
 Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sverige	

013-28	10	00,	www.liu.se	
 

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
Examensarbete	i	Företagsekonomi,	30	hp	|	Civilekonomprogrammet		

Vårterminen	2017	|	ISRN-nummer:	LIU-IEI-FIL-A--17/02522--SE	
	

	
	

 
 
 
 

Asset	Liability	
Management:	Ur	
privatpersonens	
perspektiv	

 
Ta	kontroll	över	din	ekonomiska	framtid	
	

	
	
	
Filip	Beijbom	
Adam	Fröman	
				
	
Handledare:	Göran	Hägg	
	
		
	





 

 

Förord	  
Författarna vill först och främst tacka handledaren Göran Hägg, som bidragit till denna 
studie med ett stort engagemang och flera insiktsfulla synpunkter. Vidare riktas ett stort 

tack till de personer som tagit sig tid att medverka i denna studie. Ett tack riktas även till 
Andreas Flodemark och Daniel Sörensen som med sin magisteruppsats, Asset Liability 

Management – För privatpersoner, har hjälpt författarna att få upp ögonen för ämnet och 
därmed varit en bidragande inspirationskälla för studien. Avslutningsvis vill författarna 

tacka seminariegrupper, opponenter och övriga studenter vid Linköpings Universitet, vars 

inblick varit bidragande till studiens utveckling.  

Linköping 2017-05-26 

Filip Beijbom & Adam Fröman 

 	  



 

 

 	  



 

 

Sammanfattning	  
TITEL: Asset Liability Management: Ur privatpersonens perspektiv – Ta kontroll över din 
ekonomiska framtid 

FÖRFATTARE: Filip Beijbom & Adam Fröman 

HANDLEDARE: Göran Hägg 

BAKGRUND: Samtidigt som företag och finansiella institutioner idag har utvecklat 
avancerade Asset Liability Management-verktyg för att proaktivt hantera sina risker och 

planera framtida kassaflöden, så baseras dagens privatekonomiska rådgivning fortfarande 

på traditionella tillgångsallokeringsstrategier och enkla tumregler. Tidigare forskning 
menar på att liknande ALM-verktyg skulle kunna generera mervärde även för 

privatpersoner om de implementerades i praktiken, men vad de privata spararna själv 
tycker i frågan är hitintills outforskat. Trots detta kvarstår faktum att endast om 

privatpersonen själv ställer sig positiv till verktyget kan teori med fördel implementeras i 
praktiken.  

SYFTE: Studiens syfte är att undersöka och analysera den privata spararens inställning och 

kapacitet att ta till sig rådgivning baserat på ALM, och se om ett ALM-verktyg kan skapa 
mervärde i den privatekonomiska rådgivningen.  

GENOMFÖRANDE: Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer med 10 
privatpersoner. Författarna har skapat scenarier för en fiktiv person, där en ALM-analys 

visuellt har presenterats under intervjuerna. Genom att ställa frågor kopplade till scenarier 
har studien kunnat analysera privatpersonens vilja till att delge och förstå den information 

en ALM-analys genererar, samt dess inställning till att proaktivt planera sin ekonomiska 

framtid. 

SLUTSATS: Studien visar att ALM största mervärdesskapande för den privata spararen 

återfinns i privatpersonens intresse för att visualisera sin ekonomi. En bristande 
riskförståelse i kombination med en tydlig avsaknad av ekonomiska ambitioner hos den 

privata spararen försvagar dock verktygets användningsområde. Vidare behöver ALM-
verktyget övervinna flertalet begränsat rationella beteenden och förtroendeaspekter för att 

skapa mervärde ur en privatpersons perspektiv. 

NYCKELORD: Asset Liability Management, privatekonomiskt sparande, ekonomisk 

rådgivning.  

  



 

 

  



 

 

Abstract	  
TITLE: Asset Liability Management: From the individual’s perspective – Take control of 
your financial future 

AUTHORS: Filip Beijbom & Adam Fröman 

SUPERVISOR: Göran Hägg 

BACKGROUND: Companies and financial institutions have developed advanced tools 
based on the theories of Asset Liability Management with purpose to proactively manage 

risks and plan future cash flows. At the same time, private financial advising of today is still 

based on traditional asset allocation methodologies and rules of thumbs. Previous research 
concludes that similar ALM-tools could add value for private investors in the financial 

advising, but the private investors’ perspective in the matter is still unexplored. The fact 
remains that only if the private investors are convinced that ALM can add value, can a tool 

with theoretical advantages be successfully implemented in practice.  

AIM: The aim of this thesis is to test and analyze the individual investors’ attitude and 

capacity to understand private financial advising based on ALM as methodology, and 

analyze whether an ALM tool adds value in private financial advising. 

COMPLETION: The thesis has been conducted by ten individual interviews in a qualitative 

manner. The authors have created a fictitious ALM-analysis that has been presented for all 
of the respondents. By asking questions connected to scenarios, the study have been able to 

analyze the individuals’ attitude to share and receive personal information, as well as their 
attitude to proactively plan their financial future.  

CONCLUSION: The study concludes that the biggest value-creating aspect of ALM is that 

individuals show a great interest in visualizing their own financial future. However, a 
financial illiteracy in combination with a lack of clear-cut financial ambitions, weakens the 

ALM-tools area of use for the individual. Furthermore, ALM need to overcome barriers in 
individuals limited rational behavior and simultaneously create a strong trust to maximize 

the value-creation for the individual.  

KEY WORDS: Asset Liability Management, private wealth management, personal finance.  
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1 Inledning	  

 Bakgrund	  1.1
De verktyg som idag används vid privatekonomisk rådgivning och planering ligger långt 

efter de metoder som finns framtagna i teorin (Bodie 2015). Tidigare forskning visar även 

att endast 16 procent av rådgivarna själva är nöjda med de verktyg som de har tillgång till 
för tillgångsallokering och riskhantering i den privatekonomiska rådgivningen (Amenc, 

Goltz & Schröder 2009). Samtidigt har ny forskning och nya tekniker anammats av företag 
och finansiella institutioner, som i sin tur har utvecklat avancerade verktyg för att på ett 

proaktivt sätt klara av att hantera sina risker och skapa en bättre planering över framtida 
kassaflöden (Bodie 2015).  

Samspelet mellan ekonomiska beslut och individuella ambitioner är ett dilemma som gör 

privatekonomiskt sparande till ett av ekonomins mest utmanande problem (Medova, 
Murphy, Owen, Rehman 2008; Campbell 2006). Modigliani och Brumberg (1954) var 

genom att introducera livscykelhypotesen1, bland de första att belysa det fundamentala 
problemet i relationen mellan konsumtion och sparande. Tidigt ute var även Samuelson 

(1969) och Merton (1969) med att förklara betydelsen av att ta hänsyn till framtida 
konsumtion vid allokering av riskfyllda tillgångar. I årtionden därefter har forskningen 

vidareutvecklat klassiska teoretiska modeller för att förklara hur individer bör agera i 

samband med privatekonomiska beslut. 

Vid sidan av teoretikers försök att förklara hur privatpersoner bör agera inför olika typer av 

investeringsbeslut, har forskning inom beteendeekonomi visat på att enskilda investerares 
kognitiva beteende leder till ett begränsat rationellt beslutfattande. Kahneman och Tversky 

(1979) har bland annat påvisat detta genom prospektteorin2. Vidare menar Kahneman 
(2009) att individer har problem med att prognostisera framtida känslor och behöver hjälp 

med detta för att kunna värdera ekonomiska beslut. Individer är således i behov av 
finansiell rådgivning för att tillsammans med rådgivaren skapa ett gemensamt intresse i att 

ta välgrundade beslut (Kahneman 2009).  

                                                
1 Livscykelhypotesen: En hypotes som menar att individer planerar förhållandet mellan 
konsumtion och sparande över en livscykel. (Modigliani & Brumberg 1954) 
2 Prospektteorin: En teori inom beteendeekonomi som bevisar hur individers beslutsfattande 
under risk tenderar att tas utifrån potentiella vinster eller förluster snarare än det slutgiltiga 
resultatet. (Kahneman och Tversky 1979) 
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Ett lågt ränteläge och stigande bostadspriser har idag skapat en situation där 

privatpersoner är mer förmögna, men samtidigt mer skuldsatta än någonsin (SCB 2017a). 

Jones och Brown (2009) menar samtidigt att en ökad skuldsättning medför ökade risker, 
men att utvecklingen av användarvänliga verktyg som kan hjälpa individer att proaktivt 

hantera dessa risker, inte har utvecklats i tillräckligt snabb takt.  

En metodik som är vanligt använd för riskhantering inom finansiella institutioner, så som 

banker, försäkringsbolag och pensionsstiftelser, är Asset Liability Management, ALM 
(Amenc, Martellini, Milhau, Ziemann 2009). Metodiken bygger på att effektivt matcha 

tillgångar med skulder för att över tid hålla en optimal investeringsstrategi och förbättra 

möjligheten att uppnå framtida investeringsmål (Mitra & Schwaiger 2011). Utifrån flertalet 
slumpmässiga scenarier kan det framtida utfallet sedan analyseras och hjälpa investeraren 

att ta bättre beslut idag (Consigli 2007). Tidigare forskning argumenterar för att ett ALM-
verktyg, på ett framgångsrikt sätt hade kunnat appliceras på privatpersoner, men att 

användandet av metodiken idag är mer eller mindre obefintlig. (Dempster & Medova 2011a; 
Amenc, Goltz & Schröder 2009).  

 Problematik	  1.2
Dagens privata långsiktiga sparande utförs inte optimalt och en återkommande orsak är att 

tillgångsallokeringen för långsiktiga investeringar inte tar tillräcklig hänsyn till specifika 
investeringsmål eller dess tidshorisont, som exempelvis ett framtida husköp eller sparande 

för pensionen (Amenc, Goltz & Schröder 2009; Amenc m.fl. 2009). Detta är något som 
även Jones och Brown (2009) kritiserar och menar att majoriteten av dagens 

kapitalrådgivare än idag baserar sin rådgivning på traditionella 
tillgångsallokeringsstrategier såsom Mean Variance Optimization3 och enkla tumregler. 

Janssen, Kramer och Boender (2013) påpekar samtidigt att tydligt utsatta investeringsmål 

minskar risken och ökar investerarens sannolikhet för måluppfyllelse. Med bakgrund i att 
ALM tar hänsyn till den privata spararens skuldsida4, till skillnad från dagens 

kapitalrådgivning, så finns det ett intresse att vidare undersöka hur verktyget kan skapa 
mervärde och förbättra privatpersoners långsiktiga ekonomi. 

                                                
3 Mean Variance Optimization: Ett matematiskt ramverk introducerat av Markowitz (1952) som 
allokerar tillgångar för att maximera förväntad avkastning för en given risk genom att ta hänsyn 
till tillgångar varians och korrelation. 
4 Skuldsidan i en ALM-analys utgörs av framtida planerade utgifter och bör således inte 
förknippas med en realiserad skuld. 
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En undersökning riktad mot kapitalrådgivare i Europa och USA visar på att 86 procent 

ställer sig positivt till en implementering av ALM mot privatpersoner. Vidare har det även 

lagts fram specifika förslag på ALM-verktyg som skulle kunna implementeras i praktiken 
för att hjälpa till i processen med att matcha privata investerares framtida skulder och 

intäkter. Dempster och Medova (2011a) lägger fram ett ALM-verktyg som kan användas i 
form av en individuellt anpassad livscykelhypotes, där investeraren på ett tydligt sätt kan 

visualisera hur ekonomiska val och oförutsägbara scenarier inverkar på dennes framtida 
ekonomi. Trots detta menar Bodie (2015) att det finns ett gap mellan teori och praktik, då 

metodiken kring ALM idag inte används på ett utbrett plan. De minskade 

transaktionskostnader som ett ALM-verktyg medför borde ge dagens kapitalrådgivare 
incitament att driva utvecklingen framåt, möta den privata spararens efterfrågan och 

minska gapet mellan teori och praktik (Bodie 2015; Consigli 2007). 

Trots att privatekonomiska rådgivare själva ser potential i att implementera ett ALM-

verktyg, så nämns komplexiteten i verktyget vara den största anledningen till att en 
implementering än inte skett (Amenc, Goltz & Schröder 2009). De största utmaningarna 

med att applicera ALM för privatpersoner beskrivs vara den personliga skuldsidan som 
skiljer sig stort mellan varje enskild individ, och att den privata spararen måste tillgodose 

verktyget med en stor mängd personlig data för att det ska fungera optimalt (Amenc, Goltz 

& Schröder 2009). 

För att undvika asymmetrisk information mellan verktyget och privatpersonen ställer detta 

krav på individen att vara villig att dela med sig av personlig information. Vidare behöver 
användaren också vara villig att prognostisera sin ekonomiska framtid. Det innebär att 

användaren kan komma att ställas inför information om sig själv och sin ekonomi, som 
nödvändigtvis inte behöver överensstämma med dennes egen uppfattning. Samtidigt visar 

tidigare forskning inom beteendeekonomi på att strategisk ignorans5 är vanligt 

förekommande beteende i situationer där en individ upplever rädsla för att ta reda på 
information som skulle kunna påverka ens framtidstro negativt (Mariotti 2000). Utöver 

detta behöver användaren av ett ALM-verktyg även ställas inför att proaktivt efterfölja sin 
privatekonomiska plan. Bénabou & Tirole (2016) beskriver verklighetsförnekelse6 som ett 

förekommande beteende, som gör att individer inte anpassar sig efter negativ information. 
Asymmetrin mellan människans benägenhet att ta reda på och anpassa sig till positiv 

                                                
5 Strategisk ignorans: Ett beteende som bygger på att undvika information som eventuellt skulle 
kunna innebära dåliga nyheter. 
6 Verklighetsförnekelse: Misslyckandet i att ändra uppfattningen om hur något förhåller sig som 
svar på dåliga nyheter. 
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kontra negativ information skapar en intresseväckande problematik om ALM för 

privatpersoner i praktiken verkligen bidrar till det mervärde som både rådgivare och teori 

hävdar att det gör. 

Författarna har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som undersöker huruvida ALM 

kan skapa mervärde i den privatekonomiska rådgivningen, ur privatpersonens egna 
perspektiv. Tidigare forskning menar på att ett ALM-verktyg borde användas i praktiken, 

men faktum kvarstår att endast om privatpersonen själv är övertygad över fördelarna i 
verktyget kan teori med fördel implementeras i praktiken.  

 Syfte	  1.3
Studiens syfte är att undersöka och analysera den privata spararens inställning och 

kapacitet att ta till sig rådgivning baserat på ALM, och se om ett ALM-verktyg kan skapa 
mervärde i den privatekonomiska rådgivningen.  

 Forskningsfrågor	  1.4
• I vilken utsträckning är den privata spararen villig att dela med sig den information 

som krävs för att upprätta en ALM-analys? 

• Hur ställer sig den privata spararen till att visualisera sin ekonomiska framtid? 

• Har den privata spararen kapacitet att förstå ALM-analysens kvalificerade rådgivning? 

• Hur ställer sig den privata spararen till att proaktivt planera och anpassa sin ekonomi 
utifrån en ALM-analys? 

 Genomförande	  1.5
Då studien ämnar att undersöka privatpersoners egna åsikter kring ALM, har ett kvalitativt 

angreppssätt lämpat sig bäst för att möta studiens övergripande syfte. Utifrån tidigare 
forskning inom ALM har författarna skapat framtida scenarier för en fiktiv person, där 

delar ur resultatet av en ALM-analys visuellt har presenterats för samtliga 
intervjurespondenter. Utifrån dessa scenarier har semi-strukturerade intervjufrågor 

utformats för att undersöka studiens övergripande syfte och forskningsfrågor. Studiens 
intervjurespondenter har valts ut utifrån kriterierna inkomst, utbildningsnivå och ålder, för 

att de ska besitta goda förutsättningar för att relatera till problematiken kring ALM. Genom 
att skapa en scenarioanalys med utgångpunkt i ALM har studien kunnat testa 

privatpersoners incitament och kapacitet att använda kvalificerad rådgivning i form av ett 

ALM-verktyg. Intervjumetodiken har även använts för att undersöka om ALM hade kunnat 
påverka individens vilja att till en högre grad proaktivt planera sin ekonomiska framtid. 	  
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 Forskningsbidrag	  1.6
Tidigare forskning menar på att dagens ekonomiska rådgivning använder sig av föråldrade 
verktyg som snarare baseras på tumregler än den senaste forskningen. Samtidigt har 

studier tagit fram praktiska ALM-verktyg för privatpersoner som tar hänsyn till helheten i 
privatekonomin, något som inte tagits hänsyn till tidigare. Trots detta är ALM för 

privatpersoner än idag ett outforskat ämnesområde, där tidigare forskning endast fokuserat 
på vad rådgivare och alternativ forskning har att säga, utan att belysa den privata spararens 

inställning. Denna studie ämnar till att bidra med en analys av privatpersonens perspektiv 

och på så sätt minska gapet mellan teori och praktik. Studien förväntas kunna ge en djupare 
inblick kring hur privatpersoner resonerar kring att proaktivt och detaljerat planera sin 

ekonomiska framtid, och en indikation på hur ett verktyg skulle behöva utformas för att 
kunna skapa mervärde för privatpersoner. 
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2 Asset	  Liability	  Management	  
Mitra och Schwaiger (2011) definierar ALM som en finansiell metodik som används för att 

optimera värdet av ekonomiskt beslutsfattande. Genom att ta hänsyn till framtida skulder 
hjälper ALM investeraren att öka investeringskapitalets värde och skydda mot finansiella 

risker (Mitra & Schwaiger 2011). Jones och Brown (2009) menar på att metodiken tillåter 

en bättre riskkontroll genom att inte exponera investeraren för större risk än nödvändigt. 
ALM tar även hänsyn till investerarens unika framtida behov och riskbenägenhet. Syftet 

med ALM är således att minska risken och öka avkastningen utifrån investerarens behov, 
det vill säga skapa en högre riskjusterad avkastning för investeraren (Mitra & Schwaiger 

2011). 

Amenc, Goltz & Schroder (2009) beskriver i tidigare forskning om hur institutioner förr såg 

tillgångsallokering ur ett begränsat perspektiv med ett stort fokus på att skapa en hög 

förväntad avkastning. I och med IT-kraschen 2000 blev finansiella institutioner förlorare 
med en stor andel kapital placerat på aktiemarknaden (Amenc, Goltz & Schroder 2009). 

Samtidigt som aktiemarknaden sjönk, steg obligationspriserna i takt med en sjunkande 
ränta, vilket ökade skuldsidan för exempelvis pensionsfonders framtida 

pensionsutbetalningar. Situationen skapade ett gap mellan tillgångssidan och skuldsidan 
för många finansiella institutioner, som själva fick ta den ekonomiska smällen för att 

uppfylla sina åtaganden (Amenc, Goltz & Schroder 2009). Händelsen resulterade i ett ökat 
intresse för att inkludera skuldsidan i tillgångsallokeringen, vad vi idag kallar för Asset 

Liability Management (Amenc, Goltz & Schroder 2009). 

Adam (2007) refererar till ALM som en metodik som har sin grund i balansräkningen, och 
kan liknas vid traditionell redovisningsteknik. Således går den strategiska allokeringen ut 

på att matcha tillgångar med skulder, där skulden motsvarar en framtida utbetalning eller 
investeringsmål. Balansen mellan tillgångar och skulder bestämmer investeringens 

konsolideringsgrad (Amenc m.fl. 2009). En konsolideringsgrad över 100 procent betyder 
att investeringsmålet är överfinansierat och en konsolideringsgrad under 100 procent 

betyder att investeringsmålet är underfinansierat (Amenc m.fl. 2009). ALM syftar till att 

vid sluttidpunkten för investeringen uppnå en konsolideringsgrad om 100 procent. På så 
sätt kan investeraren undvika onödiga risker för att uppnå investeringsmålet och samtidigt 

minska alternativkostnaden som annars uppstår (Amenc m.fl. 2009).  

De risker som ALM främst syftar till att hantera är: marknads-, kredit- och likviditetsrisk 

(Rosen & Zenios 2006). Romanyuk (2010) beskriver riskerna enligt följande:  
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• Marknadsrisk: En risk som uppkommer genom förändringar i marknadspriserna. 

Inflation, räntor, valutakurser och prisförändringar i derivatinstrument är alla 
exempel på faktorer som påverkar marknadsrisken. 

• Likviditetsrisk: En risk som uppkommer när likvida tillgångar och kassainflöden 
inte är tillräckliga för att täcka kassautflöden. 

• Kreditrisk: En risk som uppkommer när en motpart eller tredje part inte lyckas 
uppfylla sina åtaganden vid en viss tidpunkt. 

Enligt en enkätundersökning ställd till finansiella rådgivare är inflationsrisken den främsta 

risken som en privatperson är utsatt för, följt av prisfluktuationer på aktiemarknaden, 
ränterisk och bostadspriser (Amenc, Goltz & Schroder 2009). 

Rosen & Zenios (2006) beskriver ALM genom att dela upp riskhanteringsverktyget i fyra 
olika kategorier: 

• Enkel period – statisk modell 

• Enkel period – stokastisk modell 

• Dynamisk period – statisk modell 

• Dynamisk period – stokastisk modell 

Kategoriseringen är gjord utifrån hur modellerna adresserar risk i förhållande till tid såväl 
som osäkerhet och kan delas upp på två axlar. Tidsaxeln kan delas upp mellan att bestå av 

en enkel period alternativt en dynamisk period, vilket även visas i figur 2.1. Så som namnet 
antyder innebär en enkel period att vid en bestämd tidpunkt skapa en optimal investering 

över en bestämd tidshorisont. Tidshorisonten kan vara lång eller kort beroende på motivet 
för investeringen. En dynamisk tidsperiod tillåter investeraren att vid flera tidpunkter 

anpassa portföljen efter marknaden, rebalansera eller ändra sitt uppsatta investeringsmål. 
På ett liknande sätt delas riskfaktorerna upp i att vara antingen statiska eller stokastiska. 

Med en statisk syn på riskfaktorerna antas avkastning, ränteförändringar eller 

marknadsläget i stort att hålla en konstant nivå med läget för investeringstidpunkten. Det 
stokastiska synsättet innebär att riskfaktorer slumpmässigt uppstår med tiden och över tid 

följer den enskilda riskens normalfördelning.  

Enkel period – statisk modell: Modellen hanterar risker kopplade till små 

förändringar på marknaden, vilka kan hanteras genom immunisering. 
Portföljimmunisering syftar till att hantera små förändringar för en specifik riskfaktor, 

exempelvis ränterisk (Romanyuk 2010). Immunisering är standardiserat inom banker och 

försäkringsbolag (Romanyuk 2010). För att skapa en riskhantering mer förankrad i 
verkligheten har metodiken utvecklats mot ett mer stokastiskt synsätt, för att bland annat 

hantera risker kopplade till slumpartade händelser (Romanyuk 2010). 
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Enkel period – stokastisk modell: Modellen tar hänsyn till oväntade händelser på 

marknaden och matchar tillgångar med skulder genom att säkerställa en hög korrelation 

mellan båda sidorna av balansräkningen (Rosen & Zenios 2006). Synsättet liknar 
Markowitz (1952) portföljvalsteori där variansen mäter den risk som är förknippad med 

portföljen, vilket har utvecklats till att även lägga vikt vid skuldsidan (Rosen & Zenios 
2006). Den gemensamma nämnaren för båda modellerna med enkel period är att ingen av 

dem tar hänsyn till att den optimala portföljsallokeringen och korrelationen mellan 
tillgångar och skulder förändras över tid (Rosen & Zenios 2006). 

Dynamisk period – statisk modell: I en dynamisk statisk modell kan investeraren vid 

flera tidsperioder värdera och rebalansera sin portfölj utifrån ett bestämt marknadsläge 
(Romanyuk 2010). Modellen kan liknas vid en beslutsfattare med en bestämd och korrekt 

syn på framtiden. Bristen på verklighetsförankring i detta synsätt har gjort att denna typ av 
modell ersatts av den stokastiska modellen för dynamiska perioder (Romanyuk 2010). 

Dynamisk period – stokastisk modell: Denna typ av modell tillåter både tillgångar 
och skulder att oberäkneligt förändras över tid. Riskfaktorerna som påverkar dessa 

förändringar följer en normalfördelning. Det finns flertalet ALM metodiker inom denna 
modell, där scenarioanalys och simulering ses som en fundamental del (Romanyuk 2010). 

Ett scenario representerar en prognos över hur riskfaktorer påverkar investeringen över tid 

(Romanyuk 2010). Antalet scenarier och dess komplexitet kan variera. Detta påverkas av 
möjligheten till att skapa datorgenererade simulationer, där den högsta komplexiteten 

inkluderar alla möjliga scenarier, utgångar och dess sannolikhet (Romanyuk 2010). En 
metod som förknippas med denna typ av scenarioanalys är stokastisk programmering 

(Romanyuk 2010). Med stokastisk programmering beskrivs osäkerhetsfaktorn genom ett 
beslutsträd där varje nod beskriver ett utfall som uppfylls till en viss sannolikhet. Modellen 

byggs upp genom olika steg där varje steg representerar en tidpunkt som följs upp av ett 

investeringsbeslut (Medova m.fl. 2008). Varje beslut tas med grund i den information som 
finns idag och är således oförutseende (Medova m.fl. 2008). Denna undersökning syftar till 

att undersöka ALM utifrån den dynamisk – stokastiska modellen, något som förklaras mer 
ingående i kapitel 4. 
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Figur 2.1: Klassificering av portföljoptimeringsmodeller. Skapad med inspiration från 
Rosen & Zenios 2006. 

 Asset	  Liability	  Management	  för	  privatpersoner	  2.1
För att planera sin privatekonomi och uppnå ett eller flera investeringsmål ställs en 
privatperson inför ett flertal svåra beslut om hur den ska allokera sitt kapital. 

Måluppfyllelsen påverkas i sin tur av begränsningar i form av konsumtionsbehov, 

familjesituation och livsstil. Ur denna beslutsproblematik har ALM för privatpersoner 
uppkommit som en metodik för att förbättra individens beslutsfattande när framtiden 

fortfarande är osäker (Consigli 2007). Problemet är dynamiskt, det vill säga att 
privatpersonens livssituation förändras över tid i takt med en ökad inkomst och förändrade 

konsumtionsbehov (Consigli 2007). Problemet är även stokastiskt, med slumpartade 
händelser som över tid påverkar förutsättningen att nå investeringsmålet (Consigli 2007).  

Consiglis (2007) beskriver utifrån figur 2.2 nedan hur det privatekonomiska problemet är 

uppbyggt som ett dynamiskt – stokastiskt problem. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2: Det dynamiskt – stokastiska privatekonomiska problemet. Skapad med 
inspiration från Consigli 2007 
 

Det första beslutet tas vid tidpunkt 0, och baseras på individens långsiktiga mål, exempelvis 

ett framtida husköp. Inte förrän vid tidpunkt 1 kan investeraren utvärdera sitt tidigare 

beslut och välja att rebalansera sin allokering efter förändringar i kassainflöden eller 

kassautflöden. Mellan varje tidpunkt uppstår slumpmässiga händelser, S, som påverkar 

måluppfyllelsegraden, exempelvis genom en minskad inkomst på grund av skilsmässa eller 
sjukdom. Denna typ av händelser kan även göra att individens långsiktiga investeringsmål 

ändras. Anpassningen till ständiga förändringar över tid gör det privatekonomiska 
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problemet dynamiskt (Consiglis 2007). Att sedan inkludera att alla beslut tas med en 

osäkerhet om individens framtida kassa in- och utflöden, gör även problemet stokastiskt 

(Consiglis 2007).  

För att förklara hur ALM kan hantera de olika omständigheter som en privatpersons 

ekonomi ställs inför, beskriver följande text den dynamisk–stokastiska modell som Medova 
m.fl. (2008) skapat för att anpassa ALM mot privatpersoner, en modell de benämner som 

iALM, individual Asset Liability Management.  

Det första steget i iALM, som också visas i figur 2.3, är insamling av information om 

individen och dess hushåll. Informationsinsamlingen består generellt av nuvarande 

tillgångsallokering, lönenivå och andra förutsägbara framtida intäkter och utgifter. En 
viktig del är även en kartläggning av individens investeringsmål, där varje mål har en 

prioritet, tidshorisont och en summa som motsvarar ett minsta, ett accepterat och ett 
önskvärt belopp. Utöver personlig data består informationsinsamlingen av marknadsdata, 

vilket exempelvis inkluderar estimerad inflationsutveckling och ränteutveckling (Medova 
m.fl. 2008). En högre informationsgrad skapar en bättre prediktion om framtiden 

(Harrington & Niehaus 2003). Informationsinsamlingens roll är således betydande för 
utfallet. Utifrån den information som samlats in skapas sedan en prognos för 

kassautflöden, en prognos för kassainflöden och en prognos för olika scenarier (Medova 

m.fl. 2008). 

Det andra steget i processen är att skapa en simulering av framtida kassaflöden givet olika 

scenarier (Medova m.fl. 2008). Livstiden för en individ är oförutsägbar, likväl som risken 
att bli sjuk eller att behöva genomgå en skilsmässa. Genom att inkludera 

sannolikhetsfördelningen för varje scenario kan en optimeringsmodell skapas för hur 
individen ska allokera sitt kapital. Allokeringen tar således hänsyn till sannolikheter för en 

mängd tänkbara framtida scenarier och optimeras utifrån detta. 

Det tredje och sista steget är att visualisera individens framtida förmögenhet och grad av 
måluppfyllelse (Medova m.fl. 2008). Visualiseringen hjälper individen att skapa en 

överblick av sin ekonomi och visar hur den framtida konsumtionsnivån påverkar 
möjligheten att uppnå sitt investeringsmål (Medova m.fl. 2008). En djupare beskrivning av 

detta steg visas i kapitel 4. 

Utifrån individens behov, önskemål och en modellering av framtida stokastiska scenarier 

skapas en ALM-analys som ger en helhetsbild över privatpersonens ekonomi, vars framtid 

är osäker. Analysen förväntas hjälpa individen att maximera nyttan av framtida 
konsumtion över dess livstid, vilket också är målet för ALM mot privatpersoner (Dempster 

& Medova 2011a). 
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Figur 2.3: Strukturen bakom iALM. Skapad med inspiration från Dempster & Medova 
(2011a). 

 Tidigare	  forskning	  2.2

 ALM	  och	  den	  privata	  spararens	  balansräkning	  2.2.1

Amenc, Goltz & Schröder (2009) menar att grundidén med att applicera ALM är att 
inkludera framtida investeringsmål i tillgångsallokeringen och att detta är något som 

finansiella institut såväl som privata sparare kan dra nytta av. Investeringsmålen kan skilja 
sig stort mellan olika individer och förekommer exempelvis i form av framtida husköp, 

pensionsutbetalningar eller att kunna bibehålla en önskvärd ekonomisk levnadsstandard. 

Amenc, Goltz och Schröder (2009) menar fortsatt att dessa framtida utgifter kan ses som 
skuldsidan för en privatpersons balansräkning, som ska vägas upp av privatpersonens 

tillgångssida. Då ALM tar hänsyn till den privata spararens skuldsida i 
tillgångsallokeringen, kan investeringsstrategier utformas mer optimalt än i dagens 

traditionella tillgångsallokering, Asset Management, då dessa investeringar inte bara 
genererar hög riskjusterad avkastning utan även ser till att de utsatta målen blir uppfyllda 

(Amenc, Goltz & Schröder 2009).  

Scenarier Kassautflöden prognos Kassainflöden prognos 

Skulder Tillgångar Möjliga scenarier 

Dynamisk-Stokastisk optimering genom ALM à Visualisering av resultat 

1. Personlig data Marknadsdata 

2. 

3. 
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Detta är något som Amenc, Martellini, Milhau och Ziemann (2009) också tar upp i sin 

studie som syftar till att bevisa hur ALM kan hantera den privatekonomiska komplexiteten. 

Som ett resultat av studien argumenterar Amenc m.fl. (2009) för att det finns två 
huvudsakliga fördelar med ALM för privatpersoner: 

1. Med hjälp av ALM går det att definiera risk och avkastning i relativa termer med 
hänsyn till skuldportföljen, vilket är markant förbättring från de endast 

tillgångsbaserade modellerna som fallerar i att ta hänsyn till framtida 
konsumtionsmål eller investeringsmål.  

2. ALM har en direkt påverkan på valet av tillgångsslag. Detta leder till investeringar i 

tillgångsslag som direkt optimerar måluppfyllelsegraden och på så sätt skyddar 
investeraren från prisförändringar i det framtida investeringsmålet. 

Dempster och Medova (2011b) lyfter också fram hur ALM utgår ifrån den privata 

investerarens egen balansräkning, och menar att balansen mellan tillgångssidan och 

skuldsidan sätter ett mått på hur stor risk en investerare måste ta för att kunna täcka upp 
för dennes framtida utgifter. Om en privat investerare önskar att gå i förtidspension men 

samtidigt vill bibehålla en hög levnadsstandard, krävs följaktligen en högre avkastning från 
investeringarna på tillgångssidan för att täcka upp för posterna på skuldsidan, i detta fall 

konsumtion efter pension. En mer riskfylld investeringsstrategi behöver därför appliceras, 

med en allokering i riskfyllda tillgångsslag som har möjligheten att uppnå de utsatta målen. 
Väljer den privata investeraren att istället gå i pension vid 65 års ålder, så skulle det 

kontinuerliga sparandet inte behöva generera en lika hög avkastning och mindre riskfyllda 
investeringar skulle kunna tas. Detta skulle medföra en större sannolikhet att målet, om att 

bibehålla en önskvärd konsumtion efter pension, uppfylls. 

Dempster och Medova (2011b) menar att tillgångssidan i privatpersonens balansräkning är 

snarlik tillgångssidan för institutioner. Här utförs tillgångsallokering i en rad olika 

tillgångsslag så som likvida medel, inhemska- och internationella aktier, fasta egendomar 
och fonder för att generera optimal riskjusterad avkastning. Svårigheten är att urskilja vad 

som i en osäker framtid är en optimal avkastning, då tillgångssidans avkastning är tänkt att 
matcha privatpersonens skuldsida i balansräkningen. Skuldsidan för den privata 

investeraren är mycket mer komplex än tillgångssidan (Dempster & Medova 2011b). En 
framtida utgift eller ett sparmål på kort sikt, som exempelvis nästa års utlandssemester, 

kan vara relativt enkelt att spara till. Över tid blir det dock allt svårare att spara till specifika 

sparmål, som ett framtida husköp eller framtida pension, vars framtida värde är osäkert 
idag. Än svårare är det att förutspå aspekter så som framtida inkomst, eventuella 

sjukdomar eller någon i hushållets bortgång, som alla har stor påverkan på det privata 
hushållets ekonomi (Dempster & Medova 2011b).  
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 Implementering	  av	  ALM	  för	  privatpersoner	  2.2.2

I en studie genomförd av Amenc, Goltz & Schroder (2009) fick ekonomiska rådgivare i 
Europa svara på enkätfrågor om rådgivning och ALM för privatpersoner. Resultatet visar 

att 86 procent av de tillfrågade ställer sig positivt till möjligheten att implementera ALM 
och anser att det hade skapat mervärde i den ekonomiska rådgivningen. Av studiens 

resultat framgår det även att verktygen som idag finns att tillhandahålla på marknaden inte 
räcker till för ge optimal rådgivning till de privata spararna. Rådgivarna i studien menar att 

det främsta mervärdet med finansiell rådgivning är att kunna erbjuda en skräddarsydd 
rådgivning för varje enskild person, och att ett ALM-verktyg skulle kunna tillgodose den 

privata spararens långsiktiga risker på ett bättre sätt (Amenc, Goltz & Schroder 2009). De 

risker som främst kan hanteras beskrivs som inflationsrisk7 och prisrisk8. De ekonomiska 
rådgivarna lyfter även fram att fluktuation i aktiepris samt föränderliga räntesatser är 

viktiga risker som berör privata investerare (Amenc, Goltz & Schroder 2009). Rådgivarna 
menar dock att det kan finnas svårigheter i att implementera ett ALM-verktyg i praktiken 

(Amenc, Goltz & Schroder 2009). De främsta svårigheterna som tas upp är: brist på 
kunskap bland rådgivarna, komplexiteten bakom verktyget, att det är svårförklarat för 

kunden och att ALM inte är lämpligt för kunder som har ett kortsiktigt syfte med den 

ekonomiska rådgivningen. 

För att hjälpa privata investerare att på bästa möjliga sätt optimera sina investeringar för 

att matcha tillgångssidan med skuldsidan i balansräkningen, har Dempster och Medova 
(2011b) i sin forskning tagit fram iALM. Verktyget är hittills främst testat på den brittiska 

och amerikanska marknaden och har tagits fram i forskningssyfte. Det är därmed inget 
verktyg som idag används på ett utbrett plan i den privatekonomiska rådgivningen. iALM 

är ett beslutsverktyg som i teorin tydligt visar att det skulle kunna hjälpa privata 

investerares i deras finansiella planering (Dempster & Medova 2011b). Trots att verktyget 
använder sig av en komplex dynamisk-stokastisk modell genom scenarioanalyser, är 

verktyget utformat för att generera ett visuellt och användarvänligt resultat för den privata 
spararen (Dempster & Medova 2011b).  

Resultatet som genereras från iALM ger ett förslag på hur privatpersonen årligen ska 
allokera sina tillgångar. Den visar även på hur riskfyllda investeringarna är samt hur stor 

sannolikheten är för att målen kommer uppnås. Resultatet av ALM-analysen är baserat på 

ett stort antal stokastiska scenarier baserade på sannolikheter och finansiell historik. 

                                                
7 Inflationsrisk: Risken att likvida medel förlorar sitt reala värde till följd av inflation. 
8 Prisrisk: Risken att en tillgångs värde går förlorat till följd av marknadsnedgång. 
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Verktyget kan visualisera olika framtidsscenarier, exempelvis vad som händer ifall en 

person i hushållet blir sjuk och får en förminskad inkomst eller hur stor sannolikheten är 

att ett framtida investeringsmål kan infrias (Dempster & Medova 2011b). Värt att påpeka är 
att verktyget idag har vissa begränsningar och inte inkluderat fullt så många aspekter som 

ett avancerat ALM verktyg för institutioner gör (Dempster & Medova 2011b). 

För att verktyget ska fungera optimalt är det av stor vikt att den som använder verktyget är 

beredd att dela med sig av ingående personlig information och samtidigt vara villig 
kartlägga sin ekonomiska framtid. Användaren av iALM får i gengäld ett sparverktyg som 

inte bara anpassar sig efter ett specifikt sparmål så som traditionell 

förmögenhetsförvaltning, utan simultant tar alla olika sparmål i beaktning och optimerar 
hela privatekonomins allokering med hänsyn att uppnå utsatta investeringsmål till minsta 

möjliga risk. iALM är ett verktyg som delvis är tänkt att appliceras och användas likt en 
avancerad robo-advisor och kan ses som en kapitalrådgivning online med minimal 

mänsklig interaktion mellan investerare och rådgivare (Dempster, Kloppers, Medova, 
Osmolovsky & Ustinov 2016).  

 Mervärdesskapande	  ALM	  för	  privatpersoner	  2.3
Utifrån tidigare forskning och de teoretiska modeller som presenterats har författarna 

identifierat tre huvudsakliga förutsättningar för att ALM ska kunna skapa mervärde för 
privatpersoner: 

1. Att användaren är villig att dela med sig av personlig information. 
2. Att användaren har ett intresse och en kapacitet att förstå den information som 

verktyget genererar. 
3. Att användaren är villig att anpassa sig efter den information som verktyget 

genererar. 

Uppnås dessa förutsättningar är det möjligt för användaren att med hjälp av ALM 

visualisera sin ekonomiska profil med balansräkningar, grafer, staplar och få hjälp med en 

optimering över hur användaren ska allokera sina tillgångar för att uppnå sina utsatta mål. 
Mervärdet som privatpersonen får ut av detta är en helhetsbild över sin ekonomi, råd om 

hur den ska gå tillväga för att öka sannolikheten att nå sina ekonomiska mål och en bättre 
riskkontroll genom att undvika ett högre risktagande än nödvändigt (Jones & Brown 2009). 

För att kunna analysera och mäta hur mervärdesskapandet påverkas av att ovan nämnda 

förutsättningar uppfylls eller inte, har författarna skapat en begreppsapparat. 
Begreppsapparaten utgår från begrepp inom institutionell teori för att förklara innebörden 

av transaktionskostnader och dess påverkan på ALM-verktygets mervärdesskapande för 
privatpersoner. Vidare har författarna tagit hjälp av begrepp kopplade till individers 
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beteende och ekonomiska okunskap, för vilka skulle kunna innebära ett hinder för ALM-

verktygets mervärdesskapande.  Begreppsapparaten presenteras i sin helhet i figur 2.4.  

 Begreppsapparat	  2.3.1

Institutioner är vad som sätter ett samhälles spelregler och formar således hur individer 
interagerar med varandra (North 1992). Genom att fastslå vilka spelregler som gäller kan 

institutioner minska osäkerheter på olika marknader och transaktionskostnader som 
uppstår i form av informationsutbyte (North 1992). Transaktionskostnader är kostnader 

som uppkommer före och efter ett kontrakt har ingåtts mellan två parter (Williamson 
1985). Det kan vara kostnader i samband med informationssökning och koordination för 

att hitta en motpart att upprätta ett kontrakt med, men även kostnader efter kontraktet 

upprättats i form av övervakning och genomförande (Akerlof 1970). North (1992) menar att 
information är kostsamt och att transaktionskostnader kan ses som alla kostnader kopplade 

till att utvärdera och mäta en motparts prestation vid utbyte av produkter eller tjänster. Vad 
som försvårar utvärderingen av en motpart och därmed medför transaktionskostnader kan 

således vara att det finns en informationsasymmetri mellan inblandade parter. I tidigare 
forskning beskrivs ALM-verktygets komplexitet som ett av de största hindren för en 

implementering mot privatpersoner (Amenc, Goltz & Schröder 2009; Dempster & Medova 

2011a; Consigli 2007). Komplexiteten bakom verktyget gör det svårförstått och 
svårförklarat för den som inte är påläst och skapar således en informationsasymmetri 

mellan användare och aktör. När en informationsasymmetri finns mellan två parter uppstår 
även en risk för opportunism (Williamson 1979). North (1992) beskriver detta som en 

situation där den part som har ett informationsövertag har en möjlighet att agera efter sin 
egen vinning och på den andre partens bekostnad. Det skulle exempelvis kunna vara 

information om ALM-användarens hälsotillstånd, som utnyttjas opportunistiskt av en bank 

genom att riskkategorisera kunden och bestämma dennes ränta därefter. En oro för 
opportunism kan i sin tur minska incitamentet för en privatperson att dela med sig av 

nödvändig information, så länge det inte finns ett starkt förtroende bakom verktyget (Kreps 
1990). Att helt undvika opportunistiskt beteende är enligt North (1992) något som är 

omöjligt att uppnå utan att transaktionskostnaderna samtidigt ökar.  

Utöver asymmetrisk information och opportunism tar Williamson (1975) upp begränsad 

rationalitet som ytterligare en faktor som genererar ökade transaktionskostnader. Simon 

(1972) beskriver begränsad rationalitet utifrån att antalet valmöjligheter en individ ställs 
inför gör det problematiskt i att utvärdera vilket beslut som är det rationella att ta. Det kan 

uppstå från brist i förståelse och möjlighet att hantera tillgänglig information, men även av 
att inte ha tillgång till fullständig information (Simon 1972). Detta tar även Nofsinger 

(2014) upp och menar att en investerare som ställs inför allt för många 
investeringsalternativ kan bli överväldigad över alternativen som finns tillgängliga och 



17 

 

således välja att inte ta något beslut alls. En del i syftet bakom ALM för privatpersoner är 

att genom rådgivning hjälpa individen att undvika psykologiska fällor och ta mer rationella 

beslut (Dempster & Medova 2011a). Med bakgrund i att verktyget beskrivs som ett 
komplext verktyg som genererar en mängd information, kan användarens begränsade 

rationalitet leda till en problematik i form av ökade transaktionskostnader. Det kan 
exempelvis vara att användaren väljer bort den information ALM-verktyget genererar i 

utbyte mot ett mer lättbegripligt alternativ, så som att månadsspara i en traditionell 
indexfond. En begränsad rationalitet kan således vara ett hinder för användaren att 

utvärdera de ekonomiska råd som verktyget genererar, men det kan även innebära en brist i 

förståelse över verktygets faktiska fördelar. Likt informationsasymmetri kan problematiken 
i att hantera och utvärdera tillgänglig information leda till ett opportunistiskt beteende, då 

den part med större förståelse och kunskap kan utnyttja detta.  

Utifrån vetskapen om att ökade transaktionskostnader kan försvåra eller förhindra 

kontraktsbildning mellan två parter, menar författarna att ökade transaktionskostnader har 
en direkt påverkan på ett ALM-verktygs mervärdesskapande. Påverkan kan vara genom en 

ökad kostnad i monetära termer, exempelvis i form av ökade användaravgifter, eller icke-
monetära termer så som en ökad tidsåtgång för användaren. Utgångspunkten är således att 

en ökade transaktionskostnader på grund av asymmetrisk information, opportunism eller 

begränsad rationalitet påverkar mervärdesskapandet negativt.  

Individers förståelse för ekonomi är utifrån redogörelsen av asymmetrisk information och 

begränsad rationalitet en viktig faktor för att minska transaktionskostnader kopplade till ett 
ALM-verktyg. Individers förståelse för ekonomi, ofta benämnt som financial literacy, är 

därmed även ett viktigt begrepp för att kunna förklara mervärdesskapandet. Lusardi och 
Mitchell (2013) förklarar det som en persons förmåga att kunna bearbeta information för 

att ta välgrundade beslut i samband med ekonomisk planering, pension och lån. Atkinson 

och Messy (2012)  Atkinson och Messy (2012)menar vidare att finacial literacy är 
grundläggande för att en person ska kunna uppnå långsiktig privatekonomisk 

tillfredställelse, men att det generellt sett finns en tydlig brist på finacial literacy, det vill 
säga en finansiell okunskap, för många individer runt om i världen. Personer saknar bland 

annat grundläggande förståelse över ekonomiska koncept så som ränta på ränta effekten 
och varför man ska diversifiera sitt finansiella innehav (Atkinson & Messy 2012). Att 

tidigare forskning visar på en brist i ekonomisk kunskap bland privatpersoner kan skapa en 

informationsasymmetri mellan användare och aktören bakom ett ALM-verktyg. Det kan 
även innebära att användaren tar begränsat rationella beslut och därför behöver hjälp med 

att förstå och lita på verktygets resultat, vilket således medför ökade transaktionskostnader 
och ett minskat mervärdesskapande.  
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Bénabou & Tirole (2016) lyfter i sin studie fram att all information en person får ta del av, 

positiv som negativ, bidrar till en djupare förståelse som kan stå till grund för ett bättre 

beslutsfattande. Att som användare av en ALM-analys få ta del av både positiva och 
negativa framtidsscenarier bör således vara mervärdeskapande då det hjälper 

privatpersonen att ta mer rationella beslut. Trots vetskapen om detta, finns det flertalet 
strategier som människan använder sig av för att skydda sin egen tro om hur något 

förhåller sig till verkligheten, där två vanligt förekommande strategier nämns att vara 
strategisk ignorans och verklighetsförnekelse (Bénabou & Tirole 2016).  

Strategisk ignorans är ett vanligt förekommande beteende som bygger på att undvika 

information som eventuellt skulle kunna innebära dåliga nyheter (Bénabou & Tirole 2016). 
En strategiska ignorans menar även Karlsson, Loewenstein och Seppi (2009) idag finns 

bland investerare, där frekvensen av antalet gånger en investerare ser över värdet av sin 
portfölj är betydligt högre de dagar som marknaden i helhet gått upp, än de dagar som 

marknaden gått ner. Mariotti (2000) argumenterar också för att individer föredrar att avstå 
från viss information, detta i rädsla för att den skulle kunna påverka deras framtidstro och 

beteende. Alla dessa ovan nämnda aspekter visar åter på att det finns en risk för att 
användaren av ALM-verktyget kan komma att ta begränsat rationella beslut. Väljer 

användaren att förbise väsentlig information i den analys som ALM-verktyget genererar, 

försämras således basen för ett rationellt beslutsfattande, och ökade transaktionskostnader 
blir en följd av att få användaren att förstå det fulla värdet av rådgivningen.  

Verklighetsförnekelse knyter också an till den begränsade rationaliteten och syftar till en 
persons misslyckande i att ändra uppfattningen om hur något förhåller sig till följd av 

dåliga nyheter. Bénabou & Tirole (2016) beskriver strategin som ett sätt för individer att 
undvika en förändring i sitt beteende trots varningssignaler som pekar mot en negativ 

utgång. Det kan exemplifieras vid individer, som trots information och indikationer om en 

ökad sjukdomsrisk, väljer att rationalisera bort eventuella risker och fortsätter leva livet 
som planerat (Bénabou & Tirole 2016). Exemplet kan likställas vid en privat investerare 

som trots varningssignaler om ekonomiska problem väljer att fortsätta leva som tidigare. 
Om användaren av ALM-verktyget har svårt att anpassa sig efter resultatet, skapas även här 

ökade motstridigheter och transaktionskostnader för att hjälpa användaren att ta rationella 
beslut och lyckas skapa ett ökat mervärde för den privata spararen.  

För att skapa en bättre förståelse och teoretisk förankring i studiens kommande analys har 

författarna skapat figur 2.4. Figuren nedan utgår ifrån att mervärdeskapande för 
privatpersonen har sitt ursprung i de tre identifierade förutsättningarna för ett 

välfungerande ALM-verktyg: informationsdelgivning, intresse och förståelse av resultat 
samt viljan att anpassa sig. Underliggande dessa tre aspekter återfinns de teoretiska 

begrepp som tidigare nämnts kunna skapa implikationer och ökade transaktionskostnader 
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för användandet av ett ALM-verktyg. Figuren visar således ett dynamiskt flöde där alla 

underliggande begrepp behöver hanteras för att minimera transaktionskostnader och skapa 

mervärde för den private spararen. Figur 2.4 kommer vidare i avsnitt 6.1 användas som en 
begreppsapparat för att analysera studiens insamlade empiriska material. 

 
Figur 2.4: Begreppsapparat: Mervärdesskapande ALM för privatpersoner 

Mervärdesskapande ALM för privatpersoner 

Informationsdelgivning Anpassningsvilja Intresse och förståelse 
över resultat 

Begränsad rationalitet Opportunism Informationsasymmetri 
Verklighetsförnekelse Strategisk ignorans Finansiell okunskap 
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3 Metod	  

 Val	  av	  metod	  3.1
Då studien ämnar att skapa en fördjupad förståelse om den privata spararens inställning till 

ALM, har en kvalitativ undersökningsmetod valts för insamling av studiens empiriska data. 

En kvalitativ forskning belyser deltagarnas egna perspektiv och genererar en fyllig 
information som tydligt knyter an till studiens forskningsfrågor (Bryman 2011). Studien har 

genomförts i form av intervjuer för att generera ett empiriskt underlag i ord snarare än i 
siffror, vilket bidragit till nyanserade svar och ett djup i studiens analysunderlag (Kvale & 

Brinkmann 2014). Varje intervju har utgått ifrån ett fiktivt ALM-case, framtaget av 
författarna, som förklaras i sin helhet i kapitel 4. Studien har inte för avsikt att ligga till 

grund för en bred generalisering utan ses som en första fördjupad inblick i ett hittills 

outforskat ämne. I sin helhet bör studien därför likställas med en pilotstudie som ämnar att 
ligga till grund för vidare fördjupad forskning inom området.  

Då studien har ämnat att samla information inom specifika ämnesområden som kopplar 
samman till problematiken bakom ALM, men samtidigt velat ta del av nyanserade svar, har 

semistrukturerade intervjuer varit att föredra framför ostrukturerade- och strukturerade 
intervjuer (Bryman 2011). Studien har därför utförts med semistrukturerade intervjuer, där 

en intervjuguide har styrt ämnet och väglett intervjurespondenten in på väsentliga 

områden. Intervjupersonerna har samtidigt själva fått möjlighet att styra delar av 
innehållet i intervjun mot vad de själva anser vara av relevans (Bryman 2011). Intervjuer av 

semistrukturerad karaktär har medfört att intervjupersonerna i studien fått möjlighet att 
svara med nyanserade och fylliga svar utifrån deras egna perspektiv, vilket knyter väl an till 

studien syfte. Ostrukturerade intervjuer hade i detta fall låtit intervjupersonerna tala och 
associera helt fritt, vilket hade kunnat leda till att fokus hade hamnat utanför studiens 

forskningsområde. Om strukturerad intervjuer använts hade risken funnits för att 
intervjusubjektets personliga uppfattning förbisetts, vilket hade medfört att denna studies 

övergripande syfte inte tagits i beaktning (Bryman 2011).  

 Urval	  3.2
Studien har ämnat att undersöka privatpersoners egen uppfattning till metodiken bakom 
ALM. Det har därför i studiens urval varit av betydelse att respondenterna haft särskilda 

attribut som möjliggjort att de själva kunde relatera och sätta sig in i problematiken kring 
ALM. För att skapa en matchning mellan studiens forskningsfrågor och urvalet av 

intervjupersoner har därför ett målinriktat urval använts. Urvalet har baserats på tre 

kriterier som krävts för att intervjurespondenterna ska ha kategoriserats som lämpliga 
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intervjuobjekt (Bryman 2011). De tre kriterierna som använts är inkomst, utbildningsnivå 

och ålder.  

För att undersöka metodiken kring ALM på ett tillförlitligt sätt, har det första kriteriet krävt 
att intervjuobjekten haft en inkomst högre än den svenska medelinkomsten, som år 2015 

låg på 25 392 kr i månaden(SCB 2017b). Detta då dessa respondenter har en större 
möjlighet att förvalta privat kapital och incitament till att ta hjälp av finansiell rådgivning, 

något som en medelinkomsttagare eller exempelvis en student inte har lika god möjlighet 
eller skäl till. Reilly & Brown (2006) menar att en seriös investeringsplan aldrig ska 

påbörjas om inte en stabil ekonomisk nivå först är uppnådd för individen, vilket 

argumenterar för inkomst som ett viktigt urvalskriterium. 

Respondenterna har även valts utifrån utbildningsnivå. Då tidigare forskning tar upp 

komplexiteten bakom ALM som ett av verktygets största problem för implementering, 
anser författarna att det i studien har varit av betydelse att hitta respondenter med goda 

förutsättningar att ta till sig ny kunskap och sätta sig in i ett nytt ämne på kort tid. Detta för 
att säkerställa en tillförlitlig kvalité i den empiriska datainsamlingen. Författarna har därför 

utgått ifrån antagandet att individer med en universitetsutbildning besitter en bättre 
möjlighet att snabbt ta till sig ny kunskap, vilket i sin tur förväntats medföra mer 

nyanserade, djupgående och relevanta svar till empirinsamlingen.  

Urvalets sista kriterium är ålder, där respondenter mellan 30–65 år enligt författarna 
ansetts vara bäst lämpade för studien. Respondenter under 30 år har valts bort från 

studiens urval med motiveringen att unga personer som spenderat flera år med 
eftergymnasial utbildning, inte har hunnit etablera en lika god privatekonomi som äldre 

personer. Personer över 30 år har även med större sannolikhet hunnit skaffa barn, en 
aspekt som passat väl in i intervjuns fiktiva case, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 4 

(SCB 2014). Den övre gränsen, 65 år, har valts för att respondenterna vid intervjutillfället 

ska ha haft en god inkomst och ännu inte hunnit gå i pension. Respondenter som redan har 
gått i pension har enligt författarna inte möjlighet att proaktivt påverka och planera sin 

ekonomi i samma utsträckning som den som fortfarande jobbar. 

De respondenter som valts ut är anställda lektorer och adjunkter vid Linköpings 

Universitet, då denna urvalsgrupp har alla de attribut som lämpat sig för denna studie. 
Adjunkter och lektorer tjänar båda i genomsnitt mer i månaden än medelinkomsten 

(Lönestatistik.se 2017a; 2017b). De har även i regel en universitetsutbildning för att arbeta 

med det dem gör idag. Då alla respondenter i urvalsgruppen är anställda av Linköpings 
universitet sågs även möjligheten som stor att de som tillfrågades skulle passa in på 

ålderskriteriet 30–65 år. Alla respondenter i studien har intervjuats som privatpersoner 
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och deras yrkesrolls koppling till resultatet är således inget som studien syftar till att 

analysera. 

 Datainsamling	  3.3
Den empiri som ligger till grund för studien har insamlats genom tio stycken intervjuer. 
Ahrne och Svensson (2015) menar att antalet intervjuer inte är det viktigaste i en kvalitativ 

studie, utan att man ska skapa ett empirimaterial med variation och innebörd. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar vidare att fler antal intervjuer inte behöver betyda att en studie 

blir mer vetenskaplig utan hävdar istället att antalet intervjupersoner bör väljas för att 

matcha studiens syfte. Om antalet intervjuobjekt i en studie blir för många kan det även 
uppstå svårigheter i att tolka respondenternas åsikter och tankar på djupet, vilket kan 

medföra att denna studies empiriinsamling inte går i linje med studiens övergripande syfte 
(Kvale och Brinkmann 2014). Samtidigt kan förberedelserna och arbetet med att analysera 

intervjuer försämras om allt för många intervjuer görs. Författarna har i datainsamlingen 
tagit i beaktning att studien genomförts under en begränsad tidsperiod om ca 20 veckor. 

Datainsamlingens omfattning har av författarna därför begränsats till att utföra tio stycken 
intervjuer. Detta för att möjliggöra ett djup i den empiri som samlats in, vilket även lämpar 

sig bäst för studiens syfte. 

För att hitta medverkande respondenter till studien har författarna kontaktat lektorer och 
adjunkter med anställning på Linköpings Universitet via email. Författarna har dock gjort 

avvägningen att inte vända sig till anställda på IEI – Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling, till följd av att dessa respondenter skulle kunna ha en för stor 

kunskap om ekonomi och en förutfattad bild av ekonomiska rådgivningsverktyg likt ALM. 
Totalt har 116 email skickats ut med förfrågan om att medverka i studien, tolv personer 

tackade ja till att medverka på intervju och utifrån dessa höll författarna i elva intervjuer. 

Till följd av att en av de intervjuade samt ytterligare en av de tolv som tackade ja till 
intervjun, inte mötte urvalskriteriet att vara mellan 30–65 år, togs dessa bort från urvalet 

och de övriga tio intervjuerna la grunden för studiens empiriinsamling. 

Samtliga respondenter i studien har valts att förbli anonyma. Bryman (2011) menar på att 

det är viktigt att respektera intervjurespondenternas anonymitet, något som också är av 
extra betydelse när vid hantering personlig information. Då studien behandlar ämnen som 

rör respondenternas privatekonomi, som för en del kan uppfattas som känsligt, har detta 

tagits i beaktning i utformandet av intervjun. Intervjurespondenterna har även blivit 
informerade om deras anonymitet för att på så sätt kunna ge utrymme för mer nyanserade 

och uttömmande svar. 
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 Utformning	  av	  intervju	  3.4
Samtliga intervjuer har delats upp i tre delar, bestående av en introduktionsdel en huvuddel 
och en avslutningsdel.  

 Intervjuns	  introduktionsdel	  3.4.1

I introduktionsdelen har respondenterna ombetts svara på frågor angående sin livssituation 
och hur han eller hon hanterar sin privatekonomi idag. Syftet har varit att skapa en ingång i 

intervjun där respondenten känner sig trygg i sina svar och samtidigt ge författarna en 

förståelse med avseende på respondentens kunnighet, intresse och engagemang för 
privatekonomi. På så sätt har författarna även fått möjlighet att vidare analysera om och 

hur respondenternas reaktiva/ proaktiva inställning till privatekonomi påverkat dess 
intresse för ALM senare i intervjun. Genom att skapa en tydligare bild av respondenterna 

menar författarna att det på ett fördelaktigt sätt har varit möjligt att analysera om ALM kan 
skapa mervärde för den enskilda individen, vilket knyter an till studiens övergripande syfte.  

 Intervjuns	  huvuddel	  3.4.2

Huvuddelens övergripande syfte har varit att skapa ett empiriunderlag som i analysen har 

kunnat ligga till grund för att återkoppla till studiens övergripande syfte. För att lyckas med 
detta har intervjun utformats efter ALM-verktygets tre huvudförutsättningar som återfinns 

i avsnitt 2.3. Dessa är även bakgrunden till att även intervjuns huvuddel har delats upp i tre 
delar.  

I huvuddelen av intervjun har frågor ställts med utgångspunkt i en fiktivs persons 
användande av ett hypotetiskt ALM-verktyg. Den fiktiva personen har valts att kallas Karin 

vid intervjuandet av en kvinna och Karl vid intervjuandet av en man. Detta har gjorts med 

anledningen av att intervjurespondenten skulle ha enkelt att relatera till den fiktiva 
personen. Vidare i studien benämns den fiktiva personen enbart som Karin.  En ytterligare 

anledning till att författarna har skapat en fiktiv person bottnar i frågan om integritet och 
intrång i privatlivet. Bryman (2011) menar på att individers önskan att bibehålla sin 

integritet och delar av sitt privatliv är något som kan ha större betydelse än att besvara 
frågor ställda i ett forskningssammanhang. Genom att vinkla känsliga privatekonomiska 

frågor bort från intervjurespondenten och istället mot den fiktiva personen, har författarna 

försökt skapa en trygghet för intervjurespondenten. Huvudtanken har således varit att 
skapa en intervju som kunnat generera djupa och fylliga svar utifrån respondenternas egna 

tankar och åsikter, utan att nödvändigtvis gå in på känsliga detaljer kring respondentens 
egen privatekonomi. En mer ingående presentation över den visualiserade ALM analysen 

och den fiktiva personen Karin återfinns i kapitel 4.  
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I den första delen av huvuddelen, har frågor utformats för att undersöka hur den private 

spararen ställer sig till att proaktivt planera och visualisera sin framtida ekonomi. Här har 

även tre olika scenarier med anknytning till ALM lagts fram för intervjurespondenten. 
Grafer, staplar och värdetabeller har visualiserat en fiktiv persons privatekonomi och hur 

olika scenarier påverkar dennes framtida ekonomiska ställning. Scenarierna förklaras mer i 
detalj i kapitel 4, men har i stora drag utgått från ett grundscenario där Karin önskar att gå i 

pension vid 62 år ålder. Det andra scenariot visar på hur Karins nuvarande och framtida 
ekonomi påverkas om pensionsåldern ändras till 65 år, och det sista scenariot visar vad som 

händer med ekonomin om Karin skulle drabbas av en sjukdom vid 55 års ålder och förbli 

sjukpensionär. De två sistnämnda scenarierna har utgått från grundscenariot men skiljer 
sig i den aspekten att det ena scenariot, att senarelägga pensionen, är något 

intervjurespondenterna skulle kunna påverka själva och det sista scenariot, att bli sjuk, är 
något mer svårpåverkat. Scenarierna skiljer sig även åt i bemärkelsen att det förstnämnda 

scenariot, att senarelägga pensionsåldern, är bidragande till en positiv förändring i den 
fiktiva personens ekonomi, medan scenariot att bli sjuk har en negativ inverkan på 

ekonomin. Dessa tidigare nämnda dimensioner har valts för att skapa ett större djup i 
empirinsamlingen 

Det andra avsnittet av huvuddelen har haft som avsikt att undersöka om den privata 

spararen är villig att dela med sig den information som krävs för att upprätta en ALM-
analys. Syftet med intervjufrågorna i detta avsnitt har delvis varit att få respondenterna att 

reflektera över sin egen integritet och vilken typ av information de är villiga att dela med sig 
av i samband med ekonomisk rådgivning. Frågorna i avsnittet har även utformats för att få 

en bättre bild av vad för typ av relation respondenterna har till ekonomisk rådgivning idag. 
I denna del har författarna avsett att undersöka om respondenternas tidigare erfarenheter 

av rådgivning kan ha en påverkan på inställningen till en implementering av nya 

rådgivningsverktyg likt ALM och viljan av att använda sig av dem. Frågor har följaktligen 
ställts med syfte att jämföra hur respondenterna ställer sig till att använda rådgivning via 

ett digitalt verktyg kontra en fysisk rådgivare. För att fördjupa empirmaterialet och 
undersöka hur mycket information respondenterna är villiga att dela med sig av vid 

ekonomisk rådgivning, ställdes även en fråga som satte informationsdelgivningen i 
samband med ekonomisk rådgivning i relation till vad respondenterna var villiga att delge 

en läkare vid en hälsokontroll.  

Det sista avsnittet av huvuddelen har fokuserat på den privata spararens kapacitet att 
proaktivt planera och anpassa sin ekonomi utifrån de råd som en ALM-analys 

tillhandahåller. Syftet med denna del av intervjun har varit att se om respondenterna har 
viljan och förmågan att göra det sista som krävs för att få ALM att fungera optimalt, 

nämligen att anpassa sig efter ALM-verktygets utfall. Till en början ställdes en fråga om hur 
respondenten ställer sig till att anpassa sig efter ALM-analysens föreslagna 
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tillgångsallokering. Syftet med denna fråga var att undersöka respondentens vilja att 

använda och anpassa sig efter verktyget samtidigt som frågan ämnade att undersöka om 

några psykologiska faktorer kopplat till beteendeekonomi kan ha en inverkan i viljan att 
anpassa sig. Vidare har frågor ställts för att få uttömmande svar kring vad för typ av råd 

som den privata spararen känner sig bekväm att ta del av och av vilken aktör som 
respondenten önskar att ta emot råd från, ens nuvarande bank kontra en utomstående 

aktör, samt om det är skillnad att få råd av en fysisk rådgivare kontra ett digitalt verktyg. 
Frågor har även ställts för att undersöka om respondenterna är villiga att betala för en 

tjänst likt ALM.  

 Intervjuns	  avslutningsdel	  3.4.3

I intervjuns avslutningsdel har intervjurespondenten getts möjlighet att tillägga och 
reflektera över intervjun i sin helhet. Respondenten har här getts möjlighet till att förtydliga 

sina svar eller fråga över om någonting i intervjun varit otydligt. Avslutningsdelen i 
intervjun har även gett respondenten en möjlighet att föra fram fria och fördjupande åsikter 

om intervjun och ALM i sin helhet. Här har frågor och diskussion tillåtits mellan 
intervjuaren och intervjurespondenten under avslappnande förhållanden. 

 Förberedelse	  inför	  intervju	  3.5
För att på förhand säkerställa att intervjuerna skulle frambringa bidragande svar till 

studiens övergripande syfte, har författarna genomfört tre pilotstudieintervjuer innan 
empiriinsamlingen ägt rum. Med hjälp av dessa intervjuer har författarna kunnat 

säkerställa att frågorna genererat varierande svar, att de varit lättförståeliga och att de 
ställts i en naturlig ordningsföljd (Bryman 2011). Pilotintervjuerna har även möjliggjort för 

författarna att bedöma om intervjuguiden och det framtagna caset varit rätt anpassat för 

studien. Som ett resultat av pilotintervjuerna har vissa typer av frågor förkastats, adderats 
och omformulerats innan de slutgiltiga intervjuerna ägt rum. Alla respondenter i 

pilotintervjuerna stod utanför studiens urvalsgrupp, men har uppfyllt alla studiens tre 
urvalskriterier för göra intervjuerna så rättvisande och givande som möjligt. 

 Metodkritik	  3.6
Då studien har genomfört den primära empiriinsamlingen på det universitet som legat 

närmast till hands för författarna, kan urvalet uppfattas som ett bekvämlighetsurval. 
Bryman (2011) menar på att ett bekvämlighetsval medför att studien blir mycket svår att 

generalisera till andra populationer, men menar vidare att denna typ av urval kan lämpa sig 
väl för användning i pilotstudier. Då studien är utformad som en pilotstudie, där det 

viktigaste är att undersöka ett outforskat ämne för att skapa ett djupt och nyanserat 
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empiriunderlag, anser författarna att ett bekvämlighetsurval inte hämmar studiens 

ändamål. 

Ytterligare problem som kan uppstå i samband med intervjuer är att olika intervjuare kan 
formulera frågor på olika sätt, vilket Bryman (2011) menar kan leda till en problematik i 

jämförbarheten mellan de olika respondenternas svar. Ytterligare faktorer som kan 
försämra empirinsamlingen är när intervjuaren ställer ledande frågor eller betonar frågor 

på ett speciellt sätt (Bryman 2011). För att motverka att dessa faktorer har intervjuguiden 
utformats med fokus på att ha neutrala, icke-ledande frågor. Då intervjuaren har kunnat 

följa en intervjuguide har risken minskat för att frågor formuleras olikt varandra och att de 

ställs på ett ledande vis. Faktum kvarstår dock att studien har använt sig av intervjuer med 
en semistrukturerad karaktär där utrymme funnits för följdfrågor utan förankring i 

intervjuguiden, vilket kan ha lett till mer svårjämförbara svar från respondenterna (Kvale & 
Brinkmann 2014). Att två olika intervjuare som samlat in empirin, kan även det ha medfört 

vissa olikheter i intervjuernas karaktär vilket i sin tur kan ha haft en inverkan på 
empirinsamlingen. 

Intervjufrågor har till stor del varit direkt kopplade till det specifikt framtagna ALM-case, 
som beskrivs närmare i kapitel 4. Hade scenarierna utformats på ett annorlunda sätt finns 

det en risk att intervjurespondenternas svar även hade sett annorlunda ut. Studien kan 

därför ses som att vara negativt påverkad av vad Tversky och Kahneman (1981) benämner 
som framing effect9. Då studien endast använt sig av ett och samma case vid samtliga 

intervjuer, finns det således en risk för att respondenternas svar har varit influerade av det 
framtagna caset. Användandet av ett ytterligare case och en referensgrupp hade kunnat ge 

ett bredare och mer fylligt empiriunderlag, men till följd av studiens omfattning fanns 
varken tid eller utrymme för att genomföra detta. Det finns dock positiva aspekter kopplat 

till studiens uttalade framing effect, då jämförbarheten mellan respondenternas svar har 

stärkts till följd av att alla fick ta del av identiska case.  

 Validitet	  3.6.1

Validitet syftar till att förklara om studien faktiskt mäter det den utsagt sig att mäta. Måttet 

används ofta för att säkerställa en studies kvalité inom kvantitativ forskning, men kan 
däremot vara svårare att applicera på den kvalitativa metod som denna studie använt sig av 

(Bryman 2011). Guba och Lincoln genom Bryman (2011) menar istället att de alternativa 

                                                
9 Framing effect: Risken för att människor reagerar och svarar annorlunda beroende på hur 
information och frågor formuleras (Tversky och Kahneman 1981) 
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termerna trovärdighet och överförbarhet bör användas vid beskrivning av en kvalitativ 

studies validitet. Studiens trovärdighet har stärkts av det faktum att alla intervjuer har 

transkriberats och varje intervjurespondent har haft möjlighet att godkänna denna 
transkribering. Detta har gett intervjurespondenterna möjligheten att se över och 

dementera eller dra tillbaka uttalanden som han eller hon inte anser gett en rättvisande 
bild. Överförbarheten behandlar problematiken i vilken utsträckning studiens resultat går 

att överföra och generalisera på andra objekt och miljöer än dem som faktiskt blivit 
intervjuade. Ett vanligt problem inom den kvalitativa forskningen, och även inom denna 

studie, är att resultatet kan vara svårt att generalisera. Denna studie syftar till att beskriva 

och att utifrån respondenternas verklighet analysera en nyanserad bild av ett hitintills 
outforskat ämne. Författarna har således gjort ett aktivt val att låta framtida forskning 

skapa en generaliserbarhet i ämnet, där denna studies resultat kan ligga till grund för 
eventuellt ställda hypoteser. 

 Reliabilitet	  3.6.2

Precis som för en studies validitet så är även en stark reliabilitet svår att uppnå i en 
kvalitativ studie (Bryman 2011). Med en hög reliabilitet är det troligt att uppnå ett liknande 

resultat om studien skulle göras om på nytt. Om studien är påverkad av slumpmässiga 

variabler blir en hög reliabilitet svår att uppnå (Bryman 2011). Denna studie kan anses ha 
vissa brister i reliabiliteten då den utgått från ett begränsat antal intervjupersoner som alla 

har gett sina subjektiva svar. Skulle samma studie göras om på nytt så skulle den framtagna 
intervjuguiden med stor sannolikhet leda intervjurespondenterna in i liknande banor och 

likheter i svaren skulle gå att urskilja. Något som bör tas i beaktning är att studien har 
använt sig av semistrukturerade intervjuer där det förekom utrymme för viss avvikelse från 

intervjuguiden. Detta är något som skulle kunna medföra att svaren, vid nya intervjuer, 

skulle skilja sig åt. En viss empirisk mättnad har under intervjuprocessens gång kunnat 
identifieras, vilket indikerar att varje ytterligare intervjurespondenter skulle bidra med allt 

mindre ny och unik insikt inom området (Kvale & Brinkmann 2014). Författarna har 
således upplevt efter ett antal intervjuer att marginalnyttan för varje ny intervjurespondent 

minskade.  Detta tyder på att studien har använt sig att tillräckligt många 
intervjurespondenter för att stärka reliabiliteten. 

 Källkritik	  3.6.3

De sekundärkällor som studien har använt sig av har i största möjliga utsträckning varit av 

objektiv karaktär.  Studien har undvikt att använda sig av artiklar och elektroniska källor 
som möjligtvis har haft en underliggande agenda, så som konsultrapporter.  Istället har 

vetenskapliga artiklar och litteratur hämtats från frekvent citerade teoretiker och studiens 
elektroniska källor har främst hämtats från statliga myndigheter så som 
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Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån. Detta medför att tillförlitligheten för 

studiens sekundärkällor enligt författarna är av stark karaktär. Undantag för detta har 

gjorts i det framtagna caset, där mindre statistiskt bevisade källor har stått till grund för att 
ge författarna en fingervisning i ett fåtal antaganden. 

Studiens primära källor utgörs av empirin som har samlats in från studiens tio 
intervjurespondenter. En aspekt som bör tas i beaktning i denna studies empiriska material 

är det faktum att studien har undersökt ämnet privatekonomi, som för vissa kan framstå 
som ett känsligt ämna att prata om. Integriteten hos respondenterna kan därför ha haft en 

inverkan på de svar som delgetts, men med hjälp av författarnas val att utforma intervjun 

med utgångspunkt i en fiktiv person ekonomiska situation, anser författarna att 
respondenterna har kunnat känna sig bekväma med att delge sina tankar och synpunkter 

på ett frikostigt sätt. Ytterligare en problematisk i denna studie är att endast 12 av de 116 
tillfrågade i urvalet valde att ställa upp på intervju. Detta medförde en risk att de 

respondenter som tackade ja, gjorde det till följd av ett stort intresse för det 
privatekonomiska ämnet. Detta visade sig dock inte vara problematiskt då respondenterna 

som medverkade i studien visade på ett varierat intresse för ämnet privatekonomi.  

 Etik	  3.7
I studien har det varit viktigt att anamma ett etiskt förhållningsätt i fler stadier än bara 
under själva intervjun, då etiska problem kan uppstå under hela undersökningsprocessen 

(Kvale & Brinkmann 2014). Ett dilemma som rör utformandet och utförandet av intervjun 
är balansen mellan att ställa frågor som genererar fylliga svar utan att ställa frågor som kan 

uppfattas som allt för personliga och utmanande (Kvale & Brinkmann 2014). Då studien 
delvis ämnar undersöka individers inställning till privatekonomi, som för vissa kan ses som 

ett känsligt ämne, är dilemmat att hitta en balans i frågorna något som författarna har tagit 

hänsyn till. Utformandet av ett case med en fiktiv person är som tidigare nämnt ett exempel 
på den metodik författarna har använt sig av för göra intervjun mindre utmanande för 

respondenten. Innan empiriinsamlingen ägde rum har även tre pilotintervjuer genomförts 
där de frågor som enligt intervjurespondenterna inte uppfyllde god etisk standard har 

omformulerats eller förkastats. 

Alla intervjurespondenter har innan intervjun informerats om studiens syfte, hur deras 

medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Det är tre 

aspekter som Kvale & Brinkmann (2014) menar är viktiga etiska frågor i ett 
forskningsprojekt. Författarna tog även beslutet att hålla alla intervjurespondenter 

anonyma och intervjurespondenternas uppgifter har därefter hanterats på ett varsamt sätt. 
Utöver detta har forskarna försäkrat respondenterna att informationen de delgett bara 

kommer att användas för studiens ändamål (Bryman 2011). Författarna har under studiens 
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gång arbetat med att skapa en så trovärdig och representativ bild respondenternas delgivna 

svar. Det har även varit viktigt för författarna att se till att resultatet av studien är så korrekt 

och representativt som möjligt inom ämnesområdet, där en tydlig transparens används för 
att validera studiens arbetsmetoder och processer (Kvale & Brinkmann 2014).  

 	  



31 

 

4 Casestudie	  
I följande kapitel beskrivs det fiktiva case som har skapats och använts i samband med 

studiens empiriinsamling. Syftet med att använda sig av ett case har varit att förenkla och 
skapa förståelse hos respondenterna vid intervjuerna och för att rikta en del känsliga 

privatekonomiska frågor bort från respondenterna själva. Caset har även använts för att ge 

läsaren en mer verklighetsförankrad förståelse över ALM-analysens olika delar. Avsnittet 
hämtar inspiration från studier och verktyg som tidigare har skapats i syfte att kunna 

tillämpa ALM för privatpersoner (se Medova m.fl. 2008; Dempster & Medova 2011a; 
2011b). 

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenterar författarna de 
antaganden som har gjorts vid skapandet av den fiktiva personen Karin, medan det andra 

avsnittet illustrerar och presenterar de olika steg av ALM-analysen som Karin har fått 

genomgå i caset.  

 Information	  samt	  antaganden	  om	  Karin	  4.1
För att skapa ett ökat engagemang och en ökad förståelse bland respondenterna har den 

fiktiva personen Karin skapats med utgångspunkt i urvalet för undersökningen. Personlig 
information så som inkomst, pension, investeringsmål och andra detaljer syftar således inte 

till att spegla en genomsnittlig person utan snarare att efterlikna respondenterna i 

urvalsgruppen. Detta har i huvudsak gjorts för att respondenterna enklare ska kunna 
relatera till Karin och det framlagda caset. Hur den fiktiva personen framställts i sin helhet 

för respondenterna återfinns i bilaga 1.  Nedan följer en sammanfattning över den fiktiva 
personen Karin med redogörelse för vilka antaganden som gjorts, information finns 

sammanställd i figur 4.1. 

Karins är 45 år gammal, en ålder baserad på medelåldern för en universitetslektor och 

universitetsadjunkt i Östergötlands län, som ligger mellan 44-47 år (Lönestatistik.se 2017a; 
2017b). Hon bor i en större svensk stad, precis som studiens respondenter vid Linköpings 

universitet antas göra. Karin har även ett barn som är 8 år gammalt. Detta grundar sig i att 

den fiktiva personen ska kunna ha ett sparmål i form av sparande till sitt barn, vilket följs 
upp i avsnitt 4.1.2. 

Karin antas ha en femårig universitetsutbildning och arbetar idag som projektledare inom 
offentlig sektor. Detta knyter an till respondenterna i den bemärkelsen att alla arbetar inom 

offentlig sektor och som med stor sannolikhet har en gedigen utbildning för att kunna 
inneha den yrkesroll som de har idag. Karin har idag en månadslön på 43 000 SEK, vilket 

efter skatt ger en disponibel inkomst om 31 046 SEK. Inkomsten är i nivå med en 
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genomsnittlig inkomstnivå för universitetslektorer och syftar därmed till att spegla studiens 

urval (Saco 2015). Fram till att Karin går i pension antas en löneutveckling på 0,5 procent. 

För att underlätta för respondenterna att förstå Karins ekonomiska situation benämns all 
löneutveckling, avkastning och konsumtion i reala termer.  

Karin har en ambition att gå i pension vid 62 års ålder, men accepterar att arbeta till 65 om 
det krävs. Anledningen till att pensionsåldern sattes till lägre än 65 år var för att i ALM-

analysen kunna visualisera en positiv förändring i Karins ekonomi genom att senarelägga 
pensionsåldern till 65 år. I caset antas Karin leva tills hon fyllt 85 år, vilket syftar till att 

representera medellivslängden för en 30-årig svensk med eftergymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Detta innebär att Karin har 17 år kvar tills pension och 
väntas vara pensionär i 23 år därefter.  

 
Figur 4.1: Karins personliga data 

 Ekonomisk	  data	  4.1.1

I figur 4.2 illustreras Karins ekonomi i form av en balansräkning med specificerade 

tillgångar, skulder och eget kapital. Karins tillgångssida består delvis av en fastighet som 
antas ha ett värde på 3 500 000 kr, bostaden är belånad med 2 200 000 kr vilket utgör den 

enda skuldposten i Karins balansräkning. Karins insparade pension om 2 310 000 kr har 
tagits fram genom att nuvärdesberäkna alla framtida pensionsutbetalningar. De framtida 

utbetalningarna har utifrån författarna antaganden om lön, löneutveckling och yrke 
beräknats genom minpension.se (u.å.). Diskonteringsräntan har således baserats på den 

reala avkastning om 2,1 procent vilket är standardiserat antagande vid 

pensionsberäkningar (Minpension.se u.å.). Tillgångsportföljen, som visas i figur 4.3, utgör 
Karins placerade kapital och består av kontanta medel, aktier och fonder om totalt 500 000 

kr. Aktier och fonder antas ha en real avkastning 6 procent årligen, men av anledning till att 
en stor andel kapital ligger inflationsexponerat på sparkontot blir portföljens totala reala 

avkastning 2 procent. Detta under antagandet för en inflation i nivå med riksbankens 
inflationsmål (Sveriges Riksbank 2012).  

• Ålder:    45 år 
• Bor:    Större svensk stad 
• Antal barn:   1 (8 år gammalt) 
• Utbildning:   5 år eftergymnasial 
• Yrke:    Projektledare 
• Lön före skatt:   43 000 kr 
• Förväntad livslängd:  85 år  
• Önskvärd pensionsålder: 62 år 

Karin 



33 

 

 
Figur 4.2: Karins ekonomiska data 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3: Karins allokering av placerat kapital 

 Sparmål	  4.1.2

Utöver att kunna gå i pension vid 62 års ålder har Karin satt upp olika sparmål. Sparmålen 
prioriterar hon olika mycket, men anser fortfarande att alla mål är av betydelse. De mål 

som Karin satt upp är: konsumtionsnivå före pension, konsumtionsnivå efter pension, 
sparande till barn och hus på solkusten. Konsumtionsnivån före pension utgör vad Karin 

kan konsumera av sin inkomst efter betalda skatter och månadssparande. 
Konsumtionsnivån efter pension utgör vad Karin kan konsumera av sin inkomst efter 

skatter och eventuellt utnyttjande av privat sparkapital. Sparandet till barnet är uppsatt att 

bli utbetalt i samband med att dennes 18-årsdag. Karin önskar även kunna köpa ett 
sommarhus på solkusten i samband med att hon går i pension och för det behöver hon 

spara ihop till en kontantinsats. Anledningen till att Karin har satt upp tydliga mål med sin 
ekonomi grundar sig i att hon i caset använder sig av en personlig ALM-analys, vilket 

förutsätter att hennes sparmål är konkretiserade. 

Med inspiration från Dempster och Medova (2011b) har varje mål delats upp i två nivåer, 

en accepterad nivå och en önskvärd nivå. Accepterad nivå är den nedre gräns som Karin 

anser vara nödvändig att uppnå i samband med hennes sparande. Önskvärd nivå är en 
högre nivå för Karins sparmål som hon önskar att sin ekonomi kan uppnå. Det är Karins 

subjektiva bild över vad hennes ekonomi klarar av som avgör vad som är en önskvärd nivå, 
och beroende på attityd och omgivning kan nivån överskattas eller underskattas stort. En 

Ekonomisk data 

Tillgångar Eget kapital/Skulder  
Fastighet     3 500 000 kr  Eget kapital     4 110 000 kr   
Pension     2 310 000 kr  Lån 2 200 000 kr   

Real avkastning: 2,1 %      
Placerat kapital        500 000 kr       

Real avkastning: 2,0 %      
                                     6 310 000 kr                                       6 310 000 kr   

	  

Karins placerade kapital idag 

50% 
25% 

25% 

Sparkonto Svenska Aktier Svenska Fonder 
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ALM-analys hjälper i detta fall Karin att justera dessa värden om det behövs (Dempster & 

Medova 2011b). ALM-analysen kan hjälpa Karin att få en överskådlig blick över sin 

ekonomi för att se om hon kommer att klara av de mål hon satt upp, eller om hon måste 
revidera eller förkasta det uppsatta målet. En sådan revidering skulle exempelvis kunna 

vara att Karin behöver ändra sin pensionsålder för att spara mer eller tvingas flytta för att 
minska sina boendekostnader. Nedan i figur 4.4 specificeras Karins sparmål.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.4: Karins sparmål 

 ALM	  4.2
ALM-analysen och de illustrationer som presenterats över Karins ekonomi är hypotetiska 

och därmed inte förankrade i en verklig dynamisk – stokastisk analys. För att skapa en 
stokastisk analys krävs en stor mängd datorgenerade simulationer och därmed resurser 

som författarna inte haft tillgång till vid denna undersökning (Romanyuk 2010). För att 
skapa ett så realistiskt case som möjligt har författarna analyserat den fiktiva personen 

Karins förväntade framtida kassaflöden och gjort en uppskattning för vilken risk som är 

kopplad till den förväntade avkastningen. Genom denna metod anser författarna att 
tillräckligt precisa illustrationer har kunnat skapas för att uppfylla studiens syfte. 

 Visualisering	  4.2.1

Den första delen av intervjuns huvuddel grundar sig i att Karin med hjälp av en ALM-
analys, visualiserar hur hennes ekonomi ser ut givet olika scenarier. Det första scenariot, 

grundscenariot, utgår ifrån Karins egna uppsatta mål och nuvarande ekonomiska 

förutsättningar. Med utgångspunkt och inspiration från tidigare forskning, har författarna 
därför tagit fram ett verktyg, som med hjälp av grafer och ekonomisk information, 

visualiserar om Karin kommer att uppnå sina mål (se Medova m.fl. 2008; Dempster & 
Medova 2011a; 2011b). Karin kan av verktyget utläsa om hon kommer uppnå sina mål 

genom att se vad ALM-analysen genererar för förväntat resultat i relation till hennes 

Karins sparmål 

1. Konsumtion före pension (inkomst efter skatt och privat sparande) 
o Accepterad nivå: 27 000 kr/månad 
o Önskvärd nivå: 31 000 kr/månad  

2. Konsumtion som pensionär (inkomst efter skatt och ev. nyttjande av privat sparkapital) 
o Accepterad nivå: 22 000 kr/månad 
o Önskvärd nivå: 26 000 kr/månad 

3. Sparande till barn (sparkapital som går till Karins barn när barnet fyllt 18 år) 
o Accepterad nivå: 150 000 kr 
o Önskvärd nivå: 180 000 kr 

4. Hus på solkusten (kontantinsats till ett hus som önskas köpas i samband med pension) 
o Accepterad nivå: 450 000 kr 
o Önskvärd nivå: 500 000 kr 
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tidigare uppsatta accepterade och önskvärde nivåer för hennes sparande. Som ett resultat 

av den ALM-analys som Karin har använt sig av, får hon ut en graf för var och ett av hennes 

utsatta mål, där verktyget tydligt visualiserar om hon antas uppnå sina mål eller inte. I figur 
4.5 illustreras ett av Karins sparmål, konsumtion som pensionär, grundscenariot i sin 

helhet med alla fyra sparmål illustrerade återfinns i bilaga 2.  

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Karins konsumtion som pensionär, grundscenario, pension vid 62 år ålder. 

I grafen kan man utläsa hur stor sannolikheten är för att Karin ska uppnå sitt utsatta mål. I 
den blå rutan går det att utläsa hur stor sannolikheten är för att uppnå hennes accepterade 

nivå, medan den gröna rutan visar hur stor sannolikheten är för att uppnå hennes 
önskvärda nivå. Verktyget säger här att Karins mål inte förväntas att bli uppfyllda utifrån 

det förväntade resultatet, då det förväntade resultaten inte når upp till accepterad nivå, 

vilket illustreras tydligast i grafen. Att accepterad nivå, önskvärd nivå och förväntat resultat 
är kopplat till en sannolikhet visar hur problemet att uppnå Karins sparmål är stokastiskt 

utifrån beskrivningen i kapitel 2. Det finns således ingen bestämd syn på framtiden (Rosen 
& Zenios 2006). 

För att skapa ett bättre djup i det empiriska materialet och undersöka hur privata sparare 
ställer sig till att se förändringar i ALM-analysens utfall, skapades två ytterligare scenarier. 

Det första scenariot påverkar Karins ekonomi positivt genom att hon väljer att gå i pension 
vid 65 års ålder istället för vid 62 år och på så sätt kan bibehålla sin lön under tre extra år. 

Det andra och sista scenariot påverkar Karins ekonomi negativt, nämligen att hon blir 

sjukpensionär vid 52 års ålder och får en minskad inkomst. För att se hur dessa två 
scenarier påverkar Karins ekonomi, togs nya grafer fram. I figur 4.6 nedan ser man hur 

Karins ekonomi påverkas av att hon väljer at gå i pension tre år senare. Här förutser ALM-
analysen att Karin precis kommer kunna nå upp till sin accepterade nivå. Den svagt 

gråmarkerade linjen, samt den gråa stapeln illustrerar Karins förväntade resultat utifrån 
grundscenariot. I scenariot där Karin blir sjukpensionär, blir det ekonomiska utfallet 

betydligt sämre, vilket visualiseras i figur 4.7. 
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Figur 4.6: Karins konsumtion som pensionär, scenario pension vid 65 års ålder. 

 
 

 

 

 
Figur 4.7: Karins konsumtions som pensionär, scenario sjuk vid 55 års ålder. 

För att ytterligare undersöka vad respondenterna anser vara av intresse att visualisera, utan 

att behöva presentera allt för många grafer, har det under intervjun ställts frågor för att 
undersöka vad för typ av andra scenarier som för respondenterna är av intresse att se. 

Frågor har även ställts kring vad respondenterna anser om att exempelvis visualisera 
arbetslöshet, skilsmässa och att vad som händer med ekonomin man blir änka/ änkling.  

 Informationsdelgivning	  4.2.2

Tidigare forskning menar att informationsdelgivning är av stor betydelse för att kunna 

skapa tillförlitliga prediktioner (Bénabou & Tirole 2016; Harrington & Niehaus 2003). För 
att kunna skapa en ALM-analys likt den som visats ovan, krävs det därmed att personen 

som använder sig av tjänsten är villig att delge en stor mängd information om sig själv för 
att resultatet ska bli så optimalt och verklighetstroget som möjligt. Frågor som rör inkomst, 

hur mycket man vill spendera varje månad, vad man har för tänkta privata sparmål i 

framtiden, när man vill gå i pension är exempel på grundläggande data som krävs för att 
kunna påbörja att skapa en rättvisande ALM-analys (Dempster & Medova 2011a). Detta är 

första delen av ALM-analysen som i avsnitt 2.1 benämns som insamling av personlig data. 
Med detta i åtanke har författarna under intervjun ställt frågor kopplade till caset för att 

undersöka vad för typ av information respondenterna är villiga att dela med sig av. För att 
göra prognoserna i ALM-analysen än mer tillförlitliga, krävs det att användaren är villig att 
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lämna ifrån sig en stor mängd information om sig själv. Således har frågor ställts syftande 

till att undersöka var gränsen går för respondenterna och vad de fortfarande känner sig 

bekväma med att dela med sig av i samband med ekonomisk rådgivning. 

 Anpassning	  4.2.3

Som ett resultat av den framtagna ALM-analys som Karin använder sig av, får hon ut ett 

förslag på en optimal lösning över hur hon ska fördela sina tillgångar, för att på så sätt öka 
sannolikheten för att hennes sparmål ska uppnås. För att fördelningen ska kunna 

bibehållas optimal kräver tjänsten att Karin går in årligen och rebalanserar sin 
tillgångsfördelning efter vad tjänsten föreslår. Detta då förändringar i kassainflöden, 

kassautflöden och andra stokastiska händelser gör att den optimala allokeringen ändras 

över tid, vilket beskrivs i avsnitt 2.1 (Consigli 2007). I figur 4.8 visualiseras den 
tillgångsallokering som även har visualiserats för intervjurespondenterna under 

intervjuerna. Under denna del av intervjun har frågor ställts kring hur respondenterna 
uppfattar att anpassa sig efter en rekommendation likt den Karin fått ut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.8: ALM-verktygets föreslagna tillgångsallokering 
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5 Resultat	  av	  intervjuer	  
I detta avsnitt presenterar författarna den empiriska data som insamlats. Tio 

universitetslektorer/adjunkter har intervjuats och fått ta ställning till liknande frågor som 
utgått från studiens syfte och forskningsfrågor. Frågorna i sin helhet går att hitta i bilaga 1, 

Intervjuguide. Alla respondenter har intervjuats i egenskap som privatperson. 

Respondenternas yrkesroll är således endast kopplat till urvalsprocessen för studien.  

 Intervjuade	  respondenter	  5.1
Nedan presenteras studiens respondenter: 

Respondent 1 – Kvinna 45 år, singelhushåll utan barn. Måttligt intresse för 
privatekonomi. Sparar långsiktigt i fonder, men inte till något specifikt sparmål.  Använder 

sig idag av ekonomisk rådgivning.  

Respondent 2 – Man 62 år, gift och två vuxna barn. Måttligt intresse för privatekonomi. 
Sparar sporadiskt, men inte till något specifikt sparmål. Använder sig idag av ekonomisk 

rådgivning. 

Respondent 3 – Kvinna 49 år, gift och tre barn. Måttligt intresse för privatekonomi.  

Sparar till pensionen, men sparar även sporadiskt till familjeangelägenheter. Har fått 
ekonomisk rådgivning i samband upplägg av lån, men har aldrig använt sig av 

placeringsrådgivning. 

Respondent 4 – Kvinna 42 år, sambo och ett barn. Lågt intresse för privatekonomi. 
Månadssparar i fonder och sparkonto, men inte till något specifikt sparmål. Har använt sig 

av ekonomisk rådgivning vid ett enstaka tillfälle för 20 år sedan. 

Respondent 5 – Man 45 år, gift och två barn. Praktiskt intresse, men lågt teoretiskt 

intresse för privatekonomi. Sparar idag, och har sparmål i form av sparande till barn och 
pension. Har aldrig använt sig av ekonomisk rådgivning. 

Respondent 6 – Kvinna 41 år, singelhushåll utan barn. Lågt intresse för privatekonomi. 
Sparar sporadiskt, men inte till något specifikt sparmål. Använder sig idag av ekonomisk 

rådgivning. 

Respondent 7 – Man 44 år, gift och två barn. Måttligt intresse för privatekonomi. Sparar 
idag till buffert och pension, men utöver det inga andra specifika sparmål. Har fått 

ekonomisk rådgivning i samband upplägg av lån, men har aldrig använt sig av 
placeringsrådgivning. 
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Respondent 8 – Man 46 år, singelhushåll utan barn. Passivt intresse för privatekonomi. 

Sparar det som blir över varje månad, men inte till något specifikt sparmål. Har använt sig 

av ekonomisk rådgivning vid ett enstaka tillfälle. 

Respondent 9 – Man 61 år, gift och tre barn. Måttligt intresse för privatekonomi. Sparar 

idag, men inte till något specifikt sparmål. Har fått ekonomisk rådgivning i samband 
upplägg av lån, men har aldrig använt sig av placeringsrådgivning. 

Respondent 10 – Kvinna 53 år, gift och tre barn. Lågt intresse för privatekonomi. Sparar 
idag till pension och buffert, men utöver det inga andra specifika sparmål. Har använt sig 

av placeringsrådgivning vid ett enstaka tillfälle för längesedan. 

 Sparande,	  ekonomisk	  rådgivning	  och	  risk	  5.2
Gemensamt för respondenterna i undersökningen är att alla idag har någon form av 
sparande, som antingen är regelbundet eller sporadiskt. Den vanligaste typen av sparande 

bland respondenterna är buffertsparande, där pengar sparas på hög utan något specifikt 
ändamål. Flera av respondenterna som nämner att de har ett buffertsparande, beskriver sitt 

sparande likt respondent 4: ”Det är inte något särskilt vi sparar till, ett hus eller en båt eller 
så, utan det är bara den här känslan av att det är skönt att ha en liten buffert.”. Respondent 

5 är den enda av respondenterna som enligt sig själv anser sig ha sparmål kopplade till sitt 

sparande, vilket i detta fall handlar om sparande till barn och pension. Respondent 3, 7 och 
10 uppger även de att de har ett privat pensionssparande dock utan att nämna det som ett 

specifikt sparmål.  

Som svar på frågan om respondenterna någon gång använt sig av ekonomisk rådgivning 

uppger respondent 1, 2 och 6 att de använder sig av det idag, medan respondent 3, 4, 7, 8, 9 
och 10 uppger att de vid något enstaka tillfälle fått eller tagit hjälp av ekonomisk 

rådgivning.  

Respondent 1 uppger att det är ett ointresse i kombination med ett större förvaltningsbart 
kapital, som gjort att hon valt att använda sig av ekonomisk rådgivning. Respondent 6 

menar också på att det är främst ointresset som gjort att hon valt att ta hjälp av ekonomisk 
rådgivning, medan respondent 2 använder sig av rådgivning för att få stöd i sina egna 

ekonomiska beslut. De respondenter som använder sig av ekonomisk rådgivning har en 
gemensam uppfattning om att rådgivningen har hjälpt dem. Respondent 1 tar dock upp att 

förtroendet för hennes nuvarande rådgivare är betydligt mycket sämre än för hennes 

tidigare rådgivare, och upplever att hon själv får ta större ansvar i att exempelvis förbereda 
frågor för att få ut något av rådgivningen. Respondent 2 tar upp att det finns en svårighet i 

att få tydliga råd i samband med rådgivningen, men har hittills inte upplevt det som något 
stort problem. 
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Den gemensamma uppfattningen bland de som inte använder sig av ekonomisk rådgivning 

idag är de inte känner ett behov av det så länge ekonomin går runt. Respondent 9 förklarar 

det som: ”Jag har inte känt något behov utav rådgivning, jag har aldrig haft några 
ekonomiska problem”. Respondent 4 menar att det inte finns tillräckligt tydliga sparmål i 

hushållet för att ekonomisk rådgivning ska skapa något mervärde, även om hon ser sig väl 
medveten om att det sparandet hon har idag inte är optimalt ur avkastningssynpunkt. 

Respondent 3, 8, 9 och 10 belyser att det finns en intressekonflikt mellan kund och 
rådgivare som gör att de ställer sig osäkra till om ekonomisk rådgivning skulle vara till 

deras egen vinning, eller bankens. Respondent 3 utvecklar detta och menar att bilden av 

ekonomisk rådgivning som delas i medier gör att man som privat sparare blir skeptisk till 
det hela. Respondent 8 anser vidare att ekonomiska rådgivare är försäljare och att det 

därför är svårt att få en oberoende rådgivning. Han tar även upp att han ändå skulle kunna 
tänka sig att använda sig av ekonomisk rådgivning, då främst rådgivning kring 

pensionsfrågor som han själv anser sig ha dålig koll på. Respondent 10 delar med sig av 
sina tidigare erfarenheter från ekonomisk rådgivning där hon upplevt sig blivit lurad till att 

göra investeringar ”… som bara gick åt pepparn”. 

På frågan om vad risk innebär för respondenterna så är alla eniga om att det är starkt 

förknippat till faran att förlora vad som investerats. Respondent 4 menar att hon direkt 

förknippar risk med osäkerhet, rädsla och oro. Respondent 1 beskriver även sin syn på risk 
som: ”… att förlora så mycket att jag inte har de ekonomiska förutsättningarna att göra 

saker som jag skulle behöva göra”. Bland flera liknande svar är respondent 5 och 9 de enda 
som förknippar risk med möjligheten till god avkastning. 

Det är främst tre riskfaktorer som respondenterna förknippar med sin privatekonomi. Den 
första risken är marknadsrisk, där respondent 2, 7 och 9 anser att en ränteökning eller ett 

bostadsprisfall är risker som kan påverka deras privatekonomi negativt. Alla tre menar 

dock att det inte är något som ekonomin står och faller på, då de antingen har amorterat av 
stora delar av sina lån eller har en tillräcklig buffert för att hantera risken. Respondent 4 

och 6 uppger att omvärldsfaktorer så som miljö, terrorism och världssituationen just nu är 
en risk som kan påverka deras privatekonomi, även om båda genom buffert och rådgivning 

anser sig kunna hantera den risken. Respondent 3 och 10 nämner scenariot att bli 
sjukskriven som den risk de främst förknippar med sin egen privatekonomi. Respondent 10 

berättar även om att hon tidigare varit sjukskriven 2 år och gått på sjukpenning, men 

erkänner att hon haft tur då den ekonomiska situationen var hanterbar tack vare att hon 
innan amorterat av sina lån. 
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 Viljan	  att	  visualisera	  sin	  framtida	  ekonomi	  5.3
Majoriteten av de intervjuade ställer sig positivt till att med hjälp av ALM-verktygets grafer 
visualisera sin framtida ekonomi. Respondent 1 lyfter fram att det blir ett konkret sätt att se 

på sin ekonomi, samtidigt som respondent 2, 3, 4 och 7 alla tycker att det bidrar till en 
tydlighet att med hjälp av grafer visualisera sin ekonomi. Vidare menar respondent 9 att 

visualiseringen bidrar till att man blir mentalt inställd och förberedd på vad som kommer 
hända och respondent 6 anser att graferna ger ett bra stöd för förståelse. Även respondent 8 

ser fördelar i att visualisera sin ekonomi med hjälp av graferna, och lyfter fram att en 

positiv sida med verktyget kan vara att man enkelt kan jämföra olika utfall med hjälp av att 
justera de personliga parametrarna som ligger till grund för uträkningarna. Respondent 5 

visar dels ett intresse men även en skepticism för visualiseringen och utrycker sig på 
följande vis: ”Pedagogiskt verktyg, men jag skulle nog inte ta några beslut utifrån de här 

kurvorna”. Respondent 4 anser även att en viss rädsla kan uppstå om man får en allt för 
tydlig prognos över sin ekonomi utan att själv vara så insatt i siffrorna.  

Efter att respondenterna fick sätta sig in i det fiktiva caset och visualisera en bild över en 
fiktiv persons framtida ekonomi, ställdes frågor som var mer tydligt riktade mot 

visualisering av respondentens egen ekonomi och dennes framtida ekonomiska mål. Många 

av respondenterna belyste återigen det faktum att de själva inte hade så många tydligt 
utsatta ekonomiska mål. 

”Problemet är att jag har inte riktigt tänkt på det sättet som den här fiktive Karl då, även om 
jag har mål och tankar med min ekonomi, så har jag kanske inte riktigt uttryckt dem i 

kronor och ören på det sättet” (Respondent 7). 

Även respondent 3 menar på att hon inte har så tydliga sparmål, men att det skulle vara 

positivt att visualisera delar av sin ekonomi för att bättre kunna anpassa sitt ekonomiska 

beteende idag och lättare uppnå sina mål. På så sätt menar respondent 3 att verktyget hade 
kunnat fungera ”… som en liten morot för en själv”. Även respondent 4 och 6 belyser det 

faktum att de inte har så tydligt utsatta privatekonomiska mål, men att ett ALM-verktyg 
skulle kunna vara användbart om de väljer att sätta upp mer tydliga mål. Respondent 1 och 

2 menar vidare att man kanske inte alltid behöver ha hjälp av ett verktyg för att ha kontroll 
över sin egen ekonomi. Respondent 2 fortsätter och uttrycker att han redan har ganska god 

koll på vilken lägstanivå hans ekonomi kommer hålla framöver, och menar att om det skulle 

bli bättre än väntat så kan pengarna då användas ”… på ett positivt sätt”.  

”Om jag satt upp ett mål om att jag vill kunna köpa ett hus på solkusten om 17 år så sparar 

jag för det, eller iallafall så jag har kontantinsats till det. Det behöver jag inte ha en graf för, 
det kan jag ju räkna på själv” (Respondent 1). 
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 Vad	  vill	  respondenterna	  visualisera	  5.3.1

Nio av tio respondenter anser sig vilja se hur val av pensionsålder påverkar deras ekonomi. 
Respondent 3 menar: ”Om man funderar på olika åldrar för att gå i pension, så är det 

intressant att veta ’hur mycket pengar kommer jag ha att röra mig med?’”. Respondent 10 
anser att det är intressant att se för att man själv ska kunna förbereda sig för vad som 

komma skall och också se vad man som privat sparare kan göra åt sin situation. Hon menar 
vidare att om pensionen fortfarande är snål vid en pensionsålder på 65 år så skulle hon vilja 

undersöka hur det skiljer sig om hon exempelvis arbetar till 67 år. Respondent 4 anser 
också att det är rimligt att jämföra olika pensionsåldrar för att se hur mycket de olika 

åldrarna faktiskt påverkar pensionen. Vidare menar respondent 1 och 7 att man kan 

värdesätta andra saker här i livet än att arbeta. Om pensionen inte förbättras avsevärt av att 
arbeta några extra år, kan det exempelvis vara värt att prioritera tid med familjen. 

Respondent 6 säger dock att det inte är så intressant att se den framtida pensionen i 
dagsläget, främst beroende på att det finns andra faktorer, så som hälsan, som har en större 

påverkan på när man behöver gå i pension.  

När det kommer till att visualisera hur ekonomin påverkas av att i framtiden bli sjuk gavs 

varierande svar från respondenterna. Majoriteten anser att det är nyttigt att se hur 

ekonomin påverkas, för att på så sätt kunna ha en beredskap om det skulle inträffa. 

”Nu har jag faktiskt inte en blekaste aning om vad jag skulle få i inkomst om jag blev 

sjukskriven, och det är klart att det kan vara bra att ha lite koll. För man vet aldrig när man 
drabbas av saker och ting, och då har man ändå en mer mental beredskap för det” 

(Respondent 3). 

Andra respondenter anser dock att det är för svårt att veta om man faktiskt kommer att bli 

sjuk, och därför är det inte lika relevant att visualisera denna typ av scenario. Respondent 5 

menar också på att om en sjukdom skulle uppstå så skulle fokus läggas vid att bli frisk 
snarare än att bry sig om ekonomin, samtidigt som respondent 1 utrycker sig följaktligen: 

”Jag tror inte att folk tänker såhär att ’tänk om jag blir sjuk om ett, två, sju, tio, femton år’, 
man gör inte det, då skulle man ju gå omkring och vara ledsen hela jävla tiden”. 

När det istället handlar om att visualisera sin framtida ekonomi utifrån en potentiell 
skilsmässa så anser respondent 2, 5, 7 och 9 att detta inte är av intresse att se förrän om 

man mot all förmodan skulle hamna i den situationen. Bara respondent 3 och 10 ställer sig 

positiva till att se utfallet. Respondent 3 menar att det kan vara bra att veta för att ha lite 
mer beredskap, medan respondent 10 vill se det mer i spekulationssyfte och nyfikenhet. Att 

visualisera ekonomin utifrån scenariot att sin respektive skulle gå bort är för 
respondenterna 1, 3, 4 och 10 av intresse att se. Samtidigt som respondent 5 och 7 också ser 

vissa fördelar med att visualisera detta, ställer de sig mer skeptiska till att vilja tänka i de 
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banorna. Att vidare visualisera sin ekonomi utifrån att bli arbetslös är något som 

majoriteten av respondenterna ställer sig positivt till att göra, och även fast de flesta känner 

sig säkra med sina jobb idag så finns intresset där för att se vad som händer med ekonomin 
vid en eventuell arbetslöshet. Samtidigt menar respondent 1 och 9 att det är något man vill 

se först när man väl står där som arbetslös, och inte innan. Respondent 9 tillägger dock: ”… 
den dagen man mister jobbet, jag kan tänka mig att då hade man nog kanske önskat att 

man var bättre förberedd”. 

Pensionsålder, sjukdom, skilsmässa, respektives bortgång samt arbetslöshet var scenarier 

som det ställdes frågor om i intervjun. Utöver detta har respondenterna själva fått 

exemplifiera scenerier, kopplat till deras egen ekonomi, som de skulle vara intresserade av 
att visualisera. Respondent 2 visar intresse för att visualisera vad som händer med 

ekonomin om han väljer att ta uppehåll från sitt arbete och ”… göra något annat som man 
drömmer om i en period”. Respondent 3 och 10 undrar vad som kan hända med ekonomin 

om man bestämmer sig för att gå ner i tid och inte arbeta 100 procent. Respondent 4 är 
nyfiken på vad som händer med ekonomin om man får höjd lön eller byter jobb, eller 

ändrar sin bostadssituation. Respondent 5 önskar se en typ av ”livspusselanalys” utifrån ett 
branschspecifikt arbetslivsscenario, och kombinera den ekonomiska rådgivningen med en 

typ av karriärplanering. Respondent 6 önskar se vad som händer med ekonomin om man 

skaffar barn och vad som händer om man får tvillingar eller trillingar, intresse finns även i 
att se hur ekonomin påverkas beroende på vem i hushållet som tar ut föräldraledighet.  

Respondent 7 intresserar sig i att visualisera sitt buffertsparande medan respondent 10 
skulle tycka det var intressant att se vad som händer om hennes make skulle bli sjuk.  

 Informationsdelgivning	  i	  samband	  med	  ekonomisk	  5.4
rådgivning	  

Samtliga respondenter upplever att de skulle kunna tänka sig att dela med sig av personlig 

information i samband med ekonomisk rådgivning. Flera respondenter uttrycker en positiv 
inställning till att dela med sig av information, där respondent 1, 5, 9 även ser det som en 

nödvändighet för att kunna få ekonomisk hjälp. Respondent 6 är positivt inställd, men 
upplever att tidsåtgång och eget engagemang i att hitta informationen hade kunnat vara ett 

hinder för att dela med sig av informationen. Respondent 2, 4, 7, 8 och 10 menar att 

inställningen kan skilja beroende på omständigheterna. De aspekter som tas upp berör 
informationsmängd, detaljrikedom, förtroende mot aktören och sekretessen för 

informationen som lämnas ut. Respondent 7 tar bland annat upp att det vid 
informationsdelgivning är viktigt att få känslan av att informationen inte lagras någonstans. 

Vid frågan om det skiljer sig mellan den informationsmängd respondenten är villig att delge 
en läkare vid en hälsokontroll, jämfört med vid ekonomisk rådgivning, är respondenterna 
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däremot mer skeptiska. Respondent 3 och 6 som tidigare haft en positiv inställning 

uttrycker här en större tveksamhet till vilken information de faktiskt skulle gå med på att 

delge. Respondent 2, 6 och 10 uttrycker läkarens tystnadsplikt som den främsta skillnaden i 
förtroende mellan en läkare och en ekonomisk rådgivare, där respondent 10 även menar att 

det är stark kopplat till rådgivarens egennytta med att tjäna pengar på den som tar 
rådgivningen. Respondent 3 tar upp en annan sida och menar att det inte alltid är till en 

fördel att dela med sig av information till sin bank eller försäkringsbolag: ”Man kanske inte 
vill berätta allting för en ekonomisk rådgivning /…/ om man skulle ha en ärftlig sjukdom 

eller nått, ska man sitta och berätta det och sen få jättehöga räntor?” 

Som svar på en öppen fråga om vilken typ av information som respondenterna inte skulle 
kunna tänka sig att dela med sig av uppger nästan alla respondenter att det inte finns något 

konkret som de inte skulle vilja dela. Respondent 2 menar dock att information som berör 
sjukdomar inom familjen skulle kunna vara en sådan typ av information. Respondent 1 

anser också att det finns en viss tveksamhet i att dela med sig av eventuell sjukdomshistorik 
och konsekvensen av att bli sedd som en högriskperson. När författarna framför konkreta 

exempel på information som skulle kunna vara användbar vid upprättandet av en ALM-
analys är uppfattningarna dock mer spridda. Alla respondenter upplever det som bekvämt 

att dela med sig av sina investeringsmål, även om flera respondenter uttrycker sig 

hypotetiskt i sina svar och påpekar att de själva inte har några sparmål. 

Att dela med sig av sina exakta konsumtionsvanor är något som nästan alla respondenter 

skulle gå med på. Respondent 4 uttrycker sig positivt till att dela med sig av sina 
konsumtionsvanor och tillägger:  

”Med den vetskapen, att ju mer detaljerat du berättar för mig desto mer kan vi också hjälpa 
dig eller göra prognosen mycket bättre /…/ om jag inte vill delge ekonomen tillräcklig 

information, då får jag också va med på att det är ett mycket större spann på osäkerhet. 

Medan om jag verkligen vill jobba med detta och gå ner på detaljnivå, då kan det bli mycket 
säkrare” (Respondent 4). 

Respondent 1 och 8 ställer sig dock negativt till att dela med sig av sina konsumtionsvanor, 
där respondent 1 menar att det är ett intrång i ens privatliv. Respondent 6 nämner 

tidsåtgången med att sammanställa sina konsumtionsvanor som ett hinder för att delge 
denna information. 

När det kommer till att dela med sig av karriärsmål och ambitioner har respondent 1, 3, 5, 

6, 7 och 9 samma uppfattning om att det är en information som de skulle kunna delge vid 
ekonomisk rådgivning. Respondent 2, 4 och 10 är dock mer tveksamma till detta. 

Respondent 4 och 10 anser att detaljnivån här är av betydelse, att informationen inte är av 
den detaljnivån så att det skulle kunna missgynna en själv om den kom ut. Respondent 10 
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utvecklar detta och menar att hon inte skulle vilja delge information som vilket företag hon 

sökt jobb på och vilken lön som hon kommer få, men säger sig inte ha några problem att 

delge information i mer generella termer som att hon har funderat över att byta jobb för att 
få en viss procentuell löneökning. 

Angående familjeplaner, som att exempelvis skaffa ett till barn, så är det en typ av 
information som respondent 3, 4, 6 och 7 inte skulle ha något emot att dela med sig av i 

samband med ekonomisk rådgivning. Respondent 7 tillägger dock att han inte är lika 
övertygad om dela med sig av planer av funderingar på skilsmässa. Detta är något som 

respondent 5 även tar upp: ”Om tillexempel jag funderar på att skilja mig, det skulle inte 

berätta för... det tycker jag är för magstarkt att ta upp i ett sånt här sammanhang.”  

Vid frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att dela med sig av sin förväntade 

livslängd bemöttes författarna av resonerande svar från flera respondenter. Respondent 1 
anser att hon själv inte skulle ha några problem med detta, men menar samtidigt att detta 

förmodligen är starkt kopplat till en sund livsstil som icke rökare, måttlig konsumtion av 
alkohol och regelbunden träning. Hon tillägger även det skulle vara mer problematiskt att 

dela med sig av informationen om förutsättningarna hade varit annorlunda: ”Är man 
tillexempel kraftigt överviktig så är man medveten om det, man behöver inte ha någon som 

säger att du kommer dö av kärlkramp om 10 år om du inte gör något åt det här.” 

Respondent 2, 7, 9 och 10 anser också att de skulle kunna tänka sig att dela med sig av 
sådan information, där respondent 10 menar att det hade varit fördelaktigt om hon själv 

hade sluppit göra estimeringen och på så sätt endast behövt dela med sig av de ingående 
variablerna. Respondent 5 och 6 ställer sig mer skeptiska, men uppger ändå att de skulle 

kunna gå med på att dela med sig av sin estimerade livslängd. Respondent 6 anser att ett 
hinder skulle vara om genetiska analyser hade kunnat kopplas till eventuella sjukdomar 

eller funktionshinder, då det också hade kunnat knytas till försämrade möjligheter att 

försäkra sig. Respondent 5 menar att han skulle kunna dela med sig av informationen, men 
ställer sig tveksam till estimeringens precision och skulle därmed inte grunda några 

ekonomiska beslut på informationen. Respondent 4 och 8 ställer sig än mer kritiskt till att 
göra en estimering av deras förväntade livslängd, där respondent 4 uttrycker sig på följande 

vis: ”Spontant så tycker jag, så känns det inte bra”. Hon tillägger att det vore en relevant 
fråga den dag hon är 61 och ska fundera över livet efter pensionen, men anser att det finns 

en risk att bli negativt påverkad av att försöka ta reda på den typen av information för tidigt 

livet. 

 Att	  anpassa	  sig	  efter	  en	  ALM-‐analys	  5.5
För att ett verktyg likt ALM ska fungera fullt ut krävs det inte bara att användarna delar 

med sig av personlig information utan att de även är beredda att anpassa sig efter utfallet 
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och följa de råd som tjänsten ger, som exempelvis hur man ska allokera sina ekonomiska 

tillgångar, hur mycket man har råd att konsumera varje månad eller när man bör gå i 

pension.  

Respondent 3 och 9 menar att en visualisering av pensionsålderns inverkan på ekonomin 

kan bidra till en tydlig anpassning. Om ALM-verktyget påvisar att man får det illa ställt av 
att gå i pension innan 65, skulle respondenterna förkasta detta alternativ och välja att jobba 

längre. Även respondent 4 och 10 menar på att de skulle kunna tänka sig att anpassa sin 
pensionsålder för att förbättra sin ekonomi. Respondent 1 menar dock att det kan vara svårt 

att bestämma en specifik pensionsålder långt i förväg och anpassa sig helt och hållet efter 

den. Respondent 8 tänker i liknande banor och menar att det kan vara bra att få en 
överblick över hur pensionen kan komma att se ut, men att det inte är så att man planerar 

sin ekonomi efter att gå i pension vid en specifik ålder. Även respondent 2 väljer att ta det 
lite mer som det kommer, samtidigt som respondent 6 låter hälsan styra när hon väljer att 

gå i pension. Respondent 5 menar att utfallet av tjänsten skulle kunna vara ett argument 
bland flera, men att han ”… skulle inte ta några beslut med bakgrund i den här typen av 

tjänster”.  

Om tjänsten istället visualiserar någonting som är svårare att påverka, så som att bli sjuk, 

menar majoriteten av respondenterna att det kan vara bra att få ta del av den 

informationen, men att de inte skulle vilja anpassa sin ekonomi idag efter något så ovisst 
som att bli sjuk någon gång i framtiden. ”Jag skulle väl inte anpassa mig efter något som jag 

inte vet?” menar respondent 3. Respondent 9 och 10 menar dock att om de får se vad som 
händer med ekonomin vid en eventuellt framtida sjukdom, så kan utfallet påverka så pass 

mycket att de ändå skulle kunna anpassa sitt sparande och öka sin buffert idag för att vara 
bättre förberedd om det mot förmodan skulle inträffa.  

När det kommer till att anpassa sina placeringar efter ALM-analysens föreslagna 

tillgångsallokering ställer sig endast två av tio respondenter positiva till att göra detta. 
Respondent 3 skulle följa rådet då hon anser att tjänsten tar fram en bättre allokering än 

vad hon skulle kunna ta fram själv. Respondent 4 tycker också att det är ”väldigt positivt” 
att få ett specifikt förslag på hur man ska fördela sina tillgångar. Respondent 1, 2, 5, 6 och 7 

ser också fördelar med den rekommenderade tillgångsallokeringen, men anser att det kan 
vara svårt att följa fullt ut. Respondent 2 säger följande: ”Jag skulle gärna ta emot det men 

sen skulle jag göra som jag själv ville”, och tillägger att han är ”lite lagom feg” och därför 

väljer att inte följa allokeringen fullt ut. Respondent 6 anser att allokeringen verkar ”ganska 
smart”, men skulle önska att det fanns en möjlighet att ringa till en expert och fråga om de 

saker som kan vara lite mer svårförstådda. Respondent 7 menar vidare att det bör finnas en 
parameter som får den förslagna tillgångsallokeringen att välja placeringar som drar mot 

miljö, hållbar utveckling och etiska tillgångsslag, för att han ska välja att följa förslaget fullt 
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ut. Även respondent 1 anser att ett hinder för att följa allokeringen är en fråga om etik, och 

att man inte vill stödja alla olika typer av företag i olika delar av världen. Respondent 8, 9 

och 10 ställer sig mer skeptiska till allokeringen. Respondent 8 anser att det är allt för 
många olika poster samtidigt som respondent 9 inte förstår finessen med att ha sina pengar 

spridda på det sättet och tycker att pengarna blir allt för låsta. Han menar vidare att denna 
typ av allokering lämpar sig bättre för personer med en väldigt stor förmögenhet. 

Respondent 10 anser att hennes tidigare erfarenheter av rådgivning skulle bidra till en 
skepticism att följa dessa typer av råd, hon skulle behöva en rejäl motivering för varför varje 

tillgångsslag har valts, innan hon skulle känna sig bekväm med att följa 

rekommendationen. Även respondent 4 skulle tycka det var positivt om det gavs en tydlig 
förklaring till varför tjänsten väljer just de tillgångsslag den väljer. En ytterligare negativ 

aspekt som respondent 5 belyser är att allokeringen utgår ifrån en simulering, och menar 
då att ifall några värden är fel från början så kan resultatet bli väldigt felaktigt. Respondent 

6 tänker i liknande banor och oroar sig för att anpassa sig efter utfallet ifall verktyget är så 
pass komplicerat och att hon kan råka klicka i fel antaganden från början, vilket kan leda till 

en missvisande allokering. 

 Att	  få	  råd	  i	  samband	  med	  en	  ALM-‐analys	  5.6
Majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till att få råd om att exempelvis öka sitt 
sparande eller att minska sin konsumtion. Samtidigt belyser flertalet respondenter att det 

är viktigt att råden som ges inte ska vara allt för definitiva utan mer läggas fram som ett 
förslag. Respondent 4 menar att ”Man kan ge väldigt mycket råd och rekommendationer, 

men inte moralisera eller bestämma över människor”, fortsättningsvis menar respondent 1 
och 4 att det är viktigt att råden läggs fram på ett vänligt sätt. Samtidigt menar respondent 

2 att det kan vara lite känsligt att exempelvis be någon minska sin konsumtion för att få det 

bättre i framtiden, men han anser ändå att det är rätt att ge dessa typer av råd.  

Flera respondenter anser att det inte finns något direkt negativt i att få råd, då det i 

slutändan ändå är upp till varje enskild individ att välja att följa rådet eller inte. ”Råden 
behöver man ju inte följa, men det kan ju vara bra att få informationen” säger respondent 9. 

”Har man gett informationen så måste man väl vara beredd på att få svaret, sen så kanske 
man inte ändrar sig ändå” menar respondent 3. Samtidigt menar respondent 5 att de flesta 

råden är okej, så länge han själv på förhand får bestämma vilka områden som rådgivningen 

ska behandla. Respondent 8 och 4 menar också att man inte behöver få konkretiserade råd 
om allting, men att det kan vara fördelaktigt om man själv kan ta reda på informationen 

och skapa sig en egen uppfattning. Respondent 8 menar att: ”Jag kanske är lite mer 
intresserad av att själv skruva på parametrar och själv se var det hamnar någonstans, inte 

så att säga ’du ska’ dra ner, utan mer vad händer om jag drar ner”.  Respondent 10 tänker i 
liknande banor: ”För mig behöver det inte vara så att vissa är input-variabler och vissa är 
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feedback-variabler där jag får resultat. Utan om jag kan dra i ett par av dem och se vad som 

händer med de andra, då är det rekommendation eller råd nog åt mig”. 

Att få råd om att behöva öka sin inkomst eller att justera sin pensionsålder bemöts av 
respondenterna med en viss motstridighet. Flera anser dock att det är okej att få råden då 

man själv kan välja att följa dem eller inte. Respondenterna menar vidare att även fast vissa 
råd kan vara jobbiga att få så är det bra att få reda på att man faktiskt behöver göra någon 

ändring.  Dock tycker flera respondenter att det kan bli lite känsligt att ge råd om att de 
exempelvis behöver öka sin inkomst genom att söka nya tjänster eller att begära en 

löneökning, då det inte alltid går att påverka själv. Att få råden om att du bör gå upp i tid 

vid en deltidsanställning, eller att arbeta något extra år innan pensionen, uppfattas av 
respondenterna som okej att få råd om. Att få råd om att man behöver se över sina uppsatta 

sparmål anser respondenterna inte heller vara något problem, så länge det läggs fram på 
rätt sätt och de själva får ta ställning till rådet. Respondent 10 menar dock att om hon 

behöver se över sina sparmål så kan det räcka att visualisera det själv i en graf likt de som 
presenterades i intervjuns fiktiva case, istället för att få ett konkret utryckt råd om detta. 

Även att få råd om att behöva sälja av tillgångar tas emot positivt av respondenterna, där 
respondent 6 menar ”… om det vore aktuellt, så är det ju bättre att få det rådet innan det är 

försent”.  

 Bank	  eller	  utomstående	  aktör	  5.7
Respondent 1, 4 och 9 ser fördelar med att ett verktyg likt ALM lanseras i samarbete med 
den bank som de idag använder. Respondent 1 menar på att det blir mer lättillgängligt att ta 

steget att börja använda tjänsten, medan respondent 4 menar att det är en fördel om man 
redan har byggt upp ett förtroende för sin egen bank. Samtidigt väljer respondent 9 att 

istället lyfta fram att det finns en misstänksamhet mot utomstående aktörer och att han 

därför hellre använder sig av ALM i samverkan med sin nuvarande bank. Respondent 6 och 
10 belyser också att förtroendet och trovärdigheten är en viktig del, men menar att en 

utomstående aktör hade varit att föredra om denna kan påvisa evident forskning för att 
verktyget fungerar, samtidigt som aktören kan framställa sig som väletablerad och pålitlig. 

Även respondent 1 anser att det är acceptabelt att använda sig av en utomstående aktör, 
men att det krävs att denna aktör först kan skapa ett starkt förtroende. Respondent 3 

föredrar en utomstående aktör då hon anser att banken redan har tillräckligt med 

information om henne. Respondent 8 och 10 menar på att banken har ett säljintresse och 
vill förvalta pengar för egen vinning. Dock menar respondent 8 att det kan finnas 

svårigheter i att använda sig av en utomstående aktör också då han anser att det kan vara 
svårt att hitta en utomstående aktör som är helt oberoende och inte i grund och botten 

arbetar mot banker och med stora provisioner.  Respondent 5 skulle föredra en 
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utomstående aktör med någon som han kan ha en ”… egen relation med”, medan 2 och 7 

ställer sig likgiltiga i frågan.  

Respondent 2, 3, 4, 8 och 9 har svårt att se att de i dagsläget skulle kunna betala några 
pengar för att få rådgivning likt det ALM-verktyget delger, även respondent 1, 6, 7 och 10 

ställer sig skeptiska, men medger att de skulle kunna erlägga en liten summa pengar för att 
använda tjänsten. Respondent 6 och 7 menar att tjänsten först måste kunna påvisa att man 

får en personlig vinning av att använda tjänsten, samtidigt som respondent 5 ställer sig 
positiv till att kunna tänka sig att betala för verktyget.  

 Inställning	  till	  att	  använda	  ALM	  genom	  ett	  digitalt	  verktyg	  5.8
Respondenterna lyfter fram en rad positiva aspekter med att använda ALM i form av ett 

digitalt verktyg. Respondent 1 menar på att det via ett digitalt verktyg är möjligt att leka 
med olika scenarier utan att bli ifrågasatt. Även respondent 3 och 10 ser fördelar med att 

själv kunna sitta och undersöka samt utforska sin ekonomi via ett digitalt verktyg. 
Respondent 2 menar också att han skulle vilja kunna ta fram informationen digitalt på 

grund av hans egen nyfikenhet. Även respondent 7 och 9 ser fördelar med att använda 
verktyget digitalt, för att på så sett förbigå den fysiska rådgivarens potentiella säljintresse 

vid ett personligt möte. Respondent 10 finner också det digitala verktyget positivt då man 

inte behöver sitta och dela med sig av pinsam information direkt till en fysisk person.  

”Generellt sett kanske det är lättare att svara i ett digitalt verktyg. Man slipper den 

mänskliga interaktionen, men det förutsätter att informationen lagras säkert och att det 
tydligt framgår vem som får tillgång till den här informationen” (Respondent 6). 

Flera av respondenterna lyfter fram att en baksida med att använda ALM som ett digitalt 
verktyg, är att sekretess och lagring av känsliga uppgifter inte känns säker när rådgivningen 

sker digitalt. Respondent 10 skulle exempelvis behöva en garanti att informationen inte 

sprids till tredje part, där även respondent 2, 3, 5, 6, 7 och 9 resonerar snarlikt. Respondent 
5 menar att det skulle vara positivt att ha en fysisk kontakt först, innan han kan känna sig 

bekväm att dela med sig av känslig privat information online. Respondent 1 uttrycker sig 
enligt följande: ”Jag tycker ju om att gå till en fysisk person som man kan ifrågasätta och 

problematisera saker med”. Flera respondenter belyser också att en nackdel med att 
använda sig av ett digitalt verktyg är att det inte går att resonera och ställa följdfrågor. 

Respondent 2 tycker att det inte är möjligt att föra en diskussion med ett digitalt verktyg, 

respondent 6 menar också att en fysisk rådgivare kan vara till hjälp när det kommer till att 
förklara svåra termer och begrepp som rör ekonomi. Respondent 3 tycker även att det är 

mer förtroendeingivande att sitta och prata med en fysisk person än att delge information 
online. Respondent 7 ser en fördel att kunna resonera och ställa frågor till en fysisk person, 
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samtidigt som respondent 4 säger: ”Det skulle ge mer tyngd om någon hade sagt det 

personligen också”.  
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6 Analys	  
För att illustrera hur mervärde för den privata användaren av ett ALM-verktyg kan skapas, 

presenteras i figur 6.1 åter den begreppsapparat som tagits fram av författarna. Intresset för 
att visualisera sin ekonomi finns hos respondenterna, men det tycks krävas en del av både 

verktyget såväl som från användaren själv för att mervärdesskapandet ska bli optimalt. 

Följande avsnitt kommer analysera respondenternas intresse för ALM-verktyget samt 
problematiken kring informationsdelgivningen. Vidare analyseras respondenternas 

bristande förståelse för verktygets resultat och varför det tycks vara svårt för den privata 
spararen att anpassa sig efter ALM-analysens råd. 

 
Figur 6.1: Begreppsapparat: Mervärdesskapande ALM för privatpersoner 

 Informationsdelgivning	  	  6.1
Att det komplexa ALM-verktyget behöver samla in en stor mängd personlig data för att 
skapa så precisa prognoser som möjligt, är sedan tidigare konstaterat. Positivt för 

verktygets potentiella mervärdesskapande för den privata spararen, är att studiens 
respondenter visar på en god förståelse för informationsdelgivning betydelse. Flera 

respondenter ställer sig nämligen positiva till att delge uppriktig och detaljerad personlig 

information för att i gengäld få ta del av en väl framtagen rådgivning. Vid första anblick 
verkar informationsdelgivningen således inte behöva medföra några höga 

transaktionskostnader som försämrar förutsättningarna för mervärdesskapande. Dock 
finns det en del aspekter som medför vissa svårigheter i informationsdelgivningen. 

Författarna uppmärksammar att det finns risk för att informationsasymmetri mellan 
användare och aktör uppstår i samband med informationsdelgivningen. Flera respondenter 

ställer sig nämligen skeptiska till att lämna personlig information när de inte helt säkert vet 

ändamålet för den information de delger. När det komplexa ALM-verktyget begär 
information som användaren inte fullt ut förstår vad den ska användas till eller varför den 

Mervärdesskapande ALM för privatpersoner 

Informationsdelgivning Anpassningsvilja Intresse och förståelse 
över resultat 

Begränsad rationalitet Opportunism Informationsasymmetri 
Verklighetsförnekelse Strategisk ignorans Finansiell okunskap 
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behövs, exempelvis vid delgivning av användarens estimerade livslängd, så skapas ett 

hinder för respondenterna att vara helt frispråkiga. För att bemöta problematiken med 

detta förtroendeproblem och denna informationsasymmetri menar författarna att det är 
viktigt att aktören som förmedlar tjänsten tydligt kan bevisa att all delgiven information 

faktiskt kan användas för att skapa mer precisa prognoser. Flera respondenter uttrycker 
vidare en oro för opportunism i samband med informationsdelgivningen, då det finns en 

rädsla att den detaljerade informationen som delges kan komma att användas mot 
användarens eget intresse, exempelvis om användarens egen bank skulle använda delgiven 

informationen för att generera försämrade villkor. För att angripa problematiken med 

opportunism är det enligt respondenterna viktigt att aktören har en tydligt uttalad 
tystnadsplikt som visar på att informationen som delges inte kommer användas för något 

annat ändamål än för att skapa ALM-verktygets analys. Ytterligare en problematik som 
respondenterna menar kan uppstå i samband med informationsdelgivningen är att den 

lämnade informationen blir felaktig eller snedvriden. Detta menar respondenterna kan ske 
till följd av okunskap av vad som ALM-verktyget verkligen efterfrågar eller att den 

mänskliga faktorn medför att några uppgifter råkas fyllas i fel, särskilt om det användaren 
själv fyller i alla uppgifter via ett digitalt verktyg. För att stärka mervärdet för den privata 

spararen är det därför viktigt att ALM-verktyget kan bistå användaren med hjälp, där 

möjligheten till att ställa följdfrågor är en positiv aspekt enligt respondenterna. Att bygga 
förtroende genom att vara transparant mot användaren och bistå med hjälp om det behövs, 

är aspekter som författarna anser vara väsentliga för kunna genera ett ökat mervärde för 
användaren av ALM-verktyget. Dessa aspekter medför dock transaktionskostnader, 

kostnader som i slutändan kan mynna ut i en ökad användaravgift för verktyget. Då 
respondenterna visar på en låg betalningsvilja för verktyget skapas det således svårigheter i 

att maximera mervärdet för användaren, då förtroendeskapande och låga avgifter inte går 

hand i hand. 

Författarna kan vidare se att respondenterna har skilda meningar när det kommer till hur 

förtroende skapas, och att förtroendet varierar stort för respondenternas nuvarande 
banker. Några menar att banken kan vara ett bra och lättillgängligt alternativ för att 

använda ALM-verktyget, då banken redan har en stor mängd personlig information 
tillgängligt som kan underlätta den initiala informationsdelgivningen. Andra respondenter 

menar att både banken och utomstående aktörer i stor utsträckning har ett säljintresse och 

ställer sig mer skeptiska till att överhuvudtaget dela med sig av personlig information. Det 
tycks även finnas delade meningar om respondenterna föredrar att dela med sig av 

personlig information digitalt kontra via en fysisk rådgivare. Respondenter menar 
exempelvis att tystnadsplikt som säkerställer konfidentialiteten kan vara svåruppnått i ett 

digitalt verktyg, då det är svårt att veta vem som får ta del av informationen. Samtidigt 



53 

 

menar andra respondenter att de kan vara pinsamt att sitta och dela med sig av all sin 

personliga information i ett fysiskt rådgivningsmöte.  

Utifrån observationer ovan, samt med stöd i tidigare forskning, menar författarna att 
informationsdelgivningen är komplex men likväl ett kritiskt moment i användandet av ett 

ALM-verktyg. Om individer är beredda att dela med sig av tillräcklig information, har till 
stor del sitt svar i användarens förtroende för aktören. Kan förtroendeaspekten tillgodoses 

på ett bra sätt så menar respondenterna att de är positiva till att dela med sig av nödvändig 
information, vilket skulle minska transaktionskostnaderna och öka mervärdet. Således 

behöver det inte finnas några oövervinneliga hinder som hämmar mervärdesskapandet för 

den privata spararen, även om det kvarstår utmaningar i form av förtroendeskapande. Hur 
förtroende fullt ut ska kunna skapas för en aktör som väljer att implementera ett ALM-

verktyg är dock en fråga som studiens empiri inte ger ett slutgiltigt svar på. Bland 
respondenterna finns inget tydligt konsensus om det är av fördel om en bank väljer att 

implementera verktyget eller en utomstående aktör gör det. Likväl finner studien inget 
konsensus i om ALM-verktyget bör implementeras digitalt eller via den traditionella 

ekonomiska rådgivningen, vilket antyder att det tycks krävas ett verktyg som kan anpassas 
efter användarnas skilda preferenser. 

 Intresse	  och	  förståelse	  över	  resultatet	  6.2
Flera av respondenterna visar på en positiv inställning till det ALM-verktyg som 

presenterats, och menar att visualiseringen med grafer och tabeller ger en god överblick 
som kan stå till grund för att ta mer välgrundade ekonomiska beslut. Samtidigt som tidigare 

forskning inom området främst beskriver fördelarna i form av en ökad måluppfyllelse och 
mer optimal tillgångsallokering, visar respondenternas intresse av att visualisera och kunna 

överblicka sin ekonomi på en annan fördel beskriven utifrån en privatpersons perspektiv. 

Att intresset finns för att visualisera sin framtida ekonomi, är en viktig grundläggande 
aspekt som visar på att ALM-verktyget bör kunna skapa mervärde för den privata spararen 

i praktiken. 

Den fundamentala idén med att upprätta en ALM-analys är som tidigare forskning 

beskriver, att matcha tillgångar med skulder för att över tid kunna hålla en optimal 
investeringsstrategi som förbättrar möjligheten att uppnå framtida investeringsmål. Att 

majoriteten av respondenterna tydliggör att de inte har några konkreta investeringsmål, 

ställer ALM-verktygets potential i att visualisera användarens ekonomi, och därmed 
mervärdeskapandet, direkt på sin spets. Tidigare forskning och även denna studie beskriver 

ett investeringsmål likt ett konkretiserat sparmål med ett fastställt belopp i reala termer. 
Trots att studiens empiriska data visar på en avsaknad av denna typ av investeringsmål, tar 

flera respondenter upp att det finns ett intresse att skapa prognoser utifrån deras 
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personliga förutsättningar. En sådan förutsättning som nämns är exempelvis hur 

konsumtionsnivån i framtiden påverkas av att skaffa fler barn, eller hur ens pension 

påverkas av att ta tjänstledigt en period i livet. Svar som dessa tyder på att användaren ser 
en potential i att använda ett ALM-verktyg för eventuella mål i framtiden, även om det för 

respondenterna kan ses som svårt att konkretisera mål likt Karin har gjort i studiens case. 
Författarna menar utifrån respondenternas svar att användaren ser stora fördelar i att 

kunna prognostisera och visualisera sin ekonomi på ett sätt, som i dagens rådgivning inte är 
möjlig. Vidare menar författarna att respondenternas intresse för detta även indikerar att 

visualiseringen är en av ALM-verktygets stora fördelar utifrån en privatpersons perspektiv 

och således en starkt bidragande faktor till verktygets mervärdesskapande. Så länge det 
finns områden i privatekonomin som användaren har ett intresse för att visualisera, så 

fyller ALM-verktyget en viktig funktion. 

Trots en positiv inställning till att visualisera och jämföra olika ekonomiska utfall är flera 

respondenter tydliga med att de själva vill ha möjlighet till att justera ingående variabler 
och bestämma över vilka hypotetiska scenarier som ska visualiseras. Utifrån studiens 

empiri kan det konstateras att intresset är lägre när det kommer till att visualisera mer 
negativt betingade scenarier. Författarna menar följaktligen att det förekommer en 

strategisk ignorans bland studiens respondenter om vilka scenarier som är av intresse att 

visualisera. Respondent 2 utrycker bland annat ett stort intresse av att visualisera uppehåll 
från jobb för att göra det man drömmer om, men menar samtidigt att visualisera en 

framtida skilsmässa inte är av intresse. Att en strategisk ignorans uppstår kan skapa en 
problematik bakom användandet av ett ALM-verktyg då det leder till begränsat rationella 

beslut, som i detta fall när användaren bortser från eventuella risker. Denna brist på 
riskförståelse menar författarna även kan härledas till en finansiell okunskap, då flera 

respondenter inte tycks förstå nyttan i att väga in alla faktorer i sin ekonomiska planering. 

När risker förbises av användaren, skapas en försämrad beslutsgrund som följaktligen 
medför försvagade analyser genererade av ALM-verktyget. När verktyget inte kan använda 

sin fulla potential kommer den framtagna analysen att bli bristfällig och till följd kommer 
förtroendet minska hos användaren. När förtroendet minskar medför detta som tidigare 

nämnt ökade transaktionskostnader och risk för ett minskat mervärdesskapande.  

Författarna menar dock att problematiken går att lösa och att den strategiska ignoransen 

och den finansiella okunskapen inte nödvändigtvis behöver hindra användaren från att 

använda en ALM-analys full ut. Så som Dempster och Medova (2011a; 2011b) lagt fram 
ALM för privatpersoner inkluderar optimeringen en mängd olika utfall och scenarier. Även 

om möjligheten finns och uppmuntras är användaren inte bunden till att se eller förstå 
varje enskilt scenario för att visualisera och optimera det sammanlagda resultatet. Om 

användaren väljer att strategiskt ignorera olika typer av scenarier, behöver det således inte 
ha en negativ inverkan på mervärdesskapandet av ett ALM-verktyg, förutsatt att 
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användaren fortfarande är villig att anpassa sig efter verktygets slutgiltiga råd och 

rekommendationer. En problematik som dock kvarstår kring strategisk ignorans och ALM 

är att det finns en risk att användarna endast blir de individer med en positiv framtidssyn, 
medan de som är i behov av hjälp väljer att avstå den information och de råd som verktyget 

faktiskt kan generera. Om så är fallet är dock inget som kan besvaras utifrån studiens 
empiri. 

En positiv sida av ALM som flera av respondenterna lyfter fram är om det finns en 
möjlighet till att själv kunna justera verktygets olika parametrar. Detta för att kunna leka 

med tanken hur individens ekonomiska situation hade sett ut om förutsättningarna varit 

annorlunda. Att flera respondenter visar ett intresse för detta ger ytterligare tyngd bakom 
argumentet att visualiseringen är en viktig del för ALM-verktygets mervärdesskapande ur 

privatpersoners perspektiv. Författarna menar dock att det finns en risk i att ge användaren 
en stor frihet i att justera sin personliga data, då det kan medföra att användaren frångår en 

av verktygets stora fördelar i att skapa en rättvisande prognos över användarens ekonomi. 
Tidigare forskning menar att ALM för privatpersoner ger individer en bättre förståelse över 

sina ekonomiska begränsningar, en bättre riskhantering och bättre ekonomiskt 
beslutsfattande. Genom att leka med variabler och göra dem hypotetiska menar författarna 

att dessa viktiga fördelar riskerar att frångås och glömmas bort. Det riskerar även att skapa 

en felaktig optimering. Att respondenterna vill kunna justera olika variabler själva menar 
författarna går i linje med att det finns en bristande förståelse i hur verktyget fungerar och 

motviljan till att förlita sig till verktyget fullt ut. 

 Anpassningsvilja	  6.3
En aspekt som kan göra det svårt för ALM-verktyget att skapa maximalt mervärde för 

användaren är dennes svaga vilja att följa verktygets föreslagna råd. Författarna ser att det 

finns ett intresse från respondenternas sida att ta emot ekonomiska råd och 
rekommendationer, men att det är långt ifrån en självklarhet att råden sedan efterföljs. En 

förklaring till detta menar författarna bero på att de privata spararnas begränsade 
rationalitet och finansiella okunskap gör sig påmind när ALM-verktygets komplexitet 

uppenbarar sig. När de råd som ALM-verktyget tillhandahåller blir överväldigande, 
exempelvis i samband med den föreslagna tillgångsfördelningen, skapas en misstro från 

användarens sida i att faktiskt följa det föreslagna rådet. Detta återkopplar till att de privata 

spararna föredrar enklare alternativ när det kommer till placering av kapital, där 
traditionellt buffertsparande föredras framför komplexa tillgångsallokeringar. Anledningen 

till att respondenterna föredrar det enkla alternativet, menar författarna återigen bero på 
svårigheten att fullt ut lita på och förstå ALM-verktygets råd. Respondenterna visar 

exempelvis en skepticism mot verktygets föreslagna tillgångsfördelning, och indikationer på 
en finansiell okunskap, då de har svårt att förstå varför verktyget väljer de tillgångsslag den 
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faktiskt väljer och vad dessa placeringar i grund och botten består av. Ett tydligt exempel på 

detta är respondenternas oförståelse i varför råvaror är en del av Karins allokering, något 

som gör flera respondenter tveksamma till utfallet i helhet. Problematiken innebär 
transaktionskostnader i form av att användaren måste få hjälp att förstå och lita på ALM-

analysens utfall, vilket således har en direkt negativ påverkan på mervärdesskapandet. 
Misstron som uppstår hos respondenterna menar författarna grunda sig i komplexiteten 

och den informationsasymmetri som finns mellan användaren och ALM-verktygets 
bakomliggande dynamiskt stokastiska analys. Som kapitel 2 beskriver, syftar ALM-

verktyget att utifrån avancerade beräkningar genera ett lättförståeligt resultat för 

användaren. Empiriinsamlingen visar dock att resultatet blir svårbegripligt för användaren 
om denna inte fullt ut förstår hur verktyget har tänkt, räknat och gjort sina slutsatser. 

Många respondenter vill i detta stadium av ALM-analysen ha möjlighet att ifrågasätta och 
ställa följdfrågor till varför ALM-verktyget tänker på ett visst sätt, likt frågor som kan ställas 

i samband med ett rådgivningsmöte. Samtidigt vill användarna utifrån personliga 
preferenser påverka optimeringen, exempelvis genom att sätta restriktioner på att 

tillgångsslag ska vara etiskt försvarbara, eller att placeringarna ska ha en större viktning 
mot miljöanpassade tillgångar. Även om sådana restriktioner kan ses som rimliga vid 

personliga investeringsbeslut, visar oviljan att gå med på allokeringen fullt ut på att kontroll 

och delaktighet är av betydelse när det kommer till att anpassa sig efter optimeringens 
utfall. Den privata spararens kontrollbehov över allokeringen skapar ett problem för att 

ALM ska kunna användas i praktiken, då den bakomliggande dynamiskt stokastiska 
analysen kommer att förbli svårförstådd för majoriteten av användarna. Kan användaren 

inte lita på utfallet av verktyget och följa dess rekommendationer utan allt för stora 
motstridigheter, kommer ALM-analysen inte heller kunna generera det största möjliga 

mervärdet för användaren utan att generera allt för stora transaktionskostnader. Problemet 

som flera respondenter belyser kvarstår därför, att användarna gärna tar emot råd i form av 
vänliga förslag men väljer sedan att göra som de själva vill. För att ALM-verktyget i 

praktiken ska kunna skapa mervärde för användaren, krävs det att aktören får användaren 
att förstå att det resultat som verktyget genererar är mer välgrundat än användarens egna 

begränsat rationella slutsatser. Detta är dock något som kan komma att vara problematiskt, 
då respondenterna ofta är trofasta till sina åsikter och väljer att inte se ALM-verktygets råd 

som slutgiltiga, utan som ett ytterligare förslag till respondenternas eget beslutsfattande. 

Att aktivt välja att inte följa ALM-verktygets råd indikerar att det kan förekomma en risk för 
verklighetsförnekelse. Författarna menar här på samma sätt som vid 

informationsdelgivningen att förtroende för aktören är av stor betydelse för att undvika 
tvivel om rådens validitet. Som respondenterna även lyfter fram, är det därmed viktigt att 

det tydligt framgår var intresset faktiskt ligger hos den aktör som ger placeringsråden. 
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 Riskförståelse,	  proaktivitet	  och	  ekonomiska	  ambitioner	  	  6.4
Som det beskrivs i kapitel 2 är det centralt för ALM att hantera de risker som en institution, 
företag eller individ kan ställas inför och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse. Till 

skillnad från användandet av ALM inom institutioner och företag, visar studiens intervjuer 
att privatpersoners riskhantering och syn på risk inte är lika väldefinierad. Att som 

användare av ett ALM-verktyg förstå vilka risker en privatperson är exponerad mot och hur 
verktyget kan hjälpa en att skydda sig mot dessa risker, är något som författarna menar är 

av betydelse för att ALM ska kunna ses som ett mervärdesskapande verktyg. Studiens 

empiri visar dock att det bland flera respondenter finns en förenklad syn på risk och en låg 
grad av proaktivitet i den privatekonomiska planeringen. 

Respondenternas syn på risk är främst förknippad med att göra stora förluster, där endast 
två respondenter nämner risk som en möjlighet till att generera avkastning. Den vanligaste 

typen av sparande är ett buffertsparande som inte har någon direkt koppling till en 
framtida investering. Ett buffertsparande förklaras bland flera respondenter som ett sätt att 

skydda sig mot risk och oväntade utgifter. Buffertsparande är något som Amenc m.fl. 
(2009) tvärtemot menar riskerar att skapa en obalans mellan tillgångar och skulder, vilket 

leder till en konsolideringsgrad som sällan hamnar på 100 procent vid sluttidpunkten när 

utbetalningen sker. Således leder ett buffertsparande istället till att den privata spararen 
sparar för mycket, tar en onödig risk och alternativkostnad, eller sparar för lite och hamnar 

i likviditetsbrist vid sluttidpunkten. Även om respondenterna visar på en medvetenhet om 
generella risker kopplade till sin privatekonomi, såsom omvärldsfaktorer, räntor och 

bostadspriser, menar författarna att det bland respondenterna finns antydningar om en 
bristande förståelse för risk och riskhantering. Uppfattningen om att det är en 

okomplicerad procedur att spara till en kontantinsats för ett hus du vill köpa om 15 år, är 

enligt författarna ett exempel på den förenklade bild som finns inom ett komplext ämne 
som privatekonomisk planering. Det ger indikationer på att privatpersoner kan ha svårt att 

förhålla sig till att framtiden är stokastisk och föredrar att se sparandet med en enkel period 
– statisk modell som beskrivs i kapitel 2. Prisförändringar, inflation och prioriteringen 

mellan att konsumera idag eller spara till framtiden, gör dock sparande till framtida 
sparmål till en betydligt mer komplicerad process än så. Att denna studies respondenter 

dessutom är högutbildade menar författarna stärker bilden av att det tycks finnas en 

finansiell okunskap bakom privatekonomiska beslut. 

Andra svar från intervjuerna visar även att viljan av att visualisera och anpassa sig efter 

scenarier, där individen har en direkt möjlighet till påverkan, är större än när det kommer 
till scenarier som upplevs som svårpåverkade. Trots att majoriteten visar ett intresse att 

visualisera olika typer av scenarier, visar en del av respondenternas svar om just dessa 
frågor på en begränsad förståelse för risk och en begränsad kapacitet till att förstå en 
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kvalificerad rådgivning utifrån en ALM-analys. Att inte vilja visualisera ett scenario, som att 

bli arbetslös, förrän den dagen det faktiskt inträffar är enligt författarna ett beteende som 

pekar på denna begränsade kapacitet till att förstå risk och syftet bakom en ALM-analys. 
Det visar även på en strategisk ignorans bland delar av studiens respondenter. 

Privatpersoners förhållningssätt till risk, som att flera av respondenterna uppger att de har 
svårt för att anpassa sin ekonomi efter ett osäkert scenario, är ett beteende som skapar en 

problematik med ALM för privatpersoner. Som tidigare nämnt är en av ALM-verktygets 
stora fördelar, till skillnad från traditionell tillgångsallokering, att det hanterar dynamiska 

tidsperioder och tar hänsyn till stokastiska scenarier. Att privatpersoner inte har en 

homogen syn på fördelarna i att planera sin ekonomi utifrån en osäker framtid på det sätt 
som ett ALM-verktyg erbjuder är således en implikation som skulle kunna innebära ett 

problem vid implementering av ALM för privatpersoner. Den finansiella okunskapen och 
en bristande förståelse för risk innebär ökade transaktionskostnader i form av att 

användaren behöver utbildas eller få stöd i rådgivningen, vilket är tidskrävande och därmed 
kostsamt. Det visar även på att verktygets fördelar i teorin nödvändigtvis inte behöver ses 

som mervärdesskapande ur den privata spararens perspektiv. 

En förutsättning för att ALM-verktyget ska kunna nå sin fulla potential för privatpersoner 

är att användaren har en bild över vilka framtida sparmål som önskas att uppnås, på 

samma sätt som ett försäkringsbolag använder ALM för att lägga upp en plan för framtida 
försäkringsutbetalningar. Betydelsen av att ha tydliga framtida mål är även något som flera 

respondenter tar upp och menar att verktyget hade upplevts som mer användbart om deras 
privatekonomiska mål hade varit tydligare. Tidigare forskning om ALM för privatpersoner 

tar upp verktygets komplexitet som det främsta hindret för en implementering. Samtidigt 
diskuteras möjligheten till en ökad grad av måluppfyllelse som ett av ALM-verktygets 

främsta syften. Författarna menar dock att individers begränsade ekonomiska ambitioner 

och deras problem i att definiera tydliga sparmål är ett hinder som medför 
transaktionskostnader i form av att det kräver ett förändrat beteende och mer tid för 

individen till att fundera över framtida planer. För den ointresserade kan det upplevas som 
en barriär och det riskerar att begränsa verktygets mervärdesskapande för privatpersoner. 

Av studiens tio respondenter uppger endast en att den anser sig ha något specifikt sparmål 
utöver pensionssparande. Avsaknaden av tydliga sparmål och respondenternas begränsade 

proaktivitet gör att många respondenter upplever Karin som en mer lämpad person för 

ALM än dem själva. Från respondenternas perspektiv är ett ALM-verktyg därmed inte lika 
lämpat för alla.  

Majoriteten av respondenterna menar att de inte har något behov av ekonomisk rådgivning 
så länge ekonomin går runt. Ambitionen att planera sin ekonomi framåt i tiden kan således 

ses som låg, både när det kommer till att sätta upp ekonomiska mål och i att förebygga 
risker. Samtidigt existerar en medvetenhet bland respondenterna om att deras 
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privatekonomiska beslut inte är fullt rationella. Det uppstår därmed även en problematik i 

hur ALM som ett komplext verktyg ska kunna skapa mervärde för individer med en 

begränsad rationalitet, då dessa individer tenderar att undvika vad som verkar avancerat 
för valet av ett enklare alternativ. 

Utifrån ovanstående diskussion om hur ALM-verktygets mervärdesskapande påverkas av 
användarens proaktivitet och ekonomiska mål har författarna skapat figur 6.2. Figuren 

syftar till att förklara vem som upplever ett ALM-verktyg som mervärdesskapande utifrån 
hur denna studie har presenterat ALM för respondenterna.  

X-axeln visar användarens grad av proaktivitet, medan Y-axeln visar användarens 

privatekonomiska ambitioner och grad av specifika sparmål. Personer som placeras inom 
fält A är de individer som har tydliga mål och framtidsplaner, men ofta en bristande 

förmåga i att agera proaktivt efter sina planer. Det kan exempelvis vara en person med mål 
att köpa ett hus på solkusten vid pension, som endast sparar om det blir något över vid 

månadens slut. Personer som placeras inom fält B är individer utan specifika sparmål med 
även en brist på motivation i att spara, framförallt på lång sikt. En person inom fält B kan 

kännetecknas av inställningen ”så länge ekonomin går runt, behöver jag ingen hjälp”. Fält C 
representerar de personer som upplever ALM som mest mervärdesskapande. Detta utifrån 

hur denna studie har presenterat ALM-verktyget. Likt Karin har dessa personer en klar bild 

över vad dem vill uppnå med sig ekonomi och är även beredda att planera sin ekonomi för 
att öka måluppfyllelsegraden. De är även beredda att ta hjälp i brist på egen expertis i hur 

de ska spara. Personer under fält D är individer utan några specifika sparmål, men som 
visar på en proaktivitet genom att regelbundet buffertspara för att hantera oförutsägbara 

utgifter.  

Med bakgrund i att studiens respondenter inte har några tydliga utsatta sparmål och en låg 

ambitionsnivå med sin privatekonomi, når ingen av respondenterna upp till fält A eller C i 

figur 6.2, utan hamnar på Y-axelns nedre del.  

Var denna studies respondenter placerar sig på X-axelns skala för proaktivitet, blir aningen 

mer komplext. Respondenter visar sig ha en homogen syn att det finns fördelar med att 
anpassa sin ekonomi efter positiva scenarier som dem själva kan ha en direkt inverkan på, 

så som sin framtida pension. Detta placerar respondenterna i fält D, där en hög grad av 
proaktivitet kan urskiljas. Respondenterna har dock större problem i att proaktivt anpassa 

sin ekonomi efter negativa scenarier som är svårare att påverka själv, som exempelvis att bli 

sjuk någon gång i framtiden. Detta medför att respondenterna även placeras i fält B, med 
en låg grad av proaktivitet. Figuren visar således, utöver respondentens avsaknad på 

sparmål och en låg ekonomisk ambitionsnivå, att det finns en stor skillnad i grad av 
proaktivitet, som relaterar till vilket typ av scenario som användaren ställs inför.  
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Figur 6.2: Sparbeteendematris  

Författarna är eniga med respondenterna om att det finns individer som är bättre lämpade 

för ett ALM-verktyg utifrån det verktyg som Dempster & Medova (2011b) tagit fram. Som 
tidigare nämnt har ingen av studiens respondenter varken tydligt definierade sparmål eller 

höga ambitioner i det privatekonomiska sparandet. Varför det förhåller sig så och hur 
representativt det är för en större målgrupp är svårt att svara på. Vad som dock kan 

konstateras är att ingen av studiens respondenter uppger sig för att ha ett stort intresse för 

privatekonomi. Författarna menar att just intresset för privatekonomi är en aspekt som 
skulle kunna ha en påverkan på både privatekonomiska ambitioner och benägenheten att 

definiera tydliga sparmål, även om det är ett samband som denna studie inte kan fastslå. 
Intresset för privatekonomi är således något som författarna upplever är av betydelse för att 

närma sig fält C och således få uppleva ALM som ett mer mervärdesskapande verktyg. 

Samtidigt vill författarna lyfta fram att ALM är till hjälp för alla som har någon form av 

möjlighet till sparande. Utifrån respondenternas svar finns ett intresse och positiv 
inställning till att kunna få en överblick av sin ekonomi likt vad ett ALM-verktyg kan 

presentera. Detta är även något som många upplever saknas idag. Enligt författarna finns 

det således inget som säger att det bara finns en ”ALM-person” som kan se ett ALM-verktyg 
som mervärdesskapande. För att ett ALM-verktyg ska kunna skapa mervärde för en bredare 
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målgrupp krävs det däremot att verktyget lyckas få individer att sätta upp mål med sin 

privatekonomi på ett mer detaljerat sätt än de gör idag. Samtidigt måste verktyget undvika 

höga transaktionskostnader för användaren genom framstå som ett enkelt och bekvämt sätt 
att hantera och överblicka privatpersonens ekonomi. En respondent tar bland annat upp att 

den aldrig tänkt i banorna, som ett ALM-verktyg, och att det därmed inte funnits något 
syfte i att sätta upp specifika mål. Om ALM som verktyg kan hjälpa individer med skapa ett 

syfte till att sätta upp mer specifika sparmål, menar författarna att det beteende som idag 
placerar en person i fält B eller D kan förändras. För att lyckas med detta krävs det ett 

verktyg där alla delar från informationsdelgivning, intresse av visualisering, till viljan att 

anpassa sig efter råd och allokeringar, kan infrias. Författarna menar utifrån 
respondenternas svar att detta kan uppfyllas genom att påvisa den personliga vinningen 

bakom verktyget, bygga ett starkt förtroende genom öppenhet, transparens och genom att 
hantera delgiven information på ett smidigt men säkert sätt. 
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7 Slutsats	  
Denna studie presenterar resultaten av en första inblick i privatpersonens perspektiv av 

ALM som ett privatekonomiskt rådgivningsverktyg och om ett ALM-verktyg utifrån 
individers agerande och tankesätt kan skapa mervärde. Empiri och analys i denna studie 

visar på att privatpersoner har en positiv inställning till att dela med sig av den information 

som krävs för att upprätta en ALM-analys, men att det i praktiken ställs höga krav på 
informationshantering och transparens av aktören som väljer att implementera ett ALM-

verktyg. Problematiken kring den informationsasymmetri som uppstår gör 
informationsdelgivningen till en förtroendefråga mellan privatperson och aktör, där det 

även uppstår en risk för opportunism. Hur detta förtroende ska skapas går det inte genom 
denna studie att fastslå. Vad som däremot utifrån studien går att konstatera är att det är 

viktigt att kunna säkerställa att informationsdelgivningen bör ske konfidentiell med 

individens intresse i beaktning. Uppnås detta ser individen problematiken kring 
informationsdelgivningen inte som något hinder för verktygets mervärdesskapande.  

Utifrån studiens empiri och vidare analys finns det ett tydligt intresse och en efterfråga av 
att visuellt kunna skapa en överblick av sin ekonomi. Det är även vad författarna anser vara 

den del av ALM som är den mest mervärdesskapande för en privatperson. Med att 
visualisera framtiden uppenbarar sig dock en problematik i form av en strategisk ignorans, 

vilket resulterar i att ALM för privatpersoner blir än mer utmanande. ALM ur en 
privatpersons perspektiv uppmuntras därför främst för att värdera beslut efter statiska 

händelser som individen själv har en direkt inverkan på. Syftet bakom ALM, att fungera 

som ett proaktivt riskhanterande rådgivningsverktyg, blir för en privatperson således 
mindre viktigt då mervärdet snarare hamnar i överskådligheten som verktyget genererar.  

Trots att respondenterna är villiga att dela med sig av privat information och visualisera sin 
ekonomi, har studien visat på en problematik när det kommer till individens förmåga att 

definiera tydliga sparmål. Samtidigt som tidigare forskning fokuserat på verktygets 
komplexitet som det huvudsakliga hindret för implementering, menar denna studie att 

individers avsaknad av tydliga sparmål och privatekonomiska ambitioner är ytterligare ett 

hinder som begränsar verktygets mervärdesskapande. Att individer föredrar att spara efter 
tydligt uppsatta mål är något som tidigare forskning kring ALM för privatpersoner utgått 

ifrån. Denna studie visar dock att respondenterna aldrig haft något tillräckligt starkt syfte 
att definiera specifika sparmål. Om privatpersoners intresse av att visualisera och skapa en 

överblick av privatekonomin finns, kan ett ALM-verktyg ge privatpersonen ett syfte och 
incitament att sätta upp framtida sparmål. 

Slutligen visar studien på att en bristande förståelse för risk kan ha negativa implikationer 

när det kommer till privatpersonens kapacitet att förstå, proaktivt planera och anpassa sig 
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efter en ALM-analys. Respondenterna i studien visar på en förenklad bild av risk och en 

finansiell okunskap, vilket resulterar i en begränsad rationalitet och bristande förståelse för 

det underliggande syftet med ALM, att hantera risker som är dynamiska och stokastiska. 
Att privatpersonen kan ha svårt att se fördelarna bakom verktyget gör det till en utmaning 

för en aktör att implementera ett ALM-verktyg mot privatpersoner. En utmaning som i 
praktiken kräver evident forskning om verktygets fördelar samtidigt som 

informationshantering och utbildning av användaren är betydande faktorer för att ALM ska 
kunna ses som mervärdesskapande för privatpersoner. 

 Vidare	  forskning	  7.1
Denna studie har i empiriinsamlingen använt sig av ett fiktivt case för att på djupet 

undersöka det hitintills outforskade ämnet Asset Liability Management för privatpersoner. 
För kommande studier inom området anser författarna att ett metodval närmare en 

praktisk tillämpning skulle innebära en intressant uppföljning av denna studie. Genom att 
undersöka hur den privata spararen i samband med verklig ekonomisk rådgivning ställer 

sig till att använda ett ALM-verktyg finns det därmed en möjlighet att generera ett 
fördjupat kunskapsbidrag inom området. I samband med en mer verklighetsförankrad 

studie skulle möjligheten även finnas till att vidare fördjupa sig i frågan om förtroende 

mellan användare och aktör, en aspekt som denna studie belyser som en av de viktigaste 
aspekterna för att kunna implementera verktyget, men som inte besvaras fullt ut. 

Denna studie visar att det finns ett intresse för ett verktyg likt ALM. För att minska 
avståndet mellan teori och praktik ser författarna ett intresse för vidare forskning att 

kartlägga vilken kundprofil som lämpar sig bäst för verktyget. Ingen av respondenterna i 
denna studie uppger sig ha ett stort intresse för privatekonomi. Utöver detta har författarna 

inte gjort någon särskiljning eller kategorisering när det kommer till användarens 

förutsättningar i form av förmögenhet. Vidare forskning kan således undersöka och 
analysera förutsättningarna för att implementera ett ALM-verktyg för användare med olika 

storlek på kapital, men också det privatekonomiska intressets påverkan. Studien har även 
avgränsats till individer mellan 30–65 år, varpå en fördjupad inblick i kundprofilen utifrån 

specificering av ålder skulle kunna vara av intresse att se. Hur ställer sig den yngre 
populationen, som ofta har en positiv inställning till att använda sig av nya tjänster, till att 

använda ett rådgivningsverktyg likt ALM? 
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  

DEL 1 - Introduktionsdel 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad är ditt civilstånd, har du make/maka, har du barn? 

3. Hur skulle du beskriva ditt intresse för privatekonomi? 
4. Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis på din privatekonomi varje månad? 

Detta kan innefatta allt från att betala räkningar till att köpa aktier. 

5. Sparar du något idag? 
a. Om JA) Är ditt sparande kopplat något specifikt sparmål?  

b. Om NEJ) Sparar du möjligtvis till pension eller lägger undan några pengar 
till en resa?  

6. Har du någon gång använt dig av ekonomisk rådgivning? 
a. Om JA) Varför valde du att använda dig av rådgivning? 

b. Hur anser du att rådgivningen hjälpte dig?  
c. Var det något mer du önskar att du fick ut av rådgivningen? 

d. Om NEJ) Varför har du inte valt att ta hjälp av finansiell rådgivning? 

e. Ser du några fördelar med att använda ekonomisk rådgivning? 
f. Skulle du skulle kunna tänka dig att använda dig av ekonomisk rådgivning? 

7. Har du någon gång använt dig av ett digitalt verktyg kopplat till din egen ekonomi? 
Som exempelvis minpension.se där man kan visualisera sin framtida pension. 

a. Om ja) kände du att programmet hjälpte dig på något vis?  
8. Vad betyder risk för dig? 

a. Vilka risker anser du att din privatekonomi kan påverkas av? 

b. Hur har du agerat för att skydda dig mot dessa risker? 

DEL 2 – Huvuddel 

DEL 2.1 – Hur mycket vill respondenten veta om sin privatekonomi? 

I del två kommer vi ta hjälp av den fiktiva personen Karin. Vi kommer berätta kort om vem 
hon är och vad hon har för mål med sin privatekonomi. Här får du ett informationsblad 

som stöd för det vi nu ska gå igenom.  

Den fiktiva personen Karin är 45 år och bor i en svensk stad med sitt barn som är 8 år. 

Tidigare har Karin läst på universitet och har sedan dess haft en god karriär som 
projektledare inom offentlig sektor. Karin har idag en månadslön på 43 000 SEK. Efter 

skatter och privat månadssparande väljer Karin att konsumera 27 000 kr varje månad, 



 

detta täcker alla Karins omkostnader så som bostad, bil, mat, kläder samt resor och nöjen. 

Karin bor i en fastighet som är värd 3 500 000 kr och har ett bostadslån på 2 200 000 kr. 

Utöver bostaden har Karin 500 000 kr i sparat kapital detta är uppdelat i främst kontanta 
medel, svenska fonder och aktier. 

Sparmål 

Karin har sedan en tid tillbaka önskat att kunna gå i pension vid 62 års ålder, men 
accepterar att arbeta till 65 om det krävs. Karin är för närvarande helt frisk och förväntas 

leva tills hon fyllt 85 år. Detta innebär att Karin har 17 år kvar tills pension och väntas vara 
pensionär i 23 år därefter.  

Utöver att kunna gå i pension vid 62 års ålder har Karin satt upp olika mål. Det allra 
viktigaste målet för Karin är att kunna bibehålla den levnadsstandard hon har idag, men 

kan tänka sig att sänka sin konsumtionsnivå med 5000 kr mindre varje månad när hon blir 

pensionär. Utöver detta vill Karin hinna spara ihop mellan 150 000–180 000 kr till sitt 
barn när hon fyller 18 år. Karin vill även, om det går, köpa ett sommarhus på solkusten för 

mellan 2 000 000 – 2 500 000 kr i samband med att hon går i pension och uppskattar att 
hon behöver betala 450 000 – 500 000 kr kontant för huset. Karin har tänkt överlåta sin 

fastighet till sitt barn den dag hon går bort, men utöver detta vill hon hinna leva för alla sina 
pengar.  

Några frågor så långt? 

För att planera sin ekonomi har Karin bestämt sig för att använda sig av en tjänst. Tjänsten 

kan analysera hennes ekonomi och ge svar på om hon utifrån sina prioriteringar kommer 
att uppnå sina mål. Som ett resultat av analysen får Karin ut fyra grafer över hur stor 

sannolikheten är att hon lyckas uppnå sina mål och även hennes förväntade resultat. 

Scenario 1: Pension vid 62 

I graferna kan man utläsa hur stor sannolikheten är för att Karin ska uppnå sina utsatta 

mål. I den blå rutan kan du utläsa hur stor sannolikheten är för att uppnå hennes 
accepterade nivå, medan den gröna rutan visar hur stor sannolikheten är för att uppnå 

hennes önskvärda nivå. Tjänsten säger här att Karins mål inte förväntas att bli uppfyllda 

utifrån det förväntade resultatet, då inget av de förväntade resultaten når upp till 
accepterad nivå, vilket ses tydligast i graferna. Har du förstått graferna? 

9. Hur ställer du dig till att visualisera din framtida ekonomi likt graferna framför dig?  
10. Skulle du vara intresserad av att kunna se hur stor sannolikheten är att uppnå dina 

framtida ekonomiska mål? 
a. Om JA) Varför anser du att det är intressant? 



 

b. Om NEJ) Av vilken anledning vill du inte se det? 

Karin tolkar resultatet som att chansen för att uppnå sina mål är relativt liten. Tjänsten ger 

Karin två alternativ som skulle öka chansen för henne att uppnå hennes mål. Det första 
alternativet är att minska sin konsumtion före pensionen för att kunna spara mer, det andra 

alternativet är att gå i pension vid 65 års ålder, dvs. tre år senare än planerat. Karin anser 
inte att hon har en vilja att konsumera mindre än vad tjänsten föreslagit, och vill därför se 

hur resultatet ser ut om hon väljer det andra alternativet, att gå i pension vid 65. 

Scenario 2: Pension vid 65 

11. Är det av intresse för dig att se hur investeringsmål påverkas av att du går i pension 

tidigare eller senare i livet (i det här fallet senare)?  
a. Om JA) varför är detta intressant? 

b. Om NEJ) varför anser du att detta inte är intressant att se? 
c. Hur upplever du att utfallet hade kunnat få dig att ändra i dina 

privatekonomiska planer? 
d. Hade resultatet varit mer intressant att se om det var högt över din 

förväntan?  
e. Hade resultatet varit mer intressant att se om det var långt under din 

förväntan?  

12. Exemplet ovan tar hänsyn till scenariot att senarelägga pensionen. Upplever du att 
det finns andra scenarier som du skulle vara intresserad av att kunna se? 

13. Upplever du att det vi gått igenom hittills är begripligt? 

Karin tycker sig ha fått svar på hur hennes möjligheter för att uppnå sina mål ser ut. Karin 

vet dock om att hennes mor hade en ärftlig sjukdom som gjorde att hon blev tvungen att 
sluta jobba före pensionen. Tanken har slagit Karin hur hennes framtid hade påverkats om 

samma sak inträffade henne. Karin använder därför tjänsten för att se hur detta hade 

påverkat hennes mål om samma sjukdom hade inträffat vid 52 års ålder. Om Karin hade 
råkat ut för samma sjukdom hade detta inneburit att hon hade blivit sjukpensionär och 

hennes månadsinkomst hade justerats från 43 000 till 30 000 kr i månaden före skatt. 

Scenario 3: Sjuk vid 52 års ålder och till pension 

Att bli sjuk är någonting som kan vara svårt att ha en inverkan på själv, till skillnad från när 
man väljer att gå i pension. 

14. Är det av intresse för dig att se hur dina investeringsmål hade påverkats om du 

skulle bli sjuk någon gång i livet?  
a. Om JA) varför är detta intressant? 



 

b. Om NEJ) varför anser du att detta inte är intressant att se? 

c. Hur upplever du att utfallet hade kunnat få dig att ändra i din 

privatekonomiska planer? 
15. Det tidigare (sista) scenariot visade hur Karins ekonomi hade påverkats av att bli 

sjukpensionär. Hade du velat se hur din konsumtionsnivå, pension och 
måluppfyllelse hade påverkats av följande scenarier…  

a. Du genomgår en skilsmässa? 
b. Din respektive går bort? 

c. Du blir arbetslös? 

16. Finns det några andra scenarier, utöver de vi nu nämnt, som du skulle tycka vara 
intressant att se? 

17. Upplever du att det vi gått igenom hittills är begripligt? 

Del 2.2 – Hur mycket information är den privata spararen beredd att dela med sig av för att 
optimera sin privatekonomi? Och till vem? 

För att i kunna skapa en analys likt den som visats ovan, behövde Karin delge en del 

information om sig själv, så som inkomst, hur mycket hon vill spendera varje månad, vad 
hon har för tänkta privata sparmål i framtiden, när hon vill gå i pension etc. 

18. Hur ställer du dig till att dela med dig av privat information i samband med 
ekonomisk rådgivning?  

19. Skiljer sig den informationsmängd du är villig att delge en läkare för en 
hälsokontroll, mot den du är villig att delge vid ekonomisk rådgivning? 

20. Är det någon typ av information du inte skulle känna dig bekväm med att dela med 

dig av vid ekonomisk rådgivning? 

Ju mer information Karin delar med sig av, ju mer precisa prognoser kan tjänsten skapa.  

21. Skulle du vid ekonomisk rådgivning känna dig bekväm att dela med dig av.. 
a. Dina exakta konsumtionsvanor? 

b. Alla dina olika investeringsmål? 
c. Dina ambitioner och karriärsmål? 

d. En estimering av din förväntade livslängd? 
e. Dina framtida familjeplaner, exempelvis planer på ett till barn? 

22. Skiljer det sig mellan vilket typ av information du är villig att dela med dig av om 

rådgivningen sker via ett digitalt verktyg kontra en fysisk rådgivare?  

Del 2.3 – Hur mycket är respondenten villig att anpassa sig efter resultatet av en optimerad 

ekonomisk profil? 



 

Som ett resultat av den tjänst som Karin valt att använda sig av, har hon fått ut ett förslag 

på en optimal lösning över hur hon ska fördela sina tillgångar, för att på så sätt öka 

sannolikheten att uppnå sina mål. För att fördelningen ska kunna hållas optimal kräver 
tjänsten att hon årligen går in och ändrar sin tillgångsfördelning efter vad tjänsten 

föreslagit. Den första figuren visar hur Karins tillgångsfördelning ser ut idag. Den andra 
figuren visar hur tjänsten rekommenderar Karin att fördela sina tillgångar. 

23. Hur ser du på att själv anpassa dina placeringar efter en rekommendation likt den 
Karin har fått?  

a. Vilka är de främsta fördelarna som du ser? 

b. Vad ser du som det största hindret i att anpassa dig efter utfallet?  
24. Tidigare berättade vi om att tjänsten gav Karin två förslag som skulle förbättra 

hennes sannolikhet att uppnå sina mål. Förslagen som togs upp var att skjuta upp 
planerad pensionsålder, eller att minska konsumtionen idag. Vad upplever du är 

okej att få råd om i samband med ekonomisk rådgivning? 
25.  Hur ställer du dig till att vid ekonomisk rådgivning få råd om att… 

a. … Du behöver öka ditt sparande? 
b. … Du behöver minska din konsumtion? 
c. … Du behöver öka din inkomst och jobba längre?  
d. … Du borde revidera eller förkasta ditt sparmål? 
e. … Du borde sälja av tillgångar för att få in kontanta medel? 

 
26. Hade viljan att använda verktyget varit densamma om det var din nuvarande bank 

som erbjöd tjänsten eller en utomstående aktör?  
27. Upplever du att det är en skillnad mellan om en fysisk rådgivare hade föreslagit 

fördelningen eller om du själv hade kunnat ta fram information via ett digitalt 
verktyg?  

28. Är denna typ av ekonomisk rådgivning något du skulle vara beredd att betala för? 

29. Nu har vi gått igenom olika delar av den analys som Karin genomgått. Upplever du 
att det vi gått igenom har varit begripligt? 

a. Om NEJ) Vad har varit svårast att uppfatta av de som vi gått igenom? 

DEL 3- Avslutning 

Summera intervjun och det vi gått igenom, fråga om det är något intervjupersonen vill 

tillägga. Fråga om intervjupersonen vill få intervjun skickad till sig efter transkribering. 
Fråga om intervjupersonen vill ta del studien när den är färdig. 

 

  



 

Bilaga	  2:	  Grundscenario	  –	  Pension	  vid	  62	  
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Förväntat	  resultat: 
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26	  000kr/mån 
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Förväntat	  resultat: 
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Förväntat	  resultat: 

425	  000kr 

Chans	  att	  nå	  accepterad	  

nivå:	  35	  % 

Chans	  att	  nå	  önskvärd	  

nivå:	  23	  % 



 

Bilaga	  3:	  Scenario	  jobba	  längre	  –	  Pension	  vid	  65	  
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160	  000kr	   
Chans	  att	  nå	  accepterad	  

nivå:	  72	  % 

Chans	  att	  nå	  önskvärd	  

nivå:	  27	  % 

0%	  

50%	  

100%	  

Sa
nn

ol
ik
he

t	  

Belopp	  i	  kr	  

Hus	  på	  solkusten	  

Förväntad	  nivå	  

Accepterad	  nivå	  

Önskvärd	  nivå	  

Förväntat	  resultat: 
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Chans	  att	  nå	  önskvärd	  
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Bilaga	  4:	  Scenario	  sjuk	  –	  Sjuk	  vid	  52,	  pension	  vid	  62	  
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