitet (Bazerman & Moore, 2009).  

Blandmodellen   En kommunal pensionsredovisningsmodell som innebär att pension 
intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och pension 
intjänad från och med 1998 redovisas som en skuld i 
balansräkningen (Jennergren, 2000a). Se även ansvarsförbindelse.   

BRIC-länderna BRIC-länderna utgörs av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och är 

de tillväxtmarknader som bedöms, ur ett avkastningsperspektiv, att 

vara fördelaktiga investera i både på lång och kort sikt (E24, 2010). 

Diversifiering En hörnsten i portföljteorin som innebär att en placerare 

eftersträvar maximal avkastning givet en viss risknivå (De Ridder & 

Råsbrant, 2009). Se även effektiva portföljer.  

Effektiva portföljer Effektiva portföljer uppfyller två villkor: de har den lägsta möjliga 

risken med hänsyn till sin förväntade avkastning och de har den 

högsta uppnåbara förväntade avkastningen, med hänsyn till den 

tagna risken (Vinell et al., 2005).   

Finanspolicy  Utgör ett ramverk bestående av mål och riktlinjer som tydliggör hur 
kommuners finansverksamhet ska bedrivas (Stockholms Stad, 
2009).   

Fond Utgör en förmögenhetsmassa som ska förvaltas (Vinell et al., 2005). 

Index Ett tal som anger värdet på en portfölj. En indexförändring på 100 

till 115 innebär en procentuell förändring med 15 procent (De 

Ridder & Råsbrant, 2009).  

Korrelation Anger hur två tillgångar samvarierar. Kan endast anta värden inom 

intervallet -1 till +1. Ju lägre korrelationen mellan tillgångarna är, 

desto lägre blir portföljens totala risk (Stockholms Stad, 2010). 

Modern portföljteori En investeringsmodell som tydliggör hur en rationell investerare 

 kan utnyttja diversifiering för att effektivisera sin tillgångsportfölj 

(De Ridder & Råsbrant, 2009).  
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Nominell ränta Är en räntesats som inte beaktar ett fallande penningvärde 

(inflation) och därmed urholkad köpkraft (De Ridder & Råsbrant, 

2009).  

Osystematisk risk Den risk som är relaterad till enskilda bolags, alternativt industriers 

prestationer. Går att reducera genom diversifiering av tillgångarna 

(Vinell et al., 2005). 

Punkt  Enhet som används vid kurs- eller börsnoteringar av till exempel 

värdepapper, valutor eller råvaror. En punkt motsvarar en 

hundradels procent (De Ridder & Råsbrant, 2009). 

Real ränta  En räntesats som är korrigerad för urholkad köpkraft och bibehållen 

köpkraft, det vill säga nominell ränta minus inflation (De Ridder & 

Råsbrant, 2009). Se även nominell ränta. 

Riskfri avkastning Avkastning på det riskfria placeringsalternativet och kännetecknas 

av avsaknad av variation (risk) (De Ridder & Råsbrant, 2009).  

Systematisk risk Även kallad marknadsrisk. Den risk som en finansiell tillgång utsätts 

för om marknadsläget förändras och anger den risk som inte går att 

diversifiera bort (De Ridder & Råsbrant, 2009).  

Tillgångsallokering Fördelningen, vanligtvis dess relativa andel av portföljens totala 

värde, av aktier, obligationer, fastigheter, et cetera (De Ridder & 

Råsbrant, 2009).  

Tillgångsslag  De finansiella och övriga instrument som ingår i en portfölj, till 

exempel aktier, obligationer, realränteobligationer, fastigheter et 

cetera (De Ridder & Råsbrant, 2009).  

Valutarisk Vid handel av utländska tillgångar tillkommer så kallad valutarisk. 

 Valutarisk motsvarar risken att värdet på en tillgång i utländsk 

valuta, omräknat till svenska kronor, minskar som ett resultat av 

förändringar i växelkursen (Vinell et al., 2005).   

Volatilitet Ett statistisk mått på storleken på kurssvängningar över tiden, 

samma sak som variation i en tillgångs avkastning (Stockholms Stad, 

2010).  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presentas en bakgrund som ger en inblick i det kommunala 

pensionssystemets utveckling samt de krav på effektiva tillgångsallokeringar som detta medför. 

Vidare ges en problemdiskussion, vilken behandlar teorier som indikerar att det finns faktorer 

som påverkar beslutsfattandet och därigenom möjligheterna att upprätta effektiva allokeringar. 

1.1 Problembakgrund  
Vid årsskiftet 1997-98 skedde en viktig förändring i Sverige. Den kommunala sektorn övergick 

då från ett avgiftsbaserat pensionssystem till ett fonderat pensionssystem. I det avgiftsbaserade 

systemet hanterade kommunerna årets pensionsutbetalningar genom att ta in avgifter som 

motsvarade dessa kostnader. I det fonderade pensionssystemet används istället dessa avgifter 

för att bygga upp portföljer av tillgångar ämnade att motsvara pensionsskulden. Eftersom denna 

förändring medfört att kommunerna bygger upp interna fonder, ligger det således i 

kommunernas ansvar att se till att dessa förvaltas på ett förmånligt sätt. Av denna anledning har 

kommunerna hamnat i en situation där de själva förväntas agera pensionsförvaltare 

(Jennergren, 2000a).  

Den problematik som Sveriges kommuner står inför är den förväntade pensionsboomen som 

uppstår när 40- och 50-talisterna går i pension. Flertalet kommuner har i dagsläget inte avsatt 

tillräckligt med tillgångar för att täcka de stora pensionsutbetalningarna, vilket leder till ett 

framtida problem där många kommuner kommer att ha svårigheter att fullfölja sina åtaganden. 

Till viss del finns fonderade medel att använda, men när dessa inte räcker till kommer 

kommunerna tvingas att ta pengar ur den löpande budgeten, vilket gör att andra funktioner 

inom kommunen får lida såsom skola, vård och omsorg (Svenska Dagbladet, 2008).  

Den totala pensionsskulden inom den kommunala sektorn är idag beräknad till 223 miljarder 

kronor. Endast 19 miljarder kronor av den totala pensionsskulden utgörs av fonderade medel 

medan den resterande pensionsskulden på 204 miljarder kronor ligger utanför balansräkningen 

(Bilaga 1). Detta innebär att endast 9 procent av den totala pensionsskulden utgörs av fonderade 

medel, vilka är avsatta att täcka upp för de framtida utbetalningarna. För att kommunerna ska 

lyckas med att upprätthålla goda ekonomier kommer det därför att ställas högre krav på 

effektiva tillgångsallokeringar. 

När svenska kommuner förvaltar sitt pensionskapital ansvarar de för att följa de regler och 

riktlinjer som är angivna i Kommunallagen. I kommunallagens 8 kap 2§ står angivet att 

kommunerna ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och 

betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt kommunallagen är det även fastställt att 

kommunfullmäktige i varje kommun ansvarar för att upprätta en policy för kapitalförvaltningen 

(SFS 1991:900). Även om kommunallagen fastslår att riktlinjer för kapitalförvaltningen ska 

upprättas, finns det ingen precisering för hur denna förvaltning ska ske, vilket skapar utrymme 

för fritt tolkande av lagtexten. Detta leder till att när kommunerna upprättar sina individuella 

finanspolicys, kan dessa innefatta skilda restriktioner, som påverkar tillgångsallokeringen och 

därmed effektiviteten i varje kommuns portfölj. 
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1.2 Problemdiskussion 
Modern portföljteori tillhandahåller ett ramverk för hur effektiva portföljer upprättas. För att 

uppnå en effektiv portfölj krävs att de finansiella tillgångarna allokeras på ett sådant sätt att de 

maximerar avkastningen, givet den risk som investeraren är villig att ta (De Ridder & Råsbrant, 

2009). För att möjliggöra för effektiva portföljer måste investeraren vara rationell i sitt 

beslutfattande och upprätta en väldiversifierad tillgångsportfölj, med både inhemska och 

internationella tillgångar från olika industrier, för att på så sätt minimera risken (Vinell et al., 

2005). Trots detta har studier visat att offentliga pensionsfonders tillgångsallokeringar tenderar 

att inte, fullt ut, utnyttja diversifieringsmöjligheterna (Chan-Lau, 2005).  

En anledning till att diversifieringen inte tillgodoses kan bero på att myndigheterna sätter upp 

policys med regleringar för pensionsförvaltningen. Dessa regleringar upprättas eftersom 

myndigheterna vill skydda kapitalet, då pensionsfondernas avkastning visat sig ha en stor 

påverkan på länders ekonomier (Hu et al., 2007). I en studie av Angelidis & Tessaromatis (2010) 

förklarar de att sådana regleringar och självvalda begränsningar inom den offentliga 

pensionsförvaltningen kan ha en påverkan på de tillgängliga investeringsalternativen, den 

tillåtna risknivån samt hur stor andel av en tillgång som får investeras i portföljen. I studien 

konstateras att införandet av sådana begränsningar i portföljvalet kan vara ogynnsamt då det 

ökar risken för ineffektiva portföljer, det vill säga portföljer vars avkastning egentligen skulle 

kunna ökas utan att påverka den aktuella risknivån. Detta kan i sin tur resultera i signifikanta 

kostnader för investerarna eftersom potentiell avkastning går förlorad. Liknande slutsatser 

beskrivs även i andra studier som visar att investeringsbegränsningar och låga avkastningskrav 

kan ha en negativ påverkan på investeringsbesluten, vilket resulterar i underpresterande 

pensionsportföljer (Bohl et al., 2009, Davis, 2005 och Van Binsbergen & Brandt, 2007).  

Fastän den moderna portföljteorin indikerar att väldiversifierade tillgångsportföljer ska 

innehålla internationella tillgångar (De Ridder & Råsbrandt, 2009), tenderar offentliga 

pensionsförvaltare att allokera den övervägande andelen av kapitalet inhemskt (Driessen & 

Laeven, 2007). En förklaring till sådana tillgångsallokeringar kan vara att det införs regleringar 

som fastställer den högsta tillåtna andelen utländska tillgångar som en pensionsfond får 

investera i (Chan-Lau, 2005). I linje med portföljteorin ger Davis (2005) övertygande argument 

till varför utländska investeringsbegränsningar bör undvikas. Studiens resultat tyder på att 

införandet av investeringsrestriktioner minskar möjligheterna att upprätta väldiversifierade 

portföljer. Detta leder i sin tur till att pensionsfonder blir exponerade mot en högre risk än 

nödvändigt. Chan-Lau:s (2005) studie visar dock att det kan finnas stöd för dessa restriktioner, 

då offentliga pensionsförvaltare vill minimera valutarisken relaterad till utländska investeringar.  

Trots avsaknad av restriktioner fortsätter pensionsförvaltare att investera inhemskt (Driessen 

och Laeven, 2007). Kilka och Weber (2000) förklarar att en orsak till detta beteende kan vara att 

beslutsfattaren påverkas av omedvetna faktorer, såsom att denne uppfattar inhemska 

investeringar som mer lönsamma än utländska, även om så inte är fallet. En annan förklaring 

kan vara av mer medveten karaktär, där regeringen, och i viss mån allmänheten, anser att 

inhemskt kapital bör investeras inhemskt (Chan-Lau, 2005), alternativt att det finns 

institutionella traditioner som påverkar besluten (Mitchell et al., 2008). Således påverkas 

offentlig pensionsförvaltning inte enbart av restriktioner, utan även av andra faktorer som styr 

valet av tillgångsallokeringar.  
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Offentliga verksamheter utgörs inte enbart av finansiella målsättningar, utan karaktäriseras av 

flera olika mål och syften (Christensen et al., 2007). Detta avspeglar sig även i 

pensionsförvaltningen, där det primära målet är att säkerställa ett lågt risktagande och inte de 

ekonomiska målsättningarna. Den främsta förklaringen till detta är att pensionskapitalet utgörs 

av skattemedel, vilket indirekt innebär att det är allmänhetens pengar som investeras (Boyne, 

2002). Denna filosofi grundar sig på att offentliga verksamheter inte vill införa risker på den 

ovetande allmänheten (Boholm, 2003). Dessa faktorer resulterar i att risktagandet hålls nere, 

vilket kan leda till att den offentliga pensionsförvaltningen ger en förhållandevis låg avkastning. 

För att pensionsförvaltningen, trots den låga risknivån, ska kunna säkerställa en så hög 

avkastning som möjligt, bör kommunerna, enligt portföljteorin, lägga stor vikt vid 

diversifieringen av tillgångarna (Damodaran, 2001).  

Denna studie ämnar belysa hur tidigare studiers kritiska faktorer påverkar offentlig 

pensionsförvaltning, i kombination med den problematik som uppstår när ett lands offentliga 

pensionssystem övergår från ett avgiftsbaserat till ett fonderat system.  

Den kommunala pensionsskulden motsvarar idag 223 miljarder kronor, pengar som i nuläget 

inte är fullt fonderade. För att kommunerna ska kunna fullfölja pensionsåtagandet kommer det 

att ställas högre krav på att de fonderade medlen förvaltas effektivt och genererar en 

överavkastning som kan täcka kostnaderna för de icke fonderade pensionsutbetalningarna. 

Således kommer kommunernas nuvarande tillgångsallokeringar att studeras med avsikt att 

förstå vilka beslut som ligger till grund för pensionsportföljens utformande. Studien avser även 

undersöka huruvida kommuner fattar sina allokeringsbeslut på fullt objektiva och rationella 

grunder, då det kan ha en avgörande påverkan på den kommunala ekonomins utveckling. 

Studien bör därför ligga i medborgarnas intresse, eftersom en ineffektiv tillgångsallokering av de 

fonderade medlen kan innebära en negativ påverkan i form av skattehöjningar, alternativt 

nedskärningar i kommunala verksamheter. 
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1.3 Forskningsfrågor  
Studiens övergripande forskningsfråga lyder enligt följande: 

- Vad ligger till grund för svenska kommuners val av tillgångsallokering vid förvaltning av 

pensionsskulden?  

För att kunna analysera och belysa detta ämnesområde har vi även valt att utgå från följande 

underliggande forskningsfrågor:  

- Hur fattas beslut kring tillgångsallokeringarna? 

- Vilka faktorer påverkar uppbyggnaden av portföljen? 

- Hur påverkar beslutfattandet kommunernas risktagande?  
- Utgör placeringspolicyn ett stöd eller ett hinder för en effektiv placering?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa beslutsfattande i kommunal pensionsförvaltning och hur 

det påverkar möjligheterna att hantera det framtida problem som kan uppstå i svenska 

kommuners ekonomier till följd av pensionsåtagandet. Genom att studera de kritiska faktorer 

som påverkar pensionsförvaltares beslut, gör studien det möjligt att lyfta fram faktorernas 

inflytande på det slutgiltiga valet av tillgångsallokeringar.  

Eftersom varje kommun upprättar sin egen finanspolicy finns det anledning att tro att det 

förekommer skillnader i investeringsrestriktionerna, vilket i sin tur resulterar i skilda 

diversifieringsmöjligheter. Utifrån det resonemanget ämnar studien belysa att människan av 

naturen inte nödvändigtvis är fullt rationell i sitt beslutsfattande, utan kan styras av andra 

faktorer, som inte ligger i linje med en effektiv pensionsförvaltning.  

Genom att studera ett antal svenska kommuners pensionsförvaltning ges möjligheten att 

undersöka vad som ligger bakom deras val av tillgångsallokeringar. Resultatet som studien 

genererar förväntas bidra med viktiga aspekter som påverkar beslutsfattarnas möjligheter att 

fatta rationella beslut i samband med kommunal pensionsförvaltning. Detta resultat kan i sin tur 

komma till användning för de som upprättar förvaltningspolicys samt för kommunala 

pensionsmedelsförvaltare.  

 

1.5 Avgränsningar 
Studien är begränsad till enbart svenska kommuner, eftersom dessa anses jämförbara, då de 

lyder under samma lagstiftning. Sverige består av 290 kommuner som alla har någon form av 

pensionsförvaltning. Studien avgränsas dock till fyra kommuner, beroende på den begränsade 

tidsramen som finns till förfogande för uppsatsen.  
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2. Metod 

Metodavsnittet redogör för det tillvägagångssätt som används för att kunna angripa de 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Inledningsvis presenteras studiens vetenskapliga 

förhållningssätt och val av metod. Vidare motiveras valet av undersökningskommuner samt 

strategier för datainsamling. Avsnittet i sin helhet ämnar avspegla hur hög kvalitet i studien 

upprätthålls.  

2.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
Problemformuleringen är avgörande för vilken slags undersökningsmetod som bör användas, då 

olika slags undersökningsmetoder lämpar sig för olika problemformuleringar (Holme & Solvang, 

1991). För att kunna hantera problematiseringen gällande kommuners pensionsförvaltning 

anses en kvalitativ forskningsansats vara mest passande, eftersom den karaktäriseras av att vara 

inriktad på ord och förståelse för olika beteenden och värderingar inom en viss social miljö 

(Bryman, 2002). Ansatsen är fördelaktig för denna studie, då det primära syftet är att belysa och 

skapa djupare förståelse för de faktorer som ligger bakom besluten avseende kommunernas 

tillgångsallokeringar.  

Studien ämnar inte generalisera utifrån den empiri som samlats in och avsikten med studien är 

inte heller att dra generella slutsatser om vad som ligger bakom svenska kommuners 

beslutsfattande gällande pensionsförvaltningen. Skälet till detta är att det finns betydande 

problematik med att generalisera kvalitativ forskning, då resultatet är svårt att överföra på 

andra omständigheter och miljöer (Bryman, 2002). Studien ämnar istället undersöka och 

jämföra de utvalda kommunernas tillgångsallokeringar och de beslut som ligger bakom dem, för 

att i analysen kunna ställa detta underlag mot de teorier som samlats in inom det valda 

ämnesområdet.   

Studiens förhållningssätt mellan teori och praktik är huvudsakligen deduktivt. Detta innebär att 

en teoretisk referensram bestående av portföljteori, begränsningar som påverkar offentliga 

verksamheter samt subjektiva aspekter, ligger till grund för det studerade ämnesområde. Denna 

referensram är till stor hjälp för att möjliggöra tolkning av de resultat som den empiriska 

undersökningen bidrar med. Med andra ord betyder det att teorier, inom dessa 

kunskapsområden, ligger till grund för det slutliga resultatet. Utöver det deduktiva 

förhållningssättet har studien även inslag av det induktiva förhållningssättet vilket innebär att 

det empiriska underlaget utgör ett resultat som det går att dra slutsatser från (Bryman, 2002). 

Detta kombinerade synsätt mellan deduktion och induktion brukar även kallas abduktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Med hjälp av den abduktiva ansatsen kan studien utgå från 

empiriska fakta samtidigt som teorier inom det valda området används som underlag för att 

upptäcka mönster i kommunernas beslutsfattande. Denna alternering mellan tidigare forskning 

och empiri möjliggör för omtolkning under forskningsprocessen (Ibid.).  
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2.2 Forskningsmetod 
För att uppnå studiens syfte har semistrukturerade intervjuer använts, vilket ligger i linje med 

den kvalitativa strategin. Semistrukturerade intervjuer är en informell intervjuform som 

genomförs med hjälp av en intervjuguide baserad på de olika teman som är tänkta att behandlas 

(Bryman, 2002). När intervjuerna genomfördes bestod intervjuguiden av 17 förbestämda frågor 

(Bilaga 2). De förutbestämda frågorna medför att intervjuformen får en struktur (Bryman, 

2002), vilket är relevant för att intervjun ska hålla sig till det berörda ämnet och för att det ska 

vara möjlig att dra slutsatser utifrån de svar som intervjuerna ger. Strukturen medför även att 

det är lättare att jämföra de olika kommunernas svar samt urskilja likheter och skillnader i deras 

reflektioner. Emellertid finns det utrymme att tillföra ytterligare frågor under intervjuns 

genomförande, vilket resulterar i att följdfrågor kan beröras. På så sätt kan ny och betydelsefull 

information komma fram under intervjutillfällets gång. 

Sett ur ett tidsperspektiv, är semistrukturerade intervjuer en tidskrävande intervjuform och 

eftersom varje intervju sker i respektive respondents stadshus är den totala tidsåtgången per 

intervju omfattande. Fördelarna anses dock väga tyngre än nackdelarna, då en djupare tolkning 

uppnås av varje respondents synvinkel på kommunalt beslutsfattande. Genom att utföra 

intervjuerna i avskilda rum, på respektive respondents stadshus, åstadkoms en lugn och 

avspänd miljö. Detta skapar gynnsammare förutsättningar för respondenterna att ge mer 

genomtänkta och avslappnade svar, än om intervjun genomförs på allmän plats (Bryman, 2002). 

Dessutom medför respektive intervjuplats att relevant material, såsom finansiella uppgifter et 

cetera, finns tillgängligt om så behövs. Utifrån den tid och de resurser som finns till förfogade 

anses därför semistrukturerade intervjuer vara bäst lämpade för att bidra till förståelsen och 

tolkningen av kommunalt beslutsfattande.  

Eftersom kommuners val av tillgångsallokering påverkas av uppbyggnaden av deras 

finanspolicys, genomförs även en dokumentstudie för att granska deras respektive finanspolicy. 

Denna del av dokumentstudien är nödvändig för att identifiera vilka befintliga restriktioner som 

är uppsatta i respektive undersökningskommun, då dessa restriktioner kan ha en påverkan på 

tillgångsallokeringarna. Den andra delen av dokumentstudien består av att granska och 

analysera de nuvarande uppbyggnaderna i kommunernas portföljer. Då intresset ligger i att 

finna de bakomliggande teman i materialet är det därför passande att utföra en kvalitativt 

inriktad innehållsanalys av dessa dokument (Bryman, 2002). Dokumentstudien utgör en grund 

för att kunna uppnå det primära syftet med studien.  

 

2.3 Urval 
Sverige består av 290 kommuner, vilka är indelade i 21 län. Som en del av urvalsprocessen 

genomfördes en beräkning av respektive kommuns redovisade pensionsskuld per den 31 

december 2009 (Bilaga 1). För att ytterligare begränsa urvalet identifierades de kommuner med 

mest fonderat pensionskapital att förvalta i respektive län. Urvalet är relevant då deras 

investeringsbeslut indirekt får en större effekt på den kommunala verksamheten, om inte 

pensionskapitalet förvaltas på ett tillfredsställande sätt. 
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Till följd av tidsbegränsningen i kombination med kommunernas geografiska spridning och den 

tilltänkta intervjutekniken, valdes undersökningskommuner belägna i närheten av studieorten. 

Utifrån dessa kriterier ansågs Linköpings Kommun, Stockholms Stad (Bilaga 3), Uppsala 

Kommun och Västerås Stad vara bäst lämpade kandidater.  

Tabell 1 Respektive kommuns restriktioner enligt finanspolicyn 

 

Källa: Se Bilaga 4 

Tabell 1 visar de utvalda kommunernas restriktioner i respektive pensionsförvaltning. Som 

framgår av tabellen finns det skillnader i kommunernas riktlinjer. Uppsala Kommun är den enda 

av kommunerna som inte har några investeringsbegränsningar i sin finanspolicy. Resterande 

kommuner har restriktioner som styr valet av tillgångar. Både Linköpings Stad och Västerås 

Stad har en stor andel förutbestämda allokeringar, där 70 procent är förutbestämt genom 

miniminivåer, medan Stockholms Stad har 50 procent förutbestämt. De förutbestämda 

miniminivåerna viktas på olika sätt i respektive kommun, vilket tyder på att förvaltningen av 

kapitalet skiljer sig åt.  

Tabell 2 Respektive kommuns tillgångsallokering i procent 

 

Källa: Se Bilaga 4 

Tabell 2 visar hur respektive kommun har valt att investera sitt pensionskapital. Skillnaderna i 

tillgångsallokeringarna beror delvis på tidigare nämnda restriktioner, men kan även bero på 

skillnader i den praktiska förvaltningen, då samtliga kommuner skiljer sig i hur organiseringen 

kring förvaltningen ser ut (Bilaga 5).  

Uppsala Kommun Linköpings Kommun Västerås Stad Stockholms Stad

Min Max Min Max Min Max Min Max

Likvida Medel - - - - 0% 10% 0% 10%

Räntebärande Tillgångar SEK - - 50% 70% 35% 60% - -

 - Nominella Räntor SEK - - - - - - 0% 25%

 - Realräntor SEK - - - - - - 50% 100%

Räntebärande Tillgångar Globala - - - - - - - -

Aktier - - - - 35% 65% 0% 35%

- Varav Svenska - - 20% 40% 27,5% 47,5% 0% 21%

- Varav Utländska - - 0% 20% 7,5% 17,5% 14% 35%

Fastighter - - - - - - 0% 10%

Uppsala Kommun Linköpings Kommun Västerås Stad Stockholms Stad

Likvida Medel - - - 2%

Nominella Räntor SEK 50% 56,50% 47% 2%

Realräntor SEK - - - 77,10%

Globala Obligationer - - 2% -

Aktier - 43,50% 50% 18,90%

- Varav Svenska - 35,20% 41% 10,90%

- Varav Utländska - 8,30% 9% 8%

Fastighter - - - -

Intern Återlåning 50% - - -
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2.4 Datainsamling  

2.4.1 Primärdata  

Primärdata, som utgör det empiriska materialet, samlas in genom fyra djupintervjuer som 

samtliga utgår från den upprättade intervjuguiden (Bilaga 2). Intervjuerna inleds med att 

respondenterna ger en kort presentation av sig själva och deras tidigare erfarenheter. Därefter 

ligger intervjuns tonvikt på frågor relaterade till kommunalt beslutsfattande i samband med 

pensionsförvaltningens tillgångsallokering. 

Avsikten med intervjuerna är att erhålla en djupare förståelse för hur kommunerna fattar sina 

allokeringsbeslut samt reflekterar över hur besluten påverkar uppbyggnaden av portföljen. 

Reflektionerna samlas in genom två diktafoner för att säkerställa att ingen information går 

förlorad samt att en tillförlitlig ljudupptagning garanteras (Bryman, 2002). Genomförandet av 

intervjuerna sker inom en tidsram av 60 minuter på respektive respondents stadshus. 

Tidsramen är fördelaktig då den ger utrymme för följdfrågor som underlättar att fånga 

respondenternas unika synvinkel.  

Urvalet av respondenter på respektive kommun baseras på deras delaktighet i respektive 

kommuns pensionsförvaltning. Den främsta målsättningen var att få till stånd intervjuer med 

personen inom varje kommun som var ytterst ansvarig för förvaltningen, en målsättning som 

uppnåddes. Utöver dessa betydelsefulla respondenter deltog, i två av fallen, även andra 

huvudpersoner som tillförde ytterligare information inom ämnesområdet.  

Studiens respondenter: 

Linköpings Kommun  Per-Anders Svensson, Ekonomidirektör 

Stockholms Stad  Anna Håkansson, Finanschef & Sofie Nilvall, Portföljförvaltare 

Uppsala Kommun  Jan Malmberg, Finanschef 

Västerås Stad  Kjell Andersson, Finanschef & Marie Persson, Finansekonom 

I studien benämns respondenterna vid respektive kommuns namn, för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för läsarens förståelse och möjlighet att jämföra kommunerna med varandra.  

2.4.2 Sekundärdata  

Studiens sekundära data består av statistik över de svenska kommunernas pensionsskulder 

samt respektive kommuns finanspolicy, placeringsriktlinjer och aktuell pensionsportfölj. 

Statistiken över kommunernas pensionsskulder har erhållits från Statistiska Centralbyråns 

hemsida samt en rapport erhållen direkt från Sveriges Kommuner och Landsting, vilken är 

skapad i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Statistiska Centralbyrån utgör en oberoende 

och tillförlitlig källa till nationell statistik, vilka samlar in och bearbetar stora mängder 

information (Bryman, 2002), något som inte kunnat ske inom ramen för denna studie. Dessa 

data bearbetades sedan i Excel, för att underlätta framtagandet av underlaget som ligger till 

grund för studiens slutgiltiga urval.  

Finanspolicy, placeringsriktlinjer samt aktuell pensionsportfölj har erhållits direkt från 

respektive kommun. Största delen av denna information finns att tillgå på internet, men för att 

säkerställa informationens korrekthet ansågs det motiverat att erhålla den direkt från 

respektive kommun. Även denna information har sammanställts i Excel, men i syfte att 

tydliggöra skillnader i kommunernas restriktioner och tillgångsallokeringar.   
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2.5 Trovärdighet 
För att stärka trovärdighetsbedömningen i en kvalitativ studie bör tonvikt läggas på att tydligt 

redogöra för samtliga stadier i forskningsprocessen, så att de individer som tar del av studien 

ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om de val som gjorts under studiens gång (Patel & 

Davidson, 2003). I denna studie har tonvikt lagts på detta tillvägagångssätt, för att på så sätt 

upprätthålla en hög kvalitet.  

Genom att ha väsentlig kunskap inom det studerade området kan en hög kvalitet på intervjuerna 

upprätthållas (Patel & Davidson, 2003). I denna studie genomförs en omfattande litteraturstudie 

för att erhålla en kunskapsbredd som gör det möjligt att upprätta en relevant intervjuguide samt 

för att kunna föra en bra dialog med respektive respondent. En bred kunskap inom 

problemområdet kan dock bidra till en viss överkonfidens och partiskhet till korrektheten i den 

valda referensramen (Montgomery, 2006). För att hantera denna överkonfidens utformas en 

intervjuguide av mer allmän karaktär, utan ledande frågor. Intervjupersonerna får således stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Som en del av trovärdighetsbedömningen bereds studiens deltagare möjlighet att korrekturläsa 

samt godkänna det material där de själva är involverade, innan materialet publiceras och 

offentliggörs. Målsättningen med detta är att på förhand säkerställa att inga missförstånd eller 

vilseledande tolkningar har sker och att den insamlade informationen stämmer överens med 

deltagarnas egna erfarenheter och uppfattningar. Uppdelningen av det empiriska materialet 

genomförs då det anses föreligga en risk att kommunerna vill ta tillbaka eller lägga till 

information utifrån de andra kommunernas svar. 

Eftersom studien, genom djupintervjuerna, inte eftersträvar en direkt generalisering, ställs det 

högre krav på att det tydligt framgår varför just denna aspekt av den sociala verkligheten är av 

betydelse (Bryman, 2002). Genom att endast intervjua de personer som är direkt ansvariga för 

pensionsförvaltningen inom respektive kommun, når studien ut till de primära beslutsfattarna. 

Dessa torde vara bäst lämpade för att kunna erhålla relevant och tillförlitlig information om 

beslutsprocesser och faktorer som kan påverka beslutsfattandet.  

 

2.6 Forskningsetisk aspekt  
Det finns två grundläggande principer vad gäller forskningsetik, det ena är forskningskravet och 

det andra är individskyddskravet. Forskningskravet syftar till att upprätthålla hög kvalité inom 

forskningen, medan individskyddskravet är till för att försvara samhällets medlemmar mot 

oönskad insyn. Individskyddskravet är utgångspunkten för den forskningsetiska aspekten. 

(Vetenskapsrådet, 2001). Individskyddskravet uppfylls genom att intervjupersonerna i förväg är 

informerade om studiens syfte och är medvetna om att deltagandet är frivilligt. De kan välja att 

avbryta deltagandet om de så önskar. Det är dessutom nödvändigt att alla deltagarna ger sitt 

samtycke om deltagandet innan de innefattas i studien (Ibid.).  
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3. Teori 

Inledningsvis ger teoriavsnittet en presentation av relationen mellan risk och avkastning samt 

fördelarna med internationell diversifiering. Vidare presenteras faktorer som kan ha en 

påverkan på de kommunala pensionsförvaltarnas diversifieringsmöjligheter.   

3.1 Kommunal pensionsförvaltning i Sverige 
I slutet av nittiotalet övergick det svenska kommunala pensionssystemet från att vara 

avgiftsbaserat till att bli fonderat. Bakgrunden till genomförandet av förändringen var den 

kraftiga ökningen av antalet offentligt anställda i kombination med en åldrande befolkning 

(Palme, 2001).  

Tidigare var pensionssystemet förmånsbestämt, vilket innebar att de anställda fick en 

tjänstepension som motsvarade en bestämd procentsats av lönen (Jennergren, 2000a). 

Pensionsutbetalningar i sådana pensionssystem hanterades genom att kommunerna årligen tog 

in pensionsavgifter som motsvarade årets kommande utbetalningar. Detta innebar, med andra 

ord, att den aktiva generationen betalade direkt till den passiva och kommunerna kunde på sätt 

skapa ett fungerande pensionssystem utan att egentligen behöva spara till det (Stjernborg, 

2008). Problematiken med detta system grundar sig på att när pensionerna finansieras av 

efterföljande generationer, blir risken stor att det uppstår ett ohållbart läge när generationen 

inte är tillräckligt stor eller har tillräckligt stigande inkomstutveckling för att kunna täcka 

pensionsutbetalningarna (Kruse & Ståhlberg, 1992).   

I det nuvarande fonderade pensionssystemet avsätter istället kommunerna pengar löpande för 

varje anställd som används för att successivt bygga upp tillgångsportföljer (Jennergren, 2000b). 

Dessa portföljer ska sedan utgöra grunden för de kommande pensionsutbetalningarna, vilket 

innebär att varje generation fonderar medel till sin egen pension (Stjernborg, 2008). 

Övergången från det avgiftsbaserade pensionssystemet till det fonderade kan dock ställa till med 

problem, då dagens skattebetalare i praktiken får betala dubbelt, i form av kostnader både för 

den egna generationen samt för dagens pensionärer (Ibid.).  

Ur redovisningssynpunkt delas den kommunala pensionsskulden in i två delar. Den första delen 

består av pensionsrätter som tjänades in fram till 1997 och benämns vanligtvis inte som skuld 

utan som en ansvarsförbindelse, då den inte inkluderas i kommunernas balansräkningar. När 

utbetalningen av pensionsrätterna sker ska dessa redovisas som kostnader i resultaträkningen.  

Den andra delen utgörs av det pensionsåtagande som ackumulerats sedan början av 1998. Dessa 

åtaganden är inkluderade i balansräkningarna och redovisas där som en skuld. Det är denna 

skuldföring som är orsaken till att det uppstår fonderade pensionsmedel i kommunerna 

(Jennergren, 2000b).  Till skillnad från ansvarsförbindelsen redovisas dessa pensionsrätter som 

kostnader i takt med intjänande (Jennergren, 2000a).  

Redovisning enligt denna uppdelning benämns som blandmodellen och ska enligt Lagen om 

kommunal redovisning (KRL 1997:614) upprätthållas av samtliga svenska kommuner. Denna 

ligger i linje med god redovisningssed men ger inte en rättvisande bild av kommunernas 

ekonomiska ställning. Ett alternativt sätt att redovisa pensionsrättigheterna är att även 

inkludera ansvarsförbindelsen i balansräkningen. En sådan redovisning leder till en större andel 

fonderade medel, vilket ger en lägre soliditet, men resulterar i en mer rättvis bild av 

kommunernas ekonomi (Brorström et al., 2005). Samtidigt som blandmodellen lagstadgades 
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infördes även balanskravet som innebär att kommuner inte får gå med underskott, det vill säga 

att tillgångarna inte får underskrida skulderna (Jennergren, 2000a). 

Genom att införa det fonderade pensionssystemet byggs det upp fonder som motpost till 

kommunernas pensionsskulder (Jennergren, 2000b). Så länge utbetalningar för 

ansvarsförbindelsen kvarstår har kommunerna ökade pensionskostnader, se figur 1. I praktiken 

innebär detta att det under en lång tid framöver kommer finnas en betydande andel 

ofinansierade pensionsskulder i kommunerna som måste täckas (Stjernborg, 2008). 

Figur 1 Kommunala pensionsutbetalningar av ansvarsförbindelsen. 

 
Källa: Stjernborg, 2008 

3.2 Relationen mellan risk och avkastning 
Ett av de främsta koncepten som investerare använder sig av vid investeringsbeslut är den 

moderna portföljteorin. Teorin baserar sig på konceptet att investerare är väl medvetna om att 

det finns en positiv relation mellan risk och förväntad avkastning. I praktiken innebär detta att 

ju mer risk en investerare tar, desto högre avkastning förväntar sig investeraren erhålla. Den 

moderna portföljteorin bygger på ett antal antaganden som bland annat förutsätter att 

investerare fattar rationella beslut samt att de söker en hög avkastning men sätter säkerheten 

före sitt risktagande (Vinell et al., 2005).   

En tillgångs avkastning beräknas oftast i relation till den riskfria räntan, vilket motsvarar räntan 

på statsobligationer. Till viss del är det felaktigt att benämna statsobligationer som riskfria då 

det inte finns några helt riskfria tillgångar, det är dock oftast osannolikt att ett land går i konkurs 

vilket gör att benämningen riskfri tillgång accepteras. Den riskfria räntan motsvarar den högsta 

avkastningen, givet den lägsta möjliga risknivån, som en investerare kan erhålla och används 

därför ofta som ett jämförelsemått. Om investeraren vill erhålla en högre avkastning än den 

riskfria räntan, måste denne vara beredd att ta en högre risk genom investeringar i andra 

tillgångsslag (Damodaran, 2001).  

Så länge investeringar inte är helt riskfria kan det vara svårt att med säkerhet säga vilken 

avkastning tillgången kommer att genera. Eftersom beslut om placeringar måste fattas i förväg, 

kan den förväntade avkastningen under innehavsperioden skilja sig från den faktiska 

avkastningen. Det är denna skillnad som är källan till risk (Damodaran, 2001). Vid beräkning av 

en tillgångs risk kartläggs hur mycket tillgångens avkastning varierar från den genomsnittliga 

avkastningen. En liten variation indikerar att avkastningen överlag ligger nära genomsnittet och 
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ger förhållandevis tillförlitlig avkastning. En stor variation indikerar däremot att avkastningen 

tenderar till stora avvikelser, vilket innebär en mer osäker investering (Vinell et al., 2005). 

 

3.3 Vikten av diversifiering i tillgångsallokeringen  
När en investerare väljer att investera i en tillgång exponeras denna genast för olika risker. 

Dessa delas vanligtvis in i två olika former av risk: osystematisk och systematisk risk. Den 

osystematiska risken är ett resultat av tillgångars och industriers olika prestationer medan den 

systematiska är relaterad till hela marknadens prestation (Davis, 2005).  

Den moderna portföljteorin menar att dessa risker går att hantera genom att upprätta en 

diversifierad tillgångsportfölj med flera olika tillgångar vars avkastning inte är fullt korrelerade 

(Damodaran, 2001). Diversifieringseffekten uppnås när tillgångarnas inbördes 

avkastningsmönster skiljer sig åt, vilket leder till att den genomsnittliga avkastning ökar 

samtidigt som risknivån i portföljen förblir oförändrad (Chan-Lau, 2005), alternativt att en lägre 

risknivå uppnås till samma avkastning (Davis, 2005).  

Genom att hålla en inhemskt diversifierad tillgångsportfölj kan den osystematiska risken 

begränsas. Ju fler investeringsmöjligheter den inhemska marknaden erbjuder desto större är 

sannolikheten att lyckas eliminera den osystematiska risken i portföljen. En sådan diversifiering 

innebär dock inte att den systematiska, marknadsrelaterade risken elimineras. För att lyckas 

hantera marknadsrisken måste investeringarna spridas på den globala marknaden (Damodaran, 

2001).  

En möjlighet för pensionsfonderna att på längre sikt öka sina avkastningar är att vända sig till 

tillväxtsmarknaderna. Historiskt sett har avkastningen på dessa visat sig generera en högre 

avkastning än den som erhålls på de utvecklade marknaderna (Kimmis et al., 2002), vilket även 

framgår av figur 2. Detta talar för att tillväxtmarknaderna kan vara en källa för att återhämta 

förlorad avkastning. Det finns dock en baksida med denna utveckling eftersom marknaden visat 

sig vara betydligt mer volatil till följd av de omfattande kapitalflöden som taktiska investeringar 

medfört (Chan-Lau, 2005).  

Figur 2 BRIC-ländernas genomsnittliga avkastning i jämförelse med de utvecklande marknaderna 
under det senaste årtiondet.  

 

Källa: Bloomberg, 2010 
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Den ökade tillgången till den globala finansiella marknaden har bidragit till att förbättra 

pensionsförvaltarnas möjligheter att diversifiera sina portföljer genom investeringar på flera 

olika marknader (Chan et al., 2005). Dessa internationella investeringar har även visat sig kunna 

bidra till att skydda avkastningen mot inflation (Davis, 2005 och Griffin, 1998). Trots de positiva 

diversifieringseffekter som internationella allokeringar leder till, måste hänsyn tas till den 

ytterligare riskfaktorn som valutaexponering medför. Det finns dock argument som talar för att 

valutarisken mer än kompenseras av den ökade stabiliteten i portföljens avkastning som den 

internationella diversifieringen bidrar till (Davis, 2005).  

Även om väldiversifierade portföljer reducerar den totala risken, tenderar pensionsfonders 

allokeringar att frångå detta tillvägagångssätt. En anledning till denna, till synes, missgynnande 

tillgångsallokering kan bero på uppsatta restriktioner som påverkar pensionsfondens 

investeringar (Chan-Lau, 2005). 

 

3.4 Restriktioners påverkan  
Ur ett globalt perspektiv har den totala pensionsförvaltningen successivt ökat under de senaste 

årtiondena, då många länder valt att införa fonderade pensionssystem. Eftersom 

pensionsfondernas avkastning har en direkt påverkan på länders ekonomier, utvecklar 

ländernas myndigheter policys ämnade att skydda kapitalet (Hu et al., 2007).  

Vanligtvis förekommer två skilda regleringsutgångspunkter som ligger till grund för 

uppbyggnaden av pensionsfondernas placeringspolicys. Den första utgångspunkten baseras på 

strikta kvantitativa restriktioner där myndigheterna upprättar bestämda gränser för exempelvis 

hur stor andel av pensionsfonden som får vara placerad i angivet tillåtna tillgångsslag (SOU, 

2004). Upprättandet av restriktionerna bidrar till att olämpliga eller extrema investeringsbeslut 

förhindras (Hu et al., 2007).  

Den andra utgångspunkten är av ett mer kvalitativt slag och bygger på den så kallade 

aktsamhetsprincipen (”The prudent man rule”) (SOU, 2004). Enligt denna princip förväntas 

pensionsfondsförvaltare förvalta tillgångarna med samma omsorg, skicklighet och aktsamhet 

som en person i liknande ställning skulle göra vid driften av ett företag av liknande karaktär och 

målsättning (Galer, 2002). Indirekt innebär detta att pensionskapitalet ska förvaltas på ett klokt 

sätt, att kapitalet ska vara tillräckligt diversifierat samt spegla skuldsidans sammansättning. 

Aktsamhetsprincipen ger uttryck för att övergripande krav ställs, men sätter inga strikta 

begränsningar på tillgångsallokeringen (SOU, 2004).     

Trots de positiva effekter som en väldiversifierad portfölj medför, upprättas pensionsfonder där 

restriktioner begränsar möjligheten att uppnå sådana positiva effekter (Angelidis & 

Tessaromatis, 2010). Det har visat sig att pensionsfonder med kvantitativa restriktioner 

tenderar att allokera stora delar av sitt kapital i inhemska tillgångar, vilket leder till att den 

systematiska marknadsrisken ökar. Detta beror oftast på att det upprättas regleringar som 

begränsar den högst tillåtna andelen utländska tillgångar som en pensionsfond får investera i 

(Chan-Lau, 2005). En anledning till att utländska investeringar begränsas kan vara antaganden 

om att pensionsförvaltarna inte kan hantera valutariskerna på ett tillförlitligt sätt (Ibid.). 

Ytterligare en förklaring till dessa restriktioner kan vara att myndigheter, och i viss mån 

allmänheten, anser att inhemskt kapital bör investeras inhemskt (Ibid.).  Det finns även studier 
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som tyder på att institutionella traditioner styr investeringsbesluten, utan att ta hänsyn till vad 

som är optimalt (Mitchell et al., 2008).  

Kvantitativa restriktioner bör användas med försiktighet och det finns ett antal argument varför 

sådana investeringsbegränsningar bör undvikas. Genom att införa restriktioner där mininivåer 

för investeringarna anges, tvingas pensionsförvaltare att investera bestämda andelar av 

portföljen i särskilda tillgångskategorier. Detta leder i sin tur till att förvaltarna lämnas liten 

möjlighet att undvika olämpliga investeringar (Hu et al., 2007). Därutöver bör restriktioner som 

hindrar internationell diversifiering undvikas, eftersom det resulterar i att pensionsfonderna 

blir mer beroende av utvecklingen på den inhemska marknaden (Angelidis & Tessaromatis, 

2010).  

Införandet av investeringsbegränsningar i pensionsförvaltningen kan indikera att tillgångarna 

blir värderade utifrån deras individuella risknivåer, snarare än deras påverkan på den totala 

risken i pensionsfonden. Dessutom är investeringsbegränsningarna inte flexibla, vilket gör att 

restriktionerna inte kan anpassas efter snabba förändringar på den finansiella marknaden 

(Davis, 2005).  

Trots att restriktioner införs för att skydda kapitalet från att utsättas för alltför stort 

risktagande, finns det bevis för att investerare begränsar sig själva i stor utsträckning. Det har 

visat sig att pensionskapitalförvaltare tenderar till att vara alltför försiktiga i sina investeringar 

och genererar inte tillräckligt med kapital för att täcka pensionsutbetalningarna. En förklaring 

till detta tros vara att investerare vill undvika risken att bli stämda (Davis, 2005).   

Utöver restriktioners påverkan på diversifieringsmöjligheterna finns det även psykologiska 

aspekter som påverkar pensionsförvaltarna och är viktiga att beakta för att få en djupare 

förståelse för beslutsprocessen.  

 

3.5 Synen på offentlig verksamhet  
Under de senaste 25 åren har ett nytt koncept kallat New Public Management (NPM) 

introducerats inom den offentliga sektorn, vilket har påverkat synen på den offentliga 

förvaltningen. NPM är en inflytelserik uppsättning av flera olika managementtekniker som är 

hämtade från det privata näringslivet och som sedan applicerats på den offentliga sektorn. 

Införandet av NPM grundade sig på att regeringar ville modernisera och förbättra offentliga 

verksamheters ekonomiska resultat (Lapsley, 2009). Det finns dock kritik riktad mot NPM som 

säger att skillnaden mellan den offentliga och den privata sektorn är så stor, att affärspraxis inte 

kan appliceras på den offentliga sektorn (Boyne, 2002).  

Den huvudsakliga skillnaden mellan offentliga och privata organisationer är de olikheter som är 

förknippade med ägarförhållandet. Privata organisationer ägs av entreprenörer eller aktieägare, 

medan offentliga organisationer ägs kollektivt av medborgarna. Denna skillnad leder till 

ytterligare två olikheter inom det offentliga och privata. För de första, offentliga organisationer 

är till största del finansierade med skattemedel medan privata organisationer erhåller pengar 

genom avgifter som betalas direkt av kunderna. För det andra, är offentliga organisationer i 

större utsträckning kontrollerade av politiska krafter och inte av marknadskrafter. Med andra 

ord, de primära restriktionerna är satta av det politiska systemet mer än av det ekonomiska 

systemet (Boyne, 2002).  
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Huvudtanken med NPM är att fokusera på marknaden och genomföra olika organisatoriska 

förändringar i den offentliga sektorn som kan anses vara motiverade ur ett 

effektivitetsperspektiv (Lapsley, 2009). Dessa idéer ligger dock i konflikt med de traditionella 

politiska administrativa tankarna, vilka vanligtvis karakteriseras av flera mål och syften, vari 

den ekonomiska aspekten endast är en del av hela målbilden (Christensen et al., 2007).  

Mål och myndighetsbegränsningar påverkar hur strategiska beslut fattas i offentliga 

organisationer. Målen i offentliga organisationer är ofta otydligare än i privata organisationer 

och de offentliga verksamheterna framhäver i större omfattning faktorer såsom säkerhet och 

rättvisa (Nutt, 2005). Av denna anledning blir hanteringen av risker ofta föremål för dolda eller 

öppna strategier av politiska aktörer som försöker uppnå sina mål, vinna förtroende eller stöd 

hos allmänheten (Boholm, 2003). När det gäller risker som kan påverka människors hälsa och 

välbefinnande, kan allmänhetens oro för dessa leda till att myndigheternas legitimitet och 

tillförlitlighet utsätts för intensiva ifrågasättningar (Ibid.). 

Eftersom organisationer inom den offentliga sektorn måste bedriva sina verksamheter med full 

insyn för kritiker och andra övervakande aktörer, såsom media, undviker offentliga beslutfattare 

tillvägagångssätt som anses kontroversiella. Detta leder till att beslutsfattare inom den offentliga 

sektorn tenderar att vara känsliga för risktagande (Nutt, 2005). Till skillnad från den privata 

sektorn får risken att misslyckas oproportionell påverkan på offentliga verksamheter. Det har 

inte så stor betydelse att man lyckas i 99 procent av fallen, eftersom all uppmärksamhet faller på 

den kvarvarande procenten om man misslyckas (Behn, 1998). 

Offentlig verksamhet tenderar även att vara mer riskavers än privat, något som kan förklaras av 

att verksamheterna finansieras av skattemedel (Boyne, 2002). Dessa verksamheter är allmänt 

förstådda att ha en moralisk skyldighet att inte införa risker på den ovetande allmänheten. Olika 

institutionella kontexter är dock helt avgörande för hur risker uppfattas och hanteras, vilket 

innebär att det inte finns något enhälligt rationellt sätt att uppfatta risker på (Boholm, 2003). 

Dessutom påverkas de enskilda individernas riskbedömningar av subjektiva dimensioner såsom 

kunskap, kännedom, vana och personlig kontroll (Bazerman & Moore, 2009). 

 

3.6 Bias – grunden till selektivt tänkande 
Den moderna portföljteorin förutsätter att individer är fullt rationella i sitt beslutsfattande. Det 

finns dock studier som talar emot detta antagande (Slovic et al., 1980 och Tversky & Kahneman, 

1973). Vid beslutsfattande kan det uppstå situationer där det varken finns tillräckligt med 

kunskap eller tillgängliga svar i omgivningen, vilket kan resultera i att bedömningen blir baserad 

på subjektiva antaganden. Vid subjektivt beslutsfattande tenderar människor att använda sig av 

tumregler för att finna underlag till sitt beslutsfattande (Lundh et al., 1992). Dessa tumregler är 

effektiva, tidsbesparande och vanligtvis användbara, men kan leda till omfattande systematiska 

fel, så kallade bias, där beslutsfattare tar snedvridna eller partiska beslut som inte är i linje med 

rationalitet (Bazerman & Moore, 2009).  

Att skapa en förståelse för hur individer uppfattar olika finansiella tillgångars underliggande risk 

är därför grundläggande för att förstå hur själva investeringsbesluten fattas. Denna förståelse 

möjliggör för pensionsförvaltare att undvika bias och därmed fatta kloka beslut (Wang et al., 

2009). 
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3.6.1 Överkonfidens 

Överkonfidens är ett psykologiskt bias som belyser individers tendens att övervärdera sina 

kunskaper, kompetens och korrektheten i informationen när de gör sina bedömningar. Detta 

bias uttrycker sig i form av att individen söker bevis som stödjer det egna antagandet, vilket 

ökar den upplevda sannolikheten för en händelse, medan de bevis som talar emot ges för låg 

sannolikhet (Montgomery, 2006). Denna överkonfidens kan leda till problem, eftersom 

beslutsfattaren söker mer stöd för den egna tron, istället för att leta efter motargument som kan 

innefatta relevant information för beslutsfattandet (Slovic et al., 1980).  

Överkonfidens kan även bidra till övervägande inhemska tillgångsallokeringar. En orsak till 

detta beteende kan vara att pensionsförvaltare anser sig ha bättre information om tillgångar 

som de är bekanta med, vilket leder till att de blir överoptimistiska och undervärderar de risker 

som är förknippade med bekanta tillgångar (Wang et al., 2009). Ett exempel på detta är att 

inhemska tillgångar betraktas som mer lönsamma och förknippas med mindre risk än 

motsvarande internationella tillgångar, även om så inte är fallet (Kilka & Weber, 2000). Denna 

tendens till överkonfidens kan även uppmärksammas på svenska pensionsallokeringar, där 

beslutsfattare ofta väljer att allokera största delen av sitt kapital i svenska tillgångar (Karlsson & 

Nordén, 2007). En annan förklaring till de övervägande inhemska tillgångsallokeringarna kan 

vara det nära förknippade Home bias.  

3.6.2 Home bias  

Institutionella investerare påverkas ofta av statligt upprättade restriktioner som begränsar 

tillgångsallokeringen till den inhemska marknaden. De senaste årtiondena har dock flertalet 

länder lättat på dessa restriktioner, vilket har ökat möjligheterna för internationella 

investeringar. Trots avsaknaden av officiella restriktioner tenderar pensionsförvaltare att 

fortsätta investera övervägande kapital på den inhemska marknaden, ett fenomen som kallas 

Home bias (Driessen & Laeven, 2007). Home bias innebär att en investerares portfölj består av 

en mindre andel utländska tillgångar än vad den moderna portföljteorin förespråkar, utifrån 

tillgängliga tillgångars risk och avkastning (Babilis & Fitzgerald, 2005). 

Home bias kan leda till uppkomsten av koncentrerade allokeringar inom vissa marknader eller 

industrier, vilket kan ha en stor påverkan på pensionsportföljens risknivå (Kang & Melas, 2010). 

När förvaltaren väljer att allokera övervägande delen av kapitalet på den inhemska marknaden 

leder det till att den systematiska risken ökar och att portföljen blir beroende av utvecklingen på 

denna marknad. Om de sedan väljer att även koncentrera sig till vissa industrier, ökar även den 

osystematiska risken i portföljen (Damodaran, 2001). Ur ett historiskt perspektiv har ”Home 

bias”-allokeringar visat sig ge en högre volatilitet och öka risken för att utsättas för osannolika, 

extrema händelser jämfört med en globalt diversifierad pensionsportfölj. Dessutom uppstår det 

betydande alternativkostnader, då investeringsmöjligheterna utanför den inhemska marknaden 

inte tas tillvara (Kang & Melas, 2010).  

Home bias kan förklaras av både rationella och irrationella faktorer. Home bias vid 

kapitalinvesteringar kan vara ett resultat av ett aktivt investeringsbeslut där de vanligast 

förekommande argumenten för att investera inhemskt är: 

- Internationella marknader är svåråtkomliga  

- Inhemska investeringar utgör en bättre matchning till inhemska skulder 

- Internationella investeringar är mer riskfyllda till följd av valutarisken  
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Argumentet att internationella marknader är svårtåtkomliga är vagt, eftersom tillgången till och 

integrationen med dessa marknader har ökat markant under de senaste årtiondena. Genom den 

förenklade tillgången till utländsk information, den gradvisa avvecklingen av utländska 

investeringsrestriktioner och den förbättrade likviditeten på marknaden har det lett till att 

pensionsförvaltare i dagsläget har bättre tillgång till många internationella marknader, 

däribland tillväxtmarknader (Kang & Melas, 2010).   

När det gäller det andra argumentet håller somliga fast vid att en högre andel inhemska 

allokeringar utgör en bättre säkring för de inhemska skulderna (Subramanian et al., 2009). I de 

fall där avsikten med investeringarna är att immunisera eller matcha tillgångarna mot 

pensionsskulderna, anses inhemska tillgångar kunna bidra till en bättre matchning, vilket i sin 

tur resulterar i att utländska tillgångsallokeringar undviks (Davis, 2002). Sett ur ett 

matchningsperspektiv utgör obligationer en bättre matchning mot pensionsskulden än aktier, 

eftersom obligationerna ger ett säkrare likviditetsflöde. Däremot innebär en sådan allokering att 

pensionsförvaltaren går miste om den tillväxtpotential som aktiemarknaden kan erbjuda 

(Subramanian et al., 2009).  

Givet att pensionsinvesteringarna sker på lång sikt, bör det tredje och sista argumentet inte ses 

som ett problem. Utifrån ett långsiktigt perspektiv har valutarisken ingen direkt påverkan på 

portföljens risk- och avkastningsprofil, även om det på kort sikt kan förekomma volatilitet i 

valutaexponeringarna (Kang & Melas, 2010). Pensionsförvaltare som är bekymrade över denna 

kortsiktiga valutarisk kan välja att säkra sin valutaexponering, vilket gör att de internationella 

tillgångarna inte medför någon ytterligare risk för pensionsportföljen (Davis, 2002).  

 

3.7 Återspegling av teoriavsnittet 
Den kommunala sektorn står inför en framtid där den förväntas agera förvaltare för sina 

fonderade pensionsmedel. Detta innebär att de ansvariga för förvaltningen i respektive kommun 

måste fatta beslut om hur dessa pensionsmedel ska investeras. Portföljteori förespråkar 

rationellt beslutsfattande för att kunna upprätta effektiva portföljer med maximerad förväntad 

avkastning i förhållande till den tagna risken. Rationellt beslutsfattande behandlar hur beslut 

bör fattas, dock lyckas begreppet inte fånga hur besluten faktiskt fattas. Beslutsprocesser inom 

offentlig verksamhet är komplexa och påverkas av många olika faktorer. Detta resulterar i att 

det slutgiltiga beslutsfattandet kan frångå det som den moderna portföljteorin anser vara 

rationellt.  

  



18 

 

4. Empiri 

Avsnittet presenterar resultatet av de genomförda intervjuerna. Detta underlag möjliggör en 

djupare insikt i vad som påverkar respondenternas beslut vid val av tillgångsallokeringar. Det 

presenterade resultatet i kombination med det teoretiska ramverket utgör sedan grunden för 

studiens slutsats.  

4.1 Grundläggande filosofier i pensionsförvaltningen 
 
Figur 3 Respektive kommuns tillgångsallokeringar i procent. 

 
Källa: Bilaga 4 

Som figur 3 visar, utgör räntebärande tillgångar den största andelen av kommunernas portföljer. 

Däremot finns det uppenbara skillnader i hur kommunerna väljer att allokera sitt 

pensionskapital, där vissa av kommunerna har valt att tillföra aktier till sin tillgångsportfölj för 

att nå ökad avkastning som kan användas till fullföljandet av pensionsåtagandena.  

Stockholms Stad poängterar att för att livbolaget ska kunna betala ut de utlovade 

pensionsåtagandena till kommunbolagen måste de veta hur tillgångarna ska investeras. De har 

därför valt att genomföra en så kallad ALM-studie. Denna ger svar på vilken fördelning mellan de 

olika tillgångsslagen som kan vara lämplig att ha för att uppnå en viss avkastning vid en viss 

risknivå. I enlighet med studiens resultat har de därför valt att investera 79 procent i 

räntebärande tillgångar som ger en säker avkastning. Utöver detta har de valt att investera 20 

procent i aktier, eftersom en viss risk måste tas för att få den avkastning som krävs för att 

uppfylla pensionsåtagandena. De understryker att de inte vill ha en alltför hög andel aktier och 

menar att ”andra kanske har en högre andel aktier, men det gör även att volatiliteten blir högre… 

vi vill inte ta mer risk än vad vi behöver för att nå en erforderlig avkastning”.   

Både Västerås Stad och Linköpings Kommun har valt att investera nästan hälften av sina 

portföljer i aktier. Västerås motiverar allokeringen med att ”… dagens räntor på obligationer är 

så låga att när räntorna sedan går upp, vilket de kommer att göra, kommer obligationerna tappa 

värde vilket gör att investeringen inte blir någon lysande affär”. Därför har de idag en större andel 

aktier och en mindre andel räntebärande tillgångar, än vad de normalt har i sin 

pensionsförvaltning. De menar att detta är rätt tillvägagångssätt när räntorna är låga, trots att 



19 

 

det resulterar i att risken i portföljen ökar. Linköpings Kommun har däremot inte anpassat sin 

portfölj efter marknadens förändringar såsom Västerås Stad, utan har istället valt att ha en 

”fördelning mellan tillgångsslagen som bestämdes redan 1998… och har sedan legat stilla i ett 

antal år… då de här tillgångsslagen har presterat ett godtagbart resultat”. Vid avsättningar till 

pensionsförvaltningen strävar de efter att upprätthålla den bestämda fördelningen och kapitalet 

fördelas mellan tillgångarna utifrån tillgångarnas aktuella marknadsvärde. Detta 

tillvägagångssätt innebär att när marknadsvärdet på aktierna sjunker kommer mer kapital att 

investeras i aktier för att återställa fördelningen. En anledning till att de använder sig av denna 

metod är bland annat att portföljen inte tidigare haft några avkastningskrav, något de planerar 

att införa framöver. 

Uppsala Kommun skiljer sig väsentligt från de övriga kommunerna, då de helt avstår från att 

investera i aktier. Kommunen har sedan gammalt haft som filosofi att investera så säkert som 

möjligt, vilket avspeglar sig i att portföljen enbart består av räntebärande tillgångar. De förklarar 

att genom det minskade risktagandet, minskar även den erhållna avkastningen. Uppsala 

Kommun säger att de har kommit till insikt i att denna placeringsfilosofi inte är optimal med 

hänsyn till pensionsförvaltningens placeringshorisont. De har därför för avsikt att bredda 

portföljen genom investeringar i andra tillgångsslag såsom aktier och råvaror. De har även en 

aktiv plan att framöver starta ett samarbete med de andra kommunerna i länet för att 

möjliggöra för mer riskfyllda investeringar.  

Även om tillgångsallokeringarna skiljer sig åt, har samtliga intervjuade kommuner uttryckt att 

de har en riskavers syn på sin pensionsförvaltning. De väljer hellre en låg risk än en hög 

avkastning. Västerås Stad poängterar att pensionsinvesteringar ”… i grund och botten är 

skattepengar, så risktagandet står inte högst på agendan. Snarare ska det vara lagom avkastning 

till ganska låg risk. Det är inte kul att gå ut till skattebetalarna och säga att vi måste höja skatten 

för att pensionsförvaltningen har gått åt skogen”. Uppsala Kommun uttrycker sig på ett liknande 

sätt och menar att ”hela andemeningen med pensionsförvaltningen talar om riskspridning och 

riskminimering, man vill inte spekulera med de framtida pensionspengarna”. Stockholms Stad 

belyser också sitt riskaversiva perspektiv och förklarar att ”tanken är att vi ska försöka leva upp 

till de åtaganden som vi har och … vi har som ambition att vi ska uppnå detta med minsta möjliga 

risk”.  
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4.2 Investeringar på den svenska marknaden 
 

 Tabell 3 Kommunernas fördelning mellan svenska och internationella tillgångar.  

 
Källa: Bilaga 4 

Som framgår av tabell 3, investerar samtliga kommuner en betydligt mindre del av den totala 

pensionsportföljen i internationella tillgångar. Istället väljer de att fokusera pensionskapitalet på 

den svenska marknaden. Kommunernas förklaringar till de övervägande inhemska 

allokeringarna skiljer sig, men samtidigt går det att urskilja vissa likheter i deras synsätt på 

investeringarna. 

Alla intervjuade kommuner poängterar riskerna med valutahantering som motargument till 

internationella investeringar. Stockholms Stad menar att det går att se valutaexponeringen som 

ett tillgångsslag som kan öka avkastningen, dock anser de själva att valutaexponering inte bör 

vara för stor, då det utgör en onödig riskkomponent. De poängterar också att den historiska 

utvecklingen på den svenska marknaden har varit betydligt bättre än utomlands, vilket 

resulterat i att de ändrat sina aktieallokeringar från en majoritet i utländska till en majoritet i 

svenska aktier. Slutligen förklarar de att pensionsåtagandet är svenskt och att det följer den 

svenska inflationen. Därför är det fördelaktigare att investera i svenska realräntor.   

Västerås Stad poängterar att det enbart är valutarisktänk som gör att bara elva procent av 

portföljen utgörs av globala investeringar medan den resterande delen utgörs av svenska 

investeringar. ”Våra tillgångar och intäkter är i svenska kronor, våra skulder och 

pensionsåtaganden är i svenska kronor, alltså placerar vi i svenska kronor. Allt vi gör globalt har 

valutarisk” . De förklarar även att internationella investeringar, både på gott och ont, tillför en 

risk till portföljen.     

Även Linköpings Kommun tar upp problematiken kring valutarisker, men den främsta 

anledningen till att de allokerat största delen av sitt pensionskapital på den svenska marknaden 

är, ”trassel”. Att göra affärer med utländska företag kan medföra en del komplikationer och de 

poängterar att ”skriva avtal med ett utländskt företag är inget nöje. Att få ett åttasidigt avtal med 

tiopunktig stil på affärsengelska är inget skojigt, därför undviker vi den typen. Det är enklare att 

umgås med svenska företag, vi får svenska avtal tillbaka och en svensk överenskommelse”. 

Linköpings Kommun hänvisar till pensionsförvaltningens placeringsriktlinjer och förklarar att 

”placeringar får endast göras i sådana instrument där kommunen har förståelse för vilka risker 

placeringen medför”.  
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Ytterligare en förklaring som Linköpings Stad ger är den politiska aspekten. Politikerna måste 

stå till svars för de investeringar som genomförs. Det är lättare för politiker att förklara och 

motivera svenska tillgångars värdeminskningar när det är nedgång i den svenska ekonomin. När 

Sverige utsätts för olika kriser blir uppmärksamheten stor i media, vilket ökar allmänhetens 

förståelse. Om däremot kommunen väljer att investera en större del av kapitalet i internationella 

tillgångar och värdet på dessa minskar samtidigt som den svenska ekonomin går bra, är det inte 

lika enkelt att föra en diskussion om varför pengar går förlorade på den internationella 

marknaden. I svenska medier får inte internationella nedgångar samma uppmärksamhet och 

nedgångar på dessa marknader är därför oftast svårare för politikerna att motivera. 

Uppsala Kommun har i dagsläget inga utländska investeringar. När de nuvarande 

investeringarna genomfördes fanns det en osäkerhet kring hur mycket pengar som skulle sättas 

av och det ansågs då att den tryggaste investeringen var att investera kapitalet i svenska 

obligationer. ”En ränteplacering i en fallande räntemarknad har ju visat sig, med hänsyn till den 

krasch som var 2008, vara väldigt trygg och säker och har gett en bra utdelning också, relativt 

andra, men det visste man ju inte då”. Eftersom Uppsala Kommun endast investerat i svenska 

obligationer utsätts de inte för någon valutarisk, dock poängteras det att valutarisk inte enbart 

förknippas med internationella investeringar utan att även den svenska börsen är utsatt för 

valutaexponering. 

 

4.3 Diversifiering i pensionsförvaltningen 
Uppsala Kommun inleder diversifieringsdiskussionen med kommentaren ”Vi försöker sprida 

risken genom att söka okorrelerade placeringar, de som har låg korrelation med varandra. Det har 

visat sig att de som har portföljförvaltning fördelad på olika tillgångsslag … får över tid en lägre 

risk och får faktiskt en högre avkastning också”. Uppsala Kommun har en medvetenhet om de 

fördelar som diversifiering kan medföra, men hitintills har de endast investerat i räntebärande 

tillgångar till följd av den tidigare investeringsfilosofin. Dock poängteras det ”att bara ha en 

ränteplacering är också en väldig risk. Du har bara ett enda tillgångsslag att vila på och när 

räntan har gått ner har avkastningen minskat drastiskt. När vi vidareutlånar till våra bolag lånar 

vi på de villkor som vi skulle möta på marknaden, med ett påslag på 10 till 15 punkter. Det innebär 

att vi har legat på en avkastning på 1 procent per år. Det är ju ingen jättehit. Det kan man inte 

försvara, även fast det har varit tryggt, när man med enkla instrument kanske hade kunnat nå 4 

procent utan att öka risken särskilt mycket”.  

Uppsala Kommun visar ett intresse för att investera i tillväxtmarknader. I första hand söks 

fonder som är breda, uppfyller de etiska krav som ställs av politiken, men som även kan visa på 

en bra historisk utveckling, där avkastningen har varit positiv över konjunkturcyklerna.  

Slutligen poängterar Uppsala Kommun att de ställer sig kritiska till synen på den inhemska 

marknaden som säker och menar att ”stockholmsbörsen är volatil, kanske en av de mest volatila 

börserna i världen och man måste kliva utanför den … för att få effektivitet”. 

Linköpings Kommun framhåller att ”det är klart att ur riskspridningssynpunkt är det en fördel 

ifall vi kan fördela tillgångarna över hela världen, eller åtminstone en större del än vad vi har 

idag”. De understryker dock att fokus inte enbart ligger på riskspridningen, utan menar att 

relationen mellan politiken och allmänheten även påverkar valet av allokering. Politiker är 

kluvna till att investera på internationella marknader, då det kan motverka utvecklingen på den 
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svenska marknaden. Även om det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att investera på den 

internationella marknaden, kan det vara svårt för politikerna att stå bakom ett sådant beslut. 

När det gäller synen på investeringar i utvecklingsländer menar Linköpings Kommun att det är 

där avkastningen finns, men att andelen investeringar på sådana marknader måste vara väl 

avvägda, så att politikerna både kan motivera och försvara investeringarna. ”En arbetare står 

och säger - varför investerar ni inte i vårt företag eller i teknisk utveckling i Sverige istället för i 

Indien när de konkurrerar med oss? … Det måste finnas en balans för politikerna så de kan 

motivera en rimlig andel … det gäller inte mot oss tjänstemän men mot politiken, de har ett annat 

ansvar än rent finansiellt i denna fråga.   

Stockholms Stad har valt att följa resultatet från den genomförda ALM-studien. De menar att 

studien tar hänsyn till hur olika tillgångar korrelerar med varandra och att diversifieringen 

därmed blir tillgodosedd. Stockholms Stad anser att de har en tillräckligt stor andel 

internationella tillgångar, men det slutgiltiga resultatet, som studien och placeringarna 

genererar, återstår att se. De säger att det inte är en nödvändighet att göra specifika allokeringar 

för att nå ut till tillväxtländernas utveckling, utan menar att deras investeringar i globala index 

är tillräckliga för detta ändamål. ”Vi har inte tagit några aktiva vikter förutom att vi har sagt att 

Sverige är relativt tungt med tanke på att åtagandet är svenskt”. Vidare belyser de vikten av att 

ha en kostnadseffektiv förvaltning, då de inte vill att stora delar av kapitalet ska läggas på 

avgifter. En aktör med en omfattande kapitalförvaltning har större möjligheter att kunna pressa 

ner priserna på förmånligare nivå, där varje punkt är av betydelse.  

Västerås Stad anser att de är måttligt diversifierade. Deras portfölj består inte enbart av en 

räntefond eller en aktiefond utan de väljer att diversifiera sig inom tillgångsslagen. Exempelvis 

investerar de i tre olika räntefonder, varav två liknar varandra och den tredje, som är störst, har 

en helt annan filosofi än de andra två. I framtiden tror de att deras investeringar kommer 

kompletteras med globala, strukturerade obligationer som följer ett index och på så sätt kan de 

lyckas diversifiera sin portfölj ytterligare. I dagsläget är det inte tillåtet för kommunen att 

investera i tillväxtmarknader, trots att de själva anser att det är på denna marknad som 

avkastningsmöjligheterna finns, både nu och framöver. De uttrycker dock en förhoppning om att 

dessa begränsningar ska upphävas inom en snar framtid.  

 

4.4 Restriktioner  

4.4.1 Upprättandet av restriktioner 

Samtliga respondenter är mer eller mindre delaktiga i upprättandet av respektive kommuns 

finanspolicy. I Västerås Stad är det främst finanschefen som utformar policyn, men innan policyn 

lämnas iväg för godkännande anlitas externa konsulter som granskar innehållet samt lämnar 

synpunkter på potentiella förändringar. I Linköpings Kommun däremot, sker en dialog mellan 

ekonomidirektören och externa konsulter för att fastställa ett lämpligt innehåll. Utifrån denna 

dialog bygger konsulten upp en finanspolicy som sedan kommuniceras till politikerna. Än en 

gång poängterar de att politikerna måste förstå var placeringarna genomförts och vilka risker 

som dessa förknippas med, eftersom det är politikerna som har det yttersta ansvaret. 
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Stockholms Stad arbetar på ett lite annorlunda sätt. Där lägger ALM-studiens resultat grunden 

för policyns riktlinjer och restriktioner. Vid utförande av ALM-studien fastställs en accepterad 

risknivå för portföljen, som sedan utgör grunden för vilka kombinationer av finansiella 

tillgångar som är möjliga att matcha mot pensionsskulden. Dessa olika kombinationer skapar 

sedan ett spann som styr utformandet av finanspolicyns restriktioner.  

Till skillnad från de övriga tre kommunerna har Uppsala Kommun valt att utgå från en bred 

grund, där finanspolicyn endast preciserar ansvarsfördelningen samt hur olika risker ska 

hanteras. Den främsta skillnaden är att Uppsala Kommun inte har några specifika riktlinjer eller 

restriktioner att agera efter när det gäller pensionsförvaltningens tillgångsallokering. Istället 

uppmanar policyn endast att placeringar bör förvaltas så att högsta möjliga avkastning till lägsta 

möjliga risk skapas.  

Det är inte enbart Uppsala Kommun som uppmanas att hålla nere risktagandet. Vid 

upprättandet av finanspolicys och riktlinjer menar samtliga kommuner att de påverkas av att de 

ständigt förväntas sträva efter att ta så liten risk som möjligt, istället för att maximera 

avkastningen. Exempelvis säger Linköpings Kommun att ”det är politikens huvudlinje till oss att 

vi inte ska förlora pengarna, det gör inget om man inte vinner hög avkastning, men man ska inte 

förlora. För det är det som politikerna påverkas negativt av ... att ha bidragit till att slösa allmänna 

medel. Det är väldigt stort fokus på att inte maximera avkastningen utan vi ska minimera 

riskerna”.  

4.4.2 Restriktioners påverkan på valet av tillgångsallokering 

Samtliga kommuner som har restriktioner i sin pensionsförvaltning anser att deras val av 

tillgångsallokeringar påverkas av de uppsatta restriktionerna. En del av kommunerna anser 

dock att detta inte är något hinder för att kunna erhålla en optimal tillgångsportfölj.  Stockholms 

Stad har satt sina restriktioner i enlighet med den genomförda ALM-studien. Av denna anledning 

anser de att restriktionerna inte har någon påverkan på valet av allokeringar så länge 

restriktionerna följer studiens resultat.  ”Vi känner att de limiter som vi har är väl avvägda även 

efter upp- och nedgångar på marknaden. Det är inte så att det är en begränsning, utan det är 

snarare ett stöd”. Emellertid poängterar de att under extrema förändringar på marknaden, 

såsom finanskriser, kan de tillgångsslag som studien förespråkar frångå vad kommunen anser 

vara ett optimalt tillgångsval, givet det rådande marknadsläget. De förklarar att vid sådana 

tillfällen måste det göras ett ställningstagande huruvida de befintliga limiterna är tillräckliga 

eller om de bör frångås för att undvika att risken varierar alltför mycket.  

Västerås Stad drar slutsatsen att pensionsförvaltningen helt och hållet styrs av restriktionernas 

gränser. De understryker att restriktioner ”är ett måste, annars riskerar vi att bli halshuggna … 

finns det inget regelverk … om risken man får ta, vore det en helt korkad organisation, alternativt 

att man är helt dumdristig som sätter sig på ett jobb där det inte finns några limiter eller gränser, 

det måste finnas”. Emellertid belyser de att det tar ett tag att uppdatera restriktioner och 

riktlinjer, vilket resulterar i att det kan vara svårt att hinna anpassa de önskade förändringarna 

till det rådande marknadsläget när marknaden svänger. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

vissa fördelaktiga affärer inte går att genomföra till följd av de uppsatta restriktionerna. Trots att 

genomförandet av restriktionsförändringar är trögt menar de att fördelarna överväger.    
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Linköpings Kommun konstaterar att restriktioner har en stor påverkan på valet av 

tillgångsallokeringar. Eftersom de styrs av politikerna, som vill att de ska minimera risken i 

förvaltningen, leder det till en stor andel investeringar i obligationer. Ytterligare en drivkraft 

från politikerna är att de ska kunna förstå och förklara varför investeringarna är genomförda, 

vilket leder till övervägande investeringar på den svenska marknaden. De menar att genom 

styrningar uppstår det begränsningar och om dessa har en negativt eller positiv påverkan på 

förvaltningen kan vara svårt att avgöra. ”Ser man det strikt så kanske avkastningen skulle öka om 

vi kunde överstiga vissa maxgränser, men det begränsar ju ibland också på ett positivt sätt, alltså 

att vi inte riskerar för mycket”. 

Uppsala Kommun har i dagsläget inga uppsatta restriktioner som kan påverka 

pensionsförvaltningen. Kommunen anser dock att det bör finnas ett särskilt regelverk som 

skapar trygghet både för dem själva och gentemot politikerna inom sådana områden som de 

normalt inte arbetar med eller har en stor kunskap om. När kommunen rekryterar personal är 

det förhållandevis få som har erfarenhet inom finans- och placeringsmarknaden. Därför vill de ta 

hjälp av oberoende konsulter som kan skapa regelverket för förvaltningen. Regelverket ska 

sedan kunna överlåtas på en extern förvaltare som har en bättre kompetens inom området än de 

själva. De framhäver att ”regelverk ofta baseras på basis av kunskapen, hur det har gått, hur det 

har varit … det är då självklart att man kan missa att det händer någonting på marknaden som 

man inte har förutsett och då har oftast instruktionerna inte klarat av detta”.  De förklarar även 

att det är viktigt att kommunen ger de externa förvaltarna en skyldighet att återrapportera, ta 

ansvar och initiativ, om de anser att regelverket är otillräckligt.   

Samtliga kommuner är överens om att det måste finnas restriktioner för pensionsförvaltningen. 

De utgör ett regelverk och ett styrdokument för hur beslut ska fattas, vilka risker som får tas, 

vilka tillgångsslag som accepteras och hur stor del av portföljen som dessa får utgöra. Som 

Västerås Stad poängterar ”ingen förvaltar pengar om man inte får ett regelverk som säger vad jag 

får göra. Den som gör det är korkad!” 

Både Västerås Stad och Linköpings Kommun tror att de hade valt att investera på ett annat sätt 

om restriktionerna inte var givna. Västerås Stad skulle välja att ta en högre risk och ha en större 

andel aktier, då placeringshorisonten är så långt fram i tiden. Å andra sidan poängterar de att 

avsaknaden av restriktioner inte skulle resultera i ett sådant stort risktagande därför ”att föreslå 

det här och vilja stå för det gör ingen normal människa, då tar man för stora risker med 

allmänhetens pengar”. Linköpings Kommun tror att valet av investeringar skulle hamna relativt 

nära dagens allokeringar, men att portföljens kapital och utformande skulle anpassas mer till 

den potentiella marknadsutvecklingen. Oberoende av restriktionernas existens skulle 

politikerna ha en påverkan på valet av tillgångsallokeringar. Stockholms Stad anser istället att 

deras befintliga restriktioner är optimala och att deras tillgångsallokeringar därför inte skulle 

skilja sig om dessa restriktioner avskaffades.  
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4.5 Synen på risk och riskhantering 

4.5.1 Skillnader mellan privat och offentlig sektor 

Gemensamt för alla kommunerna är att de anser att det finns en uppenbar skillnad mellan den 

offentliga och den privata sektorns pensionsförvaltning. Den främsta skillnaden ligger i att den 

kommunala pensionsförvaltningen finansieras med skattebetalarnas pengar. En annan skillnad 

som de belyser är att privata företag till stor del styrs av hur resultatet påverkas skattemässigt, 

medan kommuner inte berörs av denna problematik. 

Västerås Stad diskuterar problematiken med att det är skattebetalarnas pengar som investeras 

och att det resulterar i ett lägre risktagande. De menar att ”ingen kommun vill hamna på 

förstasidan till följd av tvivelaktiga investeringar i riskfyllda tillgångar”. Även Linköpings 

Kommun belyser denna ovilja att bli uppmärksammad i media, och menar att ju närmre 

politikerna och kommunen står varandra, desto större blir direktansvaret gentemot 

allmänheten. Så länge investeringarna utvecklas på ett positivt sätt är det ingen som reagerar, 

men när utvecklingen är negativ, löper kommunen större risk att exponeras i media om de 

ertappas med alltför riskfyllda investeringar.  

Uppsala Kommun belyser ett annat perspektiv på skillnader i risktagande mellan offentlig och 

privat pensionsförvaltning. De menar att kommuners begränsade kapital i kombination med den 

förutbestämda åtagandetiden resulterar i att de blir mer benägna att undvika risk. ”Eftersom 

privata pensionsförvaltare har längre placeringshorisont, kan de ta en mycket större risk i sin 

förvaltning”. 

Stockholms Stad tror att den kommunala världen inte är lika van vid kapitalförvaltning som den 

privata sektorn. De förklarar att det främst är tillgångarnas värdeförändringar som ställer till 

problem då kommuner måste följa det uppsatta balanskravet där kommunens resultat inte får 

understiga noll. ”Har kommunen en kapitalförvaltning som ena året visar ett positivt resultat och 

andra året ett negativt, är det viktigt att ha en rejäl förståelse för värdeförändringarna, eftersom 

det är skattebetalarnas pengar som investeras”. De tillägger att kommuner är mer restriktiva och 

att det kan vara svårare att hantera sådana värdeförändringar i en kommunal värld i jämförelse 

med en privat.  

4.5.2 Utveckling mot privata sektorn  

Samtliga kommuner anser att det finns en poäng med att anamma den privata sektorns syn på 

att effektivisera verksamheten, även om de förhåller sig till det på olika sätt i respektive 

kommun.  

Stockholms Stad belyser att den offentliga sektorn försöker anamma de redovisningsregler som 

den privata sektorn använder sig av, men menar att omständigheter såsom skattebefrielse gör 

att redovisningsreglerna inte blir direkt applicerbara. De framhäver även att Stockholms Stad 

har kommit långt i sin utveckling när det gäller uppföljning och användning av styrprocesser 

inom verksamheten, vilket normalt sätt är av stor betydelse inom den privata sektorn. Slutligen 

klargör de att kommuner i större utsträckning håller på att utvecklas mot den privata sektorn 

inom ett flertal områden, en utveckling som de tror kommer att fortsätta.  
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Uppsala Kommun förklarar att de bedriver sin verksamhet utifrån ett verktyg som kallas 

utmanarrätt. Detta betyder att deras egna, kommunala bolag utmanas av andra bolag på 

marknaden genom en offentlig upphandling. Genom denna konkurrensutsättning tvingas 

kommunen effektivisera sina bolag och eftersträva de strategier som den privata sektorn 

använder sig av. Uppsala Kommun förklarar att de i dagsläget har en elhandelsportfölj där 

kommunen undersöker möjligheterna att kunna införa ett incitamentsprogram i förvaltningen. 

Ett sådant incitamentsprogram skulle innebära att om en konsult klarar av att sänka 

kommunens elkostnader, ska denne belönas med ett högre arvode. De menar att det är mer 

effektivt att arbeta på ett sådant sätt och att de även skulle kunna tänka sig att överföra det på 

pensionsförvaltningen i framtiden.   

Västerås Stad poängterar att en anpassning till den privata sektorns synsätt har skett och att 

offentliga pensionsförvaltare börjar bli lika professionella som privata pensionsfonder. 

”Kompetens inom finansområdet är betydligt större i kommuner idag än vad det var för tio till 

femton år sedan. Pensionsskulderna växer, man sätter av pengar, man samordnar upplåning och 

man startar internbanker … detta gäller långt ifrån alla kommuner”. De understryker dock att 

trots privatiseringens inflytande på den kommunala verksamheten, kvarstår synen på att en låg 

risk ska bibehållas.    

Linköpings Kommun menar att det är svårt att särskilja kommunen och politikerna, vilket leder 

till att det är svårt att se kommundelen som en helt fristående verksamhet. De anser att det finns 

möjligheter för kommuner att dra lärdom av den privata sektorn, men att den politiska aspekten 

fortfarande måste beaktas, vilket gör att förutsättningarna blir annorlunda. Politikerna strävar 

ständigt efter att bli omvalda vart fjärde år och för att lyckas med det måste de kunna förklara 

för allmänheten hur de har förvaltat kommunens pengar.    

4.5.3 Kunskap  

”Det enda vi har kompetens till att förstå, är att vi inte har kompetens om det”. Detta säger 

Uppsala Kommun och förklarar att de har ett behov av mer kunskap än den som finns tillgänglig 

inom kommunen. De anser att de har behov av externt stöd som tillför kunskap om pensioner, 

vet hur likviditet skapas i en portfölj, när pensionsmedel ska betalas ut och kan hantera 

problematiken gällande placeringshorisonter och riskfrågor. ”Oavsett om vi ska lämna över 

pensionsförvaltningen eller om vi ska försöka skapa en egen portfölj så behöver vi någon som 

hjälper oss att skapa de här tajtare riktlinjerna för förvaltningen”.   

Linköpings Kommun har en liknande medvetenhet om kommunens bristande kunskaper inom 

pensionsförvaltningen och säger ”vi har ju medvetet sagt att vi aldrig kan ha eller bygga upp en 

sådan kompetens, utan vi ska medvetet rekrytera extern kompetens som stödjer oss”. De anser att 

det är alltför personalkrävande att ha en egen finanssektion samt att ”avståndet till Stureplan är 

för stort för att kunna etablera en bra eller vettig marknadskontakt”. Av denna anledning väljer 

de att köpa in stöd från ett antal utomstående aktörer, istället för att bygga upp kompetensen 

inom kommunen. Å andra sidan menar de att politikerna måste vara införstådda med den 

information som de externa aktörerna ger då de ska kunna förmedla detta till allmänheten. Det 

finns dock ingen förväntan att politikerna ska besitta sådan kunskap, vilket i sin tur leder till att 

politikerna i sig fungerar som en bromskloss eller begränsning för kommunens 

pensionsförvaltning.  
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Stockholm Stad anser att den nödvändiga kompetensen finns att hämta internt. ”Vi har förmånen 

att vara en stor kommun med möjligheten att ha en internbank som kan ha alla funktioner som en 

internbank ska ha. Det är få förunnat i kommunsverige”. Stockholm Stad anser att de har en 

mycket kompetent arbetsstyrka som påverkar hur de kan agera och hur de väljer att agera, 

vilket skapar en trygghet i beslutsfattandet. Stockholm Stad anser dock att om en kommun inte 

besitter den kunskap som krävs, ska kommunen ta hjälp av externa konsulter.        

Västerås Stad säger att kompetens har en stor påverkan på hur pensionsförvaltningen utformas. 

Kommuner utan kompetens väljer antingen att ta en mycket låg risk eller lämna iväg 

pensionskapitalet till externa förvaltare. Större kommuner väljer oftast att förvalta kapitalet 

själva, främst i form av fondportföljer där de allokerar mellan tillgångsslagen snarare än att 

investera i enskilda aktier. I dessa kommuner finns vanligtvis den kompetens som krävs för att 

kunna förvalta pensionskapitalet på egen hand. Slutligen poängteras det att ”det måste vara ett 

jättestort risktagande om man inte sitter på den kompetensen”.  

 

4.6 Framtida åtaganden 
Samtliga kommuner kommer att ha ökade pensionsutbetalningar under de kommande åren till 

följd av att 40- och 50-talisterna går i pension. Linköpings Kommun förklarar att den 

övervägande delen av svenska kommuner kommer att få en ökning motsvarande 20-25 procent, 

men menar att denna ökning inte kommer vara alltför dramatisk. ”Klart att det kommer att 

märkas i verksamheterna, men kommunerna går inte i konkurs, det är ingen katastrof”. Själva 

anser de att de är väl förberedda för de ökade utbetalningarna och att det inte kommer att 

märkas varken i budgeten eller på skattesatsen.  

Stockholm Stad poängterar att de är fullfonderade när det gäller den pensionsskuld som ligger i 

livbolaget. Därför kommer denna del av skulden inte innebära några problem. Det finns dock 

ingen specifik förvaltning för de tillgångar som redovisas i stadens balansräkning, inte heller för 

ansvarsförbindelsen. De inväntar därför ett ställningstagande hur kommunen ska hantera denna 

del av skulden. Antingen kan de välja att avsätta pengar till förvaltning och då förväntar de sig 

att förvaltningen genererar mer pengar än vad skulden växer, alternativt att pengarna tas från 

skattebasen. ”Oaktat om vi fortsätter såsom vi gör idag så kommer det ju att påverka och då 

kommer det att påverka annan verksamhet… för vår kommun kommer det att kosta flera hundra 

miljoner mer än vad det gör, under en period, men det är utefter våra förutsättningar”. Emellertid 

tror de att det, procentuellt sätt, ser ut så i alla svenska kommuner. 

Västerås Stad förklarar att den kommunala ekonomin inte kommer att påverkas. De sätter av en 

relativt liten del till förvaltningen, men menar att eftersom kommunen växer med cirka 1000 

invånare per år, resulterar det i att skatteintäkterna också ökar och då går de runt ändå. De 

förklarar att diskussionen egentligen bara handlar om likviditetshantering. Kommunen måste se 

till att ha pengar i reserv, om det skulle behövas till pensionsutbetalningarna, så att de inte 

behöver låna.  
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Uppsala Kommun kommenterar att ”med det jobb vi gör nu så försöker vi säkerställa att det inte 

ska påverka kommunens möjlighet att kunna klara åtaganden gentemot de generationerna”. Det 

viktigast för dem är att pensionärerna inte ska få betala dubbelt, det vill säga, mötas av både 

högre skatter och lägre standard. Idag betalar de cirka 150 miljoner kronor per år, en siffra som 

förväntas stiga till 300 miljoner per år. 150 miljoner i Uppsala Kommun motsvarar 40 öre på 

skatten, vilket de menar är rätt mycket. ”Ambitionen är ju att sänka skatten, inte att höja den”.  

Samtliga kommuner har poängterat att små kommuner, med minskade skatteintäkter och ökade 

utbetalningar, kommer att möta de största problemen, eftersom det inte blir så mycket pengar 

över till den ordinarie verksamheten. Linköpings Kommun menar att ”kommuner med 

befolkningsminskning kan få bekymmer, eftersom pensionskostnaderna baseras på lönekostnader 

för en verksamhet som var större än dagens”. I kommuner med befolkningstillväxt möter de 

däremot inte samma problematik, då tillväxten resulterat i att skatteintäkterna ökar. Västerås 

Stad menar att ”många kommuner har inte satt av någonting … de bara skjuter det framför sig och 

sitter och lånar för att få allting att gå ihop”.    
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5. Analys  

Analyskapitlet ämnar, genom diskussion och argumentation, knyta samman det empiriska 

underlaget med den teoretiska referensramen. Detta tillvägagångssätt möjliggör för analysen att 

åskådliggöra betydelsefulla iakttagelser inom kommunernas pensionsförvaltningar, som bidrar 

till studiens syfte.   

5.1 Relationen mellan risk och avkastning 
Vid investeringsbeslut är det svårt att på förhand veta vilken avkastning en tillgång kommer att 

generera. För att minimera denna osäkerhet kan förvaltare välja att investera i tillgångar med 

låg risk (Damodaran, 2001). I linje med detta tankesätt väljer samtliga kommuner att investera 

en stor andel av sitt pensionskapital i räntebärande tillgångar, för att på så sätt undvika 

risktagande och erhålla en relativt säker avkastning som kan trygga åtagandet. Eftersom 

räntebärande tillgångar ger en lägre avkastning än mer riskfyllda, har Linköpings Kommun, 

Stockholms Stad och Västerås Stad även valt att tillföra andra tillgångsslag, såsom aktier, till sina 

pensionsportföljer för att kunna öka den förväntade avkastningen. Andelen aktier som 

kommunerna valt att tillföra sina portföljer skiljer sig dock åt, se tabell 4.  

Tabell 4 Andelen aktier i förhållande till den totala tillgångsportföljen 

 

Källa: Bilaga 4 

En förklaring till kommunernas olika tillgångsallokeringar kan vara att de har skilda 

investeringsfilosofier samt strategier för sina pensionsportföljer. Västerås Stad och Linköpings 

Kommun har i dagsläget liknande tillgångsallokeringar men deras strategier avviker från 

varandra. Västerås Stad gör aktiva förändringar i sina tillgångsallokeringar utifrån det rådande 

marknadsläget. När marknadsläget erbjuder bättre avkastningspotential i en särskild tillgång, 

frångås portföljens normala allokering och kapital omfördelas för att utnyttja denna potential, 

vilket medför att portföljens risk förändras utifrån marknadspotentialen. Linköpings Kommun 

har istället valt att justera sin portfölj efter tillgångarnas marknadsvärden. Detta innebär att 

istället för att söka avkastningen på marknaden, söker de en konstant fördelning mellan 

tillgångarna i portföljen. Det är anmärkningsvärt att kommunerna har så vitt skilda 

förvaltningsstrategier, där Västerås Stad söker investeringar med höga marknadsvärden medan 

Linköpings Kommun väljer att investera i tillgångar med låga marknadsvärden.  
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Stockholm Stads val av tillgångsallokering tar inte hänsyn till marknadsförändringar såsom 

Linköpings Kommun och Västerås Stad. Fokus ligger istället på att lyckas matcha portföljens 

tillgångar med skulden på ett sådant sätt att åtagandet kan säkras. Det har visat sig att en sådan 

matchningsstrategi medför att större delen av kapitalet investeras i obligationer, istället för 

aktier (Subramanian et al., 2009), något som även avspeglar sig i Stockholm Stads 

tillgångsportfölj. En hög andel obligationer och en låg andel aktier kan dock resultera i att 

avkastningsmöjligheter går förlorade (Ibid.). 

Eftersom det primära målet är att uppfylla pensionsåtagandet behöver inte den förlorade 

avkastningen utgöra ett problem. Givet att kommunen avsatt tillräckligt mycket pengar för att 

täcka de framtida pensionsutbetalningarna, torde detta tillvägagångssätt vara lämpligt för att 

säkerställa att den befintliga kapitalmassan kvarstår. Denna kapitalmassa motsvarar dock inte 

hela Stockholms Stads pensionsskuld, utan utgör endast en del av skulden. Detta innebär att 

deras strategi endast säkerställer en del av utbetalningarna, och att de resterande 

utbetalningarna står helt utan en genomtänkt plan. Om hela pensionsskulden skulle beaktas, 

skulle troligtvis en högre avkastning behövas, för att täcka den totala skulden.   

Till skillnad från övriga kommuner, utgörs hela Uppsala Kommuns portfölj av räntebärande 

tillgångar. Strategin grundar sig i att hålla nere risktagandet, vilket även leder till att den 

erhållna avkastningen blir låg. Uppsala Kommun förväntas få ökade pensionsutbetalningar på 

uppemot 150 miljoner kronor per år under de närmaste åren. För att de nuvarande 500 

miljonerna ska kunna generera en sådan avkastning, kommer det att ställas höga krav på hur 

dessa investeras. Dagens låga ränteläge i kombination med den nuvarande strategin, kan därför 

leda till en uppenbar problematik vid fullföljandet av pensionsåtagandet.  

Samtliga kommuner poängterar att det inte är risktagandet som står högst på agendan, då det i 

grund och botten är skattepengar som finansierar pensionsförvaltningen. Kommunerna strävar 

därför efter att upprätta strategier som speglar denna riskaversion. Emellertid visar strategierna 

att vad som anses vara ett skäligt risktagande skiljer sig åt, vilket tyder på att kommunerna har 

olika uppfattning om vad lågt risktagande innebär.  

 

5.2 Diversifiering i pensionsförvaltningen  
Den moderna portföljteorin förespråkar att investerare, genom att upprätthålla en 

väldiversifierad portfölj, kan öka den genomsnittliga avkastningen samtidigt som risknivån i 

portföljen förblir oförändrad (Chan-Lau, 2005). Av denna anledning borde det därför ligga i 

samtliga kommuners intresse att eftersträva sådana portföljer. Studien har dock visat att det 

finns andra faktorer som påverkar hur mycket kommunerna väljer att diversifiera sina 

tillgångsallokeringar.  

Linköpings Kommun anser att diversifieringen är väsentlig ur riskspridningssynpunkt, men 

understryker att det finns aktörer, såsom politiker och allmänheten, som spelar in i det slutliga 

valet av tillgångar. Även om det finns ekonomiska fördelar med att investera på den 

internationella marknaden, kan det vara svårt för kommunens politiker att stå bakom sådana 

beslut, om de inte stöds av allmänheten. Detta gäller framför allt om investeringarna kan ha en 

negativ påverkan på den svenska marknadsutvecklingen. Det bör dock framhållas att det finns 

en problematik med att ge politikerna och allmänheten möjligheter att påverka förvaltningen, 
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eftersom detta kan inverka på diversifieringsmöjligheterna. Resultatet blir att 

pensionsportföljen inte kan uppnå den fulla effektivitet som marknaden erbjuder. 

I intervjuerna framgår det att både Stockholm Stad och Västerås Stad anser sig vara tillräckligt 

diversifierade för att minimera riskerna. Stockholm Stad ger intryck av att diversifieringen i 

portföljen är fullt tillgodosedd, eftersom den genomförda ALM- studien har tagit hänsyn till hur 

olika tillgångar är korrelerade. De verkar dock inte reflektera över att studien skulle kunna 

innefatta brister, vilket gör dem sårbara, om studien inte ger det resultat de har förväntat sig.  

Västerås Stad lägger tonvikten på att de, förutom diversifieringen mellan tillgångsslagen, även 

har lyckats diversifiera sig inom respektive tillgångsslag. Trots att den nuvarande portföljen 

anses vara väldiversifierad, innefattar den endast två procent globala obligationer och saknar 

helt investeringar på tillväxtmarknader, vilket tyder på att ytterligare diversifieringsmöjligheter 

kvarstår.  

Uppsala Kommun visar medvetenhet om de fördelar som diversifiering medför. De anger att 

målet med pensionsförvaltningen är att placeringar ska förvaltas så att högsta möjliga 

avkastning, till lägsta möjliga risk skapas. Däremot följer inte Uppsala Kommun denna 

diversifieringsfilosofi utan väljer istället att investera hela pensionskapitalet i svenska, 

räntebärande tillgångar för att på så sätt minimera risken. Att frångå diversifieringen på detta 

sätt kan missgynna dem själva, då den tillsynes ”trygga” investeringen innebär att allt kapital 

koncentreras till den svenska marknaden och enbart ett enda tillgångsslag. De påpekar att de 

med enkla medel skulle kunna öka avkastningen utan att behöva öka risken. Det är en klok tanke 

som de inte enbart bör beakta, utan arbeta aktivt med att applicera på kommunens 

pensionsförvaltning.  

Tidigare studier har visat att pensionsfonder, på längre sikt, kan öka sin avkastning genom att 

vända sig till tillväxtmarknaderna (Kimmis et al., 2002). Det finns dock en baksida med att 

investera på dessa marknader, då de är betydligt mer volatila än de utvecklade marknaderna 

(Chan-Lau, 2005). Detta kan vara en förklaring till varför samtliga kommuner väljer att avstå 

från sådana investeringar. Tyvärr kan ett sådant resonemang resultera i att kommunerna går 

miste om betydande diversifieringsmöjligheter och den långsiktiga överavkastningen som dessa 

marknader kan erbjuda. 

 

5.3 Restriktioner 
Pensionsfondernas prestation kan ha en direkt påverkan på landets ekonomi, vilket medför att 

myndigheterna upprättar policys som ska skydda kapitalet (Hu et al., 2007). Det finns två olika 

regleringsutgångspunkter som ligger till grund för utformandet av pensionsfondernas 

placeringspolicys: kvantitativa restriktioner och aktsamhetsprincipen (SOU, 2004). I linje med 

aktsamhetsprincipen, upprättar den svenska staten inga direkta regleringar, utan ställer endast 

krav på att pensionskapitalet ska förvaltas så att god avkastning erhålls, betryggande säkerhet 

tillgodoses och balanskravet uppfylls. Staten lämnar därmed stort utrymme för kommunerna att 

själva avgöra hur deras placeringspolicys ska utformas. Detta innebär att eventuella 

restriktioner som finns i respektive kommuns pensionsförvaltning sätts upp av dem själva, 

vilket kan vara en förklaring till varför samtliga respondenters finanspolicys skiljer sig åt. 
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Uppsala Kommuns finanspolicy karaktäriseras av aktsamhetsprincipen, där det inte finns några 

strikta begränsningar för hur pensionskapitalet får allokeras. Detta borde vara till kommunens 

fördel då tidigare studier har visat att kvantitativa restriktioner begränsar möjligheten att 

upprätta effektiva portföljer (Hu et al., 2007 och Angelidis & Tessaromatis, 2010). Trots 

möjligheterna som Uppsala Kommuns policy medför tyder deras allokeringar på att dessa 

möjligheter inte utnyttjas då de har en sannerligen underdiversifierad portfölj. I intervjun 

framgår det tydligt att beslutfattandet präglas av gamla filosofier, vilket bör ifrågasättas då det 

finns potential att investera kapitalet på ett effektivare sätt.   

Davis (2005) studie diskuterar att införandet av olika investeringsbegränsningar kan indikera 

att tillgångar blir värderade utifrån deras individuella risknivåer snarare än den totala risken i 

pensionsfonden. Uppsala Kommuns tillgångsallokering tyder dock på att detta inte enbart är ett 

problem som går att relatera till restriktioner. Det tycks även förekomma vid avsaknad av 

restriktioner. Trots att de inte styrs av några begränsningar, väljer de att allokera allt kapital i ett 

visst tillgångsslag med låg risk.    

Resterande tre kommuners finanspolicy utgörs av investeringsrestriktioner. Till viss del anser 

de att de påverkas av restriktionerna, däremot menar de att det inte hindrar dem att kunna 

uppnå effektiva portföljer. Regelverket ses som en nödvändighet för att investerare ska vilja ta 

på sig förvaltningsansvaret. Restriktionerna ska därmed inte ses som begränsningar, utan 

snarare som stöd vid beslutsfattandet. Dessa resonemang tyder på att de finns en stor tilltro till 

restriktionernas funktion och betydelse, trots att tidigare studier (Chan-Lau, 2005, Hu et al., 

2007 och Angelidis & Tessaromatis, 2010) visat att restriktioner kan resultera i negativa 

konsekvenser. En annan förklaring till att kommunerna är positiva till restriktioner kan vara att 

de själva är delaktiga i utformandet av dessa, vilket i sin tur innebär att finanspolicyn, till viss 

del, speglar beslutsfattarnas egna investeringsfilosofier.  

Trots att kommunerna ser fördelar i sina restriktioner, visar undersökningen att detta, under 

vissa omständligheter, kan leda till ofördelaktiga begränsningar. Västerås Stad tar upp 

problematiken med att det tar tid att uppdatera en policy och dess restriktioner. Detta är även 

en faktor som Davis (2005) trycker på i sin studie, och belyser att restriktionerna inte är flexibla 

och kan anpassas efter snabba och stora förändringar på den finansiella marknaden. Även 

Stockholms Stad medger att deras ALM-studie och tillhörande restriktioner är bristfälliga vid 

volatila marknadsförändringar. Detta då de tillgångsslag som studien förespråkar, inte 

överensstämmer med vad de själva anser vara ett optimalt beslutfattande, vilket skapar en 

problematik i måluppfyllelsen. Därutöver bör det noteras att de övriga två kommunerna inte 

nämner denna problematik, vilket är besynnerligt med tanke på att finansmarknaden nyligen 

genomgått en stor kris, något som med stor sannolikhet har påverkat samtliga kommuner.  

Enligt Hu et al. (2007) bör kvantitativa restriktioner användas med försiktighet, då införandet av 

restriktioner med miniminivåer tvingar förvaltarna att investera bestämda andelar av portföljen 

i särskilda tillgångskategorier. I Linköpings Kommun är en stor andel av pensionsportföljen 

bunden i miniminivåer. De poängterar att de är styrda av politikerna som vill att de håller nere 

risken. Politikerna ställer krav på att de ska kunna motivera och förklara investeringar för 

allmänheten. Dessa två faktorer skulle kunna vara förklaringar till att deras finanspolicy 

innefattar miniminivåer som säger att de måste investera minst hälften av kapitalet i 

räntebärande tillgångar och minst tjugo procent av kapitalet i inhemska aktier. Detta visar 
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tydligt att politiken har ett stort inflytande på portföljens utformande, vilket i sin tur leder till att 

möjligheterna till ett rationellt beslutfattande minskar. Chan-Lau:s (2005) studie har däremot 

visat att sådana restriktioner kan få stöd av både allmänheten och politiker trots dess negativa 

påverkan. Detta kan vara en förklaring till att kommunen behåller begränsningarna.  

I en studie av Davis (2005) framgår att oavsett om restriktioner förekommer eller inte, väljer 

pensionsförvaltare att vara alltför försiktiga i sina investeringar, för att inte bli stämda. Till 

skillnad från Davis studie, tyder denna studie på att detta beteende inte nödvändigtvis beror på 

rädslan för att bli stämd, utan snarare ligger i att individerna bakom förvaltningen vill undvika 

att bli utpekade och få ofrivillig uppmärksamhet i massmedia. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför kommunerna indikerar att de inte skulle investera på ett särskilt 

annorlunda sätt om restriktionerna inte fanns. De reflekterar dock inte över att denna 

försiktighet även kan leda till att kapitalet inte genererar tillräckligt med avkastning för att 

kunna täcka upp för pensionsutbetalningarna.  

 

5.4 Synen på offentlig verksamhet 
Samtliga kommuner anser att det finns en uppenbar skillnad mellan den offentliga och privata 

sektorns pensionsförvaltning. Denna skillnad utgörs främst av att offentlig förvaltning 

finansieras av skattemedel och att kommunerna därför måste förvalta pensionskapitalet med 

större riskaversion för att säkerställa att kapitalet inte går förlorat. Därför blir det svårt att 

applicera de teorier (Boyne, 2002 och Lapsley, 2009) som förespråkar att offentlig verksamhet 

borde söka samma effektivitet och resultatmål som den privata sektorn, eftersom riskaversion 

innebär uppenbara investeringsbegränsningar.  

Riskminimeringen och rädslan att förslösa allmänhetens pengar visar tydligt att förvaltningen 

påverkas av flera olika målsättningar. Detta ligger i linje med en studie av Christensen et al. 

(2007) som belyser att i offentliga verksamheter är det inte enbart den ekonomiska aspekten 

som utgör förvaltningens syfte. Nutt (2005) belyser att målen i offentliga organisationer, i stor 

omfattning, präglas av faktorer som berör säkerhet och rättvisa. Boholm (2003) menar att beslut 

därför riskerar att bli föremål för dolda eller öppna strategier av politiska aktörer, vilket 

framkommer i Linköpings Kommuns pensionsförvaltning, där fokus läggs på relationen mellan 

politiken och allmänheten. De dolda strategierna kan vara förknippade med att politikerna vill 

bli omvalda och väljer därför att stödja ett lägre risktagande i förvaltningen än vad som kan vara 

befogat utifrån åtagandet.   

Ett annat motiv till att avstå från investeringar i alltför riskfyllda tillgångar ges av Västerås Stad 

som framhåller att sådana investeringar ökar sannolikheten för ofördelaktig exponering i media. 

Nutt (2005) menar att detta är ett reslutat av att offentliga verksamheter måste bedrivas med 

full insyn. Indirekt borde det innebära att privata organisationer ges bättre förutsättningar för 

högriskinvesteringar, eftersom de lättare kan undanhålla sådan information. Linköpings 

Kommun kommenterar att så länge investeringarna visar goda resultat är det ingen som 

reagerar, det är först när utvecklingen blir negativ som medieexponering kan uppstå. På 

liknande sätt förklarar Behn (1998) att trots att offentliga verksamheter lyckas i 99 procent av 

fallen, fokuseras all uppmärksamhet på den kvarvarande procentenheten om de misslyckas.  
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Detta skulle möjligtvis kunna vara en förklaring till varför kommuner anser att det kan vara 

svårt att ta efter den privata sektorns strategier, även om det vore fördelaktigt ur ett finansiellt 

perspektiv.  

Boholm (2003) menar att verksamheter inom offentlig sektor har en skyldighet att inte införa 

risker på medborgarna, en skyldighet som den privata sektorn inte behöver ta hänsyn till i lika 

stor utsträckning. Å ena sidan anser samtliga kommuner att riskaversion är prioriterat i 

pensionsförvaltningen. Å andra sidan skiljer sig kommunernas uppfattning åt vad riskaversion 

innebär, vilket uttrycks i de skilda tillgångsallokeringarna. Enligt Boholm (2003) är 

institutionella kontexter helt avgörande för hur risker uppfattas och hanteras, något som kan 

vara en förklaring till dessa skillnader inom kommunerna. Det finns därför en uppenbar 

problematik i själva riskbegreppet där individers subjektiva dimensioner spelar in och påverkar 

hur individer förstår och tolkar riskfyllda tillgångar. Detta leder i sin tur till att det inte finns 

något enhetligt rationellt sätt att förhålla sig till risk, vilket blir problematiskt då de beslut som 

fattas kan ha en indirekt påverkan på den kommunala ekonomins utveckling.  

Det går att urskilja en förväntan på att den kommunala sektorn borde utvecklas mot den privata 

inom de områden som det anses vara möjligt. Uppsala Kommun drar lärdom av den privata 

sektorn genom att konkurrensutsätta sina bolag, medan Stockholms Stad lägger fokus på att 

utveckla och implementera styrprocesser ämnade att effektivisera verksamheten. Västerås Stad 

poängterar att en anpassning har skett och att offentliga pensionsförvaltare börjar bli lika 

professionella som privata. Dock anser de att denna kompetens inte finns att hämta hos samtliga 

svenska kommuner.  

Stockholms Stad poängterar att de har en intern arbetsstyrka med hög kompetens som påverkar 

hur de väljer att investera, vilket skapar en trygghet i beslutsfattandet. Även Västerås Stad 

poängterar att kompetensen inom kommunen har en stor påverkan på hur pensionskapitalet 

förvaltas. De menar att om kompetensen inte finns inom en kommun väljer kommunen att 

antingen ta en låg risk, alternativt att vända sig till externa förvaltare som besitter den kunskap 

som krävs. Både Uppsala och Linköpings Kommun följer detta exempel, där Uppsala Kommun 

väljer att förvalta kapitalet själva medan Linköpings Kommun väljer att erhålla extern hjälp. Det 

kan innebära en stor risk om kommuner som saknar kompetens väljer att förvalta kapitalet på 

egen hand. Detta kan leda till att pensionsförvaltningen antingen utsätts för onödiga risker 

alternativt tillvaratas inte de avkastningsmöjligheter som finns.   

Det är anmärkningsvärt att kommunernas kunskapsnivåer skiljer sig så mycket åt, med tanke på 

att alla har det yttersta ansvaret för pensionsförvaltningen. Samtliga kommuner är väl medvetna 

om den befintliga kunskapsnivån inom kommunen, dock kan deras sätt att hantera kunskapen, 

till viss del, kritiseras. Uppsala Kommun borde se fördelen med att komplettera den låga 

kompetensen med extern hjälp för att på så sätt kunna effektivisera pensionsförvaltningen. 

Därutöver borde även Stockholm Stad och Västerås Stad, i större utsträckning, ta hjälp av 

konsulter som kan ge objektiva råd. Det finns en poäng med att skapa balans mellan intern och 

extern kunskap i kommunal pensionsförvaltning, eftersom det bidrar till en mer komplex 

kompetens och syn på förvaltningen. Om en kommun enbart förlitar sig på den egna 

kompetensen, finns det en risk att pensionsförvaltningen formas för mycket av den kommunala 

verksamhetens uppfattning om riskaversion. Däremot om en kommun enbart förlitar sig på 

extern kunskap, riskerar pensionsförvaltningen att bli alltför styrd av finansiella mål.   
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5.5 Bias  
Bias kan leda till att beslutfattaren tar snedvridna eller partiska beslut som inte är i linje med det 

rationella (Bazerman & Moore, 2009). Stockholms Stad visar sådana tendenser, då de har en hög 

tilltro till korrektheten i den genomförda ALM-studien, vilket åskådliggörs av att de hänvisar och 

förklarar alla investeringsbeslut utifrån studiens resultat. Detta kan tyda på överkonfidens, 

vilket utgör en problematik då beslutsfattaren söker mer stöd för den egna tron och inte 

reflekterar över de motargument som finns (Slovic et al., 1980).  

Stockholms Stad visar en viss överkonfidens i deras tilltro till den svenska aktiemarknaden. 

Kilka & Weber (2000) förklarar att ett tecken på överkonfidens uppstår när tillgångar på den 

inhemska marknaden betraktas som mer lönsamma och förknippas med mindre risk än 

motsvarande internationella tillgångar, även om så inte är fallet. Stockholms Stad motiverar sin 

höga allokering till den svenska aktiemarknaden med att den, historiskt sett, har presterat 

betydligt bättre än internationella aktiemarknader. Det framgår dock inte vad som menas med 

internationella marknader. I en jämförelse mellan stockholmsbörsens och den amerikanska 

aktiemarknadens tioåriga utveckling, har den amerikanska utvecklingen varit bättre fram till 

2008, medan den svenska marknaden endast överpresterat de senaste två åren, se figur 4.  

Figur 4 Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning i jämförelse med den amerikanska 
aktiemarknaden 

 

Källa: Bloomberg, 2010 

Samtliga kommuner visar tydliga tendenser på Home bias, och allokerar övervägande delen av 

kapitalet på den svenska marknaden, trots att portföljteorin förespråkar internationell 

diversifiering för att minimera både den systematiska och den osystematiska risken 

(Damodaran, 2001 och Babilis & Fitzgerald, 2005).  Samtliga kommuners främsta anledning till 

denna fördelning är oviljan att hantera internationella valutor och den risk som dessa medför. 

Kang & Melas (2010) studie visar dock att vid långsiktiga investeringar har valutarisken ingen 

direkt påverkan på portföljens risk och avkastningsprofil. Dessutom visar Davis (2005) att 

valutarisken mer än kompenseras då den skapar en stabilitet i portföljens avkastning. Båda 

dessa studier indikerar att argumentet om valutarisk som kommunerna använder är bristfälligt.  
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Både Västerås och Stockholms Stad påpekar att pensionsåtagandet är svenskt och att det därför 

är mer fördelaktigt att investera i svenska tillgångar. Stockholms Stad investerar en stor andel av 

sitt pensionskapital på den svenska marknaden. Enligt Davis (2002) är detta tillvägagångssätt 

typiskt för pensionsförvaltning där skulderna ska matchas mot tillgångarna, vilket Stockholms 

Stads förvaltning ämnar göra. Även om matchning av pensionsmedel medför en trygghet för att 

åtagandet ska bli uppfyllt, finns det en stor risk att förmånligare investeringsalternativ inte tas 

tillvara, eftersom ALM-studien på förhand har bestämt hur tillgångsfördelningen ska se ut. 

Enligt Kang & Mellas (2010) kan ”Home bias”-allokeringar förklaras av att internationella 

marknader anses vara svåråtkomliga. I denna studie erhålls ingen sådan förklaring. Däremot ger 

Linköpings Kommun en annan motivering och menar att det är omständligt att göra affärer med 

utländska företag, då de ger komplicerade avtal. Istället föredrar de att hålla sig till svenska 

företag, där svenska avtal och överenskommelser binds. Genom att ha det här förhållningssättet 

till internationella avtal, går de miste om möjligheter på den internationella marknaden.  

Linköpings Kommun förklarar även att inhemska investeringar är lättare för politikerna att 

hantera, eftersom värdeförändringar på svenska investeringar enklare kan förmedlas till 

allmänheten. En kritik som bör riktas mot förvaltningen är att politikerna, även i detta fall, inte 

borde ges ett för stort inflytande, då det kan leda till att svenska investeringar blir prioriterade 

framför internationella. Ur ett vidare perspektiv skulle sådana investeringar kunna gynna den 

svenska utvecklingen, men detta kan vara på bekostnad av förlorad avkastning, samtidigt som 

det kan leda till ett högre risktagande då pensionskapitalet endast investeras på en viss 

marknad.  

5.6 Framtida åtaganden  
Samtliga kommuner kommer ha en ökning i sina pensionsutbetalningar under de kommande 

åren. En viktig aspekt är att pensionsutbetalningarna varken är förhandlingsbara eller går att 

prioritera bort. Detta innebär att oavsett om åtagandet redovisas som en skuld i 

balansräkningen eller inte, så är det pengar som kommunerna är skyldiga att betala ut.  

Stockholm Stad och Uppsala Kommun menar att deras verksamheter, på ett eller annat sätt, 

kommer att påverkas. Med denna medvetenhet i åtanke borde det därför ligga i kommunernas 

intresse att pensionskapitalet investeras på ett effektivt sätt, vilket ställer krav på att dagens 

tillgångar måste generera högre avkastning, om det inte ska påverka kommunens ekonomi. 

Samtliga kommuner har poängterat att befolkningstillväxten, som genererar skattepengar till 

kommunernas ekonomier, bidrar till att kunna uppfylla pensionsåtagandet. Trots att 

befolkningstillväxten resulterar i ökade skatteintäkter, har ingen av kommunerna valt att belysa 

att dessa intäkter inte enbart ska täcka pensionskostnaderna, utan att de även ska täcka de 

ökade kostnader som uppstår inom de kommunala verksamheterna såsom skola, vård och 

omsorg. 

Ingen av de intervjuade kommunerna framhåller pensionsutbetalningarna som något egentligt 

problem utan hänvisar den verkliga problematiken till mindre kommuner, där skatteintäkterna 

minskar på grund av minskade befolkningsmängd. Det finns dock en brist i detta resonemang, då 

kommunerna ser för snävt på den egna ekonomin. Om flertalet kommuner i landet inte lyckas 

fullfölja sina åtaganden, kan det få en negativ effekt på den svenska offentliga ekonomin, vilket 

indirekt kan ha en påverkan på samtliga offentliga verksamheter. 
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6. Slutsats 

Avsnittet ämnar svara på studiens problematik och syfte samt lyfta fram de slutsatser som 

empirin, i kombination med teorin, har möjliggjort.  

För att svenska kommuner ska kunna hantera de dubbla pensionskostnaderna ställs det krav på 

att pensionskapitalet investeras effektivt, så att de kommunala verksamheterna inte kommer att 

påverkas. I Sverige ger staten goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna skapa 

väldiversifierade portföljer. I studien framkommer det dock att flera av kommunerna väljer att 

upprätta restriktioner som begränsar investeringsalternativen, för att på så sätt kunna begränsa 

ett för högt risktagande. 

Studien visar att det är främst placeringspolicyn och dess restriktioner som styr de slutgiltiga 

tillgångsallokeringarna. Dessa anses vara en förutsättning för att kommuner ska våga fatta 

investeringsbeslut och uppfattas snarare som ett stöd istället för ett hinder. En förklaring till den 

positiva inställningen kan vara att de själva är med och upprättar restriktionerna, vilket innebär 

att policyn, till viss del, speglar förvaltarnas egna åsikter. 

Även om kommunerna ser fördelar i sina restriktioner kan de hamna i situationer där dessa kan 

innebära ett ökat risktagande i portföljen, trots att deras primära syfte är att begränsa risken. 

Genom att införa miniminivåer i förvaltningen minskar möjligheterna att förändra 

allokeringarna och därmed minskar möjligheterna att upprätta effektiva tillgångsportföljer. 

Trots avsaknad av restriktioner i kommunernas finanspolicys tyder dock studien på att det inte 

nödvändigtvis behöver innebära att kapitalförvaltarna upprättar effektivare pensionsportföljer. 

Kommunal pensionsförvaltning innefattar dessutom en komplex problematik, då valet av 

tillgångsallokeringar påverkas av många olika faktorer. Studien visar att faktorer såsom 

riskaversion, politisk närhet, allmänhetens påtryckning, riskuppfattning, kompetens samt rädsla 

för medieexponering har en tydlig påverkan på hur pensionskapitalet investeras. Allt detta 

påverkar dessvärre beslutsfattarnas möjligheter att fatta rationella beslut. Därutöver påverkar 

dessa faktorer kommunernas risktagande och leder till att de väljer strategier som präglas av låg 

risk.  

Även om samtliga studerade kommuner eftersträvar att upprätthålla en pensionsförvaltning 

med ett lågt risktagande, skiljer sig kommunernas tillgångsallokeringar åt. Detta tyder på att vad 

som anses vara ett skäligt risktagande varierar mellan kommunerna. Det finns således olika 

uppfattningar om innebörden av lågt risktagande. Däremot går det att urskilja en likhet, där 

samtliga kommuner medvetet väljer att investera stora delar av kapitalet på den inhemska 

marknaden för att begränsa risken. Denna allokering bidrar dock till en ökad systematisk risk. 

Slutligen bör det poängteras att samtliga intervjuade kommuner försvarar ett lågt risktagande 

med att de inte vill utsätta allmänheten för onödiga risker. Om detta tankesätt avspeglar sig i 

samtliga svenska kommuner innebär det, ur ett bredare perspektiv, att svenska kommuner 

erhåller en relativt liten överavkastning. Detta resulterar i sin tur i att allmänheten, oavsett 

vilken förvaltningsstrategi som kommunerna väljer, kommer att få betala genom ökad skatt, 

alternativt nedskärningar i offentliga verksamheter, för att tillgodose den del av skulden som 

inte täcks av tillgångarna.   
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7. Kritisk granskning 
En kritik som kan riktas mot denna studie är den valda forskningsmetoden. Tidsaspekten har 

utgjort en begränsning för studiens genomförande, vilket har fått till följd att det slutgiltiga 

urvalet blivit snävt i förhållande till det totala antalet kommuner i Sverige. Studien anses dock 

kunna bidra till den kommunala forskningen då den innefattar fyra kommuner, som samtliga 

skiljer sig i flera avseenden, bland annat när det gäller investeringsfilosofier och den praktiska 

pensionsförvaltningen. Skillnaderna i kombination med de genomförda djupintervjuerna utgör, 

trots det begränsade urvalet, ett brett informationsunderlag som bidrar till en djupare inblick i 

vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet.  

Urvalet utgörs av de kommuner i respektive län som har störst fonderad pensionsförvaltning, 

med motiveringen att investeringsbesluten indirekt får en större påverkan på den kommunala 

verksamheten om pensionskapitalet inte förvaltas på ett tillfredsställande sätt. Efter att ha 

genomfört studien uppdagades det att det finns andra variabler såsom befolkningsminskning, 

politisk närhet och bristande kunskap, som har en väl så stor inverkan på den kommunala 

ekonomin. Utifrån denna reflektion är det därför väsentligt att även studera andra kommuner än 

de med störst andel fonderade pensionsmedel. 

Studien utgår från att portföljteorin är den optimala investeringsfilosofin och har inte tagit del 

av den kritik som finns riktad mot denna teori. Därför är forskningsprocessen färgad av denna 

teori och dess ståndpunkter. Det har dock ansetts vara nödvändigt att ha en sådan 

referenspunkt att utgå ifrån, för att möjliggöra jämförelser och analyser relaterade till 

problematiken.       

Studien tar inte hänsyn till det politiska styret i respektive kommun och intervjuer med 

kommunpolitiker förekommer inte. Det politiska styret i kommunen kan ha en påverkan på 

beslutsfattandet, men studien har valt att fokusera på de ansvariga beslutfattarna och hur de 

fattar beslut i pensionsförvaltningen. Emellertid åskådliggörs politikernas påverkan i 

respondenternas reflektioner.  

8. Vidare forskning 
Genom studien har det framkommit att det finns ett antagande att kommuner med minskad 

befolkningsmängd kommer att ha störst problem med att fullfölja sina pensionsåtaganden. Det 

finns därför behov av en studie som åskådliggör hur dessa kommuner bör förvalta sitt 

pensionskapital. De har att brottas med dubbla pensionskostnader och minskade skatteintäkter. 

Därigenom är förutsättningarna ännu sämre för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden, utan 

att samtidigt påverka den kommunala verksamheten. 

Ytterligare ett förslag på framtida forskningsprojekt är att genomföra en kvantitativ studie, där 

forskare ges möjligheten att studera effektiviteten samt den faktiska avkastningen som 

genereras i den kommunala pensionsförvaltningen. I de kommuner där effektiviteten i 

pensionsförvaltningen inte är tillräckligt hög, bör det vara mer fördelaktigt att lägga ut 

pensionsförvaltningen på externa förvaltare, något som en sådan studie kan konkretisera.   
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – Urval 

 

 

Pensionsskulder (2009-12-31)

Balansräkning (BR) Borgensförbindelser

Avsättning pensioner Pensionsförpliktelser och 

och löneskatt / invånare  löneskatt / invånare 

Kommun Ej redovisat i BR Skuld tot / invånare Antal invånare Skuld tot Skuld tot balansräkning Skuld tot ej redovisat

Stockholms län    

Botkyrka 3 588 19 875 23 463 81 195 1 905 078 285 291 327 660 1 613 750 625

Danderyd 2 163 17 593 19 756 31 150 615 399 400 67 377 450 548 021 950

Ekerö 2 878 17 316 20 194 25 095 506 768 430 72 223 410 434 545 020

Haninge 2 714 18 465 21 179 76 237 1 614 623 423 206 907 218 1 407 716 205

Huddinge 2 977 18 394 21 371 95 798 2 047 299 058 285 190 646 1 762 108 412

Järfälla 2 365 24 146 26 511 65 295 1 731 035 745 154 422 675 1 576 613 070

Lidingö 1 408 19 230 20 638 43 445 896 617 910 61 170 560 835 447 350

Nacka 2 565 17 435 20 000 88 085 1 761 700 000 225 938 025 1 535 761 975

Norrtälje 2 173 20 630 22 803 55 927 1 275 303 381 121 529 371 1 153 774 010

Nykvarn 4 219 17 778 21 997 9 227 202 966 319 38 928 713 164 037 606

Nynäshamn 2 726 21 131 23 857 25 781 615 057 317 70 279 006 544 778 311

Salem 2 193 18 499 20 692 15 313 316 856 596 33 581 409 283 275 187

Sigtuna 4 121 22 142 26 263 39 219 1 030 008 597 161 621 499 868 387 098

Sollentuna 2 018 17 668 19 686 63 347 1 247 049 042 127 834 246 1 119 214 796

Solna 2 251 18 451 20 702 66 909 1 385 150 118 150 612 159 1 234 537 959

Stockholm 3 501 18 951 22 452 829 417 18 622 070 484 2 903 788 917 15 718 281 567

Sundbyberg 2 147 16 892 19 039 37 722 718 189 158 80 989 134 637 200 024

Södertälje 2 066 21 390 23 456 85 270 2 000 093 120 176 167 820 1 823 925 300

Tyresö 2 578 18 400 20 978 42 602 893 704 756 109 827 956 783 876 800

Täby 2 383 21 897 24 280 63 014 1 529 979 920 150 162 362 1 379 817 558

Upplands Väsby 2 996 24 389 27 385 38 641 1 058 183 785 115 768 436 942 415 349

Upplands-Bro 2 855 22 702 25 557 23 202 592 973 514 66 241 710 526 731 804

Vallentuna 2 240 16 858 19 098 29 361 560 736 378 65 768 640 494 967 738

Vaxholm 1 469 10 665 12 134 11 001 133 486 134 16 160 469 117 325 665

Värmdö 2 614 14 060 16 674 37 756 629 543 544 98 694 184 530 849 360

Österåker 1 698 17 953 19 651 39 173 769 788 623 66 515 754 703 272 869

Uppsala län        

Enköping 1 964 18 196 20 160 39 360 793 497 600 77 303 040 716 194 560

Heby 4 021 19 649 23 670 13 355 316 112 850 53 700 455 262 412 395

Håbo 2 086 16 897 18 983 19 452 369 257 316 40 576 872 328 680 444

Knivsta 229 9 547 9 776 14 477 141 527 152 3 315 233 138 211 919

Tierp 1 701 23 858 25 559 20 044 512 304 596 34 094 844 478 209 752

Uppsala 2 210 20 435 22 645 194 751 4 410 136 395 430 399 710 3 979 736 685

Älvkarleby 1 835 23 645 25 480 9 068 231 052 640 16 639 780 214 412 860

Östhammar 1 013 22 439 23 452 21 391 501 661 732 21 669 083 479 992 649

Södermanlands län 

Eskilstuna 524 20 628 21 152 95 577 2 021 644 704 50 082 348 1 971 562 356

Flen 1 886 24 033 25 919 16 139 418 306 741 30 438 154 387 868 587

Gnesta 840 16 438 17 278 10 318 178 274 404 8 667 120 169 607 284

Katrineholm 3 414 27 439 30 853 32 303 996 644 459 110 282 442 886 362 017

Nyköping 3 113 22 282 25 395 51 209 1 300 452 555 159 413 617 1 141 038 938

Oxelösund 781 26 304 27 085 11 126 301 347 710 8 689 406 292 658 304

Strängnäs 2 449 18 516 20 965 32 024 671 383 160 78 426 776 592 956 384

Trosa 4 045 13 664 17 709 11 446 202 697 214 46 299 070 156 398 144

Vingåker 90 23 768 23 858 8 911 212 598 638 801 990 211 796 648

Östergötlands län  

Boxholm 1 721 22 164 23 885 5 248 125 348 480 9 031 808 116 316 672

Finspång 2 353 24 362 26 715 20 733 553 882 095 48 784 749 505 097 346

Kinda 303 22 912 23 215 9 811 227 762 365 2 972 733 224 789 632

Linköping 2 088 19 679 21 767 144 690 3 149 467 230 302 112 720 2 847 354 510

Mjölby 2 378 24 276 26 654 25 770 686 873 580 61 281 060 625 592 520

Motala 871 22 409 23 280 41 843 974 105 040 36 445 253 937 659 787

Norrköping 1 935 22 820 24 755 129 254 3 199 682 770 250 106 490 2 949 576 280

Söderköping 292 21 483 21 775 14 042 305 764 550 4 100 264 301 664 286

Vadstena 1 249 25 004 26 253 7 420 194 797 260 9 267 580 185 529 680

Valdemarsvik 1 850 24 781 26 631 7 811 208 014 741 14 450 350 193 564 391

Ydre 43 22 761 22 804 3 672 83 736 288 157 896 83 578 392

Åtvidaberg 594 25 241 25 835 11 498 297 050 830 6 829 812 290 221 018

Ödeshög 516 21 143 21 659 5 314 115 095 926 2 742 024 112 353 902
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Jönköpings län      

Aneby 381 23 028 23 409 6 446 150 894 414 2 455 926 148 438 488

Eksjö 372 26 461 26 833 16 353 438 800 049 6 083 316 432 716 733

Gislaved 424 21 287 21 711 29 212 634 221 732 12 385 888 621 835 844

Gnosjö 87 17 631 17 718 9 536 168 958 848 829 632 168 129 216

Habo 1 152 18 363 19 515 10 674 208 303 110 12 296 448 196 006 662

Jönköping 1 965 22 928 24 893 126 331 3 144 757 583 248 240 415 2 896 517 168

Mullsjö 2 459 24 756 27 215 7 027 191 239 805 17 279 393 173 960 412

Nässjö 626 24 961 25 587 29 489 754 535 043 18 460 114 736 074 929

Sävsjö 230 25 028 25 258 10 871 274 579 718 2 500 330 272 079 388

Tranås 703 23 484 24 187 18 043 436 406 041 12 684 229 423 721 812

Vaggeryd 1 133 20 835 21 968 12 959 284 683 312 14 682 547 270 000 765

Vetlanda 523 24 994 25 517 26 350 672 372 950 13 781 050 658 591 900

Värnamo 1 480 20 807 22 287 32 753 729 966 111 48 474 440 681 491 671

Kronobergs län     

Alvesta 300 23 431 23 731 18 757 445 122 367 5 627 100 439 495 267

Lessebo 145 21 762 21 907 8 165 178 870 655 1 183 925 177 686 730

Ljungby 304 21 815 22 119 27 410 606 281 790 8 332 640 597 949 150

Markaryd 2 029 24 692 26 721 9 559 255 426 039 19 395 211 236 030 828

Tingsryd 377 23 397 23 774 12 358 293 799 092 4 658 966 289 140 126

Uppvidinge 1 941 25 319 27 260 9 320 254 063 200 18 090 120 235 973 080

Växjö 1 715 21 311 23 026 82 023 1 888 661 598 140 669 445 1 747 992 153

Älmhult 495 20 039 20 534 15 570 319 714 380 7 707 150 312 007 230

Kalmar län           

Borgholm 2 619 20 201 22 820 10 806 246 592 920 28 300 914 218 292 006

Emmaboda 2 302 22 810 25 112 9 223 231 607 976 21 231 346 210 376 630

Hultsfred 1 360 28 452 29 812 13 855 413 045 260 18 842 800 394 202 460

Högsby 1 719 26 606 28 325 5 873 166 352 725 10 095 687 156 257 038

Kalmar 1 889 20 341 22 230 62 388 1 386 885 240 117 850 932 1 269 034 308

Mönsterås 732 19 048 19 780 12 980 256 744 400 9 501 360 247 243 040

Mörbylånga 1 153 19 355 20 508 13 834 283 707 672 15 950 602 267 757 070

Nybro 1 233 23 299 24 532 19 576 480 238 432 24 137 208 456 101 224

Oskarshamn 2 564 26 324 28 888 26 232 757 790 016 67 258 848 690 531 168

Torsås 1 175 21 183 22 358 7 044 157 489 752 8 276 700 149 213 052

Vimmerby 1 560 22 279 23 839 15 538 370 410 382 24 239 280 346 171 102

Västervik 1 807 23 875 25 682 36 290 931 999 780 65 576 030 866 423 750

Gotlands län         

Gotland 3 470 26 994 30 464 57 221 1 743 180 544 198 556 870 1 544 623 674

Blekinge län          

Karlshamn 47 23 061 23 108 30 918 714 453 144 1 453 146 712 999 998

Karlskrona 2 016 22 773 24 789 63 342 1 570 184 838 127 697 472 1 442 487 366

Olofström 4 478 26 491 30 969 13 102 405 755 838 58 670 756 347 085 082

Ronneby 821 22 453 23 274 28 416 661 353 984 23 329 536 638 024 448

Sölvesborg 311 19 447 19 758 16 813 332 191 254 5 228 843 326 962 411

Skåne län                  

Bjuv 158 18 161 18 319 14 813 271 359 347 2 340 454 269 018 893

Bromölla 205 20 299 20 504 12 285 251 891 640 2 518 425 249 373 215

Burlöv 341 17 080 17 421 16 509 287 603 289 5 629 569 281 973 720

Båstad 308 18 852 19 160 14 269 273 394 040 4 394 852 268 999 188

Eslöv 608 20 372 20 980 31 269 656 023 620 19 011 552 637 012 068

Helsingborg 690 20 088 20 778 128 359 2 667 043 302 88 567 710 2 578 475 592

Hässleholm 622 20 863 21 485 50 036 1 075 023 460 31 122 392 1 043 901 068

Höganäs 797 20 412 21 209 24 480 519 196 320 19 510 560 499 685 760

Hörby 460 17 043 17 503 14 762 258 379 286 6 790 520 251 588 766

Höör 215 17 437 17 652 15 261 269 387 172 3 281 115 266 106 057

Klippan 315 20 877 21 192 16 382 347 167 344 5 160 330 342 007 014

Kristianstad 312 21 518 21 830 78 788 1 719 942 040 24 581 856 1 695 360 184

Kävlinge 373 16 121 16 494 28 638 472 355 172 10 681 974 461 673 198

Landskrona 2 358 20 031 22 389 41 226 923 008 914 97 210 908 825 798 006

Lomma 662 18 547 19 209 21 065 404 637 585 13 945 030 390 692 555

Lund 2 118 20 355 22 473 109 147 2 452 860 531 231 173 346 2 221 687 185

Malmö 3 373 20 854 24 227 293 909 7 120 533 343 991 355 057 6 129 178 286

Osby 338 22 323 22 661 12 656 286 797 616 4 277 728 282 519 888

Perstorp 372 19 900 20 272 6 983 141 559 376 2 597 676 138 961 700

Simrishamn 270 21 401 21 671 19 328 418 857 088 5 218 560 413 638 528

Sjöbo 107 15 218 15 325 18 153 278 194 725 1 942 371 276 252 354

Skurup 490 17 567 18 057 14 867 268 453 419 7 284 830 261 168 589

Staffanstorp 384 17 719 18 103 21 949 397 342 747 8 428 416 388 914 331

Svalöv 591 18 214 18 805 13 290 249 918 450 7 854 390 242 064 060

Svedala 397 18 807 19 204 19 625 376 878 500 7 791 125 369 087 375

Tomelilla 202 19 311 19 513 12 936 252 420 168 2 613 072 249 807 096

Trelleborg 2 675 21 486 24 161 41 891 1 012 128 451 112 058 425 900 070 026

Vellinge 1 172 16 121 17 293 33 162 573 470 466 38 865 864 534 604 602

Ystad 629 21 243 21 872 28 109 614 800 048 17 680 561 597 119 487

Åstorp 175 9 425 9 600 14 667 140 803 200 2 566 725 138 236 475

Ängelholm 639 17 987 18 626 39 083 727 959 958 24 974 037 702 985 921

Örkelljunga 456 19 088 19 544 9 639 188 384 616 4 395 384 183 989 232

Östra Göinge 242 23 723 23 965 13 526 324 150 590 3 273 292 320 877 298
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Hallands län         

Falkenberg 3 575 20 884 24 459 40 739 996 435 201 145 641 925 850 793 276

Halmstad 596 21 286 21 882 91 087 1 993 165 734 54 287 852 1 938 877 882

Hylte 438 21 396 21 834 10 277 224 388 018 4 501 326 219 886 692

Kungsbacka 2 178 18 364 20 542 73 938 1 518 834 396 161 036 964 1 357 797 432

Laholm 1 554 21 435 22 989 23 345 536 678 205 36 278 130 500 400 075

Varberg 2 978 20 570 23 548 57 439 1 352 573 572 171 053 342 1 181 520 230

Västra Götalands län 

Ale 1 502 20 730 22 232 27 394 609 023 408 41 145 788 567 877 620

Alingsås 1 522 22 160 23 682 37 515 888 430 230 57 097 830 831 332 400

Bengtsfors 329 25 201 25 530 9 841 251 240 730 3 237 689 248 003 041

Bollebygd 1 201 16 903 18 104 8 253 149 412 312 9 911 853 139 500 459

Borås 1 518 19 911 21 429 102 458 2 195 572 482 155 531 244 2 040 041 238

Dals-Ed 669 22 119 22 788 4 729 107 764 452 3 163 701 104 600 751

Essunga 290 22 726 23 016 5 601 128 912 616 1 624 290 127 288 326

Falköping 1 439 22 914 24 353 31 419 765 146 907 45 211 941 719 934 966

Färgelanda 1 434 23 321 24 755 6 691 165 635 705 9 594 894 156 040 811

Grästorp 163 23 621 23 784 5 857 139 302 888 954 691 138 348 197

Gullspång 2 706 26 742 29 448 5 335 157 105 080 14 436 510 142 668 570

Göteborg 2 829 21 736 24 565 507 330 12 462 561 450 1 435 236 570 11 027 324 880

Götene 282 20 192 20 474 13 186 269 970 164 3 718 452 266 251 712

Herrljunga 468 20 577 21 045 9 348 196 728 660 4 374 864 192 353 796

Hjo 420 19 096 19 516 8 859 172 892 244 3 720 780 169 171 464

Härryda 2 124 18 373 20 497 34 007 697 041 479 72 230 868 624 810 611

Karlsborg 216 24 057 24 273 6 784 164 668 032 1 465 344 163 202 688

Kungälv 2 056 22 195 24 251 40 727 987 670 477 83 734 712 903 935 765

Lerum 329 20 103 20 432 38 301 782 566 032 12 601 029 769 965 003

Lidköping 2 282 25 018 27 300 37 989 1 037 099 700 86 690 898 950 408 802

Lilla Edet 630 18 875 19 505 12 773 249 137 365 8 046 990 241 090 375

Lysekil 1 363 30 279 31 642 14 535 459 916 470 19 811 205 440 105 265

Mariestad 317 26 776 27 093 23 799 644 786 307 7 544 283 637 242 024

Mark 880 21 345 22 225 33 821 751 671 725 29 762 480 721 909 245

Mellerud 2 291 22 321 24 612 9 261 227 931 732 21 216 951 206 714 781

Munkedal 830 22 607 23 437 10 246 240 135 502 8 504 180 231 631 322

Mölndal 2 142 21 474 23 616 60 381 1 425 957 696 129 336 102 1 296 621 594

Orust 1 770 20 421 22 191 15 308 339 699 828 27 095 160 312 604 668

Partille 2 182 20 600 22 782 34 382 783 290 724 75 021 524 708 269 200

Skara 332 21 255 21 587 18 455 398 388 085 6 127 060 392 261 025

Skövde 1 509 21 353 22 862 50 984 1 165 596 208 76 934 856 1 088 661 352

Sotenäs 368 24 702 25 070 9 112 228 437 840 3 353 216 225 084 624

Stenungsund 1 222 14 871 16 093 23 983 385 958 419 29 307 226 356 651 193

Strömstad 2 107 20 291 22 398 11 690 261 832 620 24 630 830 237 201 790

Svenljunga 1 560 21 916 23 476 10 291 241 591 516 16 053 960 225 537 556

Tanum 1 884 19 952 21 836 12 253 267 556 508 23 084 652 244 471 856

Tibro 168 22 555 22 723 10 611 241 113 753 1 782 648 239 331 105

Tidaholm 486 23 115 23 601 12 632 298 127 832 6 139 152 291 988 680

Tjörn 2 068 21 349 23 417 14 961 350 341 737 30 939 348 319 402 389

Tranemo 1 967 22 300 24 267 11 622 282 031 074 22 860 474 259 170 600

Trollhättan 2 793 22 619 25 412 54 873 1 394 432 676 153 260 289 1 241 172 387

Töreboda 456 20 338 20 794 9 255 192 448 470 4 220 280 188 228 190

Uddevalla 840 22 706 23 546 51 518 1 213 042 828 43 275 120 1 169 767 708

Ulricehamn 312 22 349 22 661 22 753 515 605 733 7 098 936 508 506 797

Vara 816 22 245 23 061 15 771 363 695 031 12 869 136 350 825 895

Vårgårda 720 18 752 19 472 10 967 213 549 424 7 896 240 205 653 184

Vänersborg 1 876 22 747 24 623 36 871 907 874 633 69 169 996 838 704 637

Åmål 650 28 510 29 160 12 434 362 575 440 8 082 100 354 493 340

Öckerö 2 143 20 853 22 996 12 292 282 666 832 26 341 756 256 325 076

Värmlands län         

Arvika 1 446 22 849 24 295 26 100 634 099 500 37 740 600 596 358 900

Eda 966 23 575 24 541 8 577 210 488 157 8 285 382 202 202 775

Filipstad 265 29 330 29 595 10 626 314 476 470 2 815 890 311 660 580

Forshaga 381 24 751 25 132 11 401 286 529 932 4 343 781 282 186 151

Grums 600 24 243 24 843 9 142 227 114 706 5 485 200 221 629 506

Hagfors 334 29 584 29 918 12 636 378 043 848 4 220 424 373 823 424

Hammarö 254 21 313 21 567 14 833 319 903 311 3 767 582 316 135 729

Karlstad 2 122 22 298 24 420 84 736 2 069 253 120 179 809 792 1 889 443 328

Kil 647 23 379 24 026 11 717 281 512 642 7 580 899 273 931 743

Kristinehamn 383 22 952 23 335 23 963 559 176 605 9 177 829 549 998 776

Munkfors 690 24 697 25 387 3 793 96 292 891 2 617 170 93 675 721

Storfors 2 023 25 516 27 539 4 363 120 152 657 8 826 349 111 326 308

Sunne 2 385 20 480 22 865 13 345 305 133 425 31 827 825 273 305 600

Säffle 759 26 697 27 456 15 602 428 368 512 11 841 918 416 526 594

Torsby 394 28 106 28 500 12 508 356 478 000 4 928 152 351 549 848

Årjäng 1 381 20 575 21 956 9 915 217 693 740 13 692 615 204 001 125
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Örebro län             

Askersund 1 361 22 967 24 328 11 307 275 076 696 15 388 827 259 687 869

Degerfors 1 018 27 998 29 016 9 709 281 716 344 9 883 762 271 832 582

Hallsberg 1 440 25 855 27 295 15 235 415 839 325 21 938 400 393 900 925

Hällefors 2 385 26 882 29 267 7 333 214 614 911 17 489 205 197 125 706

Karlskoga 1 377 29 733 31 110 29 742 925 273 620 40 954 734 884 318 886

Kumla 621 19 160 19 781 20 214 399 853 134 12 552 894 387 300 240

Laxå 453 29 759 30 212 5 786 174 806 632 2 621 058 172 185 574

Lekeberg 884 19 627 20 511 7 123 146 099 853 6 296 732 139 803 121

Lindesberg 6 326 27 182 33 508 23 029 771 655 732 145 681 454 625 974 278

Ljusnarsberg 149 26 185 26 334 5 055 133 118 370 753 195 132 365 175

Nora 2 427 26 495 28 922 10 343 299 140 246 25 102 461 274 037 785

Örebro 1 741 23 331 25 072 134 006 3 359 798 432 233 304 446 3 126 493 986

Västmanlands län    

Arboga 2 672 26 116 28 788 13 302 382 937 976 35 542 944 347 395 032

Fagersta 3 052 28 086 31 138 12 249 381 409 362 37 383 948 344 025 414

Hallstahammar 431 24 965 25 396 15 127 384 165 292 6 519 737 377 645 555

Kungsör 3 059 25 724 28 783 8 116 233 602 828 24 826 844 208 775 984

Köping 2 250 25 723 27 973 24 847 695 045 131 55 905 750 639 139 381

Norberg 1 812 25 294 27 106 5 730 155 317 380 10 382 760 144 934 620

Sala 1 205 25 236 26 441 21 499 568 455 059 25 906 295 542 548 764

Skinnskatteberg 986 23 785 24 771 4 567 113 129 157 4 503 062 108 626 095

Surahammar 2 500 25 011 27 511 9 980 274 559 780 24 950 000 249 609 780

Västerås 2 938 19 783 22 721 135 936 3 088 601 856 399 379 968 2 689 221 888

Dalarnas län          

Avesta 2 833 26 050 28 883 21 762 628 551 846 61 651 746 566 900 100

Borlänge 1 615 22 921 24 536 48 681 1 194 437 016 78 619 815 1 115 817 201

Falun 1 548 25 918 27 466 55 685 1 529 444 210 86 200 380 1 443 243 830

Gagnef 731 25 449 26 180 10 071 263 658 780 7 361 901 256 296 879

Hedemora 2 333 31 863 34 196 15 195 519 608 220 35 449 935 484 158 285

Leksand 1 760 26 341 28 101 15 303 430 029 603 26 933 280 403 096 323

Ludvika 3 743 29 255 32 998 25 650 846 398 700 96 007 950 750 390 750

Malung-Sälen 202 24 941 25 143 10 408 261 688 344 2 102 416 259 585 928

Mora 1 546 24 876 26 422 20 146 532 297 612 31 145 716 501 151 896

Orsa 3 434 25 140 28 574 6 934 198 132 116 23 811 356 174 320 760

Rättvik 990 24 675 25 665 10 797 277 105 005 10 689 030 266 415 975

Smedjebacken 4 849 25 928 30 777 10 758 331 098 966 52 165 542 278 933 424

Säter 214 21 372 21 586 10 900 235 287 400 2 332 600 232 954 800

Vansbro 3 719 25 931 29 650 15 195 450 531 750 56 510 205 394 021 545

Älvdalen 1 198 25 348 26 546 7 288 193 467 248 8 731 024 184 736 224

Gävleborgs län      

Bollnäs 2 723 26 834 29 557 26 175 773 654 475 71 274 525 702 379 950

Gävle 2 166 20 709 22 875 94 352 2 158 302 000 204 366 432 1 953 935 568

Hofors 1 806 25 483 27 289 9 873 269 424 297 17 830 638 251 593 659

Hudiksvall 1 460 23 550 25 010 36 848 921 568 480 53 798 080 867 770 400

Ljusdal 1 962 25 656 27 618 19 077 526 868 586 37 429 074 489 439 512

Nordanstig 1 816 25 088 26 904 9 646 259 515 984 17 517 136 241 998 848

Ockelbo 997 22 701 23 698 5 982 141 761 436 5 964 054 135 797 382

Ovanåker 2 580 24 893 27 473 11 530 316 763 690 29 747 400 287 016 290

Sandviken 1 764 24 310 26 074 36 978 964 164 372 65 229 192 898 935 180

Söderhamn 3 075 26 692 29 767 25 759 766 768 153 79 208 925 687 559 228

Västernorrlands län  

Härnösand 3 083 30 451 33 534 24 675 827 451 450 76 073 025 751 378 425

Kramfors 1 967 32 079 34 046 19 214 654 159 844 37 793 938 616 365 906

Sollefteå 510 30 852 31 362 20 442 641 102 004 10 425 420 630 676 584

Sundsvall 1 323 23 956 25 279 95 533 2 414 978 707 126 390 159 2 288 588 548

Timrå 1 919 22 937 24 856 17 902 444 972 112 34 353 938 410 618 174

Ånge 4 493 26 425 30 918 10 148 313 755 864 45 594 964 268 160 900

Örnsköldsvik 1 379 26 562 27 941 55 128 1 540 331 448 76 021 512 1 464 309 936

Jämtlands län          

Berg 568 29 072 29 640 7 447 220 729 080 4 229 896 216 499 184

Bräcke 2 498 33 412 35 910 6 865 246 522 150 17 148 770 229 373 380

Härjedalen 2 090 32 144 34 234 10 585 362 366 890 22 122 650 340 244 240

Krokom 1 820 28 113 29 933 14 460 432 831 180 26 317 200 406 513 980

Ragunda 740 31 801 32 541 5 609 182 522 469 4 150 660 178 371 809

Strömsund 3 173 32 060 35 233 12 286 432 872 638 38 983 478 393 889 160

Åre 2 101 21 566 23 667 10 278 243 249 426 21 594 078 221 655 348

Östersund 1 683 27 264 28 947 59 136 1 711 809 792 99 525 888 1 612 283 904
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Västerbottens län    

Bjurholm 220 27 606 27 826 2 500 69 565 000 550 000 69 015 000

Dorotea 575 31 814 32 389 2 900 93 928 100 1 667 500 92 260 600

Lycksele 737 33 103 33 840 12 427 420 529 680 9 158 699 411 370 981

Malå 2 193 30 905 33 098 3 295 109 057 910 7 225 935 101 831 975

Nordmaling 238 28 369 28 607 7 205 206 113 435 1 714 790 204 398 645

Norsjö 249 28 894 29 143 4 361 127 092 623 1 085 889 126 006 734

Robertsfors 237 26 472 26 709 6 880 183 757 920 1 630 560 182 127 360

Skellefteå 1 617 31 205 32 822 71 770 2 355 634 940 116 052 090 2 239 582 850

Sorsele 1 037 36 996 38 033 2 743 104 324 519 2 844 491 101 480 028

Storuman 707 26 958 27 665 6 227 172 269 955 4 402 489 167 867 466

Umeå 1 832 20 397 22 229 114 075 2 535 773 175 208 985 400 2 326 787 775

Vilhelmina 196 32 192 32 388 7 156 231 768 528 1 402 576 230 365 952

Vindeln 257 26 311 26 568 5 519 146 628 792 1 418 383 145 210 409

Vännäs 2 480 30 267 32 747 8 357 273 666 679 20 725 360 252 941 319

Åsele 340 33 855 34 195 3 133 107 132 935 1 065 220 106 067 715

Norrbottens län      

Arjeplog 2 856 28 103 30 959 3 143 97 304 137 8 976 408 88 327 729

Arvidsjaur 1 092 31 946 33 038 6 622 218 777 636 7 231 224 211 546 412

Boden 2 281 29 605 31 886 27 408 873 931 488 62 517 648 811 413 840

Gällivare 945 33 189 34 134 18 533 632 605 422 17 513 685 615 091 737

Haparanda 2 965 25 794 28 759 10 112 290 811 008 29 982 080 260 828 928

Jokkmokk 265 33 384 33 649 5 210 175 311 290 1 380 650 173 930 640

Kalix 2 642 32 453 35 095 16 926 594 017 970 44 718 492 549 299 478

Kiruna 1 127 36 142 37 269 22 969 856 031 661 25 886 063 830 145 598

Luleå 1 395 25 692 27 087 73 950 2 003 083 650 103 160 250 1 899 923 400

Pajala 2 087 39 243 41 330 6 309 260 750 970 13 166 883 247 584 087

Piteå 2 288 26 681 28 969 40 860 1 183 673 340 93 487 680 1 090 185 660

Älvsbyn 1 656 31 231 32 887 8 387 275 823 269 13 888 872 261 934 397

Överkalix 1 346 29 553 30 899 3 670 113 399 330 4 939 820 108 459 510

Övertorneå 2 517 33 234 35 751 4 920 175 894 920 12 383 640 163 511 280

Totalt Sverige 435 136 6 748 007 7 183 143 9 349 001 222 691 704 314 18 723 673 055 203 968 031 259

Snitt Sverige 1 500 23 269 24 769 32 238 767 902 429 64 564 390 703 338 039

Källa: Statistiska centralbyrån (2010) &  Sveriges Kommuner och Landsting och Statistiska Centralbyrån (2010)
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Pensionsförvaltning idag 

1. Vad har ni för grundläggande filosofi när det kommer till risk och avkastning?  

2. Varför har ni valt investera i de tillgångar som ni har i er portfölj idag? 

3. Varför har ni valt att vikta dem på detta sätt? 

Bias - Överkonfidens/ Home bias 

4. Ni allokerar en stor del av ert kapital på den svenska marknaden. Hur kommer det sig? 

Vikten av diversifiering i tillgångsallokeringen 

5. Inom portföljteorin är diversifiering grunden för att upprätta en effektiv portfölj, det vill 

säga minimera risken givet en viss avkastningsnivå, hur förhåller ni er till diversifiering 

när ni gör era investeringar? 

6. Hur upplever ni att ni lyckas med diversifieringen idag? 

7. Hur ser ni på investeringar i tillväxtmarknader?  

Restriktioners påverkan 

8. Hur upprättas finanspolicyn och riktlinjerna i er kommun? 

9. Hur upplever ni att finanspolicyn och dess begränsningar påverkar valet av 

tillgångsallokering? 

10. Vad finns det för positiva och negativa aspekter med att upprätta 

investeringsbegränsningar i finanspolicyn? 

11. Om ni inte hade några begränsningar att utgå ifrån, hur tror ni att valet av investeringar 

skulle påverkas?  

Synen på risk/riskhantering 

12. Hur tror ni att synen på risk skiljer sig mellan privat och offentlig pensionsförvaltning? 

13. Det finns ideologier som antyder att den offentliga sektorn borde anamma den publika 

sektorns syn på marknaden och effektivitet och bli mer resultatinriktade. Hur förhåller 

ni er till detta synsätt? 

14. Finns det andra faktorer eller omständigheter som påverkar risktagandet när det 

kommer till pensionspengar? (kompetens, allmänhetens åsikter etc.) 

Slutliga frågor 

15. Det diskuteras i media om att när 40- och 50-talisterna går i pension kan det ha negativ 

påverkan på den kommunala verksamheten. Hur ser ni på den frågan? 

16. Eftersom pensionsförvaltningen utgör en liten del av den totala förvaltningen i en 

kommun, borde man inte kunna ta mer risk då? 

17. Finns det något annat att tillägga som ni tror kan vara viktigt att beakta i denna studie? 
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Bilaga 3 – Förtydligande av Stockholms Stads pensionsförvaltning 
 

Kommunkoncernen Stockholms Stad är uppdelad och består av Stockholms Stad (staden) och 

ett antal kommunägda bolag (bolagskoncernen). Bolagskoncernen har valt att försäkra sina 

pensionsåtaganden hos ett kommunägt livförsäkringsbolag, S:t Erik Livförsäkring AB 

(livbolaget). Staden å andra sidan hanterar pensionsskulden enligt den så kallade 

blandmodellen, och har valt att återinvestera hela det fonderade medlet i den kommunala 

verksamheten, till dess att beslut har fattats om hur skulden ska hanteras framöver. Detta 

innebär att stadens pensionsutbetalningar, tillsvidare, kommer belasta Stockholms Stad det år 

de ska betalas ut.  

Eftersom staden valt att återinvestera hela det fonderade kapitalet i verksamheten, utan någon 

direkt förvaltning, kan det vara svårt att belysa samtliga faktorer som påverkar beslutsfattandet. 

Enligt respondenterna, som är involverade i samtlig kapitalförvaltning, möter stadens 

förvaltning samma problematik som livbolagets pensionsförvaltning. Av denna anledning kan 

livbolagets reflektioner visa vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet och på sätt bidra till 

studien. I denna studie är det därför S:t Eriks Livförsäkring AB:s finanspolicy, restriktioner samt 

tillgångsallokeringar som presenteras. Däremot tas hänsyn till stadens allokering och den 

problematik som denna medför. Fortsättningsvis benämns livbolaget som Stockholms Stad och i 

de fall där studien reflekterar över ”staden” framgår detta på ett tydligt sätt.  

 

 

Källa: Stockholms Stad, 2010  
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Bilaga 4 – Tillgångsallokeringar och restriktioner 

 

 

 

 

Linköpings Kommun

Tillgångar Portfölj (mnkr) Andel av Portfölj Min Max

2010-09-30 2010-09-30

Räntebärande Tillgångar 727 984 417 56,5% 50% 70%

Svenska Aktier 454 099 306 35,2% 20% 40%

Utländska Aktier 106 345 897 8,3% 0% 20%

Totalt 1 288 429 620 100%

Målet är att uppnå bättre avkastning än det sammansatta jämförelseindexet.

Källa: Linköpings Kommun (2002) & Linköpings Kommun (2010)

Stockholms Stad

Tillgångar Portfölj (mnkr) Andel av Portfölj Min Max

2010-08-31 2010-08-31

Likvida medel 37 018 861 2,0% 0% 10%

Nominella Räntebärande Tillgångar 36 144 656 2,0% 0% 25%

Reala Räntebärande Tillgångar 1 424 501 362 77,1% 50% 100%

Aktier 350 021 154 18,9% 0% 35%

- Varav Svenska 201 625 253 57,6% 0% 60%

- Varav Utländska 148 395 901 42,4% 40% 100%

Fastighter -                           0,0% 0% 10%

Totalt 1 847 686 033   100%

Målet är att trygga de framtida pensionsåtagandena.

Källa: Stockholms Stad (2010) & Söderberg och Partners (2010)

Västerås Stad

Tillgångar Portfölj (mnkr) Andel av Portfölj Min Max

2010-09-30 2010-09-30

Svenska Räntebärande Tillgångar 234 919 971 47% 35% 60%

Globala Obligationer 11 084 500 2%

Aktier 249 349 520 50% 35% 65%

- Varav Svenska 202 842 131 41% 27,50% 47,50%

- Varav Utländska 46 507 389 9% 7,50% 17,50%

Likvida Medel 60 011 0% 0% 10%

Totalt 495 414 002 100%

För att minimera förvaltningsrisker ska principerna om matchning och diversifiering tillämpas.

Källa: Västerås Stad (2002) & Västerås Stad (2010)
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Uppsala Kommun

Tillgångar Portfölj (mnkr) Andel av Portfölj Min Max

2010-08-31 2010-08-31

Statsskuldväxlar

Certifikat

Nominella Räntebärande Tillgångar 253 000 000 50%

Reala Räntebärande Tillgångar

Strukturerade Obligationer

Aktieindexobligationer

Fondstrukturer

Räntestrukturer

Aktiefonder

- Varav Svenska

-Varav Utländska

Räntefonder

Intern Utlåning 250 000 000 50%

Totalt 503 000 000

Placeringar bör förvaltas så att högsta möjlig avkastning till lägsta möjliga risk skapas.

Källa: Uppsala Kommun (2007) & Uppsala Kommun (2010)
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Bilaga 5 – Organisering av pensionsförvaltningen 
 

Det finns olika sätt för kommuner att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Vanligtvis kan 

kommunerna välja mellan tre tillvägagångssätt: 

- Avsätta medel för pensioner i balansräkningen. 

- Avsätta medel till en pensionsstiftelse. 

- Teckna försäkring hos pensionsförsäkringsbolag. 

Det finns även ett fjärde alternativt, vilket innebär att inga särskilda medel avsätts för pensioner. 

Istället hanteras kommande pensionsutbetalningar allteftersom de uppstår. Detta alternativ 

medför att de framtida pensionsutbetalningarna belastar kommuners ekonomier det år de ska 

betalas ut (Lennartsson et al., 2005).    

Linköpings Kommun, Västerås Stad samt Uppsala Kommun har valt att följa det första 

alternativet, det vill säga att avsätta medel för pensioner i balansräkningen. Detta innebär att de 

sköter hela förvaltningen inom den kommunala verksamheten. Stockholms Stad har dock valt att 

hantera pensionsförpliktelserna på ett annorlunda sätt. Kommunkoncernen Stockholms Stad 

består av Stockholms Stad (staden) och ett antal kommunägda bolag (bolagskoncernen). 

Bolagskoncernen har å ena sidan valt att försäkra sina pensionsåtaganden hos ett kommunägt 

livförsäkringsbolag, S:t Erik Livförsäkring AB (livbolaget) och har avsatt tillgångar som 

motsvarar hela pensionsskulden. Staden å andra sidan har valt det fjärde alternativet och har för 

tillfället inga särskilda tillgångar avsatta för pensionsåtagandet . 

I övrigt finns även olikheter gällande kommunernas interna, finansiella kunskaper. Stockholms 

Stad (inklusive livbolaget) har en egen upprättad finansfunktion bestående av ett antal 

medarbetare med hög kompetens och erfarenhet från den finansiella marknaden, vilket de drar 

nytta av i förvaltningen. Västerås Stad har inte någon direkt finansfunktion, utan det är främst 

finanschefen som besitter all kunskap, genom sina erfarenheter av att ha arbetat inom 

finansbranschen. I den mån det behövs tar de dock hjälp av externa konsulter. Både Linköpings 

Kommun och Uppsala Kommun skiljer sig från de ovan nämnda kommunerna i fråga om 

kunskap. Linköpings Kommun har bestämt att de inte ska ha sådan kunskap inom kommunen 

och väljer istället att ta hjälp av externa konsulter i allt från upprättandet av policy till själva 

förvaltningen av pensionskapitalet. I Uppsala Kommun är de medvetna om avsaknaden av denna 

kunskap, men väljer, till skillnad från Linköpings Kommun, att förvalta kapitalet själva.  
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