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Författare: Cecilia Enström, Linnea Eurenius och Mia Samuelsson 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i och redogöra för hur 

olika val av strategi för pensionssparande kan se ut samt föra ett 
resonemang kring den information en ung, nyutexaminerad person 
kommer i kontakt med när det gäller val av pensionssparande.  

 
Frågeställning: Hur kan en ung, nyutexaminerad person som just fått anställning, 

resonera kring placeringen av sina pensionsmedel för att känna sig 
trygg inför framtiden?  

 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom vi söker en 

djupare förståelse för ämnet. Insamling av information har skett 
genom tre semistrukturerade intervjuer samt informationsökning 
via databaser, tidningar och internet. Eftersom råden kring 
pensionssparande ser olika ut beroende på hur gammal personen 
ifråga är har vi valt att utgå ifrån en ung persons situation. Detta 
för att sedan ha något att utgå ifrån i arbetet med studien samt att 
en yngre persons situation påminner om den situation vi själva 
samt vår målgrupp befinner sig i. För att intervjuerna skulle ha 
samma utgångspunkt skapades en fiktiv person. På så vis 
säkerställde vi att informationen till rådgivarna skulle se likadan 
ut, vilket gav oss möjlighet att jämföra de råd vi fick.  

  
Slutsats: Som privatperson är det viktigt att sätta sig in i valet av 

pensionssparande. Detta kan göras genom att hela tiden hålla sig 
uppdaterad och ha löpande kontakt med en ekonomisk rådgivare 
då rådgivning är en färskvara. En kritisk inställning till all 
information är dock nödvändig. Tänk över vilken inställning till 
risk du har samt hur mycket du kan avsätta till ditt 
pensionssparande. Läs faktablad och jämför placeringsalternativ. 
Se därefter till att du har ett diversifierat sparande. Ansvaret är ditt 
och det finns ingen som vet hur pensionen kommer se ut.  

 
Nyckelord:  Pensionssparande, risk, avkastning, placeringsstrategi.  
 



Abstract 
Title:  Pension savings- an uncertain choice  
 
Seminar:  2010-06-04 
 
Course:                               Bachelor thesis in business administration, FÖA300 
 
University:                          Mälardalen University, School of Sustainable Development of 

Society and Technology (HST) 
 
Tutor:   Ulla Pettersson 
 
Examiner:  Cecilia Lindh   
 
Authors:  Cecilia Enström, Linnea Eurenius, and Mia Samuelsson 
 
Purpose of study:  The purpose of this study is to give insight into and an overview 

over the choice of different strategies concerning pension savings 
and also reason around information concerning this topic that a 
young person who is a recent graduate will come in contact with.   

 
Research question:  How can a recent graduate on their way to a first steady 

employment reason concerning their pension savings to ensure 
security in the future? 

 
Method:  We chose to use a qualitative method since we were searching for 

a deeper understanding of the subject at hand. The data collection 
has taken place through three semi-structured interviews, 
databases, newspapers and the internet. Since the advices 
concerning pension savings are different depending of the age of 
the person in question, we chose to use a fictional character as a 
starting point for the study. This made it easier to carry out the 
interviews and we got a better possibility to evaluate the 
information we gathered. The fictional character we created has a 
similar situation to ourselves and our target group.  

 
Conclusion:  As an individual it is important to be well informed on the 

different options available. This can be achieved through keeping 
up to date with current events in the world and keeping in touch 
with personal financial adviser because the advice you get will not 
be viable forever. A critical approach to all information is 
necessary. Give some extensive thought to risk and what amount 
you can spare at the end of every month. Make your own 
comparisons of the different available choices. Make sure that 
your portfolio is well diverse to minimize risk. In the end is your 
own responsibility and no own can tell what your pension is going 
to be in the end.  
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1. Inledning  
Detta kapitel redogör för bakgrunden till det valda ämnet för studien, samt syfte och 

frågeställning, avgränsning och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
Pensionssystemet förändrades år 1999 (http://ne.se, 2010:1). Från att tidigare ha förvaltats helt 
av staten ändrades det till att individerna behöver ta ett större ansvar för val av placeringen av 
pensionsmedlen. Hur dessa pengar placeras påverkar hur den framtida pensionen blir. De 
Ridder (2005) skriver om hur finansiella produkter har ”[…] sålt utav sig själva.” (s. 5) utan 
riktiga samtal med kunden om avkastning, risk och placeringshorisont.  
 
När vi går i pension får vi i framtiden ersättning från två olika sparanden och ett eventuellt 
privat pensionssparande.  

• Statlig allmänpension 
• Tjänstepension 
• Privat pensionssparande. (Kollega nr 2-10) 

 

 
Bild 1, http://pensionsmyndigheten.se, 2010:1  

 

Allmänpension består av inkomst- och premiepension. Den bygger på att 18.5% av all 
skattepliktig inkomst per person sätts av till den framtida pensionen. 16 % placeras av staten 
och går till inkomstpension medan 2.5% går till premiepensionen. Den sistnämnda får 
individen själv möjlighet att placera i fonder. (http://pensionsmyndigheten.se, 2010:2 & 
2010:3) 
 
Tjänstepension kommer från den eller de arbetsgivare som individen har haft under sitt 
arbetsliv, således gäller denna pensionsform inte de som studerar, är arbetslösa eller är 
egenföretagare (http://pensionsmyndigheten.se, 2010:4). Hur mycket som avsätts till 
tjänstepensionen beror på vilket avtal arbetsplatsen har. Tjänstepensionen kan placeras i 
fondförsäkringar såsom aktiefonder och blandfonder eller traditionella försäkringar såsom 
obligationer och aktier. Fondförsäkringar ger inget garanterat pensionsbelopp till skillnad från 
traditionella försäkringar, vilken ger en garanterad årlig avkastning. Görs inget val placeras 
pengarna i en traditionell försäkring. (Kollega nr 2-10) 
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Privatpension består av det som individen själv sparar till och är helt frivillig. Fackterm för 
denna typ av sparande kallas individuellt pensionssparande och sparmedlen är låsta tills 
personen fyller 55 år.  Endast institut som har blivit godkända av finansinspektionen är tillåtna 
att erbjuda privatpersoner detta pensionssparande. Sparandet omfattas inte av den statliga 
insättningsgarantin. (http://konsumentbankbyran.se, 2010:1) 
 
Hur stor pensionen blir beror bland annat på avkastningen på placerade pengar samt avgiften 
som pensionsbolagen tar för förvaltning av kapitalet. Pensionen består således av flera delar 
och det gäller att hålla ordning på begreppen. Extra viktigt är det för de som är unga idag då 
de har större ansvar för sina pensionsmedel jämfört med det tidigare systemet där större delen 
förvaltades av staten. Detta ställer högre krav på individen att inhämta kunskap samt vara 
uppdaterad om marknadsutvecklingen. Utan egen kunskap kan det lätt upplevas som att ”man 
är i händerna” på rådgivarna och den kunskap de besitter. (Kollega nr 2-10) 
 
Detta leder oss fram till varför vi är intresserade av just detta ämne. Vi upplevde att vi själva 
hade ägnat för lite tid åt vårt eget pensionssparande samt hade låg kännedom om de faktorer 
som påverkar vår framtida pension.  Vi ansåg därför att detta är ett intressant ämne för oss 
samt andra yngre personer som behöver kunna föra ett resonemang kring pensionssparade och 
de faktorer som påverkar valet.  

1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i och redogöra för hur olika val av strategi för 
pensionssparande kan se ut samt föra ett resonemang kring den information en ung, 
nyutexaminerad person kommer i kontakt med när det gäller val av pensionssparande. 
 
Frågeställningen lyder: 

- Hur kan en ung, nyutexaminerad person som just fått anställning, resonera kring 
placeringen av sina pensionsmedel för att känna sig trygg inför framtiden?  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats genom följande val: 

- Referensramen behandlar översiktlig teori om kapitalmarknaden med tyngdpunkt på 
värdepappersmarknaden. 

- Underliggande beräkningar till begrepp samt formler kommer inte att tas upp.  
- Hur olika sorters fonder påverkas av skatteregler kommer ej tas upp. 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp för uppsatsen är yngre personer vilka omfattas av det nya pensionssystemet.  
Uppsatsens praktiska bidrag är att ge en inblick och översikt för hur valet av strategi för 
pensionssparandet kan se ut samt ett kritiskt tänkande kring de råd som ges om 
pensionsplaceringar. En ytterligare målgrupp kan vara rådgivare då de kan få en bild av den 
information som privatpersoner behöver men ej får, sett ur ett teoretiskt perspektiv.  

1.5 Disposition 
Arbetet är upplagt med en inledning där vi bland annat beskriver bakgrund och syfte till 
studien. Därefter följer metodkapitlet och en beskrivning över hur vi har gått tillväga med 
arbetet. Sedan följer kapitel tre, vilket innehåller den teoretiska referensramen. Det följs sedan 
av empirikapitlet, vilket innehåller den information vi samlat in från intervjuer, hemsidor och 
tidningar, vilka alla behandlar pensionssparande ur olika synvinklar. Arbetet avslutas sedan 
med analys, diskussion, slutsatser samt våra reflektioner. 
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2. Metod  
Metodkapitlet redogör för den valda metoden samt hur vi har gått tillväga med arbetet.  

2.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi söker en djupare förståelse för ämnet. 
En kvantitativ undersökning använder i större utsträckning siffror och enkätundersökningar 
som metod. Det ansåg vi inte var lämpligt för vårt syfte eftersom vi ville uppleva en verklig 
rådgivningssituation och få en bild av hur ett sådant möte går till. Vi sökte även övrigt 
empiriskt material på de platser som en privatperson kan tänkas leta, exempelvis som i 
dagstidningar och på internetsidor. Den insamlade informationen hade vi inte kunnat inhämta 
genom en kvantitativ studie.  
 
 Enligt Bryman & Bell (2005) har kvalitativ forskning bland annat följande karakteristika:  

- Forskarna använder ord istället för statistik och siffror vid sina analyser 
- Deltagarnas perspektiv, vad de anser är viktigt, styr utformningen av undersökningen 
- Forskarna önskar ha en nära relation till det som studeras för att nå ökad förståelse 
- Forskningen brukar inte vara helt strukturerad då man önskar komma fram till en 

djupare förståelse av aktörerna. 
 
 

På nästa sida återfinns dels Bryman & Bells (2005) modell för hur en kvalitativ studie 
genomförs, dels hur vi har valt att tolka de olika delarna. 
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Figur 1, egen bearbetning av figur 13.1 av Bryman & Bell (2005,s. 300)  
 
 

1. Generella frågeställningar 

(problemformulering) 

2. Val av relevanta platser och 

undersökningspersoner 

4. Tolkning av data 

3. Insamling av relevanta data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

1. Vi utgick från en generell fråga. Hur bör man tänka 
kring pensionssparde? Och mer specifikt, hur bör en 
ung person tänka? 

2. Därefter tog vi ställning till vilken information som kunde 
vara relevant för oss. Förutom det teoretiska perspektivet ansåg 
vi att banker är en viktig källa till information men även att 
många idag tar till sig information via internet och andra källor, 
vilka därför också blir intressanta för vår studie. 

3. Data till empiri och referensram 
samlades in från intervjuer, databaser, 
litteratur, tidningar och internet.   

5. Sedan skedde arbetet med att koppla samman 
de teoretiska och empirsiska data vi samlat in. 

4. Därefter behövde vi sammanställa och tolka 
den information vi fått. Vad var det egentligen 
vi hade fått? Råd eller försäljning? 

6. Snävare specifikation av 
problemformuleringen 
 

7. Insamling av ytterligare data 

 

8. Rapport om resultat och slutsatser 

 

6. Under arbetets gång förfinades 
problemformuleringen vilket ledde till mer 
informationssökning 

7. Efterhand, ju mer ögat vande sig 
vid att leta efter viss information 
desto lättare blev det att hitta 
ytterligare data att jämföra emot. 
 

8. Slutligen sammanställdes all data 
i en slutrapport. 
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För att besvara syftet med studien har teorier om kapitalmarknaden, litteratur om sparande, 
fonder och pension jämförts med de råd som finansiella institut, dagstidningar samt internet 
ger till privatpersoner. Arbetet med uppsatsen är upplagt enligt Bryman & Bells (2005) 
modell ovan.  
 
Litteratur till referensramen har sökts via högskolebibliotekets kataloger samt de databaser 
som finns tillgängliga såsom ABI/INFORM. Sökord som har använts är bland andra; capital 
market, financial theory, portfolio theory, pension funds och savings, samt olika 
kombinationer av dessa.  
 
Insamlandet av empiri har skett dels genom intervjuer med tre banker, dels genom 
inhämtande av information från tidningar som exempelvis Dagens Nyheter och E24 samt 
finansiella instituts webbplatser. Vi har även använt viss litteratur vilken varit lättillgänglig 
och riktad mot privatpersoner rörande fondsparande, däremot ingen facklitteratur inom ämnet 
ekonomi.  

2.2 Kvalitativ intervju 
Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med syfte att erhålla en så djup kunskap 
inom ämnet som möjligt. Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa intervjuer ökar 
förståelsen för det som studeras samt ökar värdet på den information som ges vid intervjuerna. 
Enligt Bryman & Bell (2005) utgår en semistrukturerad intervju från en intervjuguide med 
allmänt formulerade frågor. Det kan därmed göras avsteg från frågeordningen samt att 
ytterligare frågor kan läggas till för att utveckla något av de svar som respondenten gett. Det 
ger en möjlighet för respondenterna att komma med information som kan leda texten mot en 
ny inriktning.  För utformandet av en intervjuguide behövs det inte formuleras exakta frågor 
utan den kan bestå av en lista över ämnen som bör behandlas.  

2.3 Val av respondenter  
Respondenterna är tre av storbankerna i Sverige. Dessa valdes för att de skulle vara 
jämförbara utifrån storlek, antal kunder samt omsättning. Bankerna är ej namngivna i studien 
för att läsaren inte skall lägga in värderingar i svaren utifrån vilken bank som gett råden. Efter 
att de tre planerade intervjuerna ägt rum tog vi ställning till huruvida fler intervjuer ansågs 
nödvändiga för att uppnå studiens syfte. Vi ansåg att det inte behövdes då svaren ej skiljde sig 
nämnvärt mellan de tre tillfrågade bankerna.  En form av mättnad i svaren kan därmed sägas 
ha uppnåtts. 

2.4 Genomförande av intervjuer 
Eftersom råden kring pensionssparande ser olika ut beroende på hur gammal personen ifråga 
är har vi valt att utgå ifrån en ung persons situation. Detta för att sedan ha något att utgå ifrån i 
arbetet med studien samt att en yngre persons situation påminner om den situation vi själva 
samt vår målgrupp befinner sig i. För att intervjuerna skulle ha samma utgångspunkt skapades 
en fiktiv person. På så vis säkerställde vi att informationen till rådgivarna skulle se likadan ut, 
vilket gav oss möjlighet att jämföra de råd vi fick. För utförligare beskrivning av den fiktiva 
personen, se bilaga 1. 
 
De utvalda bankerna kontaktades via personliga besök för att boka tider för 
pensionsrådgivning. Redan vid den inledande kontakten informerades bankerna om att 
rådgivningen skulle gälla en fiktiv person i syfte att skriva en kandidatuppsats inom 
företagsekonomi. Bankerna informerades ej om att deras svar skulle vara anonyma. Vi ansåg 
att det annars kunde finnas en risk att bankerna ”gömde” sig bakom anonymiteten och att 
råden därmed skulle skilja sig från en vanlig rådgivningssituation.  
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Intervjuerna har genomförts utifrån att vi som intervjuare har satt oss in i rollen som den 
fiktiva personen, beskriven i bilaga 1. Detta för att utgångspunkten för intervjuerna ska vara 
densamma. Fokus under intervjuerna var de råd som respondenterna gav till denne, men det 
ställdes även frågor rörande rådgivarnas bakgrund samt utbildning. Kvale & Brinkmann 
(2009) skriver att ljudupptagning är den vanligaste formen för registrering av intervjuer. Vi 
valde dock att inte göra några ljudupptagningar utan endast anteckna svaren. Detta för att vi 
eftersträvade en så verklig rådgivningssituation som möjligt. Kvale & Brinkmann påpekar 
dock att anteckningar kan vara ett distraktionsmoment i en intervjusituation, detta upplevde vi 
inte som ett problem.  Från respondenterna erhölls även skriftlig information som i normala 
fall delas ut till potentiella kunder.  

2.5 Analysmodell 
Den insamlade empirin har renskrivits och sedan sammanställts under rubriker. Rubrikerna är 
lika för respektive bank för att förbättra läsbarheten och uppnå en ökad jämförbarhet. Empirin 
har sedan jämförts med informationen insamlad via den valda referensramen. Därefter har 
ytterligare data samlats in för att förtydliga vissa områden. Vi har sedan skrivit ner våra egna 
intryck efter intervjuerna för att inte påverka varandra och objektivt kunna jämföra våra 
reflektioner sinsemellan. Detta har slutligen resulterat i en sammanställning i form av analys, 
diskussion, slutsatser samt reflektion. Arbetet har således utförts i enlighet med den tänkta 
analysmodellen (se figur 1). 

2.6 Reliabilitet & validitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i den information som en undersökning ger (Bryman 
& Bell, 2005). För att en undersökning ska anses vara reliabel skall en ny undersökning ge 
likvärdiga resultat förutsatt att inga yttre faktorer förändrats (DePoy & Gitlin, 1999). 
Validitet/giltighet handlar om huruvida en undersökning har mätt det som avsågs att mätas 
(Bell, 2000).   
 
För att denna studie skulle bli reliabel valde vi att fokusera på tre banker vilka kan anses ha 
hög trovärdighet då de tillhör de största i Sverige. Således hanterar de ett stort antal kunder 
och vi utgick ifrån att de är vana vid att ge rådgivning. En ny studie med liknande 
utgångspunkt bör därför ge likvärdiga svar om inga yttre omständigheter förändras. Vi har 
dock valt att ha våra banker anonyma vilket skulle kunna påverka reliabiliteten negativt då en 
ny studie inte garanterat skulle utgå från samma banker.  
 
Vi avsåg att sätta oss in i den situation som en privatperson står inför i och med valet av 
strategi för sitt pensionssparande. Intervjufrågorna formulerades utifrån den referensram vi 
skapat. Vi anser således att studien är valid i detta hänseende eftersom respondenterna har 
besvarat och gett råd till vår fiktiva person enligt dessa. Studien kan även anses vara valid 
eftersom vi sökt information på de ställen en privatperson högst troligen skulle söka 
information, såsom hos sin bank, i tidningar och på internet.  

2.7 Metodkritik 
Eftersom undersökningen baseras på en fiktiv person är det svårt att avgöra om bankerna hade 
givit samma råd till en faktisk kund. Vi har även gjort vissa antaganden om var privatpersoner 
kan tänkas leta efter information kring sitt pensionssparande baserat på vår egen erfarenhet. 
Då intervjuerna ej spelades in kan information ha missats eller inte uppfattats korrekt. Vi 
anser dock att en inspelning av rådgivningen hade förstört den naturliga rådgivningssituation 
vi efterstävade. För att motverka att information missuppfattades togs noggranna anteckningar 
vilka vi sedan analyserade var och en för sig och slutligen sammanställde.   
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3. Referensram 
I kapitlet redogörs för den valda referensramen, vilken behandlar översiktlig 

kapitalmarknadsteori. 

3.1 Inledande referensram 
Oxenstierna (2006) skriver att en förståelse för hur de svenska och globala ekonomiska och 
finansiella systemen fungerar behövs eftersom de ekonomiska händelserna starkt påverkar 
värdet på våra placeringar. Merton (2003) menar att det läggs allt mer på hushållen att själva 
ta viktiga ekonomiska beslut jämfört med tidigare. Det finns tusentals olika möjligheter och 
ekonomiska ”produkter” att välja mellan idag. Det är förvisso bra med olika val men hur ska 
hushållen få den kunskapen som behövs för att göra goda placeringar? De möts av mycket 
information men måste själva lägga ihop pusselbitarna. (Ibid.) Bara för premiepensionsvalet 
finns i nuläget över 750 fonder att välja på enligt Pensionsmyndigheten 
(http://pensionsmyndigheten.se, 2010:5). 
 
Palme & Sundén (2004) finner att valet av fonder, då utbudet är stort, ej blir av då människor 
gillar processen men inte själva valet. Därav mister det stora utbudet sin relevans eftersom så 
få utnyttjar det. Enligt nationalekonomisk teori ger ett stort urval individen möjlighet att själv 
väga marginalkostnad mot marginalnytta för att finna det optimala resultatet. När det gäller 
pension placeras den största delen av premiepensionen inom aktiefonder. Enligt författarna 
var större delen av pengarna placerade i just denna typ av fonder, speciellt populär var fonder 
med fokus utanför Sverige. Trots att marknaden är flytande är det en tröghet i 
placeringsbesluten som präglar det val som privatpersoner gör för sin pension. Beslut om 
placering tas en gång och uppdateras eller ändras inte för att uppnå optimal avkastning. 
”Förvaltning av sparkapital, och oavsett i vilken form detta sker, är en färskvara.”(De Ridder, 
2005, s.19) Individer bör därför se över sparportföljen regelbundet (Ibid).  
 
Den vanligaste typen av sparande för privatpersoner är enligt Nyman (1999) fonder. Det finns 
fyra huvudgrupper av fonder; aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder.  
 

• Aktiefonder innehåller minst 75 procent aktier. Det finns flera olika inriktningar såsom 
globalfonder och branschfonder. Placering i aktiefonder ses som riskfyllda och passar 
därför bäst som en långsiktig placering. (Nilsson, 2008) 

 
• Blandfonder investerar både i aktier och räntebärande papper. Avvägningen i antal 

mellan aktierna och de räntebärande papperna skiljer sig mellan olika blandfonder 
men kan även skilja sig i en och samma fond över tiden. Alternativa blandfonder är 
generationsfonder samt garantifonder där den förstnämnda är vanlig inom 
pensionssparandet. (Nilsson, 2008) 

 
• Räntefonder består av en diversifierad portfölj av räntebärande värdepapper för att 

sprida risken. Det finns flera olika inriktningar och branscher, liksom vid aktier, och 
det finns långa respektive korta räntefonder. (Nilsson, 2008) 

 
• Hedgefonder har som grundtanke att alltid ge positiv avkastning, absolut avkastning, 

och kan därför ses som ett komplement till aktiefonder för riskspridning. Hedgefonder 
har friare regler gällande placering jämfört med aktiefonder för att de ska kunna uppnå 
absolut avkastning. Detta innebär att de kan skilja sig väldigt mycket åt. (Nilsson, 
2008) 
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3.1.1 SwedSec 
SwedSec är en licensiering för rådgivare på den svenska värdepappersmarknaden, alltså de 
som ger råd kring placeringar av kapital. I Sverige finns det i dagsläget ca 7 800 registrerade 
rådgivare. På SwedSecs webbplats går det att själv söka på en rådgivares namn och då se om 
denne har licens. På webbplatsen finns även information om vilka krav som ställs på de som 
är licensierade samt hur processen går till. För att upprätthålla ett förtroende för rådgivare som 
är anslutna till SwedSec finns det en disciplinnämnd vilka har befogenhet att utesluta en 
rådgivare som misskött sig. En uteslutning leder i sin tur till att rådgivaren inte längre kan ha 
kvar sin arbetsuppgift eftersom licensen är ett krav. (http://swedsec.se, 2010:1) 

3.2 Kapitalmarknadens roll och funktion 
Kapitalmarknadens syfte är enligt De Ridder (2005) att förmedla kapital mellan aktörer på 
den finansiella marknaden. Det innebär att de som har behov av kapital erhåller detta av 
aktörer som har ett överskott. Kapitalet omfördelas mellan olika aktörer och priset för detta är 
räntan, eller avkastningskravet. Om aktörerna har ett högt avkastningskrav, är räntan hög och 
vice versa. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken, vilken syftar till att sätta pris på 
kapitalet och avgöra mängden kapital. Fungerar marknadskrafterna skall efterfrågan på kapital 
vara kopplad till räntenivån. Låg ränta leder till högre efterfrågan. Är räntan hög väljer 
aktörerna istället att placera i obligationer. 
 
Förmedlingen av kapital på kapitalmarknaden hjälper också till att sprida risker, både för 
företag och för privatpersoner. Om vi ska ha en ekonomisk tillväxt är det viktigt att 
kapitalmarknaden fungerar, det ligger i samhällets intresse att de finansiella marknaderna är 
fungerande, säkra och effektiva. (http://ne.se, 2010:2, Sveriges riksbank 2009) De olika 
rutiner, instrument och system som krävs för att förmedlingen av kapital ska kunna ske på ett 
fungerande sätt kallas ”den finansiella infrastrukturen” (Sveriges riksbank, 2009).  
 
För att strukturen ska vara fungerande krävs det att samspelet mellan intermediärer, 
marknader och myndigheter är stabilt. En finansiell intermediär är en sorts mellanhand, 
exempelvis banker, försäkringsbolag, pensionsfonder samt riskkapitalbolag, vars roll är att 
upprätthålla handeln i olika delmarknader. Intermediärerna samlar in finansiellt överskott från 
olika aktörer och förmedlar sedan detta överskott till andra aktörer i behov av kapital. Det 
gäller såväl privatpersoner, företag samt institutioner. Genom sin storlek kan de ofta uppnå 
stordriftsfördelar vilket är till gagn för alla. (Sveriges riksbank, 2009, Hagerud, 2002) De 
sprider också sina risker genom att ha diversifierade portföljer av fordringar. En ökning av 
intermediärer har bidragit till högre konkurrens och därmed lägre transaktionskostnader för 
kunderna. (Hagerud, 2002)  
 

 
 
Figur 2, egen modell enligt Hageruds (2002) definition av finansmarknaden.  

 
 
 

Finansmarknad 

Kapitalmarknad 

Aktiemarknad Penningmarknad 

Valutamarknad 
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Sveriges riksbank (2009) delar in finansmarknaden i aktiemarknaden, räntemarknaden samt 
valutamarknaden och menar att det finansiella systemet har tre huvudfunktioner; att omvandla 
sparande till finansiering, riskhantering samt att se till att betalningar kan ske på ett effektivt 
sätt. Hagerud (2002) ser kapitalmarknaden som en del av finansmarknaden tillsammans med 
valutamarknaden. Den är ett samlingsbegrepp för aktiemarknaden och penningmarknaden där 
aktörerna handlar med värdepapper.  
 
Penningmarknaden innefattar marknader för räntebärande tillgångar med löptid på upp till ett 
år. Dess funktion är att underlätta likviditetshanteringen. (Sveriges Riksbank, 2009). 
 
Obligationer är en delmarknad i handeln mellan köpare och säljare av pengar. Den som köper 
en obligation lånar ut pengar till den som ger ut obligationen. Köparen får i sin tur fast ränta 
under obligationens löptid och hela beloppet återbetalas när obligationen förfaller. 
(Oxenstierna, 2006) 
 
På aktiemarknaden äger innehavaren av aktien en del av ett företag. Innehavet av aktier ger 
även rätt till utdelning i den mån företaget ger någon (Oxenstierna, 2006).  När det inte finns 
något över till aktieägarna efter återbetalt belopp till långivarna förlorar aktieägarna sitt 
satsade kapital. Därav kallas placeringar på aktiemarknaden för riskkapital. (De Ridder, 2005) 
 
Valutamarknaden innefattar den dagliga handeln i valutor mellan olika aktörer på marknaden, 
exempelvis banker och multinationella företag. (Hagerud, 2002)  

3.3 Placeringsstrategi 
Fler och fler personer sparar för egen del till sin pension. I det sammanhanget är det viktigt att 
veta hur sparmedlen kan tänkas växa under sparperioden samt hur länge dessa räcker 
beroende på individens konsumtionsmönster. Portföljteorin utvecklades i början av 1950-talet 
av Harry Markowitz och baseras på att det skapas en portfölj där de olika produkterna, 
sparformerna, visar olika avkastningsmönster eftersom det leder till minskad total risk. (De 
Ridder, 2005)  
 
Begreppet portföljtänkande innebär att individen skall fördela sitt kapital på flera placeringar, 
det vill säga i flera aktier och i olika branscher (De Ridder, 2005). Elton et al. (2007) skriver 
att kombinationen av olika tillgångar i en portfölj leder till lägre risk då en högre avkastning 
på en tillgång kan kompensera för en lägre avkastning i en annan tillgång. Den diversifiering 
som uppstår genom den spridda placeringen är därmed central inom portföljteorin. (De 
Ridder, 2005) Elton et al. (2007) skriver att ”The risk of a combination of assets is very 
different from a simple average of the risk of individual assets” (s.49). 
 
Merton (2003) anser att en optimal investeringspolicy inte är av ”one size fits all”-typ. Trots 
den kunskap som finns om finansiellt tänkande och teknologi är det relativt mycket 
likformighet i dagsläget. Exempelvis har rådgivare ett bredare spektrum av verktyg 
tillgängliga än de använder sig av. Alfredsson (2000) skriver att det inte finns någon strategi 
som passar alla när det gäller aktiestrategier. Det är beroende på individen i fråga och dennes 
preferenser. Vissa sparar på kort sikt, andra på längre sikt. Vissa vill ta höga risker, medan 
andra vill minska sin risk. Alfredsson menar därför att det är viktigt att finna en strategi som 
är passande för individen. 
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Enligt De Ridder (2005) finns ett antal regler att utgå ifrån när det gäller placeringar och hur 
valet mellan aktier och obligationer skall göras. En regel är att andelen aktier bör vara en 
funktion av spararens ålder. Är spararen exempelvis trettio år menar författaren att trettio 
procent av det långsiktiga sparandet bör vara i obligationer och att sjuttio procent bör vara i 
aktier. Är personen i sextioårsåldern bör fördelningen vara sextio procent i obligationer och 
fyrtio procent i aktier. Följs denna regel menar författaren att individen får ta en högre risk i 
sparandet i början av sitt yrkesliv för att sedan ha en lägre risk, genom att andelen 
räntebärande placeringar ökat, i slutet av yrkeslivet. 
 
För att beräkna hur mycket ett kapital kommer att växa under en längre placeringshorisont, 
exempelvis vid pensionssparande, kan följande enkla beräkning användas. (De Ridder, 2005) 
Värdet på 350 kr om ett år, med en ränta på 6 % är: 350x1,06=371 kr (Om två år: 
350x1,06x1,06=393,26 kr). Och omvänt, om vi får 371 kr om ett år är värdet idag, med en 
ränta på 6 %:  371/1,06=350 kr.  

3.4 Avkastning & risk 
Kännetecken för finansiella produkter är enligt De Ridder följande: 
 
  Risk Avkastning  
Obligationer Låg Låg  
Aktier  Måttlig/hög Måttlig/hög  
 
Tabell 1, egen bearbetning av tabell ur ”Praktisk finansiell ekonomi”, De Ridder 2005. 
 
Avkastning 

Individer placerar pengar på kapitalmarknaden för att erhålla tillväxt på sitt kapital. 
Aktiesparare får exempelvis två olika sorters avkastning, en aktieutdelning kallad 
direktavkastning samt en eventuell kapitalvinst beroende på värdeförändringen. 
Direktavkastningen kan jämföras med räntan på ett sparkonto. Dagstidningarna visar ofta 
listor över aktierna med högst direktavkastning. (De Ridder, 2005) 
 
Avkastning som inte beaktar inflation kallas nominell avkastning. Avkastning som beaktar 
inflation kallas real avkastning. Vid ränteberäkning, det vill säga när ränta på exempelvis lån 
och andra kreditformer skall räknas ut, används effektiv ränta. (De Ridder, 2005) Den 
effektiva räntan är den verkliga ränta som låntagaren måste betala, det vill säga att den 
inkluderar alla faktorer som kan påverka räntebeloppet (http://kosumentbankbyran.se, 
2010:2). 
 
Risk 

Begreppet risk kan uppfattas på olika sätt. Henrey & Castellano (1995) skriver om 
problematiken med att definiera begreppet risk; hur det ska identifieras, mätas och hanteras 
samt hur det ska kommuniceras ut till kunder. 
 
På den finansiella marknaden betyder begreppet risk en variation i avkastningen. Risker kan 
klassificeras som företagsspecifika och marknadsrelaterade. Företagsspecifika risker innebär 
att endast vissa aktier påverkas. Denna risk kan tas bort genom en god diversifiering av 
innehållet i en portfölj. Marknadsrelaterade risker innebär däremot att alla aktier påverkas 
genom att exempelvis styrräntan förändras. Den marknadsrelaterade risken kvarstår alltid. 
Spridning av risker, diversifiering, betonas således starkt.  Sparkapitalet bör placeras i svenska 
och utländska aktier samt obligationer. (De Ridder, 2005) 
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Tidigare ansågs att en relativt god diversifiering kunde uppnås genom att välja ett femtontal 
olika aktier från olika branscher till sin portfölj. Idag menar man att en portfölj med en god 
diversifiering bör bestå av ett femtiotal olika aktier. Det beror på att bolagen har mer renodlad 
verksamhet än tidigare samt att marknaderna är mer integrerade än tidigare. (De Ridder, 
2005) I diskussionen om portföljteori skriver De Ridder om portföljens mer specifika risker. 
Ränterisk, marknadsrisk, inflationsrisk, valutarisk, affärsrisk, finansiell risk samt landrisk är 
några risker som nämns. Risken är starkt förknippad med placeringens värdeförändring och 
vikten av att ha god diversifiering betonas ytterligare. God diversifiering innebär att en aktie 
kan stiga i värde medan en annan kan sjunka. Nilsson (2008) tar som exempel globala 
aktiefonder i vilka diversifieringen på olika marknader gör att den avkastning individen får 
inte helt och hållet är beroende av utvecklingen i ett visst land. Enligt Nilsson bör den som 
vill spara i enskilda aktier placera i minst ett tiotal olika företag för bästa riskspridning. 
 
Merton (2003) tror att det i framtiden behöver tas mer hänsyn till faktorer såsom ”[…] human 
capital, hedging of reinvestment rates, mortality and traditional insurance risk, and income 
and estate taxes.” (s. 22) vid analysering av risk och placeringar. Författaren menar att 
modellerna som finns idag behöver utökas för att följa med samhällets utveckling. Mycket 
baseras idag på modeller från 50-talet. 
 
På den finansiella marknaden finns ett antal principer av vikt. Exempelvis sambandet mellan 
finansiella produkters avkastning och risk, där begreppet risk, definieras som ”[…]variation i 
en placerings avkastning.” (De Ridder, 2005, s. 10). En annan princip är huruvida individen 
har möjlighet att placera i ett riskfritt sparalternativ, där riskfritt innebär att placeringen inte 
förändras under spartiden. Viktigt att notera är att placeringar med högre risk ska ha högre 
avkastning jämfört med sparande med lägre risker. (Ibid) 

3.5 Riskjusterad avkastning 
Det finns olika metoder för beräkning av risk och således avkastning. De Ridder (2005) tar 
upp begreppen Sharpekvot, Treynorkvot samt Jensens alpha-mått. 
 
Begreppet Sharpekvot betecknar tillgångars avkastning i förhållande till dess risk. Det mäts 
som skillnaden mellan placeringens avkastning och ett riskfritt placeringsalternativ, delat med 
placeringens risk. En högre Sharpekvot är bättre än en låg. Det relevanta riskmåttet i det här 
fallet är alltså den totala variationen i portföljens avkastning. (De Ridder, 2005) Om 
Sharpekvoten är hög innebär det att placeringen har gett bättre avkastning än väntat med 
tanke på den risk den exponerats för. Kvoten kan också ses som ett mått på förvaltarens 
skicklighet. (http://fondbolagen.se, 2010:1) Treynorkvot innebär ett annat mått på den 
riskjusterade avkastningen. Definitionen av risk är i detta fall portföljens marknadsrisk. 
Jensens alpha-mått är en tredje variant av ett riskjusterat mått. Med denna metod beräknas 
skillnaden mellan placeringens verkliga och förväntade avkastning fram.  
 
Skillnaden mellan Sharpekvot och Treynorkvot är hur begreppet risk definieras. När 
marknadsrisken används är det därför viktigt att portföljen har en god diversifiering. Fördelen 
med att använda båda dessa mått är enligt De Ridder (2005) att individer själva kan rangordna 
olika placeringsmöjligheter. Det anses av författaren som en fördel för en kund ” […] när 
denne skall välja bland olika fonder. Med andra ord, det hade inte varit helt fel om den 
svenska PPM-katalogen, med sitt breda produktutbud av fonder, också hade angivit ett eller 
flera objektiva utvärderingsmått som underlättat fondvalet för alla de sparare som onekligen 
finns mellan Ystad och Haparanda.” (s.51) 
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De Ridder (2005) menar att det som kund kan vara svårt att förstå dessa mått och begrepp. 
När fonder analyseras vill kunden veta om en placering gett avkastning enligt kundens 
önskemål, samtidigt som hänsyn måste tas till risken med placeringen. Författaren skriver då 
att kunden oftast vill ha en jämförelse angiven i procent och rekommenderar därför 
användandet av Jensens alpha-mått. De riskjusterade avkastningsmåtten utnyttjar olika 
riskdefinitioner.  
 
De Ridder (2005) anser att en kontinuerlig uppföljning av kundernas placeringar är viktig. 
Placeringar, risker och förändringar i risker menar författaren bör vara återkommande ämnen 
att diskutera för långsiktiga kundrelationer. Därför föreslår författaren att kvartalsvisa 
uppföljningar av portföljer bör göras. Det viktiga är då att kontrollera riskerna, att undvika 
dem är svårt. Användandet av relevanta jämförelsemått och definitioner av risker anses därför 
viktigt för analysarbetet. 
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4. Empiri 
I kapitlet redogörs för materialet från intervjuerna samt vissa rekommendationer och råd som 
privatpersoner kan komma i kontakt med, bland annat från tidningsartiklar, annonser samt 

olika instituts hemsidor. 

4.1 Bank 1 
Intervju med placeringsrådgivare, 2010-04-19 

 
Rådgivning  

Vid en rådgivning ligger fokus från början på att ta reda på kundens behov, livssituation och 
placeringshorisont. Rådgivaren arbetar med att starta upp ett intresse för placeringar och 
pension och förklarar även hur sparande och räntor fungerar. Angående bankens regler för 
rådgivning måste personalen i kundtjänst genomgå en certifiering för att få ge råd utifrån 
bankens generella rekommendationer. Denna certifiering uppdateras varje år liksom 
SwedSec-licensen. Medarbetare i kundtjänst som inte är certifierade får inte ge råd kring olika 
sparlösningar, det får endast göras av SwedSec-licensierade rådgivare. Uppdatering sker 
genom telefonmöten, interna möten och externa utbildningar. Medarbetarna har också ett eget 
ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterade på den finansiella marknaden.  
 
Hur ofta placeringarna bör ses över beror helt på placeringsinriktning och intresse. Om 
kunden önskar ha ett långsiktigt sparande men inte är speciellt intresserad av hur det fungerar 
så rekommenderas en placeringsriktning där produkterna ”sköter sig själva”. Då räcker det att 
träffas någon gång per år för att stämma av att risknivån går i linje med det faktiska innehavet. 
Om det däremot gäller mer kortsiktiga, marknadsbaserade placeringsstrategier krävs det ett 
större engagemang och tätare kontakter. Då finns det speciella avdelningar på banken som 
hjälper till med detta, exempelvis ”private banking”. 
 
Privat pensionssparande 

De råd vår fiktiva person Martin fick var att placera sitt privata pensionssparande i vanliga 
aktiefonder, det vill säga inte genom IPS eller andra låsta sparformer. Framförallt 
globalfonder rekommenderas just nu för att diversifiera risken. Anledning till att IPS inte 
rekommenderas är att beloppet då inte får tas ut förrän individen är 55 år. Rådgivaren ansåg 
att sparande i traditionella fonder istället hjälper till att bygga upp en buffert för exempelvis 
framtida bostadsköp, vilket kan ses som en investering inför pensionen. Eventuellt kan några 
hundralappar läggas undan till IPS men med tanke på Martins låga ålder är det för tillfället 
inte nödvändigt med mer. Ju äldre en sparare blir desto mindre andel bör placeras i 
aktiefonder. 
 
Tjänstepension 

När det gäller Martins tjänstepension är han som kommunanställd ansluten till KAP-KL, 
KollektivAvtalad Pension - Kommun och Landsting. Rådgivaren rekommenderar en 
fondförsäkring istället för en traditionell försäkring. Visserligen är den traditionella 
försäkringen ”säker”, men det tas också ut en avgift och den är mer aktuell för äldre personer 
med färre år kvar till pensionen. 
 
Bankens hemsida 

På bankens hemsida går det att räkna ut sin pension genom att fylla i vissa data som 
exempelvis ålder, lön och önskad pensionsålder. Utifrån det tas sedan förslag fram på hur 
pensionssparandet kan se ut. Det är även möjligt att ta sig igenom en ”pensionsskola” för att 
lära sig mer om hur pensionen fungerar, vilka val som kan göras samt hur den har förändrats. 
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4.2 Bank 2 
Intervju med placeringsrådgivare, 2010-04-21 
 

Rådgivning 

Hur pass ofta en kund bör se över sitt sparande beror lite på vilket sorts sparande man har, 
men rådgivaren ansåg att cirka en gång i halvåret är en lagom tidsperiod. Det är då inte 
nödvändigt att personligen gå till bankkontoret för ett möte utan det kan räcka med ett kort 
telefonsamtal för att ”kolla av läget”.  
 
Utbildningsnivån hos rådgivarna på bank två ser olika ut. Placeringsrådgivarna har alla 
SwedSec-licens. De ”utbildar” sedan övriga kundtjänstmedarbetare genom regelbundna 
möten en gång i veckan för att dessa ska kunna ge mer generella råd till kunderna, exempelvis 
vilka fonder som ser bra ut för tillfället. 
 
Privat pensionssparande 

Denna rådgivare ansåg att Martin bör fokusera på placeringar i aktiefonder när det gäller det 
privata pensionssparandet. Starka marknader just nu ansågs vara Asien, Nordiska småbolag 
samt tillväxtmarknader. Likaså ansåg rådgivaren att några hundralappar möjligtvis kan läggas 
i IPS för att komma igång med pensionssparandet på den privata sidan. Dock 
rekommenderade hon vanligt fondsparande så länge Martin vet med sig att han inte bör röra 
pengarna innan pensionen. 
 
Tjänstepension 

Rådgivaren berättade att inbetalningar till tjänstepensionen månadsvis är mer fördelaktigt än 
årsvis då de följer marknadens svängningar och ger en större chans till bättre avkastning. För 
Martins del sker dock inbetalningarna årsvis. Gällande tjänstepension ansåg rådgivaren att 
den traditionella försäkringen var ointressant för Martins del. Istället bör han ta 
fondförsäkringen.  
 
Bankens hemsida 

Banken erbjuder möjligheten att själv räkna ut den framtida pensionen, med hänsyn till olika 
indata såsom önskad slutpension och möjligt belopp att avvara varje månad. Det finns inget 
omfattande informationsmaterial om hur pensionen fungerar utan endast grundläggande 
frågor och svar. 

4.3 Bank 3 
Intervju med rådgivare, 2010-04-23 

 

Rådgivning 

Rådgivningen gällande pensioner på Bank 3 görs genom bankens koncept ”pensionskollen”. I 
den utgår rådgivaren från personens livssituation, personens riskvillighet samt tiden till 
pension. Rådgivaren använder ett program för beräkning vilket är uppbyggt på flera olika 
parametrar och frågor. Exempelvis utgår programmet från aktuell lön och räknar sedan med 
en löneökning på cirka 1,5 % per år. Beräkningssystemet förutsätter att individen arbetar fram 
till sextiofem års ålder och tar hänsyn till bland annat inflation. Andra frågor rådgivaren 
ställer är hur personen vill leva efter sextiofemårsdagen, om levnadsstandarden skall vara som 
under den tid personen arbetade eller om inkomsten kan tillåtas bli lägre på grund av en annan 
livsstil.  
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För att få ge råd till kunderna om aktiehandel var rådgivarna tvungna att ha SwedSec-licens. 
Den intervjuade rådgivaren hade enbart gått bankens internutbildning, vilket var ett krav för 
att få kalla sig rådgivare.  
Det ger dock inte behörighet att ge råd om aktiehandel. Den interna utbildningen behandlade 
dock frågor om hur kapitalmarknaden fungerade, vad som menades med placeringsstrategier 
och risker samt portföljteori. Beräkningsprogrammen som rådgivarna använder arbetar med 
olika former av riskjusteringsmått. Dessa mått är inte något som rådgivarna använde sig av i 
sitt dagliga arbete utan de förlitar sig till systemet. 
 
Privat pensionssparande samt tjänstepension 

Rådgivaren på Bank 3 menade att svaren som framkommer under rådgivningen sedan till stor 
del skulle avgöra hur Martins pensionssparande skulle se ut. Om Martin anser att han har en 
buffert kvar efter betalda utgifter varje månad kan det kanske vara lämpligt att börja ett 
pensionssparande. Rådgivaren ansåg att Martin då skulle ange vilken riskprofil han ansåg sig 
ha för att därefter välja sparform. En så pass ung person ansåg dock rådgivaren inledningsvis 
borde placera kapitalet i aktier. Rådgivaren föreslog dock att Martin trots sin låga ålder, bör 
göra regelbundna uppföljningar av sina besparingar.  
 
Bankens hemsida 

Bank 3 erbjuder möjligheten att själv läsa om hur pensionssystemet fungerar, var pengarna 
kommer ifrån samt vilka olika sparmöjligheter individen har. På bankens hemsida kan även 
egna beräkningar göras utifrån den önskade inkomsten efter 65 års ålder. Beräkningen baseras 
på ålder samt inkomst i nuläget. Hemsidan råder dock individen att boka en tid för rådgivning 
och diskussion om placering av kapitalet.  

4.4. Pensionsguide från E24 
I internettidningen E24 finns det en mängd råd till pensionssparare. De utformas som en skola 
vilken går igenom alla steg inom pensionen. Som visats tidigare kan pensionen ses som en 
pyramid med fyra delar. För de placerbara delarna av pensionen (premiepension, 
tjänstepension, eget pensionssparande) finns det flera olika val.   
 
Allmänna pensionen 

Att tjäna pengar tidigt i livet kan ha större betydelse än vad många tror. Om ett första 
sommarjobb ger mer än 18 000kr i lön har denna pensionsrätt, alltså det belopp som årligen 
sätts av till allmänpensionen, lång tillväxtperiod. Det är även viktigt att vara rädd om sin 
hälsa; att ta ut sin pension redan vid 61års ålder eller tidigare genom sjukpensionering kan i 
hög grad minska pensionen. 
 
Det kan vara negativt för ens framtida pension att studera för länge om dessa studier inte leder 
till ett välbetalt arbete. Det utgår pensionsrätter under studietiden men dessa är låga och 
beräknas på det studiebidrag personen får.  Vid en anställning är det bäst att sträva mot 
inkomsttaket på 410 000 i årsinkomst för att få full pensionsrätt. Ett annat råd är även att 
jämna ut inkomsterna. Det är mer fördelaktigt att tjäna 400 000 per år, istället för 200 000 ett 
år och sedan 600 000 nästa år.   
 

Premiepension 

Den framtida premiepensionen beror på hur personen placerar sina pengar samt hur fondvalen 
utvecklas. E24 presenterar tre olika strategier för placering av premiepensionen som utgår 
från hur aktiv spararen är villig att vara samt spararens riskprofil.  
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1. Du vill vara en aktiv sparare 

Det är inga svårigheter att vara aktiv vid premiepensionsvalet. Det finns ett stort utbud och det 
är fria flyttregler.  
Många av de dyrare fonderna har även rabatt på avgiften om de används som PPM-fonder. 
Det finns goda möjligheter att hoppa mellan olika högriskfonder om du har kunskapen och är 
villig att ta risken.  
 
2. Du vill göra ett val men inte behöva se över fondvalet för ofta 

Generationsfonder kan vara en bra möjlighet då de blandar aktier och obligationer. 
Blandningen görs med tanke på hur långt personen i fråga har till sin pension. Det som 
däremot ska jämföras innan ett val görs är vilka avgifter som finns samt hur placeringsmixen 
ser ut. Det kan vara stor skillnad mellan de olika bolagen. Om inget färdigt val behagar kan en 
egen generationsfond skapas där det är möjligt att välja upp till fem fonder. Välj några 
aktiefonder, gärna globalfonder, samt ett mindre antal räntefonder om du har långt till 
pensionen.  
 
3. Du vill inte göra något val 

Om inget val för premiepensionen görs placeras pengarna hos sjunde AP-fonden. Denna fond 
innehåller mestadels aktier vilket är ett bra val om det är mer än tio år kvar till pension. Efter 
att ett aktivt val har gjorts går det inte att ändra sig och då återgå till AP-fonden. Har ett aktivt 
val påbörjats måste det slutföljas.  
 
Ett allmänt råd vid placering av premiepensionen är att tänka på avgiften. Vid två eller flera 
likvärdiga alternativ är det alltid mest fördelaktigt att välja den med lägst avgift. Byt fonder så 
ofta du vill då det inte kostar något och enkelt kan göras med internetbaserad legitimation 
eller över telefon.  
 
Tjänstepension 

Då det finns ett antal avtal är det viktigt att vara medveten om hur stor del du själv har 
möjlighet att förvalta samt vilket/vilka avtal du har. Om inget avtal finns måste vissa åtgärder 
göras för att garantera en framtida hög pension. När det gäller placering av tjänstepensionen 
finns det två huvudalternativ. Det ena är att placera pengarna i fonder hos ett 
fondförsäkringsbolag, det andra är att placera dem i en traditionell försäkring hos ett livbolag.  
 
Fondförsäkring 

Vid val av fondförsäkring bör deras tidigare betyg, avgifter samt historik tas med i 
beräkningen. Det ingår flera typer av avgifter i en fondförsäkring. Ett enkelt sätt att jämföra 
de olika avgifterna och villkoren är genom konsumenternas försäkringsbyrå. Valet av 
fondförsäkring består av två delar, dels att välja fondbolag, dels att välja fond inom detta 
bolag.  
 

Traditionell livförsäkring 

I en traditionell försäkring läggs alla sparares pengar i samma ”påse”. Innehållet placeras 
främst i aktier och räntebärande papper men kan även investeras i fastigheter. Det finns ingen 
chans för en privatperson att påverka placeringarna som görs utan detta sker centralt.  
Det skiljer sig från en fondförsäkring genom att det finns en garanterad årlig avkastning. Det 
kan vara svårt att jämföra de olika alternativen men som hjälp kan en privatperson titta på de 
två största ratingsystemen som publiceras av Inpension samt Söderberg & Partners.  
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Saker att tänka på överlag vid val av livbolag är att välja ett stort bolag som då är mindre 
sårbart, ett bolag med en hög andel aktier som kan ge en bättre avkastning samt ett bolag med 
låga kostnader. 

4.5 Fondråd från Fondbolagens förening  
I en artikel från en annonsbilaga utgiven av Fondbolagens förening 2010-04-20 skriver Åsa 
Drakenberg, Informationschef på Fondbolagens förening, att det är viktigt att placera 
premiepensionen i fonder med aktier, förutsatt att du har mer än tio år kvar till pensionen. Det 
är även viktigt att få en bra mix i fonden och Drakenbergs råd är att ha minst tre, gärna fem, 
aktiefonder och det bör helst vara olika typer av fonder. Basen kan utgöras av en global- och 
en Sverigefond vilka sedan skall kompletteras med andra, exempelvis en fond på någon 
tillväxtmarknad. För att veta vilka fonder du skall välja föreslås att en rangordning efter 
avkastning görs, över de senaste fem åren. Därefter skall en fond som klarat sig bra väljas. 
”Känner du dig tveksam? Det är inte hela världen. Du kan när som helst ändra – det utlöser 
ingen skatt att byta fonder inom premiepensionssystemet” (s.4). 
 
Angående fondernas avgifter anser Drakenberg att det är viktigare att ha fonder som gått bra 
än att ha dem som har låga avgifter. Artikelförfattaren menar att avkastningen, hur mycket 
fonden stigit eller minskat i värde, visas varje dag och det sker efter att avgiften är borttagen. 
Den genomsnittliga avgiften är 0,3 % enligt Drakenberg. Risknivån och möjligheten till en 
bättre värdeutveckling på lång sikt anser Drakenberg hänger tätt samman. Högre risk kan ge 
bättre avkastning på sikt, men fonderna kan även svänga mer på kort sikt. Premiepensionen 
anser hon är en liten del av den totala pensionen, men att den kan göra en stor skillnad om den 
ses efter ordentligt. Ett aktivt val menar författaren leder till ökade möjligheter att lära sig mer 
om aktier, räntor och fonder. Åsa Drakenberg hänvisar till internetsidan fondkollen.se från 
Fondbolagens förening för att individer skall kunna läsa om vilken skillnad val till 
premiepension kan göra. På hemsidan kan läsaren ta del av olika fonders utveckling, 
betydelsen av att aktivt välja fonder samt hur man skall välja fonder. Ett exempel på hur 
denna sida ser ut är enligt nedan.  
 

 

 
   
 

 

 

 

 

Investeringar i fonder innebär 
alltid en risk. Pengar som 
placeras i fonder kan både öka 
och minska i värde och det är 
inte säkert att du får tillbaka 
hela det investerande beloppet.  

Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida avkastning. 
Pengar som placeras i fonder 
kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att 
du får tillbaka hela det 
investerande beloppet.   

Bild 2 och 3, http://fondkollen.se, 2010:1 
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4.6 Att välja fond 

Nilsson (2008) råder den som vill komma igång med ett fondsparande att först kontakta en 
ekonomisk rådgivare och sedan själv sätta sig vid datorn och leta information. Det första 
steget vid fondsparande är att välja fondtyp. Sedan bör man överväga hur hög risk man är 
villig att ta i förhållande till avkastning. Författaren tar upp fyra olika punkter som bör 
övervägas vid val av fonder. Dessa är:  
 

• placeringsinriktning 
• risk 
• historisk avkastning 
• pris  

Enligt Nilsson finns det många som menar att ingen hänsyn bör tas till avkastningen utan 
istället bör fokus ligga på avgifterna eftersom de går att ta reda på i förväg. Författaren anser 
att det är för begränsat att välja efter priset. Det är relevant att titta på om fonden tidigare har 
gett bra avkastning i jämförelse med andra fonder och om den fått ett högt betyg.  

Det finns bra sammanställningar över fondernas utveckling att ta del av på fondbolagens 
hemsidor men det går också att finna bra information hos exempelvis nätmäklare och media.  

Det finns olika hjälpmedel att ta del av för att följa upp hur fonderna går. Nilsson tar upp tre 
stycken hon anser särskilt användbara; faktablad, fondindex samt rating. Faktabladen ger den 
grundläggande och mest väsentliga informationen om fonden. Det opartiska företaget 
Morningstar tillhandahåller fondindex där dels olika fondtyper kan jämföras med varandra, 
dels enskilda fonders prestation i jämförelse till liknande fonder inom samma fondgrupp. 
Rating ger information om hur professionella bedömare betygsatt fonderna. (Nilsson, 2008) 

4.7 Osäkerhet kring pensionen 
En artikel i DN skriven av Lena Söder (2010) tar upp det faktum att nästan en fjärdedel av 
55–64-åringarna inte litar på att uppgifterna i sina pensionsbesked stämmer. 
Välfärdsekonomen Jens Magnusson, vilken blir intervjuad i artikeln, säger att det finns en 
allmän uppfattning att pensionssystemet inte är hållbart och att pensionspengarna inte 
kommer räcka till. Magnusson menar att ”Det är ett misslyckande för alla som jobbar med 
pensionsfrågor.”.  Söder skriver vidare att det idag finns större möjlighet än någonsin att själv 
påverka sin pension i alla delar. Exempelvis kan allmänpensionen påverkas av individens val 
att jobba heltid eller deltid. 
 
I Göteborgsposten, maj 2010, skriver Linus Hugo om oklarheten med pensionen. Hugo 
skriver att den låga pensionsprognosen som visas i det orangea kuvertet oroar människor 
eftersom den inte visar allt. Enligt Folksam borde siffrorna vara ännu lägre. Hugo skriver 
dock att sanningen är att ingen vet. Artikeln inleds med en särskild faktaruta där det tidigare 
förmånsbestämda systemet, kallat ATP-systemet samt det nya avgiftsbestämda systemet 
beskrivs. Där står att i det gamla ATP-systemet stod staten/skattebetalarna för risktagandet; 
pensionen var bestämd i förväg till ett visst belopp eller viss nivå av slutlönen eller 
medelinkomsten. Avgiften varierade. I det nya avgiftsbestämda systemet står privatpersonen 
för risktagandet; pensionen varierar beroende på individens inbetalade pensionsavgift under 
livet samt att avgiften är förutbestämd. 
 

Artikeln behandlar bland annat den rapport som Folksam utgivit där de anklagar 
Pensionsmyndigheten för att ha för positiva prognoser. Enligt Folksam kommer 80-och 90-
talisternas pension att bli ungefär 60-65 procent av slutlönen.  
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Pensionsmyndighetens prognos är ca 68-73 procent. Pensionsmyndigheten svarar att 
uttalandet från Folksam är ett sätt att locka nya kunder. Utvecklingschefen på 
Pensionsmyndigheten hänvisar till http://minpension.se om individerna vill se en bra egen 
prognos. 
 
Hugo (2010) skriver att det under våren utgivits många rapporter om pension och 
pensionssparande. Bland annat från Fondbolagens förening, vilken enligt Hugo skapat en 
kampanj för att få fler aktiva fondsparare. SEB Trygg Liv har i en undersökning visat att 
endast 20 % av svenskarna litar på pensionsbeskeden. AMF skriver att svenskarna är nöjda 
om de får 82 % av slutlönen. Endast 10 % är nöjda om de får den mer realistiska nivån 65 %. 
Hugo skriver att gemensamt för utgivarna av dessa rapporter är att de tjänar pengar på att 
privatpersoner blir oroliga och lägger mer pengar och tid på sitt privata pensionssparande eller 
tjänstepensionen. Alla kunde dock vara överens om att den allmänna pensionen i framtiden 
kommer att vara lägre än för dem som går i pension idag.  
 
Alectas pensionsekonom, Eva Adolphson, uttalar sig i Hugos (2010) artikel och menar att det 
enda vi vet är hur mycket vi ska betala in och att vad summan sedan blir vid pensionsåldern 
påverkas av många osäkra faktorer. Hon nämner exempelvis medellivslängd, hur 
premiepensionen utvecklas, tillväxt, utveckling på börsen samt genomsnittlig pensionsålder. 
Adolphson betonar att varje enskild faktor som prognoserna grundas på är svår att förutspå. 
Hon vill även nyansera det fokus som finns på att individerna skall göra rätt val angående 
fonder. Hon menar att det är viktigare att berätta för allmänheten att det nya pensionssystemet 
bygger på livsinkomstprincipen. Med det menar hon att man måste arbeta längre för att få en 
någorlunda pension. Blir du arbetslös eller arbetar deltid minskar pensionen. Adolphson 
menar att om en person är född på 80-eller 90-talet bör denne ej stanna för länge i den 
akademiska världen. Hon menar att det är viktigt att utvärdera varje kurs som tas i ett 
arbetsmarknadsperspektiv. ”Kommer den här nya 20-poängskursen som jag tar leda till en 
högre livslön?”. Artikeln avslutas med följande ”Man ska förstå att det inte finns något löfte 
om pensionens storlek. För många är det rätt chockartat att gå från 100 procents inkomst till 
75 procent, eller lägre. Ingen vet hur låg den blir.” 
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5. Analys 
I kapitlet jämförs materialet från referensramen och empirin.  

5.1 Kapitalmarknadens roll och funktion 
Enligt Sveriges riksbank (2009) har det finansiella systemet tre huvudfunktioner; att 
omvandla sparande till finansiering, riskhantering samt säkerställa att betalningar kan ske på 
ett effektivt sätt. Oxenstierna (2006) skriver att de svenska och globala ekonomiska finansiella 
systemen påverkar värdet av våra placeringar. Merton (2003) menar att det läggs allt mer på 
hushållen att själva ta viktiga ekonomiska beslut jämfört med tidigare. Därför är det viktigt att 
förstå vad som påverkar dessa placeringar. De Ridder (2005) skriver att finansiella produkter 
har sålt utav sig själva utan riktiga samtal med kunden om avkastning, risk och 
placeringshorisont. Syftet med kapitalmarknaden är enligt författaren att förmedla kapital 
mellan aktörer, och att priset för dessa är räntan eller avkastningskravet. En ekonomisk 
tillväxt är beroende av en fungerande kapitalmarknad (Sveriges riksbank, 2009). Riksbanken 
ansvarar för penningpolitiken och sätter pris samt avgör mängden kapital på marknaden. 
Efterfrågan på kapital skall vara kopplad till räntenivån där en låg ränta leder till högre 
efterfrågan och vice versa. Styrräntan påverkar exempelvis de marknadsrelaterade riskerna 
vilket i sin tur påverkar alla aktier.  Bankerna kan enligt Hagerud (2002) ses som 
intermediärer, vilket är en form av mellanhand. Intermediärer kallas även försäkringsbolag, 
pensionsfonder samt riskkapitalbolag, vilkas roll är att upprätthålla handeln i olika 
delmarknader. Ökningen av intermediärer har enligt Hagerud (2002) bidragit till högre 
konkurrens och därmed lägre transaktionskostnader för kunderna. 
 
Ovan nämnda faktorer påverkar hur privatpersoner skall hantera sitt sparande. Räntorna 
påverkar bland annat lån i olika former. Högre ränta leder till högre lånekostnader, vilket i sin 
tur påverkar hur mycket som finns kvar i plånboken när månaden är slut. Empirin, i form av 
intervjuer med de utvalda bankerna, betonade att vår fiktiva person borde tänka över sin 
privata situation och se hur mycket kapital han hade kvar varje månad efter att räkningarna 
betalats. Fanns det pengar över kunde dessa sättas av i ett sparande. Vad han får kvar varje 
månad påverkas således av de redan nämnda faktorerna. 

5.2 Placeringsstrategi 
Både det teoretiska och empiriska materialet visar på vikten av en god diversifiering av 
portföljen. Elton et al. (2007) skriver att en blandad portfölj leder till lägre risk då hög 
avkastning på en tillgång kan kompensera låg avkastning på en annan. Vad som definieras 
som god diversifiering skiljer sig dock. Empirin, genom Nilsson (2008), visade att en god 
diversifiering innebär ett tiotal aktier om sparande sker i direkta aktier. Om sparandet sker i 
fonder kan fokus vara på globalfonder då dessa inte är låsta till utvecklingen i ett land. 
Empirin, genom Fondbolagens Åsa Drakenberg (2010), menar att en bra mix för 
fondsparande är minst tre, gärna fem, aktiefonder av olika sorter. De Ridder (2005) bidrar 
med en tredje bild av vad god diversifiering är. Han menar att en diversifierad portfölj bör 
bestå av ett femtiotal olika aktier eftersom bolagen har en mer renodlad verksamhet samt att 
marknaderna är mer integrerade än tidigare.  Två av de intervjuade bankerna föreslog 
sparande i aktiefonder, och då gärna i globalfonder (för alla egenvalsdelar) medan den tredje 
föreslog placering i aktier. Det ansågs inte intressant att placera pengarna i låsta sparformer. 
Detta kan sägas stämma med teoretikern De Ridders (2005) åsikter, vilken menar att 
aktieportionen i sparandet bör följa personens ålder; ju äldre personen blir desto mindre del 
bör placeras i aktier.  
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De Ridder (2005) visar ett enkelt sätt att beräkna ett kapitals tillväxt under en given 
placeringshorisont (se beräkning under punkt 3.2). Enklare former av beräkningar finns 
således, vilka skulle kunna ge individen en bättre uppfattning om olika sparalternativ innan 
besöket på banken. 
 
Merton (2003) anser att en optimal investeringspolicy inte är av ”one size fits all”-typ. Han 
menar att rådgivare har ett bredare urval av verktyg än vad de använder sig av. Alfredsson 
(2000) skriver att det inte finns någon strategi som passar alla när det gäller aktiestrategier. 
Han menar att individens preferenser är avgörande, exempelvis om den sparar på kort eller 
lång sikt, vill den ta hög eller låg risk? Empirin, genom Nilsson (2008), råder den som ska 
börja spara i fonder att först fundera över vilken risk man är villig att ta i förhållande till 
avkastning och därefter kontakta en ekonomisk rådgivare. Innan mötet anser författaren att det 
är viktigt att själv söka information. Faktablad ger enligt Nilsson den mest grundläggande 
informationen om fonder. Empirin, genom hemsidan från E24, betonar vikten av individens 
engagemang i frågan och att det påverkar vilka val av fonder som görs.  

5.3 Avkastning & Risk 
Den vanligaste sparformen i Sverige är enligt Nyman (1999) fonder, vilket även visar sig 
under två av intervjuerna då det är fonder som den fiktiva personen rekommenderas att spara 
i. Urvalet av fonder har ökat men många gör endast ett placeringsval och nöjer sig med det 
(Palme & Sundén, 2004). De Ridder (2005) menar att kvartalsvis uppföljningar bör göras 
eftersom förvaltning av sparkapital är en färskvara. Den empiri vi har funnit föreslår att 
uppföljning bör ske cirka en till två gånger per år. Enligt Bank 1 bör uppföljningsfrekvensen 
följa den riskprofil som spararen har. Vid en högre riskprofil är det nödvändigt med en tätare 
kontakt.  Enligt De Ridder (2005) är det viktigt att återkommande diskutera placering, risker 
och förändringar i risker med kunderna. De Ridder (2005) och Henrey & Castellano (1995) 
skriver om problematiken med att definiera och kommunicera ut begreppet risk till kund. 
Teoretikerna tar upp olika metoder för beräkning av risk och således även avkastningen.  
 
På den finansiella marknaden betyder risk en variation i avkastningen. Sharpekvot, Treynor-
kvot samt Jensens alpha-mått omnämns bland annat. De Ridder menar att det skulle underlätta 
fondvalet för alla sparare om individerna själva skulle kunna rangordna de olika fonderna med 
hjälp av exempelvis riskkvoter. Författaren menar att begreppen dock kan vara svåra att förstå 
och att en jämförelse i procent, enligt Jensens Alpha-mått, är bäst lämpad. De Ridder (2005) 
menar att fondvalen skulle underlättas om det fanns fler objektiva utvärderingsmått i PPM 
katalogerna. Detta är inte något som framkommer under varken intervjuer eller övrig empiri. 
Risker nämndes inte i någon större utsträckning under rådgivningstillfällena, det taldes enbart 
om marknadsrisk. En av respondenterna nämnde dock vid rådgivningen att dessa riskmått 
ligger i det system vilket är grunden för de analysverktyg som banken använder vid 
rådgivning.  
 
På fondkollens hemsida visas i stora diagram fonders möjliga värdeökning om dessa stiger 
över en viss procentsats. Under detta diagram nämns endast i litet typsnitt att placering i 
fonder alltid innebär en risk.  På samma sätt visas ett diagram över tidigare genomsnittlig 
avkastning med en notis under som berättar att tidigare avkastning inte är någon garanti för 
framtida avkastning.  Det står även att fondplaceringar innebär en risk att individen inte får 
tillbaka sitt investerade kapital. E24 påpekar att ett enkelt sätt att jämföra olika avgifter och 
villkor är genom konsumenternas försäkringsbyrå.  
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Ett ytterligare sätt att jämföra fonder är enligt Nilsson (2008) genom det opartiska företaget 
Morningstar som tillhandahåller fondindex där dels olika fondtyper kan jämföras med 
varandra, dels enskilda fonders prestation i jämförelse till liknande fonder inom samma 
fondgrupp. Vid val av fonder anser både Drakenberg (2010) och Nilsson (2008) att det är 
bättre att titta på fondernas tidigare avkastning än fondernas avgifter. Däremot anser E24 att 
avgifterna är viktigast. Vid ett eller flera likvärdiga alternativ bör det med lägst avgift väljas. 
Vid intervjuerna nämndes överhuvudtaget inget om olika fonders avgift, eller vad man ska 
tänka på vid ett fondval. Det kan medföra en risk att personer som inte är speciellt insatta, 
liksom den fiktiva personen i studien, förlitar sig på rådgivarnas presenterade fondförslag utan 
att reflektera över det närmare.  

5.4 Pensionsrådgivning 
Empirin visade att det idag finns en licens kallad SwedSec, vars syfte är att säkerställa ett 
förtroende för rådgivare på den svenska värdepappersmarknaden. Privatpersoner kan 
därigenom fråga om rådgivaren är licensierad och på så vis säkerställa att rådgivaren har den 
kunskap som krävs för förvaltning av kapitalet. Vid intervjuerna med bankerna utgår 
rådgivarna ifrån individen och dennes livssituation. Är individen villig att ta hög risk eller ej? 
Hur mycket pengar finns över varje månad? Utifrån detta ser rådgivaren sedan över vilket 
sparande som kan bli aktuellt. Men anledning av den fiktiva personens ålder föreslogs av 
bankerna sparande i fonder respektive aktier. Anpassningen till den fiktiva personens 
livssituation är helt enligt Alfredssons (2000) åsikt om att det är nödvändigt att finna en 
strategi som passar individen.  
 
Empirin visade att de intervjuade bankerna, pensionsguiden från E24, Fondbolagens förening 
samt Nilsson föreslår att individen går igenom de olika ”fondskolor” som finns hos de olika 
organen för att sätta sig in i hur pensionssystemet och hur olika val påverkar pensionen. I de 
uträkningar man själv kan göra på bankernas hemsidor finns möjligheten att fylla i parametrar 
såsom önskad pensionsålder eller slutpension. Där tas även hänsyn till ålder och lön. Det vi 
har noterat med dessa beräkningar är att det går att välja förväntad avkastning i procent, men 
det finns ingen information om vad som händer om exempelvis börsen går nedåt.  
 
Angående tjänstepensionen gav bankerna rådet att välja en fondförsäkring istället för en 
traditionell försäkring. Empiriundersökningen via pensionsguiden från E24 visade att 
individen vid val av tjänstepension har två val, antingen att placera i fonder eller i en 
traditionell livförsäkring. För att jämföra fondförsäkringar rekommenderades en jämförelse 
via konsumenternas försäkringsbyrå. I en traditionell försäkring sker placering centralt, ej av 
individen själv. Placeringen sker i aktier, räntebärande papper samt fastigheter. 
Pensionsguiden föreslår en jämförelse via Inpension eller Söderberg & Partners.  

5.5 Osäkerhet 
Empirin visade, i artikeln skriven av Hugo (2010), att det råder oklarhet om pensionen. 
Artikeln behandlar de rapporter som kommit under våren från ett antal finansiella 
intermediärer såsom Folksam och SEB. Hugo menar att gemensamt för dessa rapporter är att 
utgivarna tjänar pengar på att folk blir oroliga och lägger mer pengar samt tid på sitt privata 
pensionssparande. Enligt artikeln anser Alectas pensionsekonom Eva Adolphson, att det enda 
vi vet säkert är hur mycket vi ska betala in varje månad. Summan vid pensionsåldern påverkas 
sedan av många osäkra faktorer, exempelvis nämns medellivslängd, premiepensionens 
utveckling, tillväxt, börsutveckling samt genomsnittlig pensionsålder. Övriga faktorer som 
kan påverka är även långvarig sjukskrivning, arbetslöshet eller studier. Även E24 påpekar att 
långvarig frånvaro från arbetsmarknaden påverkar pensionen. Söder (2010) skriver att en 
fjärdedel av 55-64 åringarna inte litar på uppgifterna i pensionsbeskeden.  
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I artikeln intervjuas välfärdsekonomen Jens Magnusson, enligt honom finns det en allmän 
uppfattning om att pensionssystemet inte är hållbart. Även Söder (2010) skriver om 
individens möjlighet att påverka sin allmänpension exempelvis genom att arbeta hel- eller 
deltid.  
 
Noteras bör att detta med osäkerhet inte omnämns i materialet från intervjuerna med 
bankerna. Där talades enbart om tillväxt, dock i olika former av procentsatser. Individens 
möjlighet att påverka pensionen genom valet att arbeta hel-eller deltid diskuterades inte heller. 
Det som diskuterades var dock individens möjlighet att avsätta olika stora summor varje 
månad till sitt pensionssparande.  
 
Empirin, genom Fondbolagens förening, skriver att om individen känner tveksamhet inför 
valet av fond, så är ”det inte hela världen, du kan när som helst ändra – det utlöser ingen skatt 
att byta fonder inom premiepensionssystemet” (s.4). Noterbart är att det enbart är valet av 
fonder som upptas som osäkerhet i artikeln. Någon annan form av osäkerhet kring exempelvis 
avgifter eller placeringsalternativ till fonder tas ej upp. Detta är intressant att jämföra med 
referensramens Palmé & Sundén (2004) vilka skriver att utbudet av fonder är stort men att få 
personer väljer fonder. Beslutet om placering tas enligt dem en gång och uppdateras eller 
ändras inte för att uppnå optimal avkastning.  

  



24 
 

6. Diskussion 
I kapitlet förs en diskussion utifrån den analys som genomförts. 

6.1 Kapitalmarknadens roll och funktion 
Kapitalmarknadens roll påverkar hur vi skall hantera vårt sparande. Vem man skall lita på och 
hur man skall lära sig om fonder och pensioner är svårt att säga. Intermediärer är 
mellanhänder på finansmarknaden och deras uppgift är att upprätthålla handeln på 
marknaden, de kan därför anses vara en form av försäljare. En god handel gynnar vår egen 
privatekonomi eftersom den spelar en viktig roll i att upprätthålla en kontinuerlig handel på 
finansmarknaden. Det gynnar även de finansiella intermediärerna att vi placerar våra pengar 
hos just dem. Detta ger dem i sin tur ytterligare kapital som sedan kan lånas ut till andra 
kunder.  
 
För att själv kritiskt kunna granska den information som ges av de finansiella intermediärerna 
är det således viktigt att själv ha kunskap om de faktorer som påverkar finansmarknaden. Vi 
anser att ett sätt är genom att själv läsa tidningar och skaffa sig en bild av hur omvärldens 
ekonomi ser ut; vad som händer runt om i världen, hur det skulle kunna påverka Sverige och 
vår ekonomi, hur det i sin tur påverkar räntorna på våra huslån, billån etcetera, och hur detta i 
slutändan påverkar hur mycket vi har över till sparande varje månad. Det är inte konstigt att 
individer upplever osäkerhet när det gäller pensionssparande. Utbudet är stort och det finns 
många som vill ”sälja” sina fonder. Trots detta gör många individer enbart ett val och nöjer 
sig med det.  
 
Hugo (2010) skriver att syftet med många av rapporterna om pension från intermediärerna är 
att göra privatpersoner osäkra och därmed få dem att satsa mer på sitt privata sparande. Enligt 
Alectas pensionsekonom är det enda säkra hur mycket som kan betalas in varje månad. I 
övrigt påverkas den slutgiltiga pensionen av en mängd faktorer. Exempelvis påverkar 
styrräntan aktiekurserna vilket i sin tur påverkar börsutvecklingen och i det långa loppet 
tillväxten på kapitalmarknaden och vår pension. Som privatperson finns det dock ett antal 
insatser du kan göra för att påverka din pension, exempelvis som att arbeta heltid och 
begränsa din studietid.  Hagerud (2002) skriver att antalet intermediärer har ökat och bidragit 
till högre konkurrens på marknaden. Vi anser att det tyder på att marknaden har växt och att 
våra pensionsmedel är en bidragande orsak till denna tillväxt.   

6.2 Placeringsstrategi 
Studien visade att begreppet diversifiering skiljer sig åt mellan teoretiker och andra så kallade 
experter. Ett tiotal olika aktier ansågs av en expert som god diversifiering medan en annan 
ansåg att ett femtiotal var en god diversifiering. Som privatperson är det därför viktigt att 
försöka skaffa sig en uppfattning om hur de fonder man innehar ser ut i fråga om antal olika 
aktier. Vi föreslår därför att individen ser över faktablad om fonder, tittar på olika fondindex 
samt tänker över vilken riskprofil man anser sig ha. Det empiriska materialet visade att valet 
av strategi för en ung person är att huvudsakligen placera kapitalet i fonder.  
 
Vi anser dock att valet av placeringar är så individbaserat att det inte går att ge råd om 
specifika fonder eller aktier. Det man kan resonera kring är hur väl man sprider sina risker 
samt vilken nivå av risk man är villig att ta. Be även bankerna utförligt förklara vad de olika 
riskbegreppen innebär. Vad är hög respektive låg risk för dem?  
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6.3 Avkastning & risk 
Efter skrivandet av uppsatsen anser vi att vi har fått en bredare syn på vad fonder och 
sparande handlar om.  Risker omnämns i relativt liten utsträckning. En faktor i det kan 
troligtvis vara som Henrey & Castellano (1995) skriver, att det är svårt att definiera och 
kommunicera ut begreppet risk. Vi anser dock att det istället innebär ett större behov av att 
bankerna och andra rådigvande organ, faktiskt lyfter frågan och diskuterar detta. För att på så 
sätt inviga gemene man i problematiken, och således ge ökade kunskaper hos individen.  
 
I de fall begreppet risk omtalades vid intervjuerna, så var det marknadsrisk som omnämndes. 
Att fonder skulle kunna graderas som De Ridder (2005) föreslår, enligt riskkvot (som 
exempelvis Treynor kvot, Jensens alpha mått), är något vi själva tidigare inte reflekterat över. 
I dagsläget graderas fonder efter avkastning, avgifter samt de riskdefinitioner bankerna har. 
Dessa avslutas ofta med en liten text som säger att fonder alltid innebär en risk och att det inte 
är säkert att individen återfår hela det investerade beloppet. I referensramen, skriver Merton 
(2003) att rådgivare har tillgång till ett större urval av verktyg än de använder sig av. I 
intervjun med Bank 3 nämndes att deras beräkningssystem bygger på de tidigare nämnda 
riskkvoterna. Noterbart är att de trots detta under rådgivning endast nämner marknadsrisk, 
särskilt då en teoretiker som De Ridder önskar en gradering enligt risk av fonderna i PPM-
katalogen.   
 
Tänkvärt är att uppfattningen om vad som är en risk är väldigt individuellt för olika personer. 
Som privatperson skulle det vara intressant att förstå ”spannet” mellan hög och låg risk. Ett 
tips till bankerna skulle kunna vara att finna ett sätt att enklare kunna sätta in riskbegreppet i 
ett sammanhang som gör att privatpersoner förstår proportionerna bättre. Hur mycket av min 
hundralapp riskerar jag att förlora vid en hög respektive låg risk? Kom ihåg att om du väljer 
att ta en högre risk bör du ha tätare kontakt med din rådgivare. 

6.4 Pensionsrådgivning  
Kapitalmarknadsteori innehåller ett antal avancerade uträkningar och begrepp. Det finns 
enklare beräkningsmodeller som en privatperson kan använda sig av för att exempelvis räkna 
ut avkastning. Detta kan hjälpa individer att göra ett grundläggande urval innan ett möte med 
en rådgivare, och på så vis skaffa sig lite förkunskaper inför mötet. Ett sätt att säkerställa att 
du som ung person får god rådgivning är att se efter om personen du ska träffa har en 
SwedSec-licens och således kan ge dig konkreta placeringsråd om både aktier och fonder.  
 
Vår empiriska undersökning visade att det finns obegränsat med information om 
pensionssparande. Det är nästintill omöjligt för en privatperson att ta till sig all denna 
information. Trots att det kan kännas besvärligt att ta till sig allt är det ett nödvändigt ont att 
sätta sig in i ämnet. Vi föreslår att du som ung person själv går igenom någon av alla de 
fondskolor som finns på internet samt gör jämförelser exempelvis med hjälp av 
konsumenternas försäkringsbyrå.   

6.5 Osäkerhet 
Att osäkerheten kring pensionen är hög bekräftas av empirin genom både Hugo (2010) och 
Söder (2010).  Ingen vet hur det kommer se ut i framtiden eller vilka siffror det går att lita på. 
Det är därför viktigt att som privatperson ha en kritisk inställning till all den information om 
pension och fonder som vi utsätts för, exempelvis som rapporter från finansiella institut. De 
som ger ut dessa rapporter tjänar på att vi är oroliga och sparar mer pengar själva.  Det ökar 
deras kapital samt deras möjlighet att ta ut avgifter.   
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Ett tydligt exempel på vilket utrymme begreppet risk, alltså osäkerhet, får är bilderna under 
punkt 4.5 från fondkollens hemsida. De visar på hur litet utrymme informationen om risker 
får i marknadsföringen av fonder. Det är förståligt att många blir stressade när de närmar sig 
pensionsåldern om de inte varit så insatta i pensionen tidigare utan kanske tänkt att ”det löser 
sig”. De kan ha fallit för ett lockande erbjudande, som visas i bild 2 och 3, och sedan inte 
brytt sig om att följa upp hur deras val har utvecklats.  
 
 I intervjuerna med bankerna omtalades osäkerheten inte alls. Istället talades det om tillväxt, 
dock i olika procentsatser, samt att det är hur mycket du sparar varje månad som sedan 
kommer att vara avgörande för din pension. Vi anser således att råden är väldigt olika, och 
individen bör därför betänka vem det är som kommer med informationen och varför de 
levererar just den informationen. Det påverkar i sin tur hur vi agerar i vårt val av 
pensionssparande.  
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7. Slutsatser 
Här redogörs för de slutsatser författarna dragit efter skrivandet av studien. Avslutningsvis 

ges förslag till fortsatta studier inom området. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det enda som är säkert gällande den framtida pensionen är 
att det är osäkert. Empirin visar tydligt att ansvaret vilar helt på individen att själv skaffa sig 
kunskap om pensionen för att sedan kunna bestämma vilken strategi för val av 
pensionsplacering som passar denne. Kunskap om pension inkluderar förståelse för flera 
saker, bland annat kunskap om fonder, avkastning, risker samt vilka institut som kan vara 
vägledande och till hjälp vid jämförelse av fonder och olika placeringsalternativ.  Vi råder 
dock individen att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som vi onekligen 
översköljs med om pensioner och hur vi bör välja olika fonder.   
 
Det finns således mycket information tillgänglig om pensionssparade. Välj ut de källor du 
anser är trovärdiga och gå igenom deras råd. Tänk över din livssituation, hur mycket du har 
möjlighet att spara samt hur du vill leva som pensionär. Vad som är relevant och viktigt för 
dig, som individ, kan endast du avgöra. Detta bör sedan vara grunden till ditt val av 
pensionssparande. Läs på om fonder, boka ett möte med en rådgivare och håll dig uppdaterad 
om vad som händer med dina fonder.  
 
De slutsatser vi dragit efter skrivandet av studien är att en ung person bör tänka på följande i 
valet av strategi för sitt pensionssparande:  
 

• Livsprofil: Hur ser din livssituation ut nu och hur vill du att den ska se ut i framtiden? 
Hur mycket har du råd att spara? 
 

• Läs tidningar, lyssna på radio, håll dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden. 
Det påverkar kapitalmarknaden och således dina placeringar.  
 

• Var aktiv. Både i dina val och genom att ha kontakt med rådgivare. Tro inte att 
placeringarna sköter sig själva. Rådgivning är en färskvara och det som gäller idag 
kanske inte gäller i morgon.  
 

• Var inte rädd för att välja – det går att byta fond om du ändrar dig. Var dock medveten 
om skillnaden i avgifter. Sätt dig in i vad de olika fonderna innehåller genom att läsa 
faktablad och titta på exempelvis fondindex.  Gör enklare beräkningar själv och jämför 
olika placeringsalternativ. 
 

• Kom ihåg att de rådgivare du träffar är försäljare och att den information du möts av i 
olika media ofta är partisk information. En kritisk inställning till information som 
erhålls är nödvändig. Läs det finstilta noggrant. Titta om rådgivarna har SwedSec-
licens, det är ett sätt att bedöma deras trovärdighet. 
 

• Individers riskprofil ser olika ut. Tänk över din profil och kom ihåg att ju högre risk du 
är villig att ta, desto mer aktiv behöver du vara och desto tätare kontakt behöver du ha 
med din rådgivare.  
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• Ju yngre du är, desto mer bör placeras i aktier. 
 

• Se till att du har ett diversifierat sparande; upp till ett 50-tal aktier rekommenderas.  
 

• Till syvende och sist är ansvaret ditt. Ingen vet hur pensionen kommer se ut. Påverka 
det du kan såsom arbetstid samt studieperiod. Kräv utförligare information om risk 
och avkastning från din rådgivare. 

 
Ett passande citat som avslutning av denna studie är följande av Fritiof Nilsson:  
 
 

”Det finns ingenting som inte har hänt, men det finns mycket som inte har berättats.”  

(De Ridder, 2005, s. 77). 
 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
Vi anser efter skrivandet av denna studie att en intressant undersökning skulle kunna vara att 
titta på varför finansiella intermediärer talar om risker och dess innebörd samt påverkan, i 
sådan liten utsträckning som de gör. Detta med tanke på det stora utrymme begreppet risk har 
inom teorin.   
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8. Reflektioner   
Här redogörs för de reflektioner författarna gjort under skrivandet av studien.  
 
Vid intervjuerna med bankerna upplevde vi som privatpersoner en stark önskan från 
rådgivarna att komma tillbaka för att diskutera placeringen av våra pensionsmedel. De ville 
gärna ”hjälpa” oss att se över våra besparingar. Bankerna ifråga hade numer egen förvaltning 
av pensionsfonder och det var bara att välja vilken riskprofil man önskade ha. Därefter skulle 
allt skötas på banken och vi kunde sluta bekymra oss över placeringarna. Inte någon gång 
under vare sig intervjuerna eller efteråt, nämnde någon rådgivare något om de avgifter som tas 
ut för förvaltningen av kapitalet. Citatet från Fritiof Nilsson, ”det finns inget som inte har 
hänt, men det finns mycket som inte har berättats” slog oss starkt. Detta fick oss att tänka på 
pensionsvalet som en försäljningssituation.  
 

Vad är viktigast? 
Din bil eller din framtida pension?  

Vilket val spenderar du mest tid på? 
 
När vi skall köpa en bil vet vi att det är en partisk försäljare vi kommer att träffa som vill sälja 
sitt märke, de titulerar sig även försäljare. Det gör att vi läser på om olika bilmärken innan, vi 
tittar noggrant och väljer märke, årsmodell, bensinförbrukning med mera. Vårt förslag är att 
sättet vi bemöter bilförsäljare på, är ett sätt vi som privatpersoner även bör ha när det gäller 
våra pensioner. Vi behöver sätta oss in i vad som gäller för vår ”årsmodell”, hur mycket vi 
förbrukar, vad vi behöver välja för märke (fond) för att klara av våra utgifter etcetera när vi 
väl blir pensionärer.  
 
Om vi inte sätter oss in i vilka begrepp som är viktiga att kunna och vilka resonemang det är 
viktigt att kunna föra gällande pensioner är det risk att vi sedan inte får den pension vi tror oss 
komma få. Bankens informationsblad om pension inleds med följande mening 
”Premiepensionen, eller PPM som den också kallas, är en viktig del av din kommande 
pension. Trots det glömmer många bort att aktivt förvalta den. Därför startar vi en ny tjänst 
xxx.” Det är hög tid att vi inser att vi själva är ansvariga för förvaltningen av vår pension. Bil 
köper vi oavsett om vi är intresserade av motorfordon eller inte. Att transporteras är en 
nödvändighet. Det är likadant med pensionen. Det är bara att sätta sig in i ämnet, pengar 
behöver vi för att kunna betala våra räkningar – även efter 65 års ålder
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Persona 
Martin Eriksson är 26 år och nyligen utexaminerad lärare. I januari 2010 fick han sin första 
tillsvidareanställning på en mellanstadieskola. Lönen ligger på 21 000 före skatt 
(http://lararforbundet.se, 2010) vilket innebär att totalt 525* kronor går till premiepension.  
Martin har tidigare varit anställd som vikarie på olika skolor och har 40 000 kronor i 
allmänpension. Som kommunalanställd är Martin ansluten till KAP-KL, KollektivAvtalad 
Pension - Kommun och Landsting. 
 
Då det är hans första tillsvidaretjänst anser han nu att det är tid för att börja tänka på 
framtiden. För tillfället är han ensamstående och bosatt i en hyresrätt. Pensionen är inte det 
främsta han tänker på men han hoppas att med ett långsiktigt tänkande kunna leva ett 
obekymrat liv efter 65 års ålder.  
 
Martin har hört att det finns ett samband mellan risk och avkastning men vet egentligen inte 
vad det innebär. Han har heller inte funderat närmare på vilken risk han är villig att ta med sitt 
pensionssparande.  
 
* 21 000 x 2,5 % = 525 kr 
  



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

- Vad skulle ni ge för råd till vår fiktiva person Martin Eriksson angående hans pension?  
 

- Vad krävs det för bakgrund för att få kalla sig ekonomisk rådgivare? 
 

- Har rådgivare kunskap om kapitalmarknadens roll, grundläggande 
placeringsstrategier, avkastning och risk, riskjusterad avkastning samt grundläggande 
portföljlära? 
 

- Hur går ni tillväga vid pensionsrådgivning? 
 

- Vilka faktorer bör man ta hänsyn till som privatperson när ett pensionssparande 
planeras? 
 

- Har ni information tillgänglig om pension via er hemsida? 

 


