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Sammanfattning 

Titel: Diskretionär förvaltning av premiepension – En granskning av förvaltningstjänster inom 

premiepension med fokus på investeringsprocessen 

Författare: Emma Johansson och Emma Mickelsson 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: Förvaltningstjänster inom premiepension har ökat i takt med införandet av det nya 

pensionssystemet. Marknaden för dessa aktörer har vuxit och det har riktats kritik mot 

förvaltningstjänsterna inom premiepension och dess förvaltare. De problem som 

förvaltningsföretagen påstås skapa riskerar att hota funktionaliteten och förtroendet i 

premiepensionssystemet. Aktörerna är ett relativt nytt fenomen i Sverige vilket gör att det inte 

finns tillgänglig information och statistik om förvaltarna och dess förvaltning. Lagar och 

finansiella teorier på området vägleder i hur förvaltarna bör och får agera, men anger inte hur 

förvaltningsföretagen arbetar i praktiken. Det är därför intressant att kartlägga förvaltarnas 

praktiska tillvägagångssätt angående förvaltning och investering för att därefter utvärdera det 

utifrån teorier och empirisk forskning med fokus på investeringsprocessen.  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förvaltningstjänsterna inom premiepension med fokus 

på investeringsprocessen samt kritiskt granska den utifrån finansiell teori, empirisk forskning och 

rådande lagstiftning. 

Genomförande: För att besvara studiens syfte har dokumentstudier genomförts för att 

sammanställa studiens referensram gällande de lagar, finansiella teorier och empirisk forskning 

inom området. Därefter har det praktiska tillvägagångssättet inom diskretionär förvaltning av 

premiepension kartlagts genom intervjuer med nio av totalt nitton observerade 

förvaltningsföretag.  

Slutsats: Kartläggningen av förvaltningstjänsterna har påvisat att det finns olikheter i företagens 

praktiska tillvägagångssätt och processer vilket gör det svårt att jämföra företagen med varandra. 

Det finns förvaltningsföretag vars praktiska arbete stämmer överens med finansiella teorier, 

empirisk forskning och spelregler gällande investeringsprocessen. Överlag tyder dock studiens 

resultat på att förvaltningsföretagen har ett tillvägagångssätt som inte överensstämmer med dessa 

aspekter, vilket kan innebära utrymme för förbättring. 

Nyckelord: Diskretionär förvaltning, premiepension, investeringsprocessen, Lag om 

värdepappersmarknaden.
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Abstract 

Title: Discretionary Management of Premium Pension – A review of portfolio management 

services within premium pension, focusing on the investment process 

Authors: Emma Johansson and Emma Mickelsson 

Supervisor: Göran Hägg 

Background: As a result of the introduction of the new pension system, portfolio management 

services within the Premium pension have risen. The market for these actors has grown and the 

portfolio managers have been criticized to threat the functionality and the trust in the premium 

pension system. These actors are a relatively new phenomenon in Sweden, which means that 

there is no information and statistics available about the managers and their management 

processes. Laws and financial theories tell us how these managers should act, but they say 

nothing about how the managers work in practice. Therefore, it is interesting to identify the 

managers’ practical approach concerning the portfolio management and investment in order to 

evaluate the process by the means of the theories and empirical research. 

Aim: The aim of this study is to identify portfolio management services within premium pension 

focusing on investment process and critically examines it based on financial theory, empirical 

research and current laws. 

Completion: To fulfill the aim of this study, document studies have been implemented to 

summarize the frame of reference concerning laws, financial theories and empirical research. 

Subsequently the discretionary management of Premium pension is identified through interviews 

with nine companies of total nineteen companies observed. 

Conclusion: The identification of portfolio management services has proved that there are 

differences in companies' practical approaches and processes. This makes it difficult to compare 

the companies with each other. Some companies have a practical work that is consistent with 

financial theory, empirical research and the rules regarding the Investment process. Overall the 

results of the study suggest that portfolio management companies within premium pension have 

an approach that does not consist with these aspects, which can be improved. 

Key word: Discretionary management, premium pension, the Investment process, Lag om 

värdepappersmarknaden. 
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1 Inledning 

Förvaltningstjänster inom premiepension har ökat i takt med införandet av det nya 

pensionssystemet. Marknaden för dessa aktörer har vuxit och förvaltningstjänsterna inom 

premiepension har stått i centrum och varit huvudnyheter i många tidningar på grund av den 

kritik som har riktats mot dessa förvaltare som till höga avgifter förvaltar premiepension. 

Konsumentverket och Konsumenternas bank- och finansbyrå meddelar båda att de har mottagit 

stark kritik beträffande förvaltningstjänster inom premiepension, som hotar funktionaliteten och 

förtroendet för premiepensionssystemet
1
. De problem som förvaltningsföretagen påstås skapa 

riskerar att hota funktionaliteten och förtroende i premiepensionssystemet. Lagar och finansiella 

teorier på området säger hur dessa förvaltare bör och får agera, men de anger inte hur förvaltarna 

arbetar i praktiken.  

 

1.1 Bakgrund 

År 1999 trädde det nya pensionssystemet i kraft och ersatte den tidigare Allmänna 

tilläggspensionen, ATP. Med det nya pensionssystemet beslutades att den del av den allmänna 

pensionen som sätts av till premiepension skulle ge ökat utrymme för egen förvaltning.
2
  I och 

med det nya premiepensionssystemet har ett fondtorg vuxit fram med olika placeringsalternativ, 

där det idag finns ungefär 800 fonder att välja mellan
3
. Samtidigt erbjuds alla pensionssparare 

ett ickevalsalternativ med placering hos det statliga alternativet Sjunde AP-fonden. Parallellt 

med det nya premiepensionssystemet har det utvecklats en marknad för rådgivnings- och 

förvaltningstjänster inom premiepension. Denna marknad har vuxit i snabb takt och under år 

2009 hade runt en halv miljon svenska pensionssparare överlåtit förvaltningen av 

premiepensionen till någon av dessa aktörer.
4
 Rådgivningstjänsterna syftar till att ge kunden 

rekommendationer och placeringsalternativ som är utformade efter dennes behov och 

förutsättningar medan förvaltningstjänsterna innefattar diskretionär förvaltning
5
 och beställning 

av fondbyten för kundens räkning.
6
  

                                                 
1
 Allmänna Reklamationsnämnden (2011); Konsumentverket (2011). 

2
 Pensionsmyndigheten (2010a), s. 3. 

3
 Pensionsmyndigheten (2011a). 

4
 Pensionsmyndigheten (2010a), s. 3. 

5
 Diskretionär förvaltning innebär att spararen eller investeraren överlåter förvaltningen till en förvaltare som får 

mandat att fatta de löpande placeringsbesluten.  
6
 Finansdepartementet (2010). 



INLEDNING 

 

2 

Premiepensionen anges i fondandelar och värdet av pensionen beror bland annat på vilken 

avkastning fonden genererar, fondbolagens förvaltningskostnader samt hur länge och hur 

mycket den enskilde individen arbetar. Pensionsspararen kan själv välja hur premiepensionen 

ska placeras och kan välja att placera i en fond eller ha andelar i flera fonder. Innehavet i 

portföljen får maximalt bestå av fem olika fonder där valet står mellan aktiefonder, 

generationsfonder, blandfonder och räntefonder.
7
 Fondbyten kan ske när och hur ofta som 

önskas eftersom det är kostnadsfritt i premiepensionssystemet
8
.  

 

Vid utgången av år 2010 omfattades premiepensionssystemet av 6,3 miljoner människor 

samtidigt som fondförmögenheten i premiepensionssystemet uppgick till 408 miljarder kronor 

vid samma tidpunkt
9
. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Den framväxande marknaden för aktörer som erbjuder tjänster med anknytning till 

premiepensionen är, som ovan nämnts, ett relativt nytt fenomen i Sverige. Detta gör att det finns 

liten kunskap och begränsad information om branschen och dess aktörer. Debatter har pågått i 

media angående bland annat förvaltningstjänsterna inom premiepension och diskussioner har 

förts huruvida premiepensionssparare kan värdera förvaltarens tjänster och produkter. Om det 

inte finns tillgänglig information kan det vara svårt för sparare att göra en rimlig bedömning av 

tjänsterna samt veta om de är prisvärda eller inte. Förvaltningstjänsterna påstås skapa problem 

som riskerar att hota funktionaliteten och förtroendet för premiepensionssystemet. 

 

Det finns ungefär tjugo företag som bedriver diskretionär förvaltning av premiepension i 

Sverige. För att få bedriva denna typ av förvaltning krävs det att företagen har tillstånd av 

Finansinspektionen och de omfattas av samma regler som värdepappersbolag, lagen (2007:528) 

om värdepappersmarknaden.
10

 Både de finansiella teorierna och empirisk forskning kring 

investeringsprocessen samt den rådande lagstiftningen vägleder i hur de finansiella förvaltarna 

bör och får agera vid diskretionär förvaltning. De anger dock inte hur förvaltningsföretagens 

                                                 
7
 Nilsson (1999), s. 37. 

8
 Pensionsmyndigheten (2011b). 

9
 Pensionsmyndigheten (2011c), s. 5. 

10
 Käll, A. (2011). 
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arbete går till i praktiken och om förvaltarna agerar efter kundens bästa. En central del blir därför 

att kartlägga hur förvaltning av premiepension fungerar i praktiken för att sedan utvärdera dessa 

tjänster. På grund av bristande information och statistik om företagens förvaltning går det inte att 

utvärdera förvaltningen på ett traditionellt sätt. Därför tar studien ett bredare perspektiv och 

granskar problematiken utifrån finansiella teorier, empirisk forskning och rådande lagstiftning 

med fokus investeringsprocessen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga förvaltningstjänsterna inom premiepension med fokus på 

investeringsprocessen samt kritiskt granska den utifrån finansiell teori, empirisk forskning och 

rådande lagstiftning. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

● Hur går diskretionär förvaltning av premiepension till i praktiken med fokus på 

investeringsprocessen? 

● Hur förhåller sig diskretionär förvaltning av premiepension i praktiken, med fokus på 

investeringsprocessen, gentemot finansiell teori, empirisk forskning och rådande 

lagstiftning? 

 

1.5 Avgränsningar, genomförande och bidrag 

Det finns, som ovan nämnts, aktörer som erbjuder olika typer av tjänster inom premiepensionen, 

vilka är rådgivnings- och förvaltningstjänster. Denna uppsats kommer att avgränsas till 

förvaltningsföretagen inom premiepension, som mot en avgift utför diskretionär förvaltning och 

beställning av fondbyten för kundens räkning. Studien är även avgränsad till de 

förvaltningsföretag som agerar på den svenska marknaden och står under Finansinspektionens 

tillsyn. 

 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har den lagstiftning som utgör ramverket vid 

diskretionär förvaltning av premiepension kartlagts. Detta regelverk har därefter kompletterats 

med finansiella teorier och empirisk forskning kring investering och förvaltning med fokus på 

investeringsprocessen. För att kartlägga hur den diskretionära förvaltningen inom premiepension 
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går till i praktiken har samtliga nitton förvaltningsföretag inom premiepension kontaktats varav 

nio företag har valt att delta i studien. Slutligen har eventuella skillnader mellan det praktiska 

tillvägagångssättet och finansiell teori, empirisk forskning och lagstiftning analyserats utifrån 

investeringsprocessen.  

 

Denna uppsats har ett underordnat mål att informera och upplysa privatpersoner om 

premiepensionssystemet och dess förvaltningstjänster. Detta kommer att göras genom en 

kartläggning och granskning av de förvaltningsföretag inom premiepension som agerar på den 

svenska marknaden och står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

1.6 Disposition 

 Kapitel två behandlar studiens tillvägagångssätt och vilka metoder som har använts för 

att uppnå syftet med studien. Val av metoder diskuteras samt reliabilitet och validitet. 

 Kapitel tre ger en övergripande bild av premiepensionssystemet och dess funktionalitet. 

Detta kapitel ska ge en grundläggande förståelse för ämnet som studien behandlar. 

 Kapitel fyra behandlar de spelregler som omfattar diskretionär förvaltning av 

premiepension. 

 Kapitel fem beskriver de finansiella teorier och den empiriska forskning kring 

investeringsprocessen som kommer att ligga till grund för studien. 

 Kapitel sex presenterar det material som har erhållits genom studiens intervjuer, och 

därmed hur diskretionär förvaltning av premiepension går till i praktiken. 

 Kapitel sju innehåller en analys av hur diskretionär förvaltning av premiepension, med 

fokus på investeringsprocessen, förhåller sig gentemot finansiell teori, empirisk forskning 

och aktuella spelregler. 

 Kapitel åtta presenterar studiens slutsatser. Förslag ges även till vidare studier inom 

ämnet och rekommendationer lämnas till förvaltningsföretagen inom premiepension.
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2 Studiens tillvägagångssätt  

Arbetet med denna studie har inletts med en genomgång av de aktuella diskussionerna i media 

och Pensionsmyndighetens tidigare utredningar, tidigare studier inom berört ämne, deltagande 

vid ett seminarium samt övrig informationsinsamling via telefon- och mailkontakt. Detta gav en 

förståelse för problematiken kring premiepension och dess förvaltning.  

 

Studiens referensram har insamlats via dokumentstudier såsom sammanställning av finansiell 

teori, empirisk forskning och de spelregler som förvaltningsföretagen inom premiepension 

omfattas av. Därefter har det empiriska materialet samlats in via intervjuer med nio 

förvaltningsföretag inom premiepension.  

 

2.1 Dokumentation av lagstiftning och investeringsprocessen 

Studies referensram har två utgångspunkter där den ena behandlar de spelregler som 

förvaltningsföretagen inom premiepension omfattas av och den andra delen tar utgångspunkt i 

finansiell teori och empirisk forskning kring investeringsprocessen. För att bli införstådd i vilka 

regler de berörda förvaltningsföretagen omfattas av har vi studerat och sammanställt lagen om 

värdepappersmarknaden samt varit i kontakt med Finansinspektionen. Därefter har vi studerat 

och sammanställt litteratur inom finansiell teori samt empirisk forskning, och har specifikt 

behandlat investeringsprocessen, för att fånga upp vad som är relevant inom området. Efter att ha 

studerat olika läroböcker och forskningsartiklar har vi fått en god förståelse för teorier och 

empirisk forskning rörande investeringsprocessen. Därefter har vi kunnat sammanfatta detta för 

att få en nyanserad bild av hur investeringsprocessen ser ut ur ett investeringsteoretiskt 

perspektiv. Den andra av referensramens utgångspunkter tar därmed ett läroboksperspektiv 

eftersom vi anser att läroböckerna tar upp det som är etablerat och centralt inom området. 

 

2.2 Insamling av information om premiepensionsförvaltning 

För att samla in data till studien har intervjuer kombinerats med dokumentstudier och deltagande 

vid ett seminarium. Flera datainsamlingsmetoder har använts för att de ska kunna komplettera 

varandra om någon av källorna skulle innehålla svagheter.
11

 Eftersom denna studie är den första 

inom ämnet, så långt vi vet, är det intressant att kartlägga hur investeringsprocessen går till i 

                                                 
11

 Lundahl & Skärvad (1999), s. 131. 
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praktiken för att sedan analysera hur den förhåller sig till processen enligt finansiell teori, 

empirisk forskning och lagstiftning. För att få en inblick i branschen har studien fokus på 

intervjuer med nio personer som arbetar i anknytning till förvaltning av premiepension. 

Intervjuerna ger studien unikt material samt en bredare förståelse för branschens agerande. 

 

Genom efterforskningar via Finansinspektionens bolagsregister och informationssökning på 

företagens hemsidor har vi observerat nitton företag som erbjuder diskretionär förvaltning inom 

premiepension. Till en början kontaktades samtliga förvaltningsföretag via mail med en 

förfrågan om det fanns möjlighet att ställa upp på en intervju. Ett företag tackade nej efter att ha 

tagit del av studiens syfte och intervjuunderlag och ett företag tackade nej direkt efter första 

mailkontakten. De övriga sju företagen, som inte har deltagit vid en intervju, valde att inte svara 

trots flera påminnelser. 

 

2.3 Analys av datainsamling 

Efter en sammanställning av studiens referensram och en kartläggning av de nio 

förvaltningsföretagen inom premiepension har en kritisk granskning av förvaltningstjänsterna 

inom premiepension genomförts utifrån investeringsprocessen.  

 

Förvaltarna av premiepension är ett nytt fenomen och därför måste vi till en början skapa en bred 

förståelse för företagens praktiska arbete. Traditionellt sett, vid liknande studier, brukar en 

specifik faktor utvärderas, som att exempelvis ta reda på om företaget tillför överavkastning. 

Som vi tidigare nämnt är det inte möjligt att göra denna typ av utvärdering eftersom det inte 

finns information att tillgå rörande företagens förvaltning.  

 

2.4 Val av undersökningsansats och upplägg 

För att få en djupare förståelse för hur premiepensionsförvaltning tillämpas i praktiken är denna 

studie av kvalitativ art. Studien består av intervjuer med nio personer som i någon mån arbetar i 

anknytning till premiepensionsförvaltning. Studien grundar sig även i observationer och 

dokumentstudier som är lämpade vid en kvalitativ studie.
12

  

 

                                                 
12

 Björklund & Paulsson (2003), s. 63. 
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Denna studie har en kvalitativ ansats, vilket gör att ett intensivt upplägg är passande eftersom 

studien syftar till att granska samspelet mellan en individ och en speciell kontext
13

. Individen i 

studien representeras av de företag som förvaltar premiepension och kontexten är de regler, 

empiriska studier och finansiell teori som omfattar diskretionär förvaltning.  Studien ämnar få en 

uppfattning om det förekommer en konflikt mellan teori och praktik. Den vill även skapa en 

djupare förståelse för de undersökta enheterna, hur olika aktörer agerar i olika situationer, vilket 

talar för ett intensivt upplägg. Studien avser inte göra generaliseringar och därmed är ett intensivt 

upplägg att föredra.
14

  

 

2.5 Primära och sekundära källor 

I denna studie förekommer både primär- och sekundärdata för att de ska kontrollera varandra och 

att studien därmed erhåller en högre trovärdighet och relevans
15

. Primärdata har samlats in 

genom de nio intervjuerna med förvaltare och personer som arbetar med anknytning till 

förvaltning av premiepension. Intervjuunderlaget
16

 har formats utifrån studiens syfte och 

frågeställning, vilket gör insamlad data och studien unik. Sekundärdata har samlats in genom 

dokumentstudier för att få god insikt i intervjuföretagen samt information som ligger till grund 

för problemformulering, syfte och studiens referensram. Det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till urvalet av sekundärdata och även kritiskt granska var informationen kommer 

ifrån och vem som har samlat in den
17

. Vid utformning av studien har ett kritiskt förhållningssätt 

upprätthållits vid urvalet av de sekundära källorna och dess information för att kunna erhålla 

trovärdiga och relevanta slutsatser.   

 

Vid insamling av primärdata är det viktigt att intervjua rätt personer för att få relevant 

information till studien. Svaren på intervjufrågorna kan variera beroende på vem 

intervjupersonen är och vilken befattning denne har i företaget. Genom att vi har tagit kontakt 

med passande kandidater för intervjuer har detta har tagits i beaktning vid utformningen av 

studien. 

                                                 
13

 Björklund & Paulsson (2003), s. 94. 
14

 Ibid., s. 63. 
15

 Lundahl & Skärvad (1999), s. 131ff. 
16

 Det intervjuunderlag som har använts vid intervjuerna återfinns i bilaga 1. 
17

 Jacobsen (2002), s. 153. 
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2.5.1 Intervjuer 

För att få en god inblick i det praktiska arbetet gällande diskretionär förvaltning av 

premiepension omfattar studien intervjuer med förvaltare och personer som arbetar på 

förvaltningsföretag, verksamma inom premiepension. Intervjuerna rörande förvaltningsföretagen 

har alla utförts genom telefonintervjuer. Förvaltningsföretagen och dess referenspersoner har 

behandlats konfidentiellt i studien eftersom syftet inte är att peka ut enskilda företag och 

personer. Vid redovisningen av den insamlade empirin från intervjuerna görs först en kort 

presentation av respektive företag. Därefter presenteras insamlad data i en annan ordningsföljd 

för att bevara anonymiteten angående företagen och dess praktiska arbete. 

 

Intervjuerna är av semistrukturerad och semistandardiserad art där en del består av, i förväg 

formulerade, huvudfrågor med förslag på följdfrågor samt en andra del med fria inslag och 

utrymme för diskussion.
18

 Huvudfrågorna syftar till att genomarbeta de områden som är av 

intresse för studien medan den andra delen syftar till att få en bild av förvaltarens egna tankar 

och åsikter. Semistrukturerade intervjuer har valts eftersom studien ämnar ta upp specifika 

uppgifter samtidigt som det finns ett önskemål att intervjuerna ska ha en flexibilitet.
19

 

Flexibiliteten syftar till att få fram annan viktigt information även om en intervjufråga inom just 

det området inte finns. Genom att ha semistrukturerade intervjuer kan specifika uppgifter och 

information som uppkommer i andra intervjuer jämföras och konstrateras. Semistrukturerade och 

semistandardiserade intervjuer passar även bra i de fall då intervjupersonerna har olika befattning 

inom företaget. Detta skapar en flexibilitet och intervjuerna kan anpassas efter personens 

kunskap och erfarenhet samtidigt som det finns en i förväg bestämd struktur att följa. Det är 

viktigt vid semistrukturerade intervjuer att intervjuarna förstår respondentens svar för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor när det är behövligt.
20

 En svaghet med denna typ av intervjuer är att 

fokus på ämnet kan tappas och att intervjuobjektet tar över intervjun.
21

 Detta var något som fanns 

i åtanke under intervjuerna för att respondenterna skulle hållas inom ramarna.  

 

                                                 
18

 Det intervjuunderlag som har använts vid intervjuerna återfinns i bilaga 1. 
19

 Jacobsen (2002), s. 160ff. 
20

 Bryman & Bell (2005), s. 362ff. 
21

 Andersen (1998), s. 177. 
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Till studien har det genomförts intervjuer med nio förvaltningsföretag, där intervjuerna var 

uppskattade att ta cirka 45 minuter. I genomsnitt har intervjuerna hållit sig inom den tidsramen 

men det har förekommit undantag. Intervjuerna med förvaltningsföretagen har utförts via telefon 

på grund av praktiska skäl, begränsade resurser samt studiens tidsram. Telefonintervjuer är 

lättare att hantera och utgör en lägre kostnad, vilket av de anledningarna gör det mer fördelaktigt 

än personliga intervjuer. Eftersom vi är två intervjuare som är inkluderade i alla intervjuer är det, 

enligt Bryman och Bell, bra med telefonintervjuer genom att det är lättare att ha kontroll över 

varandra och hålla intervjun inom ämnets ramar. Intervjuer via telefon medför att vi som 

intervjuar inte kan se respondenten, vilket betyder att vi eventuellt inte reagerar på ansiktsuttryck 

eller om till exempelvis intervjuobjektet beter sig nervöst.
22

 Telefonintervjuer är en relativt 

anonym intervjuform och kan minska intervjuareffekten
23

. 

 

Intervjuerna har i första hand ägt rum med förvaltare av premiepensionen. I en del fall har 

respondenten haft en annan befattning, vilket kan ha bidragit till en negativ effekt då 

respondenten inte haft fullständig kunskap och erfarenhet som efterfrågats. Genom att 

intervjuunderlaget har, när det varit ett önskemål från respondenten, skickats i förväg har de haft 

möjlighet att ta reda på uppgifter de inte haft kunskap kring innan. Att sända ut underlaget i 

förväg kan ha både positiva och negativa effekter på intervjuerna. Det är positivt i den meningen 

att respondenterna kan förbereda sig inför intervjun och lämna mer genomarbetade svar. Det 

negativa är att respondenterna kan diskutera frågorna i förväg och att intervjun därmed inte blir 

lika spontan. Detta kan göra att intervjupersonen undviker fallgropar eller lämnar nyanserade 

svar.
24

 

 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten på intervjuerna har dessa spelats in, efter 

godkännande av respondenterna, och därefter har de transkriberats. Inspelning hjälper 

intervjuarna att minnas bättre vad som framkommit under intervjun samtidigt som en mer 

noggrann analys kan göras av det. En risk vid inspelning av intervjuer att respondenten kan bete 

sig annorlunda eftersom de vet att intervjun spelas in. Telefonintervjuer kan innebära ett större 

                                                 
22

 Bryman & Bell (2005), s. 140. 
23

 Intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder mer 

onormalt. Jacobsen (2002), s. 162; Bryman & Bell (2005), s. 140. 
24

 Jacobsen (2002), s. 160ff. 
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hot mot tillförlitligheten än personliga intervjuer.
25

 Bedömningen har gjorts att omfattningen av 

de negativa effekterna inte är tillräckligt stor för att påverka studiens resultat.  

 

2.5.2 Dokumentstudier 

För att samla in vissa delar av studien har dokumentstudier genomförts. Det som har samlats in 

genom redan befintliga dokument är det som behandlar lagstiftning för diskretionär förvaltning, 

sammansättning av finansiell teori, empirisk forskning samt information om studiens ämne. 

Dokumentstudier har använts för att kartlägga existerande kunskap inom området och för att 

bygga upp en teoretisk referensram. Dokumentstudier har också använts för att utnyttja befintlig 

kunskap i stället för att det ska behöva upptäckas på nytt.  

 

Dokumentstudier är sekundärdata vilket innebär att de metoder som har använts för att ta fram 

data inte alltid framgår. Vid dokumentstudier har det därför tillämpats ett kritiskt förhållningssätt 

och en noggrannhet kring kontroll av möjliga felkällor. Det är viktigt vid denna typ av studier att 

dokumentets användning av data passar problemställningen och att de källor som data kommer 

från är att lita på.
26

 

 

2.5.3 Presentation vid seminarium 

För att skapa en bredare och djupare förståelse för premiepensionen medverkade vi, den 

15 februari 2011, vid ett seminarium på Institutionen för finansiell forskning i Stockholm med 

Magnus Dahlquist. Dahlquist är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid 

The Institute for Financial Research, SFIR.  

 

Vid seminariet presenterade Dahlquist resultaten av sin studie ”Investor Activity and 

Performance in Sweden’s Premium Pension System”. Under seminariet fick deltagarna ta del av 

denna information genom en power point presentation samt kopior på den för möjlighet till 

anteckningar. Vi fick även ta del av en forskningsartikel som Dahlquist skrivit tillsammans med 

kollegan Vicente Martinez år 2010 med titeln ”Investor Inattention: A Hidden Cost of Choise in 

Pension Plans?”. Det är viktigt att tänka på till vem informationen som framkommer under ett 

                                                 
25

 Bryman & Bell (2005), s. 374f. 
26

 Ibid., s. 190. 
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seminarium primärt ska riktas till. Detta har tagits i beaktning för att förstå hur det har påverkat 

informationens utformning.
27

 

 

2.6 Utvärdering av studiens tillvägagångssätt 

2.6.1 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp 

det är avsett att mäta.
28

 Studien avser mäta hur förvaltningstjänster inom premiepension förhåller 

till investeringsprocessen i teorin. Till studien har nio, av totalt nitton observerade, 

förvaltningsföretag inom premiepension intervjuats. Detta är ett relativt stort urval som är 

representativt för studien och ger en bra bild av hur sambandet mellan teori, beprövad erfarenhet, 

lag och praktik ser ut. Drygt hälften av förvaltningsföretagen avstod från att medverka vid en 

intervju eller valde att inte svara på de förfrågningar som skickades ut via mail. Två av företagen 

i detta bortfall är bland de största aktörerna som erbjuder tjänster inom diskretionär förvaltning 

av premiepension. Deras medverkan hade kunnat bidra med ytterligare relevant information till 

studien. Trots bortfallet anser vi att studien är genomförbar och antalet respondenter är 

representativt för att erhålla relevanta och trovärdiga slutsatser. 

 

För att öka studiens validitet är intervjuunderlaget i förväg noggrant genomtänkt för att kunna 

ställa relevanta och genomtänkta intervjufrågor. För att öka studiens validitet ytterligare har 

samma underlag använts vid samtliga intervjuer för att dessa ska hålla sig inom studiens ramar. 

 

Validiteten har även styrkts genom att varje intervju har varit enskild och utrymme har därmed 

lämnats till respondenterna för att räta ut eventuella missförstånd kring intervjufrågorna. Om tid 

och resurser hade varit till förfogande hade validiteten kunnat ökas ytterligare genom personliga 

intervjuer. Dessa hade kunnat skapa möjligheten att tolka respondenternas ansiktsuttryck och 

kroppsspråk.  

 

                                                 
27

 Björklund & Paulsson (2003), s. 67. 
28

 Gustavsson (2003), s. 62. 
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2.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet behandlar mätningarnas tillförlitlighet, och huruvida studiens mätningar 

producerar samma resultat vid upprepade mätningar
29

. En studie med hög reliabilitet ska i liten 

utsträckning påverkas av tillfälligheter.
30

 För att öka studiens reliabilitet har ett större antal 

respondenter intervjuats och hänsyn har tagits till att respondenterna kan uppfatta 

intervjufrågorna på olika sätt eller att de kanske inte tillkännager sanningen i en fråga. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Möjligheten till kompletterande frågor via respondenten har även funnits under studiens gång för 

att få svar på frågor som har uppstått efter intervjutillfället. 

 

Reliabiliteten i denna studie kan ha påverkats negativt genom att alla intervjupersoner inte har 

haft samma befattning inom företagen. Detta kan påverka svaren på intervjufrågorna då alla 

kanske inte har samma kunskaper och att respondenterna inte känner sin verksamhet på samma 

sätt. Hur länge respondenten har arbetat på företaget kan också ha betydelse i och med att denne 

kanske inte besitter samma kunskaper om företaget och dess produkter. 

 

Att skicka ut intervjuunderlagen till respondenterna i förväg kan också ha bidragit till att studiens 

reliabilitet minskats eftersom intervjuerna kan gå miste om de spontana inslagen. Respondenten 

kan dock ge mer genomarbetade och genomtänkta svar vid förberedelse och en bättre diskussion 

kan uppstå. 

 

                                                 
29

 Gustavsson (2003), s. 47, 55. 
30

 Lundahl & Skärvad (1999), s. 152. 
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3 Premiepension 

År 1999 trädde det nya pensionssystemet i kraft. Detta ersatte den tidigare allmänna 

tilläggspensionen, ATP. I det nya pensionssystemet är hela den beskattningsbara livsinkomsten 

från 16 års ålder avgörande för hur mycket spararen får i pension till skillnad från ATP där 

enbart de 15 bästa åren var avgörande.
31

 Den nya allmänna pensionen är den statliga pension 

som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Utöver den allmänna pensionen är det många som har 

ett privat pensionssparande och de flesta som arbetar har även tjänstepension.
32

 

Pensionspyramiden nedan, figur 3.1, symboliserar de olika delarna i pensionssystemet
33

. 

 

 

Figur 3.1 Illustration av pensionspyramiden.
34

 

 

I det nya pensionssystemet delas befolkningen in i tre olika generationer. De personer som är 

födda år 1937 eller tidigare behåller det gamla pensionssystemet ATP. De som är födda mellan 

åren 1938 och 1953 kommer att få pension från både det nya systemet och ATP. De resterande, 

det vill säga de som är födda år 1954 eller senare, kommer få en pension som bara består av det 

nya systemet. I det nya systemet är all beskattningsbar inkomst under livet avgörande för 

pensionens storlek. Det finns dock ett inkomsttak som innebär att inkomster utöver detta tak inte 

ger något till den allmänna pensionen.
35

  

 

Varje år avsätts 18,5 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna 

pensionen. Sexton procent av detta går till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension för 

                                                 
31

 Nilsson (1999), s.7, 25. 
32

 Pensionsmyndigheten (2011d). 
33

 Pensionsmyndigheten (2011e). 
34

 Avbildning av pensionspyramiden. Pensionsmyndigheten (2011d). 
35

 Nilsson (2000), s. 49ff. 
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alla som är födda år 1954 eller senare. Garantipension kan läggas till för de som har tjänat in en 

låg pension.
36

  

 

En stor förändring i och med det nya pensionssystemet är att en del av pensionsavgiften placeras 

på individuella premiepensionskonton
37

. Premiepensionen baseras på individernas pensionsrätter 

i premiepensionssystemet. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som individen 

själv kan påverka genom att denne själv placerar pengarna.
38

 Premiepensionen anges i 

fondandelar och värdet av premiepensionen beror på hur mycket som betalats in samt vilken 

utveckling och kostnader de valda fonderna har. Pensionsspararen kan själv välja hur 

premiepensionen ska placeras och kan välja att placera i en fond eller ha andelar i flera fonder. 

Innehavet i portföljen får maximalt bestå av fem olika fonder.
39

 Det finns totalt ungefär 800 

fonder på fondtorget i premiepensionssystemet.
40

 För den som är passiv i detta val placeras 

pengarna automatiskt i det statliga fondbolagets livscykelanpassande alternativ AP7 Såfa
41

. 

Nedan illustreras premiepensionens del i den totala pensionspyramiden, figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Premiepension (Pensionsmyndigheten, 2011e). 

 

För individer som väljer att överlåta förvaltningen av sin premiepension har vi i Sverige 

observerat att det finns nitton förvaltningsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och 

utför diskretionär förvaltning av premiepension.
42

 

                                                 
36

 Nilsson (2000), s. 49; Pensionsmyndigheten (2011f). 
37

 Nilsson (2000), s. 35. 
38

 Pensionsmyndigheten (2011f). 
39

 Nilsson (2000), s. 12. 
40

 Pensionsmyndigheten (2011a).  
41

 Nilsson (2000), s. 37; Sjunde AP-fonden (2011). 
42

 Finansinspektionen (2011a). 
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4 Lagstiftning för diskretionär förvaltning 

Den första utgångspunkten i studiens referensram berör de spelregler som förvaltningsföretagen 

inom premiepension omfattas av. Dessa förvaltningsföretag står under Finansinspektionens 

tillsyn och går under samma regler som värdepappersbolag. För att bedriva diskretionär 

förvaltning avseende finansiella instrument krävs tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
43

 Reglerna i denna lag bygger på Markets in 

Financial Instruments Directive, MiFID
44

.  

 

4.1 Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 

4.1.1 Krav och plikter gentemot kund och risk 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersinstitut tillvarata sina kunders 

intressen när institutet tillhandahåller investeringstjänster till dessa samt handla hederligt, rättvist 

och professionellt
45

. Ett värdepappersinstitut ska tillhandahålla sina kunder lättbegriplig 

information om bolaget och dess tjänster, finansiella instrument och föreslagna 

placeringsstrategier, handelsplatser, priser och avgifter samt institutets riktlinjer för utförande av 

order. Denna information ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå typen av och vilka risker 

som är förknippade med de investeringstjänster och de finansiella instrument som institutet 

erbjuder. Informationen behöver inte utarbetas för varje enskild kund, utan kan ges i 

standardiserad form.
46

 Den information som kunderna får ta del av från värdepappersbolaget får 

inte vara vilseledande utan den ska vara rättvisande och tydlig. Det som kan klassas som 

marknadsföringsmaterial ska enkelt kunna identifieras som det.
47

 

 

Vid investeringsrådgivning och portföljförvaltning ska bolaget enligt lagen samla in nödvändiga 

uppgifter om kundens kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten. 

Även information om kundens ekonomiska situation och mål med investeringen ska samlas in. 

Denna information ska bolaget använda för att kunna rekommendera kunden de 

                                                 
43

 SFS (2007:528), 2 kap. 1§. 
44

 Finansinspektionen (2011).  
45

 SFS (2007:528), 8 kap. 1§. 
46

 Ibid., 8 kap. 22§. 
47

 Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produkter och tjänster och vilken information 

som ska lämnas till kunder finns i marknadsföringslagen (2008:486) samt i distans- och hemförsäljningslagen 

(2005:59).  
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investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga.
48

 När det erbjuds någon annan 

investeringstjänst, än som anses lämplig för kunden, ska det begäras att kunden även då lämnar 

information om dennes kunskaper och erfarenheter kring den specifika tjänsten. Om den aktuella 

tjänsten, utifrån den lämnade informationen, inte skulle passa kunden måste bolaget informera 

kunden om det. Om kunden skulle lämna ofullständiga uppgifter måste bolaget informera 

kunden om att det inte går att göra en fullgod bedömning om investeringstjänsten passar kunden 

eller inte. Informationen som bolaget lämnar får ges i standardiserad form.
49

  

 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska kundens och bolagets överenskomna rättigheter, 

skyldigheter och övriga villkor för de tjänster som bolaget ska utföra för kunden dokumenteras.
50

 

När tjänster har utförts ska det lämnas en fullgod rapportering till kunden. Denna rapportering 

ska innehålla uppgifter om kostnaderna för transaktioner och tjänster som har utförts för kundens 

räkning.
51

 

 

För att garantera ett för kunden bästa möjliga scenario ska det enligt lagen vidtas rimliga åtgärder 

för att uppnå detta. Bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen ska försöka uppnå bästa 

resultat för kunden genom att hantera pris, kostnader, snabbhet, sannolikhet för utförande och 

avveckling, storlek, art och andra för kunden väsentliga förhållanden. En kund kan även ha 

angett särskilda instruktioner, vilket bolaget måste följa vid utförandet av ordern.
52

 Bolag som 

utför tjänster för kunden ska snabbt, effektivt och rättvist utföra kundens order utan att denne 

missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av bolagets handel för egen räkning.  

 

Riktlinjer för utförande av order ska övervakas och uppdateras regelbundet och information om 

betydelsefulla förändringar ska ges till kund. Enligt lagen ska även kunden ha godtagit de 

riktlinjer för utförande av order innan en order utförs. Värdepappersinstitutet ska dessutom 

kunna visa att det har utfört kundens order i enlighet med vad som sagts.
53

 

                                                 
48

 SFS (2007:528), kap. 23 §. 
49

 Ibid., 8 kap. 24 §. 
50

 Ibid., 26 §. 
51

 Ibid., 8 kap. 27 §. 
52

 Ibid., 8 kap. 28 §. 
53

 Ibid., 8 kap. 29-30, 32 §§. 
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4.1.2 Krav och plikter om dokumentation och kontroll 

I ett värdepappersbolag uppstår risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och 

andra risker som tillsammans kan äventyra bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser. 

Värdepappersbolaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över risker 

som dess rörelse är förknippad med. Bolaget skall se till att det har en tillfredsställande intern 

kontroll.
54

 

 

Finansinspektionen övervakar att bolagen har beaktat kraven, genomförandeförordningen och 

föreskrifterna enligt lagen. Av den anledningen måste bolagen ha dokumentation av sina utförda 

tjänster. Bolag ska enligt lagen föra dokumentation över samtliga investeringstjänster, 

sidotjänster och transaktioner som de har genomfört.
55

 

                                                 
54

 SFS (2007:528), 8 kap. 4 §. 
55

 Ibid., 8 kap. 12 §, 10 kap. 2 §. 
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5 Finansiella teorier och empirisk forskning kring investeringsprocessen 

Enligt teorin och empirisk forskning är det viktigt att ha en väl utformad och planerad 

investeringsprocess för att bland annat kunna anpassa investeringen utefter en enskild individs 

behov och preferenser
56

. Den andra utgångspunkten i studiens referensram berör därför 

finansiella teorier och empirisk forskning kring investeringsprocessen. Eftersom denna studie är 

den första av sitt slag inom diskretionär förvaltning av premiepension har vi fokuserat på att få 

en förståelse för hur investeringsprocessen går till enligt teorin, och tillhörande empirisk 

forskning, för att därefter kunna utvärdera detta med branschens agerande i praktiken. Genom att 

det inte finns liknande studier inom området anser vi att det behövs en övergripande förståelse 

för hur förvaltningsföretagen inom premiepension agerar. Därför tar detta kapitel utgångspunkt i 

investeringsprocessen för att sedan kunna kartlägga och förstå förvaltarnas praktiska 

tillvägagångssätt.  

 

 

 

Figur 5.1 Illustration av den dynamiska feedbackloopen.
57 

 

Innan en investeringsprocess påbörjas bör en individ se till att ha tillräcklig inkomst för att täcka 

sina levnadskostnader och ha en buffert om oförutsedda kostnader skulle uppkomma
58

. Enligt 

Bodie, Kane och Marcus kan investeringsprocessen delas in i tre huvudkategorier som 

gemensamt utgör en dynamisk feedbackloop, se figur 5.1. Det första steget är planering som 

behandlar information om kunden och kapitalmarknaden som resulterar i vilka riktlinjer som ska 

följas.
59

 Det andra steget är utförande, vilket enligt Reilly och Brown innebär att en 
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investeringsstrategi utformas
60

. Det sista steget av de tre huvudkategorierna är återkoppling 

vilket sker genom övervakning, rebalansering och utvärdering
61

. 

 

5.1 Planering  

Det första steget i en investeringsprocess handlar om att upprätta ett strategidokument som ska 

innehålla detaljer om individen som gör dennes situation unik. Enligt Bodie, Kane och Marcus 

identifieras till en början kundens realistiska mål med förvaltningen. Därefter sker en 

genomgående kartläggning av kunden för att bland annat urskilja dennes tidigare erfarenhet och 

kunskap om den finansiella marknaden, preferenser gällande risk och avkastning, livssituation 

samt förmögenhet.
62

 Att upprätta ett strategidokument är, enligt Reilly och Brown, en viktig del i 

investeringsprocessen för att kunna anpassa förvaltningen till individens specifika behov. De 

anser även att det är viktigt att i strategidokumentet dokumentera vad kunden sätter upp för 

restriktioner och mandat för att förvaltaren ska veta vilka ramar denne ska hålla sig inom, detta 

sammanställs i ett policydokument.
63

 Enligt Reilly och Brown bör policydokumentet 

kontinuerligt ses över och uppdateras eftersom investerarens behov förändras över tiden
64

. 

 

5.1.1 Livscykelproblematiken 

För varje individ kan investeringsbehoven se olika ut och förändras beroende på var i livscykeln 

personen befinner sig, denna livscykel illustreras i figur 5.2.
65

 Enligt Bodie, Kane och Marcus är 

livscykeln en av de mest väsentliga faktorerna när individuella investerare ska sätta sina mål för 

sina investeringar.
66

 Individer bör därför, enligt Reilly och Brown, planera sitt sparande utifrån 

deras ålder, finansiella status, framtidsplaner, riskpreferenser och behov.
67

 Bodie och Merton 

tillägger att innehav av en särskild tillgång kan öka risken för en individ samtidigt som samma 

innehav för en annan bidrar till reducering av risk. En tillgång kan även innebära riskreducering 

vid ett skede i livet men inte senare. Bodie och Merton menar också att personer med samma 
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ålder, inkomst och hälsa kan ha olika preferenser vid investering i hus, försäkringar samt aktier, 

obligationer och andra värdepapper.
68

   

 

 

Figur 5.2 Illustration av en individs livscykel.
69

 

 

Under en individs livscykel har denne olika finansiella mål
70

. Enligt Bodie, Kane och Marcus är 

det till en början viktigt för individen att bygga upp sitt humankapital eftersom detta minskar ju 

närmre pensionsåldern individen kommer
71

. Reilly och Brown delar upp de finansiella målen ur 

ett tids- och prioriteringsperspektiv. Kortsiktiga, högprioriterade mål är finansiella korta mål som 

individen sätter för att finansiera inköp som är personligt viktiga för dem. Det kan till exempel 

vara att spara pengar för att kunna betala handpenning på ett hus, köpa en ny bil eller åka på en 

resa. På grund av att dessa mål oftast har en känslomässig betydelse och kort tidshorisont kan 

investeringar med hög risk inte anses vara lämpliga för denna typ av mål. Långsiktiga, 

högprioriterade mål omfattar ofta någon form av ekonomiskt oberoende, som möjligheten att gå i 

pension vid en viss ålder. På grund av dess långsiktiga karaktär, kan investeringar med högre risk 

vara passande för att nå dessa mål. Lågt prioriterade mål är mål som skulle vara önskvärda att 

uppfylla men det är inget som är avgörande. Det omfattar exempelvis möjligheten att kunna köpa 
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en ny bil vart femte år, inreda hemmet med exklusiva möbler, eller ta en lång och lyxig 

semester.
72

  

 

En individs livscykel kan, enligt Reilly och Brown, delas upp i fyra olika faser beroende på 

individens ålder och därmed också vad denne har för hög- och lågprioriterade investeringsmål. 

Dessa faser är ackumuleringsfasen, konsolideringsfasen, spenderingsfasen och gåvofasen.
73

 

 

5.1.1.1 Ackumuleringsfasen 

Den första fasen i livscykeln benämns ackumuleringsfasen och pågår enligt Reilly och Brown 

fram till individen är runt fyrtio år. Denna fas pågår i början av en individs karriär och under en 

stor del av individens yrkesverksamma liv. Reilly och Brown menar att de kortsiktiga 

investeringsmålen under denna period i livet kan bestå av stora inköp som till exempel att köpa 

bostad och bil, medan de långsiktiga investeringsmålen rör pensionssparande och sparande till 

barnen. I och med det är ofta belåningsgraden hög vilket kan resultera i en låg nettoförmögenhet. 

I ackumuleringsfasen ska individens inkomst täcka amorteringar för lånen men också räcka till 

framtida sparande. Investeringshorisonten i denna fas är ungefär fyrtio år, vilket betyder att 

individen har en lång investeringshorisont och kan ta högre risker i sitt sparande för att kunna 

uppnå en högre avkastning på lång sikt.
74

  

 

5.1.1.2 Konsolideringsfasen 

Efter ackumuleringsfasen och när individen har överstigit ungefär fyrtio år följer, enligt Reilly 

och Brown, konsolideringsfasen som pågår fram till pensionsåldern. Nettoförmögenheten har 

troligtvis ökat under denna fas i livscykeln genom ökad inkomst och minskning av lån. Därmed 

har individen högre inkomster än utgifter och överskottet kan användas till bland annat 

pensionssparande. De kortsiktiga investeringsmålen kan bestå av semesterresor och sparande till 

barnen medan de långsiktiga målen alltjämt består av pensionssparade. Individens 

investeringshorisont är fortfarande relativt långsiktig, mellan tjugo till trettio år. Eftersom 

investeringshorisonten inte är riktigt lika långsiktig som i ackumuleringsfasen behöver individen 

inte vara beredd att ta fullt lika höga risker som i den föregående fasen. Enligt Reilly och Brown 
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är individen fortfarande relativt riskbenägen för att kunna uppnå en högre framtida avkastning.
75

 

Enligt Bodie, Kane och Marcus tenderar individen att bli mer riskavert ju närmre pensionsåldern 

individen kommer eftersom möjligheten att återhämta en eventuell förlust minskar.
76

 

 

5.1.1.3 Spenderings- och gåvofasen 

Den tredje och den fjärde fasen kallas för spenderings- och gåvofasen och enligt Reilly och 

Brown träder båda dessa i kraft då individen nått pensionsåldern. De båda faserna i livscykeln 

påminner om varandra och kan även sammanfalla. Individen bör nu vara över sextio år och 

inkomsten består av pension och eventuell avkastning från privat sparande. Investeraren kan 

börja spendera sina besparingar och enligt Reilly och Brown kan investeringsmålen bestå i att 

skydda förmögenheten som byggts upp under arbetslivet. Individens riskpreferenser kan vara 

väldigt låga eftersom denne inte vill äventyra sin förmögenhet och riskera att konsumtionsnivån 

sjunker. I denna fas i livet kan individen anse sig ha en förmögenhet som täcker nödvändiga och 

oförutsedda utgifter och kan därmed använda överskottet till gåvor.
77

 

 

5.2 Utförande 

Efter upprättandet av ett strategidokument kan en investeringsstrategi utformas. Det görs, enligt 

Reilly och Brown, genom en kartläggning av den rådande marknadssituationen gällande bland 

annat konjunktur samt en analys av vilka instrument som finns till förfogande givet vad som 

passar konjunkturen och kunden. Efter en sammanställning av den finansiella marknaden och 

den ekonomiska situationen konstrueras en portfölj.
78

 

 

Enligt Bodie, Kane och Marcus klargör utförandefasen detaljer kring den optimala tillgångs- och 

resursallokeringen i portföljen. Investerare kan göra två typer av beslut vid konstruktion av sin 

portfölj. Beslutet om tillgångsallokering, ‖asset allocation‖, handlar om att välja mellan alla olika 

tillgångsklasser medan beslutet om resursallokering, ‖security selection‖, handlar om att välja 

vilka specifika tillgångar i varje tillgångsklass som portföljen ska bestå av.
79

 Vid upprättandet av 
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en portfölj genom en ‖top-down‖-strategi är första steget tillgångsallokering där, som nämnts 

ovan, tillgångsslag väljs ut innan specifika tillgångar utses inom varje tillgångsslag. Omvänt är 

första steget i en ‖bottom-up‖-strategi att välja ut specifika tillgångar som är attraktivt prissatta 

utan att bry sig speciellt mycket om resultatet av tillgångsallokeringen.
80

  

 

5.2.1 Portföljvalsteori 

Enligt Markowitz moderna portföljvalsteori bör en rationell investerare inneha de tillgångar som 

tillsammans bildar den portfölj med högst förväntad avkastning givet den risknivå som 

investeraren väljer. Att bilda en portfölj av sina investeringar kräver att investeraren tänker i 

termer av diversifiering.
81

 

 

Det finns en mycket stor mängd värdepapper på den finansiella marknaden vilket leder till att 

investeraren kan skapa ett stort antal olika portföljer. Enligt portföljvalsteorin är det inte 

tillräckligt att enbart investera i många värdepapper för att minska variansen i portföljen. 

Investerare bör undvika att investera i värdepapper med höga kovarianser sinsemellan. 

Portföljvalsteorin menar att en investerare även bör diversifiera över branscher eftersom företag i 

olika branscher oftast har lägre kovarians än företag inom samma bransch.
82

 Enligt Bodie, Kane 

och Marcus kan svårigheten angående portföljsammansättningen delas in i tre delar. Först 

handlar det om att identifiera olika kombinationer av risk och avkastning gällande riskfyllda 

tillgångar. Därefter innebär det för investeraren att identifiera den optimala portföljen med 

riskfyllda tillgångar givet inputdata med prognosvärden där risken minimeras till varje 

avkastningsnivå.
83

 Detta kan illustreras i en graf, se figur 5.3.  
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Figur 5.3, Illustration av den optimala portföljen med riskfyllda tillgångar.
84

 

 

Till sist väljer investeraren, enligt Bodie, Kane och Marcus, den slutliga optimala portföljen 

genom att kombinera den riskfyllda optimala portföljen med riskfria tillgångar.
85

 Denna 

kombination kan illustreras i ytterligare en graf. Ur denna graf kan den slutliga optimala 

portföljen utläsas, se figur 5.4. 

 

Figur 5.4, Illustration av den optimala portföljen.
86

 

 

James Tobin uppmärksammade år 1958 för första gången separationsteoremet. Detta innebär att 

en portföljförvaltare erbjuder samma riskfyllda portfölj till alla kunder oavsett de enskilda 
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kundernas riskpreferenser. Enligt Bodie, Kane och Marcus spelar graden av riskaversion endast 

roll vid valet av den riskfyllda portföljen. Den enda skillnaden mellan kundernas val är att den 

mer riskaverta individen investerar i mer riskfria tillgångar än en mindre riskavert individ. Men 

båda individerna kommer att använda samma optimala riskfyllda portfölj.
87

  

 

5.2.2 Passiv och aktiv förvaltning 

En passiv portföljförvaltning innebär att förvaltaren skapar en väldiversifierad portfölj för att 

sedan inte lägga ned särskilt mycket ansträngning och resurser på analys av tillgångar. Passiv 

förvaltning syftar därmed inte till att slå ett specifikt index. Aktiv portföljförvaltning handlar om 

att förvaltaren förbättrar sin prestation genom att exempelvis identifiera felprissatta tillgångar. En 

passiv förvaltningsstrategi bygger på en tro om att marknaden är effektiv och att priset på 

tillgångar reflekterar all tillgänglig information, medan en aktiv förvaltningsstrategi förutsätter 

att marknaden är ineffektiv och att det går att överprestera marknaden.
88

 Bodie, Kane och 

Marcus menar att aktiv förvaltning endast lönar sig om investeraren är skickligare än 

genomsnittet eller är bättre informerad än övriga investerare. Om detta inte är fallet menar de att 

passiv förvaltning är mer lämpad.
89

 

 

5.2.2.1 Passiv förvaltning 

En passiv portföljförvaltningsstrategi tar enligt Reilly och Brown utgångspunkt i att marknaden 

är effektiv och därmed att priserna på alla tillgångar reflekterar all tillgänglig information
90

. Det 

lönar sig därför inte att frekvent köpa och sälja tillgångar för att uppnå en hög riskjusterad 

avkastning, eftersom transaktionskostnaderna ökar men inte avkastningen. Passiv 

portföljförvaltning har inte som mål att överprestera marknaden utan ämnar skapa en 

väldiversifierad portfölj av tillgångar utan att hitta över- eller undervärderade tillgångar.
 91

 

 

En passiv portföljförvaltningsstrategi har enligt Reilly och Brown ofta som mål att konstruera en 

portfölj genom att replikera ett specifikt index avkastning så väl som möjligt
92

. Enligt Bodie, 
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Kane och Marcus får investeraren genom indexportföljen en väldiversifierad portfölj med låga 

transaktionskostnader
93

. En annan vanlig passiv strategi är en så kallad ‖buy-and-hold‖ strategi 

som syftar till att minimera transaktionskostnader eftersom investerare då förutsätter att 

tillgångarna på marknaden är rätt prissatta
94

.    

 

En förvaltare som anammar en passiv förvaltningsstrategi och har som syfte att efterlikna ett 

index kan enligt Reilly och Brown utvärderas genom måttet ‖tracking error‖. Detta mått jämför 

hur väl portföljen följer ett jämförande index. Ju lägre ‖tracking error‖ desto bättre följer 

portföljens avkastning detta index.
95

  

 

5.2.2.2 Aktiv förvaltning 

Aktiv förvaltning utgår från en tro att marknaden är ineffektiv och att det går att hitta 

felprissättningar på värdepappersmarknaden
96

. Målet med aktiv förvaltning är enligt Reilly och 

Brown att erhålla en högre riskjusterad avkastning, efter avdrag för kostnader, än den passivt 

konstruerade portföljen. De menar att det finns tre olika kategorier av aktiv förvaltning där den 

första kategorin kallas fundamental strategi.
97

 Fundamental strategi handlar om att skapa 

överavkastning genom ‖market timing‖ eller ‖stock picking‖
98

. ‖Market timing‖ innebär bland 

annat att förvaltaren byter tillgångsslag i portföljen utefter marknadsprognoser. ‖Stock picking‖ 

innebär att förvaltaren genom sina analyser letar undervärderade tillgångar för att skapa en 

överavkastning. ‖Market timing‖ är en mer riskfylld strategi i jämförelse med ‖stock picking‖. 

Har förvaltaren gjort fel bedömning kan portföljens resultat snabbt försämras vid ‖market 

timing‖ medan det finns en tendens att avkastningen jämnar ut sig vid ‖stock picking‖.
99

 

 

Den andra kategorin av aktiv förvaltning kallas teknisk analys. I en teknisk analys försöker 

förvaltaren, enligt Reilly och Brown, hitta mönster i historisk data med förhoppningen att göra 

vinster genom antingen ‖momentum‖-strategin eller ‖contrarian‖-strategin. I den förstnämnda 
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strategin har förvaltaren en tro att historisk prisinformation även kommer att gälla i framtiden 

och att trenden på marknaden fortsätter. Vid en ‖contrarian‖-strategin har förvaltaren en tro om 

att trenden ska vända och säljer därför vinnande tillgångar och köper förlorande tillgångar.
100

  

 

Den tredje och sista strategin inom aktiv portföljförvaltning innebär enligt Bodie, Kane och 

Marcus att förvaltaren utnyttjar återkommande avvikelser från en normal marknad för att hitta 

felprissättningar på värdepappersmarknaden som genererar vinster. Exempel på sådana 

återkommande avvikelser kan vara januarieffekten och veckodagseffekten.
101

 

 

5.2.2.3 Tidigare forskning inom aktiv och passiv förvaltning 

Enligt Shukla genererar inte tillfälliga ändringar i en aktieportfölj, i genomsnitt, en 

överavkastning efter transaktionskostnader. Han menar även att detta förhållande gäller för 

perioder upp till sex månader. Shukla menar att det finns en stor spridning i hur olika 

aktieportföljer avkastar. Vissa portföljer kan generera stora överavkastningar och de portföljer 

som genererar högst överavkastning är oftast små och har inte den högsta omsättningen. 

Dessutom finner Shukla ett positiv samband mellan överavkastning och fondavgifter, vilket tyder 

på att portföljförvaltare som genererar högre överavkastning på sina portföljer kan ta ut högre 

avgifter. Shuklas resultat tyder på att fördelarna med aktiv förvaltning inte tillfaller 

portföljinnehavarna.
102

 Han menar att aktiv förvaltning är dyrt och skulle endast gynna 

portföljinnehavarna om överavkastningen på den aktivt förvaltade portföljen var större än den 

tillkommande kostnaden
103

. 

 

Enligt Sharpe kan det finnas aktiva förvaltare som kan slå dess passiva motsvarigheter men efter 

kostnader underpresterar den genomsnittliga aktivt förvaltade dollarn den passivt förvaltade 

dollarn
104

. Sharpe grundar sina antaganden på att avkastningen före kostnader är densamma för 

den passivt som den aktivt förvaltade dollarn, men investeringar kostar och kostnaderna för aktiv 

förvaltning blir därmed högre.
105
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5.3 Återkoppling 

Enligt Bodie, Kane och Marcus ska portföljen som ett sista steg i investeringsprocessen 

rebalanseras, övervakas och utvärderas på ett sätt att kundens önskemål uppfylls samt att hänsyn 

tas till kundens givna mandat och restriktioner. Återkopplingsfasen handlar om att anpassa sig 

efter förändringar i kundens förväntningar och mål samtidigt som det handlar om att göra 

förändringar i portföljsammansättningen i och med prisförändringar på marknaden. Resultaten av 

denna typ av analys kan ta form i en rebalanseringspolicy.
106

  

 

Övervakningen av en portfölj sker, enligt Bodie och Merton, olika frekvent beroende på vilka 

tillgångar den innehåller. Portföljer med mer volatila tillgångar ska enligt Bodie och Merton 

övervakas mer frekvent än en portfölj som innehåller mindre volatila tillgångar.
107

  

 

Enligt Reilly och Brown utvärderas en portföljförvaltares prestation utifrån två huvudsakliga 

krav; förmåga att generera högre avkastning än genomsnittet givet en viss risk samt förmåga att 

diversifiera portföljen så att all osystematisk risk elimineras i förhållande till jämförelseindex.
108

 

Reilly och Brown menar även att en förvaltare bör utvärderas utifrån avvikelser i portföljens 

avkastningsmål, som finns angivna i strategidokumentet. Både positiva och negativa avvikelser i 

avkastningen bör uppmärksammas och tas hänsyn till. En positiv avvikelse i avkastningen kan 

betyda att förvaltaren har gått utanför sina mandat och tagit högre risker än vad som angivits i 

strategidokumentet.
109

 

 

5.4 Sharpes fyra grundpelare 

Sharpe har sammanställt fyra grundpelare för god personlig investeringsrådgivning och 

förvaltning. Dessa bygger vidare på och sammanfattar de tidigare presenterade finansiella 

teorierna och empirisk forskning kring investeringsprocessen.
110
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Med den första grundpelaren ‖personalize‖, kundanpassning, menar Sharpe att förvaltningen ska 

ta hänsyn till och anpassas för den individuella kundens särskilda preferenser och personliga 

situation.
111

 Bodie och Merton förtydligar detta och menar att ingen portföljstrategi är bäst för 

samtliga. Vid förvaltningen bör därmed kundens livscykel, placeringshorisont, riskpreferenser 

och samtliga tillgångar, i och utanför den finansiella marknaden, tas i beaktning.
112

  

 

Sharpes andra grundpelare ‖diversify‖, riskhantering, menar att kundernas portföljer ska vara 

diversifierade. Enligt Sharpe är förväntad avkastning främst förknippad med marknadsrisk, vilket 

han menar leder till att investerare enbart ska ta unik risk om det kan bidra till att kompensera för 

positioner utanför den finansiella marknaden.
113

  

 

Sharpes tredje grundpelare ‖economize‖, hushållning av resurser, menar att höga 

förvaltningsavgifter endast kan motiveras om förvaltaren är överlägsen marknaden. Om det 

saknas motbevis på att endast en minoritet av investerare och förvaltare kan slå marknaden 

menar Sharpe att förvaltaren måste hushålla och minimera kostnader som är förknippade med 

investeringar, såsom transaktionskostnader.
114

 

 

Som sista grundpelare tar Sharpe upp ‖contextualize‖, omvärldsanpassning, där han pekar på att 

tillgångarnas pris sätts utifrån investerarnas val och deras värderingar av en viss tillgång. Enligt 

Sharpe bör förvaltare ha en förståelse för de förutsättningar som skapar jämvikt på de finansiella 

marknaderna eftersom det är svårt att lyckas välja bra investeringsobjekt om de inte kan knyta 

samman de faktorer som sätter priser på marknaden. En förvaltare bör även kunna motivera och 

förklara skillnader mellan portföljer för den individuella kundens portfölj och 

marknadsportföljen.
115
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6 Diskretionär förvaltning av premiepension i praktiken 

För att uppfylla studiens syfte har nio intervjuer genomförts med anställda på förvaltningföretag 

som erbjuder diskretionär förvaltning av premiepension. I detta kapitel presenteras resultaten 

som erhållits vid intervjuerna, intervjuunderlaget återfinns i Bilaga 1. Syftet med intervjuerna är 

att få en god inblick i det praktiska arbetet gällande förvaltningstjänster inom premiepension för 

att sedan konstratera resultaten gentemot finansiell teori, empirisk forskning och rådande 

lagstiftning.  

 

Nedan följer en kort beskrivning av de nio företag och personer som har deltagit i studien. För att 

bevara anonymiteten förekommer ingen benämning på respektive företag i dessa inledande 

beskrivningar.  

 

 Det första av de nio företagen började erbjuda förvaltningstjänster med anknytning till 

premiepension år 2008. Tidigare har premiepensionsförvaltningen utgjort 100 procent av 

verksamheten men längre fram kommer affärsmodellen göras om och denna del kommer att 

stå för 40 procent. Företaget har ungefär 4 000 kunder. Intervjupersonen är en av grundarna 

och vice verkställande direktör. Personen är utbildad ekonom och har varit verksam inom 

finansbranschen sedan år 1985. 

 

 Det andra av de nio företagen grundades år 2008 och var då ett rådgivningsföretag. Från och 

med juli år 2010, då företaget fick tillstånd av Finansinspektionen att bedriva diskretionär 

förvaltning, är företaget ett renodlat förvaltningsföretag inom premiepension.  Företaget har 

ungefär 70 000 kunder. Intervjupersonen är ansvarig förvaltare på företaget. Intervjupersonen 

är civilekonom, auktoriserad finansanalytiker och har arbetat med förvaltning och analys i tio 

år.  

 

 Det tredje företaget grundades år 2004 och dess huvudverksamhet består av bland annat 

privatrådgivning och förmögenhetsrådgivning. År 2007 fick företaget tillstånd att bedriva 

diskretionär förvaltning och har sedan dess erbjudit premiepensionsförvaltning. Den 

diskretionära förvaltningen är en liten del av verksamheten. Företaget har cirka 
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11 000 kunder inom premiepensionsförvaltning. Intervjupersonen är back office personal, 

kundansvarig och har en ekonomisk utbildning. 

 

 Det fjärde företaget började erbjuda tjänster inom premiepension år 2004. År 2009 började 

företaget med en förvaltningstjänst inom premiepensionen, efter att de erhållit tillstånd av 

Finansinspektionen. Företaget har under början av år 2011 ändrat inriktning och flyttat 

förvaltningen från premiepension till fonder. Förvaltning av premiepension utgjorde tidigare 

hela verksamheten. Företaget har 12 000 kunder. Intervjupersonen är verkställande direktör 

och förvaltare och har varit verksam inom branschen i 20 år, bland annat som analytiker. 

Denne har läst nationalekonomi vid Stockholms Universitet. 

 

 Det femte företaget bildades år 2005 och har sedan år 2007 tillstånd att bedriva diskretionär 

förvaltning. Under år 2007 började företaget byta fokus till förvaltning av premiepension 

som idag är deras huvudverksamhet. Företaget har mellan 5 000 och 6 000 kunder. 

Intervjupersonen har hand om teknik, administration och assisterar i analysen till 

förvaltningen. Denne är inte med och fattar slutgiltiga beslut om fondval men assisterar i 

processen. Intervjupersonen har studerat teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, 

men avbröt för vidare studier på Handelshögskolan i Stockholm.  

 

 Det sjätte företaget har erbjudit förvaltningstjänster inom premiepension ett antal år, de har 

haft tillstånd att bedriva diskretionär förvaltning sedan år 2007
116

. Utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv är denna verksamhetsgren inte speciellt betydelsefull, men menar att ur ett 

premiepensionsförvaltning är en betydelsefull del ur ett kundleveransperspektiv eftersom den 

fungerar som en tilläggstjänst till deras kunder. Företaget har cirka 11 000 kunder i 

premiepensionssystemet. Intervjupersonen är verkställande direktör för ett av de två 

rörelsedrivande bolagen inom företaget. Personen har arbetat på företaget ett år och har innan 

dess varit verksam inom finansbranschen sedan åttiotalet. Denne har en sedvanlig utbildning, 

‖en utbildning som alla har i den här världen‖.   
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 Det sjunde företaget började erbjuda förvaltningstjänster inom premiepension år 2008. 

Kundmässigt utgör förvaltning av premiepension överlägset största delen av verksamheten 

och även volymmässigt. Företaget har drygt 250 000 kunder i premiepensionssystemet. 

Intervjupersonen är förvaltare/portföljstrateg på företaget och har tidigare arbetat som 

förvaltare. Intervjupersonen har en magisterexamen i ekonomi med inriktning 

nationalekonomi och statistik.  

 

 Det åttonde företaget har erbjudit förvaltning av premiepension sedan år 2007 då de även 

fick tillstånd av Finansinspektionen att bedriva diskretionär förvaltning. Förvaltningen av 

premiepension utgör volymmässigt en femtedel av verksamheten och ekonomiskt lite mindre 

än så. Företaget har ungefär 35 000 kunder i premiepensionssystemet. Intervjupersonen är 

fondanalytiker och analyserar fonder och väljer ut fonder som ingår i företagets portföljer 

samt i dess premiepensionsprodukt. Intervjupersonen sitter i företagets investeringskommitté, 

vilka godkänner fonder till urvalet. Denne har arbetat på företaget sedan år 2007 och är 

utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är även jurist från Stockholms 

Universitet. 

 

 Det nionde och sista företaget grundades år 2007. Förvaltning av premiepensionen utgör 

90 procent av den totala verksamheten och företaget har 42 000 kunder. Intervjupersonen är 

marknadsansvarig och delägare. Denne arbetar främst med strategier och hur företaget ska nå 

marknaden med deras produkter. Intervjupersonen har ingen tidigare erfarenhet inom 

finansbranschen och har heller ingen högskoleutbildning.  

 

I de kommande avsnitten benämns företagen och intervjupersonerna med bokstäver från A till I. 

Eftersom förvaltningsföretagen och respondenterna har behandlats konfidentiellt gäller inte 

samma ordningsföljd som i beskrivningen ovan. 
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6.1 Kunden 

I detta avsnitt presenteras till en början ett diagram över respektive företags avgift för de 

förvaltningstjänster som de erbjuder inom premiepension, se figur 6.1. Därefter presenteras hur 

förvaltningsföretagen rekryterar sina kunder samt hur de utreder kundens livssituation och 

behov.  

 

 

Figur 6.1 Diagram över respektive företags avgift för förvaltningstjänster inom premiepension. 

* Företag D:s avgift är 1 procent av kapitalet. 

 

6.1.1 Kundrekrytering 

Företagen A, B, C, F och G rekryterar sina kunder främst via telemarketing. F och G är de enda 

företagen som har egna callcenter internt medan de andra tre har lagt ut denna tjänst externt. 

Intervjuperson F poängterar att företaget har valt att utföra telemarketing internt för att behålla 

kvaliteten i försäljningen. Företaget har även utbildningar i kvalitetssäkring för att ha kontroll 

över hur kunderna upplever marknadsföringen och försäljningen för att lätt kunna påverka om 

något går åt fel håll. Utöver företag F:s callcenter har de mycket referensförsäljning, det vill säga 

att befintliga kunder rekommenderar företaget till nya kunder. Intervjuperson C tillägger att 

företaget i omgångar har haft intern telemarketing på grund av att det har varit svårt att hitta ett 

samarbete som fungerat bra och som levererat det resultat de vill uppnå. Företag A och C har 

även hemsidor på internet som stödjer telemarketing i rekryteringsprocessen och A använder sig 

även av marknadsbrev för att distribuera sin tjänst till kunder.  
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Företag D, E, H och I använder sig inte av telemarketing i sin kundrekrytering. Företag E 

annonserar på internet där kunderna får anmäla sitt intresse. Till skillnad från övriga företag sker 

företag D:s kundrekrytering genom att kunden vänder sig till sparbanken eller sin lokala 

sparbank, alternativt har sparbanken initierat ett möte med kunden där de tillsammans diskuterar 

kundens ekonomiska situation. Företag D erbjuder sparbanken ett handtag vid 

premiepensionsförvaltning. Enligt Intervjuperson D kommer deras kunder in till 99,9 procent 

genom sparbankerna. Sparbankerna kan dock ha telemarketing för att initiera ett möte med 

kunden men det är inget som sker specifikt för företag D:s premiepensionstjänster. För företag H 

sker kundrekryteringen via övrig rådgivning som företaget erbjuder. De säljer inte sin 

premiepensionsförvaltning enskilt utan det sker i ett större sammanhang. Företag I arbetar inte 

direkt mot slutkund utan de arbetar i första hand mot företag och kan utifrån det sedan bistå 

dessa företags anställda med rådgivning och pensionstjänster. 

 

Den information som förvaltningsföretagen lämnar vid ett första kundmöte skiljer sig inte 

avsevärt mellan företagen. Alla har gemensamt att de informerar kunden om deras produkter och 

allmänt om premiepension. Hur företagen sedan följer upp första kundkontakten skiljer sig en 

aning mellan företagen. Om kunden tackar ja till förvaltningstjänsten går företag A igenom en 

lämplighetsprövning och riskbedömning av kunden och tar reda på vilken profil kunden bör ha 

på sitt sparande. Företag B och C följer upp första kundkontakten genom att skicka ett 

informationsbrev till kunden. B återkopplar därefter via telefon cirka två veckor efter brevet har 

skickats. Det är i detta samtal som det framgår om kunden tackar ja till tjänsten eller inte. 

Företag D:s blivande kunder får information av banktjänstemannen gällande 

förvaltningstjänsten och premiepension. Om kunden väljer att ansluta sig till D får de ett antal 

handlingar med sig gällande produktblad, förvaltaravtal, allmänna villkor, autogirosblankett samt 

försäljningsvillkor. Företag E följer upp den första kundkontakten med att skicka 

förköpsinformation och kundavtalet till kunderna. Sedan godkänns avtalet då kunden lämnar 

personnummer och sin personliga kod till pensionssystemet, på samma sätt som avtalet godkänns 

för de flesta andra företag.  Företag F menar också att samtalen med kund över telefon spelas in 

och avtalet godkänns muntligt, och därefter lämnar kunden sin personliga kod som bekräftelse 

för att förvalta deras konto. Företag G:s uppföljning sker genom ytterligare ett par, tre 

telefonsamtal utöver det första för att få kunden att betala årsavgiften. Detta är något som sedan 
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arkiveras. Om kunden vill teckna tjänster som företag H erbjuder finns det allmänna villkor där 

placeringsreglementet står. I det finns det uppgifter om vad kunden kan förvänta sig för innehåll i 

de olika portföljerna, till exempel andelen aktiefonder respektive räntefonder, samt till vem varje 

portfölj är lämplig. Företag I har löpande kundmöten och uppföljningar. De har ett möte för att i 

möjligaste mån försöka sammanställa bilden av kunden, detta sker inte bara på eget initiativ utan 

på grund av lagstadgade krav för faktainsamling.  

 

6.1.2 Utredning av kundens livssituation 

Angående hur mycket resurser som Företag A lägger ned på att utreda kundens livssituation 

menar intervjupersonen att;  

 

”… hela finansbranschen är väl ganska likvärdig på det sättet att man gör ju en, men ingen 

supergrundläggande analys.”  

(Intervjuperson A, 2011-02-25) 

 

Företaget har ett antal frågor som berör hur gammal individen är, vad denne har för typ av 

sparande, vilka risker individen är beredd att ta, vilken erfarenhet personen har av förvaltning 

och så vidare. Detta gör företag A för att kunna placera in kunden i ett av totalt fem fack 

beroende på vilken risknivå kunden har. Sedan menar A att kunden själv kan ha önskemål om att 

ta högre risk, och då flyttar de upp kunden till en högre risknivå. Kunden får själv bestämma 

risknivå, det är dennes beslut, men företaget kan avråda kunden om de inte anser att produkten är 

lämplig för denne.  

 

Företag B möter endast kunden i telefonen och anser att det skulle bli alldeles för dyrt att utreda 

kunders livssituation. B menar att det skulle kosta alldeles för mycket pengar att hålla på med det 

i exempelvis två veckor.  

 

Kundernas ålder är viktigt att ta in för företag C eftersom de behöver personnumret för att 

tjänsten ska gå att genomföra, därmed frågar de alltid om kundens ålder. Så länge företaget anser 

att kunden har pengar på premiepensionskontot och det inte är alltför lite, minst 10 000 kronor, 

kan deras tjänst motiveras och är värd att ha. Har kunden mindre pengar än så menar C att 
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avgiften blir alldeles för stor del av det som förvaltas. Därmed lägger företag C inte ner mycket 

tid för att se vad individen har för arbete och så vidare och anser heller inte att det är viktigt. C 

anser att den årliga avgiften för tjänsten är så pass låg att den inte påverkar den allmänna 

ekonomin. C menar dessutom att premiepensionen är en sådan liten del av pensionen att det inte 

finns någon anledning att förvalta kapitalet försiktigt. I ‖worse case‖ scenario skulle företag C 

kunna vara de sämsta förvaltarna och värdet går ner till noll. Men då har kunden ändå 

86,45 procent av sin pension menar intervjuperson C. 

 

Företag C har endast en portfölj och gör därmed inte en analys huruvida portföljen passar 

kunden. Det handlar mer om att hitta kunder som passar för portföljen.  

 

”Vi har ju bara en portfölj så att vi gör ju ingen särskild analys om den här portföljen skulle 

passa den här kunden bättre eller inte, utan det handlar mer om kunden passar förvaltningen.”  

(Intervjuperson C, 2011-03-15) 

 

Huruvida kunden passar förvaltningen tittar företaget upp då de ringer personen första gången. 

Potentiella kunder är upp till 55 år, vilket innebär att de har minst tio år kvar till normal pension. 

Företaget anser att det är rätt med en mer offensiv förvaltarstil för samtliga potentiella kunder.  

 

Intervjuperson D tror att kundernas behov identifieras i ett samtal mellan rådgivare och kund. 

Företaget har ett begränsat utbud av produkter och valet vilken portfölj kunden placerar 

premiepensionen i grundar sig, enligt intervjuperson D, på riskpreferens och placeringshorisont. 

Om kunden exempelvis har mer än fem till sex år kvar till pensionen brukar kunden välja den 

portfölj med högre risk om den inte har några andra riskpreferenser. Det är kunden som väljer 

portfölj, men intervjupersonen tror att rådgivaren på banken har ett relativt stort inflytande över 

vilken portfölj kunden väljer i slutskedet. Det här inflytandet, säger intervjupersonen, kommer av 

att kunden ibland inte har den finansiella kunskapen vilket oftast leder till att en diskussion 

mellan rådgivaren och kunden uppstår. Men det är kunden som väljer i slutskedet, tillägger D. 

Enligt intervjupersonen kan inte kunden göra ett felaktigt val i och med att de två alternativen 

som företag D erbjuder har i jämförelse med sina konkurrenter en förhållandevis låg risk. Skulle 

det vara tal om att avråda kunden ligger det hos banken att göra det och inte företag D:s uppgift. 
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Intervjuperson E menar att de på företag E inte är rådgivare och att det inte är någon personlig 

rådgivningstjänst som de erbjuder. E menar också att premiepensionen inte påverkar kundens 

livssituation. Företag E identifierar inte kundens behov och preferenser eftersom företaget inte är 

rådgivare utan de berättar för kunden vad de kan erbjuda och därefter får kunden själv välja att 

anta erbjudandet eller inte. 

 

”Återigen så är det ju inte rådgivning vi håller på med utan vi berättar vad vi har. Och sen får 

kunden själv välja eller säga; jag vill ha det här eller inte.” 

(Intervjuperson E, 2011-03-09) 

 

Eftersom företag E, enligt intervjupersonen, inte kan ge råd till någon kund kan de heller inte 

avråda kunden om ett alternativ inte skulle överensstämma med kundens riskpreferenser och 

behov. Företaget upplyser däremot kunden om de inte tycker att kunden är lämplig för ett visst 

alternativ, men i slutskedet är det ändå kunden som väljer.  

 

Intervjuperson F menar att de gör mycket behovs- och problemanalys av kunden för att 

identifiera dennes kunskap, var den befinner sig idag och vad den hittills har gjort med sitt 

kapital. Efter detta kan företaget presentera en passande produkt för kunden. Även om det är 

samma för många kunder, menar F att portföljen kan betyda olika för olika kunder och ge olika 

lösningar beroende på kundens problem. Företag F avråder kunder som de anser exempelvis har 

för lite på sitt premiepensionskonto för att köpa deras tjänst. De försöker även påverka och 

avråda kunden om till exempel en ung kund vill placera i det portföljalternativ som har låg risk. 

 

”Det är en sak om en kund skulle diskutera hela sitt sparande med oss; privat, avtal och 

premiepension. Då får vi gå in på djupet och verkligen titta på den ekonomiska situationen, men 

om det bara är premiepension går vi inte in så djupt utan då har vi allmänna frågor för att 

utvärdera risknivå.” 

(Intervjuperson F, 2011-03-15) 
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Företag G har försökt att vara tydlig på sin hemsida om sin tjänst och G menar att det bästa av 

alla världar vore att de knappt skulle ha någon telefonsupport utan att allt ska ske via Internet, 

men riktigt så bra är det inte idag tillägger G. Företag G:s utredning av kunden är en kombination 

av att företaget upplyser om tjänsten och produkterna samt att kunden själv bockar för, precis 

som när du köper en flygbiljett, att villkoren accepteras. I villkoren framgår risken väldigt 

tydligt, enligt intervjupersonen. För att identifiera kundernas behov och preferenser upplyser 

företaget om information som återfinns på hemsidan samt ställer frågor till kunden. På företag 

G:s hemsida finns det en ruta, när kunden registrerar sig, där kunden ska kryssa i om den har 

tagit del av de dokument som finns att läsa, där ingår bland annat G:s lämplighetsbedömning
117

. 

Det är med andra ord kunden själv som avgör huruvida tjänsten är passande eller inte. 

 

I företag H är det en rådgivningsfunktion som sköter utredning av kunden. Självklart går de 

igenom kundens förutsättningar menar H, men vissa av sakerna blir inte lika relevanta då det 

gäller premiepension i och med att kapitalet är låst. Kunden sätter inte in några pengar och det 

finns heller ingen alternativ användning av medlet. Det är kunden som bestämmer vilken portfölj 

den ska placera i. H kan rekommendera en lösning till kunden baserat på de riskfrågor som de tar 

fram och därefter försöker matcha kundens preferenser och tidshorisont med en portfölj. 

Intervjuperson H tror att rådgivarna kan avråda kunden genom rekommendation men att det då 

måste dokumenteras. De kan mer tydligt avråda om kunden har för lite kapital i sitt sparande för 

att det ska vara motiverat att ha tjänsten på grund av dess avgift. 

 

I företag I sker identifiering av kunden i samarbete med en rådgivningsfunktion på företaget. 

Den går ut på att identifiera kundens risknivå, behov av avkastning, långsiktighet, horisonter, 

riskaversion eller andra saker som blir emotionella. Detta är viktigt att göra menar I men tillägger 

att det inte sker specifikt för premiepensionsförvaltningen. Företaget levererar liknande 

förvaltning på många sätt vilket innebär att premiepensionsförvaltningen sker på samma sätt som 

förvaltningen av tjänstepension eller förvaltningen av en stiftelse. Det innebär att 

riskdefinitionerna sker på ett högre plan än inom premiepensionssystemet och utförs därmed 

väldigt grundligt. I rådgivningen, där kunden riskklassas, avgörs i vilken portfölj kunden ska 

placera sin premiepension. I rådgivningen kommer de överens om vilken nivå kunden har valt. I 
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de fall där kunden har valt en annan risknivå än vad de gemensamt har kommit överens om 

dokumenteras detta då avrådningsplikten gäller. Eftersom merparten av I:s kunder har långt 

sparandeperspektiv hamnar de flesta kunder i de portföljerna med en längre horisont. 

 

6.2 Förvaltning av premiepension 

I följande avsnitt presenteras intervjuföretagen och dess respondenters förvaltning av 

premiepension gällande portföljalternativ, policydokument, portföljvalsprocessen, transaktioner 

samt utvärdering av förvaltningen.  

 

6.2.1 Portföljalternativ 

I diagrammet nedan, figur 6.2, presenteras en sammanställning av antalet portföljalternativ som 

respektive företag erbjuder inom premiepension. Därefter följer mer detaljerade beskrivningar av 

företagens portföljfamiljer. 

 

 

Figur 6.2 Diagram över antal portföljalternativ respektive företag erbjuder. 

 

Företag A har fem huvudalternativ som ligger i en riskskala från låg till hög risk. Därutöver har 

de en kompletterande miljöetisk portfölj som står utanför riskskalan och är konstruerad på ett 

annat sätt. A har en ansvarsportfölj för att kunderna efterfrågar det och de vill vara hyggliga att 

erbjuda det. Portföljen med högst risk har den längsta tidshorisonten hos företag A eftersom 

svängningarna är störst i och med hög risk. Intervjuperson A hävdar att lågriskprodukter är 

relativt lika hos alla aktörer, det ingår räntefonder men inga aktieinnehav samt i 

högriskalternativet innehåller bara aktiefonder. Men med tanke på premiepensionssystemets 
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omfattning, där det enligt person A inte går att investera i hedgefonder och europeiska fonder, 

har företaget bara att spela med räntebenet och aktiebenet. Företag A har delat upp aktiedelen i 

olika risknivåer på fonderna för att även variera den risken.  

 

Företag B erbjuder en portfölj inom premiepension som baseras på en av dess traditionella 

portföljer inom fondförvaltningen. Strategin för denna portfölj är en momentumstrategi, vilket 

innebär att de ändrar portföljinnehavet efter marknadssituationerna. Intervjuperson B poängterar 

att under år 2008 gick konkurrenternas portföljer ner med 30 till 40 procent medan deras portfölj 

hade en minskning med 13 procent. 

 

Företag C erbjuder en portfölj, vilken är en högriskportfölj. Den har potential att gå in 

100 procent i en enskild fond om förvaltarna skulle välja det. Förvaltarna på företag C har 

väldigt vida mandat där de kan placera i allt från hundra procent i korträntefonder till hundra 

procent i aktier eller hundra procent i högriskfonder.  

 

Intervjuperson D menar att de har ett relativt begränsat utbud av produkter, med tre olika 

portföljalternativ. Dessa ligger på riskskalan hög, medel och låg risk. Enligt intervjuperson D har 

portföljerna en stor riskspridning. Den portfölj som har hög risk består av 25 procent 

tillväxtaktier, 25 procent svenska aktier samt 50 procent globala aktier. Portföljen med låg risk 

innehåller 70 procent räntepapper i normalläget, vilket enligt intervjuperson D innebär att den 

nästan enbart är anpassad till personer som är nära pensionen eller har gått i pension. 

Lågriskportföljen kan även rikta sig till personer som förväntar sig att aktiemarknaden ska vika 

ner och vill söka skydd. D tillägger att lågriskportföljen är ett udda alternativ, vilket innebär att 

det egentligen bara är två alternativ som kunderna väljer mellan; hög- respektive 

medelriskportföljerna. Kunden gör oftast valet mellan portföljerna och i 70 procent av fallen 

väljer kunden den portfölj med högre risk. Företagets högriskportfölj har betydligt lägre risk än 

konkurrenternas mer offensivare produkter eller Sjunde AP-fonden. 

 

Företag E erbjuder två portföljer och en tredje med en tvist. En portfölj har hög risk och en 

portfölj är mer ‖stabil‖. Förvaltningsinriktningen är hundra procent flexibel, vilket innebär att 



DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AV PREMIEPENSION I PRAKTIKEN 

 

41 

portföljerna kan innehålla hundra procent i räntor, aktier eller något annat som företaget tycker är 

lämpligt.  

 

Företag F har fyra portföljalternativ till sparare av premiepension; en låg-, en medel- och en 

högriskportfölj samt en etisk portfölj. Lågriskalternativet är tänkt för kunder som börjar komma 

upp i åldern, när kunden vill ‖trygga hem sitt kapital‖ och har därmed maximalt sju år kvar till 

pension. Medelrisksportföljen har en placeringshorisont på ungefär tjugo år och 

högriskalternativet har en placeringshorisont på mer än tjugo år. Andra faktorer som påverkar 

beslutet om vilken portfölj som kunden placerar i är om kunden har något övrigt sparande, vilken 

riskprofil kunden har samt kunders olika filosofier kring varför de ska ha en viss portfölj.  

 

Företag G har tre portföljalternativ samt ett ‖självval‖ där kunden själv kan sätta ihop sin 

portfölj. De tre portföljerna har risknivåerna låg, medel och hög risk. Det är olika fonder i 

portföljerna beroende på risknivån. Självvalsportföljen kommer till genom att G har gjort tjugo 

kategorival och tagit fram den bästa fonden i respektive kategori angående exempelvis länder 

och branscher. Kunden går in och tittar vilken fond eller kategori denne vill ha och då tar G fram 

den fond som företaget tycker är bäst. Vilken portfölj som kunden placerar i beror på hur 

gammal kunden är och vilken risk den vill ta.  

 

Företag H har för tillfället sju portföljer men de säljer aktivt sex av dem. Dessa är indelade 

parvis utifrån risknivåerna låg, medel och hög risk. Båda portföljerna i paret är rent taktiskt och 

strategiskt lika i förhållandet aktier och räntor. Skillnaden är att den ena portföljen i paret har 

egenskaper av etik och miljö, det vill säga de underliggande fonderna uppfyller 

Pensionsmyndighetens kriterier för etik. Fördelningen av kunder mellan de olika portföljerna är 

övervägande mot de med högre risk. Alla portföljer har fem fonder men de innehåller olika 

proportioner av aktier och räntor, i övrigt ser de likadana ut och har samma underliggande 

fonder. Tidigare har företaget haft en räntefond och fyra aktiefonder men nu har de i stället en 

blandfond som tar hela räntebenet och delar av aktieexponeringen. Den sjunde portföljen ser lite 

annorlunda ut då den i grundläget alltid har hundra procent aktier och den följer en 

momentumstrategi.  
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Företag I har tre olika portföljalternativ för premiepensionssparande. De tre portföljerna har 

risknivåerna medel, hög och mycket hög risk. Det är samma placeringsstrategier i samtliga tre, 

det vill säga alla portföljer är skapade utifrån ett placeringshorisontperspektiv. Strategin är 

baserad på den risktolerans som en kund kan ha. Så länge risken balanseras får det betalat för sig 

i högre avkastning. 

  

6.2.2 Policydokument 

Företag A har policydokument på två olika nivåer, där det ena är ett de kommunicerar till 

kunder om hur förvaltningen och hur normalallokeringen i en normal marknad ska se ut. Det 

andra är ett internt dokument som är mer detaljerat om hur förvaltningen och mandaten ska vara. 

Det interna är ett stramare regelverk som är mer snävt och det ser olika ut för de olika 

strategierna. Förvaltarna kan avvika maximalt fem procent från normalallokeringen och vill 

förvaltaren avvika mer måste den föreslå det för placeringskommittén. 

 

Företag B:s policydokument går ut på att de gör en fondanalys där de betygsätter fonder utifrån 

färger. Alla betygsfärger utgår från hur bra förvaltningen har gått historiskt sett. Förvaltarna på 

företag B har ingen frihet utan det är den verkställande direktören på kapitalförsäkringar som 

bestämmer hur förvaltningen ska ske.  

 

Företag C har inget policydokument som styr förvaltningen eftersom de har en vid förvaltning. 

De har ingen detaljstyrning av förvaltarna utan det är hur fondvalsprocessen går till som de har 

kontroll över. Företaget har en huvudförvaltare som i slutskedet bestämmer hur förvaltningen ska 

ske. 

 

Företag D har inget policydokument som styr förvaltningen utan de har en risknivå som kunden 

investerar i och förvaltarna väljer då fonder utifrån den valda risknivån. Förvaltarna kan sedan 

göra avvikelser från riskmandatet på upp till tjugo enheter, men det ska vara extrema fall om de 

ska avvika så mycket. De måste dessutom alltid ha fem fonder och alltid globala och svenska 

aktier som ett inslag i portföljerna.  
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”Nej, vi har inget policydokument som styr förvaltningen utan vi har ju då en risknivå som 

kunden investerar i och vi väljer fonder utifrån den valda risknivån.” 

(Intervjuperson D, 2011-03-09) 

 

Inom företag E har förvaltarna stor frihet. Intervjupersonen har en filosofi om att förvaltarna ska 

förvalta fullt ut.  

 

Företag F har ett policydokument. De har en placeringskommitté som består av fyra personer 

dedikerade för premiepension och som arbetar heltid med att bland annat att analysera fonder. 

De olika strategierna som kommittén följer är indelade i stegen marknadsanalys, segmentanalys, 

subanalys, portföljkomposition, verifieringsprocess samt efter fondbytet
118

. Förvaltarna är inte 

fria men det är de som har tagit fram strategierna. När förvaltarna analyserar går de ‖utanför 

mandaten‖ men när de sedan ska sätta ihop portföljer har de en viss struktur för att inte glömma 

något. 

 

Företag G har ett policydokument, som de har visat för Finansinspektionen eftersom de har 

värdepapperstillstånd. Mandaten innebär att förvaltarna har tre olika index som de går efter när 

det gäller de tre portföljerna. Förvaltarna, som är tre till antalet, får hålla sig inom dessa mandat. 

Intervjuperson G menar att förvaltarna har stor frihet i sin förvaltning och så länge som de har 

visat upp en bra avkastning är det ett arbete under ansvar. Förvaltarna har vissa givna ramar för 

vad de måste göra men de kan ta ut svängarna ganska mycket. 

 

Företag H har ett placeringsreglemente som är internt och de har allmänna villkor som de 

publicerar på hemsidan. Förvaltarna har vissa begränsningar så till vida att de inom varje aktie- 

och ränteregion kan över- eller undervikta portföljen med vissa procentsatser. Från den 

grundfördelning som de har kan de gå upp eller ner 25 procentenheter. Detta policydokument 

kommunicerar företaget ut till rådgivare.  

 

Företag I har ett policydokument som innehåller relativt väl definierade beskrivningar hur deras 

process och mandat ser ut samt de avvikelser som förvaltarna kan ta och inte ta. Förvaltningen är 
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beskriven relativt i detalj men förvaltarna har en stor frihetsgrad inom vissa områden. Företaget 

anser att förvaltarna har fina kompetenser men de har en förvaltningsprocess som inte bara 

ingriper deras egen förvaltning utan de köper även in tjänsten externt, vilket gör att vissa 

komponenter inte styrs av deras förvaltning. 

 

6.2.3 Portföljvalsprocessen 

Företag A har en relativt väl diversifierad normalfördelning hur fonden ska se ut där det är 

angett hur mycket räntor respektive aktiefonder portföljen ska innehålla. Utöver detta har 

företaget en ungefärlig fördelning på aktiebenet, exempelvis 30 procent i globala fonder, tio 

procent i tillväxtmarknadsfonder. I processen tittar de först på normalfördelningen, om de ska 

ligga kvar i portföljerna som de gör eller ändra. Därefter går de ner på fondnivå och tittar vad 

Pensionsmyndigheten erbjuder och försöker hitta de bästa fonderna. Detta sker utifrån prestation, 

risknivå, vem som förvaltar, vilket fondbolag det är, hur stort det förvaltade kapitalet är, avgifter, 

inriktning på fonden samt hur relationen och förtroende med förvaltaren och fondbolaget ser ut. 

 

Företaget B säger sig ha en väldokumenterad investeringsprocess som utgår från deras 

policydokument och betygsfärger. Något de tittar på i synnerhet är hur fonderna har presterat i 

sämre tider, till exempel år 2008. Intervjupersonen menar att det inte är speciellt säkert att en 

fond går väldigt bra under sämre tider. Men intervjuperson B menar att om fonden har haft en 

ganska liten minusprocent i förhållande till vad övriga konkurrenter inom samma typ av marknad 

har haft, innebär det att det är en väldigt bra fond. Detta är den typ av fond som företaget sedan 

väljer. Därefter tillägger B att om en fond under nästa kvartal får ett sämre betyg tittar de på en 

annan fond som har ett högre betyg inom samma typ av segment och väljer den i stället.  

 

Företag C har en portföljvalsprocess som sker kontinuerligt genom att de börjar uppifrån med 

att titta vilka regioner, branscher och marknader som är intressanta och har potential. Efter att de 

har identifierat dessa går de ner på fondnivå och tittar på vilka fonder de tror kommer prestera 

bäst inom den branschen eller regionen.  

 

Företag D har fyra huvudsakliga beståndsdelar i sina portföljer; tillväxtmarknadsfonder, 

Sverigefonder, globalfonder och räntefonder. Utifrån dessa fyra gör de en undersökning där de 
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tittar på alla globala fonder i premiepensionssystemet, alla tillväxtmarknadsfonder, alla 

Sverigefonder och alla obligationsfonder. De tittar på historisk data, fondens risk och historisk 

data under olika mätperioder på fem, tre och ett år. De försöker även titta på hur fonderna har 

hanterats på bull- respektive bearmarknader
119

, och när det är kraftiga uppgångar respektive 

nedgångar. Därefter har de ett samtal med förvaltarna av fonderna. Företaget gör en due 

diligence
120

 för att se att fondbolaget har en bra organisation, en fungerande struktur, att det är 

tillförlitligt och att det har en bank som säkrar tillgångarna. De tittar även på om fondbolaget har 

en process som fungerar och att det är samma förvaltare som har förvaltat fonden från början. 

När de har utfört dessa åtgärder och hittat ett antal kriterier lämnas dessa till kommittén, som 

består av ett antal interna och externa personer, som godkänner fonden och placerar den på deras 

interna fondlista. Därefter handlar det för analytikerna och förvaltarna om att para ihop de olika 

regionerna och olika fonder samt titta på vilka förvaltarstilar dessa fonder har. De arbetar då i de 

fyra dimensionerna värdesförvaltare, tillväxtförvaltare samt små- respektive storbolagsförvaltare. 

Företaget försöker hitta en bra diversifiering mellan de olika regionerna och olika stilarna så att 

det över tiden får en jämnare avkastning med en diversifierad överavkastning och ett diversifierat 

alfa. 

 

Företag E har en top-down process. De tar till en början en makroekonomisk syn i beaktande 

där hänsyn tas till ekonomiska situationer såsom tillväxt, politik och ränteläget. Därefter ser 

företaget till om det inträffar händelser som påverkar förändringar och sedan, som tredje fas, vad 

som kommer att ske på marknaden. 

 

Företag F:s portföljvalsprocess följer den strategi som tidigare nämnts, det vill säga de följer 

stegen marknadsanalys, segmentanalys, subanalys, portföljkomposition, verifieringsprocess samt 

därefter fondbytet. När det börjar komma indikationer på att deras portfölj inte är hundra procent 

optimerad mot marknaden börjar placeringskommittén att analysera. Lågriskportföljen kräver 

inte lika mycket arbete som de med högre risk. Analyserna är samma för alla portföljer men de 

använder analyserna på olika sätt beroende på portfölj. 
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Portföljvalsprocessen i företag G börjar med ett genomgående möte varje vecka där de har en 

genomgång av makroekonomin globalt sett. Därefter tittar de på respektive regioner och utifrån 

det ser företaget till fondvalen, vilka fonder de tycker ser bäst ut.  

 

Företag H har generellt sett vissa förutspecificerade områden eller regioner de investerar i och 

inom respektive region försöker de att kvantitativt gå in på vilka fonder som motsvarar vad de 

vill ha. Företaget gör en kvantitativ undersökning på fondbolagen för att se om de gör som de 

säger och att detta passar i H:s förvaltning. Företaget tittar även på hur fondens avkastning varit 

men det betyder inte allt. Därefter gör företaget en kvalitativ bedömning av förvaltaren. De gör 

en due duligence på fondbolaget bakom fonderna och organisationen. Genom den tittar de på om 

det är en bra bakomliggande organisation, om det finns risk att någon stjärnförvaltare kommer att 

lämna fonden och om det i sådant fall kommer leda till att hela förvaltningen rasar samman. 

Utifrån dessa bedömningar försöker företaget säkerställa att de inte kommer välja någon av de 

sämsta fonderna utan en av de bättre fonderna som ligger topp fem eller tio i sin kategori hela 

tiden. Företaget ser även till att vara hyfsat långsiktig i detta typ av urval. Om de skulle behöva 

byta fonder ofta ser intervjupersonen det som ett kvitto på att deras process inte är bra och att de 

valt fel fonder. Företaget har en liknande strategi för samtliga portföljer förutom att tre av dem 

undersöks för etik och miljö samt den sjunde portföljen som helt skiljer sig genom 

momentumstrategin. 

 

Företag I har tre processer där den första processen fastställer den strategiska allokeringen på 

lång sikt. Den strategiska allokeringen har företaget årlig översyn av samt översyn vid större 

händelser som sker i världen. Därefter har de två delar, dels den taktiska allokeringen som är 

vikten mellan risk och icke risk, det vill säga mellan aktiemarknad och icke aktiemarknad. Den 

andra delen är en regional allokering mellan olika områden där de dessutom tittar på var i cykeln 

de befinner sig. Dessa delar köper de från leverantörer som levererar extern makroanalys. Detta 

använder företaget som input parallellt med att de gör urval av respektive produkter. Företag I 

har en process för att utvärdera och välja ut vilka fonder som de ska investera i. Företaget köper 

tre analyser, både kvantitativa och kvalitativa, från tre olika utvärderingsföretag. Detta är basen 

för deras beslutsprocess där deras egna förvaltare tar de sista besluten gällande vilka analyser 

som ska användas. Det handlar inte bara om att hitta de bästa fonderna vid varje tillfälle utan de 
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ska också hitta de fonder som rent portföljmässigt passar ihop för att inte få motverkande 

effekter.  

 

6.2.4 Transaktioner 

Hur ofta företag A gör transaktioner i portföljerna beror på vad det är för typ av marknad. De 

utför maximalt tio transaktioner per år och då är det oftare omviktingar i fonderna än byten av 

fonder. Intervjupersonen tillägger även att om det kommer in en ny kund blir det också 

transaktioner i systemet eftersom de säljer kundens tidigare innehav och köper enligt företag A:s 

portfölj. Det finns ingen rebalanseringspolicy i företag A och förvaltarna har inga begränsningar 

på hur många fondbyten de får göra, men det är sällan de byter fonder. Företaget byter 

Sverigefond ungefär vart femte år. 

 

Enligt intervjuperson B är det svårt att säga hur många fondbyten som sker per år genom 

förvaltningen i företaget. Det beror på att de faktorer som påverkar transaktionerna är beroende 

av hur marknaden utvecklas. Företaget utför ungefär nio till tio byten per år. Transaktionerna 

utlöses av flera faktorer, där en av de viktigaste faktorerna är riskkontrollen. Företaget har daglig 

uppföljning av just viktningen mot aktiefonder, exempelvis ser företaget till hur utvecklingen är i 

respektive land de placerar i. Utifrån detta kan de sedan besluta när de ska göra transaktioner för 

att bland annat sänka risken i kundernas portföljer. Andra faktorer som triggar transaktioner kan 

vara allt ifrån fondanalys till uppdaterad marknadssyn. Intervjuperson B säger även att byten av 

fonder inte är vanligt utan oftast sker en omviktning där de sänker eller höjer innehavet i 

respektive fond. De har bland annat en penningmarknadsfond, som de anser är en väldigt säker 

fond, i portföljen som de kan sänka och höja innehavet i beroende på hur volatil marknaden är. 

Det vill säga, om marknaden är väldigt volatil ökar de innehavet i penningmarknadfonden och är 

marknaden mer säker sänker de innehavet i fonden och lägger mer pengar i aktier. På frågan om 

de har en rebalanseringspolicy svarar intervjuperson B att det är en liten kuggfråga men att de 

har en policy. De följer upp risken och allokeringen i portföljerna dagligen och en ombalansering 

sker i samband med ett normalt fondbyte. Företaget har ingen regelbunden ombalansering av 

portföljen utan alla transaktioner bottnar i ett beslut utifrån ovan nämnda faktorer. 

Rebalanseringspolicyn och faktorerna i transaktionerna går med andra ord lite hand i hand. 
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Företag C kan ibland byta fonder flera gånger under en månad och vid andra tillfällen kan det 

dröja mer än ett halvår mellan dessa byten. När transaktionerna sker beror på marknadsläget och 

om de är nöjda med innehavet eller inte. Intervjuperson C påpekar att de inte gör byten enbart för 

att kunden ska se att de är aktiva. Under ett standardår kan de genomföra fyra till tio fondbyten 

och i genomsnitt är det runt åtta byten per år. 

 

Företag D gör, utifrån ett genomsnitt från de senaste åren, ett tiotal förändringar i portföljerna på 

årsbasis. Det innebär att de antingen byter ut fonder eller viktar om fonderna i portföljerna. 

Företag D kontaktar alltid de underliggande förvaltarna och har diskussioner om och när ett byte 

passar dem. Det finns några huvudanledningar till vad som utlöser transaktioner i portföljerna. 

Dels lämnar företaget nästan per automatik en fond om en fondförvaltare väljer att lämna fonden. 

Intervjupersonen förtydligade att de investerar i människor, processer, förvaltare och inte i 

fondbolaget. Den andra huvudanledningen kan vara om det blir oro inom fondbolaget och en 

tredje faktor är om deras makrosyn förändras. Två ytterligare anledningar som kan utlösa en 

transaktion är om det tillkommer en ny fond i premiepensionssystemet som är mer attraktiv 

relativt den de redan har eller om den befintliga fonden inte har levererat den avkastning som de 

antog att den skulle göra. Företag D har ingen rebalanseringspolicy utan det sker automatiskt när 

de gör byten och eftersom detta sker nästan en gång per månad hinner det inte förändras så 

mycket under den tiden. 

 

För företag E utförs det normalt tio till femton transaktioner per år. Transaktionerna grundar sig 

i om något går dåligt eller när något inte längre rör sig som företaget tänkt sig. Företag E har 

ingen rebalanseringspolicy utan rebalansering sker automatiskt.  

 

Företag F genomför fondtransaktioner ungefär mellan fyra och sju gånger per år, vilket de anser 

är förenligt med ett långsiktigt sparande. Det som utlöser transaktionerna är beroende på 

marknaden och vad företaget kommer fram till i sina analyser. F har en rebalanseringspolicy, 

som består av exempelvis riktlinjer på hur många procent aktier räntepapper portföljerna ska 

innehålla, vilket kan ändras beroende på marknaden. Detta gäller inte högriskalternativet då den 

portföljen är offensiv och långsiktig.  

 



DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AV PREMIEPENSION I PRAKTIKEN 

 

49 

Intervjupersonen F tillägger att det finns en ytterligare aspekt kring transaktionerna och dess 

hantering vilken är att premiepensionssystemet är ett trögt system där det kan ta flera dagar att 

byta en fond. 

 

I företag G sker det i genomsnitt tre till fem byten per månad. Ibland är det mer och ibland 

behöver det inte vara något byte alls om börsen går sidledes, enligt intervjuperson G. 

Transaktionerna utgår från den bedömning som de gör för marknadsläget. Företagets 

rebalanseringspolicy innebär att förvaltarna måste se till att de konstant ligger inom sitt 

riskmandat, vilket kontrolleras vid varje möte. 

 

År 2010 hade företag H i genomsnitt 3,2 byten på samtliga portföljer och det inkluderar även 

momentumportföljen som byter fonder sex gånger per år. Omfördelningarna i portföljerna kan 

ske av olika anledningar, exempel via rebalansering, omviktning av en region mot en annan eller 

byte mellan aktier och räntor. Företag H har ingen fast riktlinje för rebalansering förutom för den 

momentumstyrda portföljen. 

 

Intervjuperson H påpekar angående transaktionerna att de som förvaltare inte sköter själva 

handeln utan de skickar fondbyten till Pensionsmyndigheten som sedan utför bytena genom sina 

system och sprider ut bytena på fondbolagen. Detta innebär, enligt intervjupersonen, att det blir 

svårare att ha kontroll över handeln.  

 

Företag I genomförde i genomsnitt 14,6 fondbyten under år 2010. Transaktioner i I:s portföljer 

kan utlösas om företaget till exempel får en omvärderad syn, såsom plötsliga händelser att en 

förvaltare eller ett förvaltningsteam slutar. Det kan även vara långsiktiga faktorer som att några 

av de produkter som företaget har investerat i inte går som förväntat. När I utför byten sker det 

alltid i dialog med de underliggande fonderna och de fondbolag som påverkas av transaktionen. 

Företaget har en rebalanseringspolicy där de emellanåt gör omviktningar, men det är inget som 

är styrt numerärt. Det är upp till förvaltarna att göra bedömningen huruvida de har en tro eller 

inte på den specifika fonden. 
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Även intervjuperson I tillägger angående transaktioner att förvaltningsföretagen inte själva äger 

transaktionshanteringen på grund av att de skickar in bytena via premiepensionssystemet. Av 

denna anledning vet företagen inte när bytena genomförs, vilket innebär att förvaltningsföretagen 

inte har kontroll över hela kedjan som vid traditionell förvaltning. 

 

6.2.5 Utvärdering av förvaltningen 

I företag A sker det en daglig utvärdering av förvaltningen genom att förvaltaren själv mäter sitt 

resultat och jämför med jämförelseindex. De har även flera möten med placeringskommittén där 

förvaltaren presenterar hur förvaltningen har gått, sin syn på marknaden samt förslag på 

förändringar och därefter får förvaltaren feedback från kommittén. Utöver detta rapporteras det 

till styrelsen sex gånger per år hur förvaltningen går, hur det går gentemot konkurrenter, 

jämförelseindex, det statliga alternativet och de genomsnittliga portföljerna i 

premiepensionssystemet. 

 

Företag B utvärderar förvaltarna på koncernnivå genom nöjdkundindex, NKI-undersökningar. 

Dessa använder de sig av både internt på alla avdelningar och externt för deras kunder. Enligt 

intervjupersonen är det bevisat genom dessa undersökningar att kunderna är väldigt nöjda med 

företag B. Gällande deras analyser och förvaltning utvärderas detta löpande för att se till att de 

håller bästa möjliga nivå på alla områden. Förvaltarna har även ett jämförelseindex som de ofta 

följer. B menar att förvaltarna har gjort sitt jobb om detta jämförelseindex överträffas på ett år. 

Då har de uppnått det som kunden i fråga är intresserad av, det vill säga att genomsnittet har 

överträffats och allt därefter är enbart positivt. Exempel på detta som intervjuperson tar upp var 

dels år 2008 när jämförelseindexet gick minus 22,8 procent och företagets portfölj gick minus 

13 procent, samt under år 2009 när jämförelseindexet gick upp med drygt 15 procent gick deras 

portfölj upp med nästan 22 procent. Detta anser de är bra sett till deras riskkontroll. Denna 

riskkontroll ger en begränsad uppgång precis som det ger en begränsad nedgång. 

Intervjupersonen säger att med detta i åtanke har företag B en mycket säker förvaltningstjänst. 

 

Utvärderingen inom företag C sker genom att de tittar på om portföljen går bra eller inte. Om 

den går bra är de nöjda med förvaltningen. Utvärderingen är en kontinuerlig process där de 

utvecklas och lär sig av sina misstag. 
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”Det är mer om portföljen går bra helt enkelt. Då är vi nöjda med förvaltningen. Det är inte 

svårare än så.”  

(Intervjuperson C, 2011-03-15) 

 

Företag D utvärderar förvaltarna kontinuerligt och arbetar i flera dimensioner. De tittar på 

värde- och tillväxtförvaltare, vilka de kategoriserar och mäter mot jämförbara index samt tar 

hänsyn till den risk som förvaltarna tagit. De använder framförallt Jensens alfa
121

 som nyckeltal 

vid utvärdering. De tittar på om förvaltarna har levererat den överavkastning jämfört med den 

risk som de har tagit och försöker därifrån utvärdera hur förvaltningsresultatet har varit.  

 

Utvärderingen i företag E sker genom att de framförallt jämför förvaltningen med MSCI World, 

och det är deras första mål att de ska lyckas slå det. Det andra målet är att slå Sjunde AP-fonden 

samt Stockholmsbörsen, eftersom det är den utvecklingen som kunderna tittar på. 

 

I företag F är utvärderingen av förvaltarna väldigt konkret enligt intervjupersonen, de ser till hur 

portföljerna går.  

 

”… man ser på portföljerna hur de går. Där kan man lätt mäta, går det bra för portföljen så har 

förvaltarna gjort ett bra jobb, och går det inte bra för portföljen har de inte gjort ett bra jobb. 

Det är ganska enkelt att mäta på det viset faktiskt.”  

(Intervjuperson F, 2011-03-15) 

 

Företag G utvärderar sig själva som förvaltare genom att mäta sin avkastning mot 

huvudkonkurrenterna och då främst Sjunde AP-fonden, vilken de använder som jämförelseindex.  

 

Företag H utvärderar sig själva dels internt genom att jämföra förvaltare mot ett jämförelseindex 

och dels externt genom att jämföra sig mot det statliga premiesparalternativet och andra 

förvaltare. De är dock medvetna om att jämförelser med andra förvaltare är nästan som att 

jämföra äpplen och päron. 

                                                 
121

 Jensens alfa mäter hur mycket avkastningen avviken från marknadsportföljen. 
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I företag I har en del av organisationen ett utvärderingsansvar, det är alltså inte förvaltarna själva 

som utvärderar förvaltningen. Denna del utvärderar och levererar rapporter på hur förvaltningen 

varit, vilka beslut som varit positiva och vilka som har varit negativa. De tittar även på de 

underliggande faktorerna vilket gör att de, enligt intervjupersonen, har en tämligen stor 

genomlysning för att få förklaringsvärdena varför det blir som det blir. 

  

6.2.6 Hantering av förvaltarrisker och operativa risker 

Företag A hanterar risker som är förknippad med förvaltningen via ständig kontroll och 

rapportering. Intervjuperson A menar att detta inte är någon garanti för att det ska gå bra, men 

tanken är att upptäcka fel sidor om det börjar gå åt fel håll. Intervjupersonen tror att det är en 

relativt bra struktur att de har personer med ansvar över förvaltarna som ‖håller dem i örat‖. 

Dock tillägger A att så länge förvaltaren håller sig inom de riktlinjer som är uppdragna har inte 

förvaltaren gjort något formellt fel. Det påpekas även att förvaltarens resultat blir bra på lång sikt 

genom att med noggrannhet följa upp och rätta till.  

 

Företag B använder avancerade analysmodeller för kontinuerlig omvärldsbevakning och 

utvärderingen i de enskilda fonderna. 

 

Förvaltare i företag C har väldigt vida tyglar och intervjuperson C menar att det i och med detta 

är svårt att gå utanför ramarna. Däremot har de kontinuerlig kontroll, kontinuerliga möten och 

diskussioner i gruppen gällande hur innehavet i portföljerna ser ut. Intervjupersonen tillägger att 

risker som ofta tas upp med förvaltningsföretag består i var pengarna ligger, men menar att detta 

inte är ett problem i premiepensionssystemet eftersom det inte går att ta ut pengarna ur systemet. 

I och med detta anser företag C att riskerna är betydligt lägre i premiepensionssystemet jämfört 

med vid klassisk diskretionär förvaltning.  

 

Intervjuperson D menar, liksom C, att företaget inte förvaltar pengarna direkt i 

premiepensionssystemet eftersom de ligger hos Pensionsmyndigheten. D menar därmed att det 

inte är företaget själv som kontrollerar risker med pengarna. När det gäller riskkontrollen av 

förvaltare gör företag D en due diligence-process där de träffar de förvaltare som de är mest 
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intresserade av. De undersöker då bland annat fondbolaget och fondstrukturen så att allt ser bra 

ut. De operativa systemmässiga riskerna handlar i företag D om att byten av fonder ska ske på ett 

strukturerat sätt och att alla kunder ska få byten. Denna tjänst, service av systemet samt 

uppföljning av kundbyten, har företaget outsourcat. Företaget själv gör sedan stickprov på ett 

hundratal kunder för att kontrollera att byten har gått igenom och att kunderna har fått den 

modellportfölj som företag D har valt. 

 

Företag E uttalar sig inte om förvaltarrisker och operativa risker. 

 

Företag F hanterar förvaltarrisker och operativa risker med hjälp av SWOT-analyser och 

uppföljning varje månad. Inom företag F är de anställda även mycket kritiska till sig själva för att 

hela tiden upptäcka hål och svagheter i sig själva och därmed hitta förbättringsmöjligheter. När 

frågan om hantering av operativa risker kommer upp har alltid företag F med någon från 

försäljningsavdelning, marknadsavdelning, ledningsassistent och styrelsen för att diskutera dessa 

frågor som de gör en gång i månaden.  

 

”Det är en gång i månaden som vi arbetar med våra risker.”  

(Intervjuperson F, 2011-03-15) 

 

Företag G har löpande kontroll av operativa risker och förvaltarrisker. De kontrollerar 

framförallt att förvaltaren håller sig inom sitt mandat så att de inte tar större risker än vad de får 

göra i respektive portfölj.  

 

Företag H har en investeringsprocess där de försöker minimera förvaltarrisker. Företaget har 

även en Compliance organisation
122

 som ser till att företaget följer investeringsprocessen inom 

de ramar företaget ger. Intervjupersonen menar att de operativa riskerna inte är lika stora inom 

premiepensionen men de som finns hanteras av företagets Compliance organisation.  

 

Intervjuperson I tänker på riskkontroll som regelefterlevnad och internrevision som är reglerat i 

lag. Detta är frågor som är relaterade till hur verksamheten bedrivs. Företaget har en fristående 

                                                 
122

 En compliancefunktion kontrollerar företagets regelefterlevnad och hjälper till med kontrollen i bolaget. 
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Compliance funktion och en outsourcad internrevision. Båda dessa rapporterar direkt till 

styrelsen och på det sättet hanteras alla dessa frågor utanför förvaltningsverksamheten.  

 

6.3 Finansiell teori 

6.3.1 Den finansiella teorins roll vid förvaltning 

Intervjuperson A menar att finansiell teori har betydelse för företagets förvaltning, men anser 

att sunt förnuft är den viktigaste egenskapen. Intervjupersonen säger att de inte är några 

renodlade teoretiker men de bygger upp scenarier och tittar på vad som kan hända angående 

exempelvis inflationsrisk och räntehöjningar. De försöker vara rationella och förstå vissa 

samband i de saker de ägnar sig åt. Intervjupersonen förklarar att för en högre risk får 

investeraren en högre förväntad avkastning och tar investeraren en lägre risk får denne också en 

förväntad lägre avkastning. Företag A försöker även alltid investera i fem fonder ur 

riskspridningshänseende, men tycker att det är i underkant för att få en bra riskspridning. De 

mäter volatiliteten på marknaden för att veta hur strukturen är på börsen och använder sig också 

av makroanalys.  

 

Finansiell teori är en ganska viktig faktor för företag B. I all förvaltning använder de sig av 

analys som grundar sig i någon finansiell teori, huruvida den finansiella teorin är ‖först eller sist‖ 

det vet inte intervjuperson B, men menar att den har ganska stor betydelse. Det som väger mest 

är företag B:s analys av förvaltningen. Inga beslut i företag B fattas på grundval av sunt förnuft, 

till exempel att de anser att ett beslut verkar mycket bra. Besluten kan i dessa fall modifieras i 

efterhand.  

 

För företag C spelar finansiell teori viss roll men är inte en huvudsaklig faktor. De tittar på 

korrelationer mellan fonder men har inte huvudfokus på detta utan de anser att det är mer 

betydelsefullt att se till marknadsprognoser. 

 

”Vi tycker att det är viktigare att trycka in de marknader som vi tror har potential framöver.”  

(Intervjuperson C, 2011-03-09) 
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Intervjuperson C ser en stor svaghet med finansiell teori när det kommer till att använda sig av 

historisk data. Denne menar att det är svårt att göra en bedömning av vad som kommer att hända 

framöver och menar att det är ganska lätt att stirra sig blind på de nyckelvärden som räknas fram, 

till exempel standardavvikelse och förväntad avkastning.  Det går med hjälp av detta att få fram 

en väldigt bra portfölj som har bra värden, men utan att tid har lagts på att utreda huruvida 

marknaden är övervärderad eller inte. Med dessa argument tror intervjupersonen på den strategi 

som företag C använder sig av genom att börja med att välja ut de marknader som de ser 

potential i framöver. Intervjupersonen anser att sunt förnuft är viktigt för att inte göra 

dumdristiga handlingar.  

Finansiell teori är grunden för företag D:s analyser. Den ansvarige förvaltaren inom företaget 

föreläser på en högskola om finansiella teorier och de anställda inom företaget försöker också 

följa med i den akademiska litteraturen. Intervjupersonen menar att mycket inom finansiell teori 

är grundläggande, exempelvis att mäta standardavvikelser och överavkastning som inte kräver 

avancerade uträkningar. Portföljsammansättning och portföljrisker är däremot finansiell ekonomi 

på högsta nivå. Intervjupersonen D tror även att sunt förnuft är mycket viktigt då det är lätt att bli 

fartblind. D menar att det är viktigt att ta ansvar för kundernas pension och reflektera över att det 

är människors pension som förvaltas och att det därmed är viktigt att bibehålla dennes kapital. 

 

Intervjuperson E menar att en lärdom efter finanskrisen år 2008 är att det är ett stort fel i 

finansiella modeller. Intervjupersonen säger att grunden i all finansiell teori är att det finns en 

riskfri ränta men menar att finanskrisen har bevisat att det inte längre finns en riskfri ränta. Den 

riskfria räntan har varit statsskuldväxlar, korta statsskuldväxlar eller i värsta fall 

statsobligationer. Men intervjupersonen menar att länderna har börjat gå omkull till höger och 

vänster och att det därmed inte finns någon riskfri ränta. Detta är ett inbyggt problem i själva 

teorin och ingenting som företag E tar hänsyn till när de gör placeringar. De skapar ingen 

effektiv front för att se om ett alternativ är bättre än ett annat och tar inte hänsyn till om 

placeringarna är korrelerade eller icke korrelerade; 

 

”Det tar vi inte hänsyn till utan det blir det blir sen i efterhand.”  

(Intervjuperson E, 2011-03-09) 

 



DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AV PREMIEPENSION I PRAKTIKEN 

 

56 

Intervjuperson E menar att de har en väldigt låg korrelation mot aktiemarknaden och att de på 

detta sätt lyckats bra, men att det inte är något de medvetet har sökt. Intervjupersonen anser 

däremot att sunt förnuft spelar en stor roll vid förvaltning.  

 

Företag F styrs inte av någon speciell teori och arbetar inte efter någon specifik modell. 

Intervjuperson F menar att den modell de använder idag kanske inte är bra i morgon och kan då 

ändra den på en gång. F tillägger att finansiell teori är grunden till allt och att den egentligen inte 

går att ändra på. När intervjuarna nämnde några av teorierna menar F att exempelvis risk och 

vilken avkastning en given risk kan generera är faktorer som de har i botten när de arbetar, men 

menar också att hänsyn måste tas till andra faktorer än finansiella teorier, som till exempel 

filosofi och psykologi. 

 

Intervjuperson G menar att finansiell teori är viktigt genom att en strategi läggs upp som sedan 

ska vara riktlinjer för förvaltningen. Det är företagets makrobedömning som ligger till grund för 

hur företag G gör sitt val i respektive fond. Intervjuarna nämner korrelation och intervjupersonen 

menar att det är en parameter företaget tar hänsyn till, med andra ord hur fonderna korrelerar 

med varandra samt standardavvikelse i respektive marknad och fond. Intervjupersonen anser att 

sunt förnuft alltid är viktigt men att finansiell teori väger tyngst. 

 

Företag H försöker konstruera portföljer som ska motsvara en så bra portfölj som möjligt för 

kunderna, givet vad företaget tror om risken och avkastningen i tillgångarna. Efter antaganden 

om risk och avkastning matchas detta med kundernas tidspreferens och risk för att konstruera en 

bra portfölj. Risken i portföljerna regleras genom förhållandet mellan aktier och räntor. Detta är 

grundläggande i portföljkonstruktionen, enligt intervjuperson H. Denne tillägger att sunt förnuft 

finns i bakhuvudet och bidrar med hur den finansiella teorin appliceras. 

 

Inom företag I:s förvaltning spelar finansiell teori relativt stor roll för företaget. 

Intervjupersonen menar att verksamheten baseras i grund och botten på de finansiella teorier som 

råder. Intervjupersonen menar att det nu är en brytningstid, vilket gör att de finansiella teorier 

som de lärt sig inte är riktigt applicerbara då vi har gått in i en annan marknadsvärld där det kan 

vara andra saker som kommer att gälla i högre utsträckning. Företag I har en relativt nära 
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koppling till den akademiska världen i vissa av sina beslutsprocesser, så finansiell teori finns där 

men intervjupersonen tillägger också att maggropskänsla och sunt förnuft är viktiga delar när 

förvaltarna väljer ut vilka bolag de ska göra investeringar i.  

 

6.3.2 Passiv och aktiv förvaltning 

Enligt intervjuperson A är en passiv fond en indexfond som investeras precis som index. Det 

görs inget i fonden och därmed kan den hålla låga avgifter och behöver inte ett förvaltningsteam 

och analytiker. En aktiv fond menar A är en fond som försöker gå bättre än index. A anser att 

både passiv och aktiv förvaltning är bra, och tillägger att om en person vill ha en fond som 

speglar index kan den köpa en indexprodukt. Och det motsatta om du om du vill ha en aktiv 

förvaltad fond med förvaltningsteam som är duktiga på att analysera för att välja ut de bästa 

bolagen. A menar att detta inte är någon garanti för att det ska gå bättre än index på kort sikt, 

men långsiktigt är tror A på att aktiv förvaltning är bra.  

 

Enligt intervjuperson B har passiv och aktiv förvaltning båda sina fördelar. Den aktiva 

förvaltningen kan vara bra enligt intervjupersonen för att specialanpassa förvaltningen till de 

krav som kunden har, exempelvis om kunden vill uppnå en viss risk eller att denne har 

begränsningar i sitt urval gällande exempelvis etik. Till passiv förvaltning räknar 

intervjupersonen den passiva portföljen hos exempelvis AP7 Såfa hos Pensionsmyndigheten som 

ofta är billig och fungerar väl för att sprida riskerna på en mogen marknad.  

 

Intervjuperson C anser att aktiv förvaltning är bättre än passiv förvaltning men menar att det 

egentligen handlar om hur en person är lagd. Om investeraren ska vara passiv genom att bara 

köpa en gång och sedan låta innehaven ligga så menar C att investeraren ska köpa något som ser 

ut att ha potential att växa de närmsta tio till tjugo åren. I dessa fall kan passiv förvaltning 

fungera, men C tror mer på aktiv förvaltning. C:s definition på aktiv förvaltning är att förvaltaren 

ska ha möjlighet att ändra fondinnehavet fler gånger om året. Enligt intervjuperson C har 

företaget oftast presterat bättre än sina konkurrenter och har även historiskt presterat bättre än det 

genomsnittliga premiepensionskontot. Därmed menar C att de har en bättre förvaltning än andra. 

 



DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AV PREMIEPENSION I PRAKTIKEN 

 

58 

Företag D:s grundtro är att det finns förvaltare som kan slå marknaden. Därmed menar D att det 

är aktiv förvaltning som över tiden ger det bästa resultatet. En indexfond kan vara ett alternativ 

till kunder som inte gör någon egen investeringsbedömning och då avgifter är en stor del av 

kakan. Intervjupersonen menar att många bankfonder är indexfonder med en avgift på. Om D 

skulle välja mellan dessa två strategier förespråkar D passiv förvaltning, men är generellt mycket 

för aktiv förvaltning. D menar att de konkurrerande premiepensionsförvaltarna har varit duktiga, 

men att de själva har varit extremt framgångsrika. 

 

Enligt intervjuperson E handlar passiv förvaltning om att ha en indexfond medan aktiv 

förvaltning handlar om att byta mellan olika aktier för att få en annan utveckling som inte följer 

index. Företag E har aktiv förvaltning men tar inte hänsyn till om en kund gillar en specifik aktie 

bättre än någon annan. E menar att det i slutändan handlar om en kostnadsfråga.  

 

Intervjuperson F anser inte att passiv förvaltning bör få finnas på världskartan. F menar att 

varje människa som köper någonting måste gå tillbaka och titta vad den gjorde bra eller om det 

går att göra bättre. Företag F förespråkar aktiv förvaltning och menar om kunden inte har tid att 

själv analysera exempelvis risk och hur många fonder denne ska ha, lämna då över det till 

företag F så gör de jobbet. Enligt F har företaget uppvisat ett bättre resultat än sina 

branschkollegor och menar att detta beror på att de jobbar med sin placeringskommitté. 

 

”… jag anser att passiv förvaltning inte ens borde finnas på världskartan.”  

(Intervjuperson F, 2011-03-15) 

 

Intervjuperson G anser att aktiv förvaltning är viktigt men menar samtidigt att det pågår en 

diskussion om hur aktivt företag ska vara i sin förvaltning med tanke på bland annat massbyten. 

G ser att företaget har bättre förvaltare än konkurrenterna genom att avkastningen för år 2005 har 

legat mellan de två eller tre bästa över tiden och menar därmed att företaget lyckats väldigt bra. 

 

”… tittar man på avkastningen för 05 så ligger vi bland de två tre bästa över tiden, så där har vi 

lyckats väldigt bra då.” 

 (Intervjuperson G, 2011-03-17) 
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Intervjuperson H tror att det finns utrymme för både aktiv och passiv förvaltning. Det har att 

göra med vad man har för tro om marknaden. Tror man att det finns förvaltare som kan ge 

överavkastning över tiden är det bättre med passiv förvaltning och betala mindre. H är positiv till 

båda strategierna och tror att de fungerar som komplement till varandra. 

 

Intervjuperson I menar att både aktiv och passiv förvaltning är väsentliga. Ju mer passiv 

förvaltning som finns desto mer utrymme finns för de aktiva förvaltarna att överprestera 

marknaden i sin förvaltning. Men om det endast skulle finnas passiv förvaltning skulle det inte 

längre finnas en investeringspsykologi. Utifrån ett avkastningsperspektiv är det viktigt att både 

aktiv och passiv förvaltning finns och I menar att de använder båda i sina urval då de placerar.  
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7 Granskning av förvaltningstjänster inom premiepension 

I detta kapitel kommer den empiri som samlats in om de nio förvaltningsföretagen analyseras 

utifrån studiens referensram; de spelregler som förvaltarna inom premiepension omfattas av samt 

de tidigare presenterade teorier och tillhörande empirisk forskning kring investeringsprocessen. 

 

7.1 Planering 

Det första steget i en investeringsprocess handlar om att upprätta ett strategidokument som ska 

innehålla detaljer om individen som gör dennes situation unik. Förvaltning bör enligt teori, 

empirisk forskning och spelreglerna på marknaden behovsanpassas utefter varje enskild individ.  

 

7.1.1 Utredning av kunden 

Det förekommer en viss spridning bland de intervjuade förvaltningsföretagen kring hur deras 

identifiering av kundens behov och preferenser stämmer överens med investeringsprocessen och 

livscykelproblematiken. Enligt teorin om investeringsprocessen är det en viktig del att upprätta 

ett strategidokument för att kunna anpassa förvaltningen till individens speciella behov. Detta 

överensstämmer även med livscykelproblematiken samt beprövad erfarenhet kring 

kundanpassning, vilka menar att det är viktigt att individanpassa investeringen eftersom behoven 

ser olika ut beroende på var i livscykeln individen befinner sig. Även lagstiftningen inom 

området poängterar vikten av att samla in information och kartlägga kundens investeringsmål, 

tidsperspektiv och riskprofil för att kunna tillhandahålla portföljförvaltning.  

 

Tre av förvaltningsföretagen har i stort sett ingen utredning av kunden och dess preferenser. 

Företag B anser att det är en för dyr process att utreda kundens livssituation och företag C anser 

att det räcker med att få kundens ålder och att kunden har tillräckligt med sparande. Företag E 

menar att premiepensionen inte påverkar kundens livssituation och eftersom de inte är rådgivare, 

och därför inte ger råd, identifierar de inte kundens behov och preferenser. Detta tyder på att 

dessa företags kundanalyser inte överensstämmer med hur teorin och empirisk forskning menar 

att individer bör planera sin finansiering utifrån sin ålder, finansiella status, framtidsplaner, 

riskpreferenser och behov. Övriga företag har en viss typ av identifiering men av varierande 

karaktär. Företag G låter kunden själv utföra en lämplighetsbedömning på företagets hemsida där 

kunden själv avgör huruvida företag G:s tjänst är passande eller inte. Företag D och I utför en 
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grundlig identifiering av kundens behov och preferenser med hjälp av en rådgivningsfunktion 

som hör till tjänsten. Inom företag H sköts även där utredningen av kundens förutsättningar av 

rådgivare. Hur specifikt dessa rådgivningsfunktioner utreder kundens behov och preferenser 

framkommer inte av intervjuerna. Företagen tillägger dock att en del av det som utreds för en 

kund inte är lika relevant då det gäller premiepension i och med att kapitalet är låst och att det 

inte finns någon alternativ användning av medlet. Företag A ställer ett antal frågor till kunden 

som ska utreda dennes situation. Inom företag F sker det även behovs- och problemanalys av 

kunden för att identifiera dennes kunskap och livssituation. Som nämnts ovan gör företag G:s 

kunder en lämplighetsbedömning av sig själva och får därmed själva avgöra huruvida de anser 

sig ha exempelvis relevant utbildning och erfarenhet för att förstå risker med olika finansiella 

instrument. Detta skulle kunna få konsekvensen att kunden ger en felaktig bild av sig själv, sina 

erfarenheter och kunskaper och att missförstånd därmed kan uppstå mellan kunden och företaget 

i fråga. Om företaget istället skulle utföra lämplighetsbedömningen finns möjligheten att ställa 

frågorna på ett annat sätt som får förvaltaren eller rådgivaren att förstå kundens bakgrund och 

specifika behov. Missförstånd och en fel uppfattning av kunden skulle kunna undvikas genom 

detta.  

 

Många av företagen utför någon form av utredning av kundens situation men överlag är 

uppfattningen att behovsanalysen skulle kunna ske bättre och mer ingående i vissa fall och att 

företagens portföljer skulle kunna anpassas mer för att vara kunden till lags. De brister som har 

identifierats i företagens behovsanalys kan innebära utrymme för förbättring. Konsekvenser av 

att förvaltarna inte individanpassar förvaltningen och inte tar hänsyn till de olika faserna i 

livscykeln kan innebära att en individ eller en sparare får för hög respektive för låg risk i 

förhållande till sina verkliga preferenser. En individ som är närmre sin pension har kortare tid att 

återhämta en eventuell förlust i portföljen medan en yngre person har längre tid på sig att 

återhämta en eventuell förlust. En yngre sparare har därför möjlighet att ta en högre risk än den 

person som närmar sig pensionsålder. En ytterligare konsekvens av bristfällig individanpassning 

vid förvaltningen skulle kunna vara det omvända fallet att en individ får för låg risk och därmed 

har inte premiepensionen utrymme att växa till den dagen då pensionen ska börja utbetalas. 

Därför är det enligt teorin och beprövad erfarenhet kring livscykelproblematiken viktigt att en 

yngre individ tar en högre risk och en äldre individ tar en förhållandevis lägre risk. 
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Lagen om värdepappersmarknaden tar upp väsentliga spelregler som förvaltarna av 

premiepension omfattas av. Lagen poängterar, liksom teorier om investeringsprocessen, vikten 

av att samla in nödvändiga uppgifter om kundens kunskaper och erfarenheter av den specifika 

tjänsten eller produkten.  Lagen behandlar även vikten av att samla in information om kundens 

ekonomiska situation och mål med investeringen. Denna information ska företaget använda för 

att kunna rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är 

lämpliga. Om den aktuella tjänsten, utifrån den lämnade informationen, inte skulle passa kunden 

måste företaget informera denne om det. Förvaltningsföretagen har, som tidigare nämnts, olika 

strategier för att samla in information om kunden vilket även sker i olika utsträckning och i olika 

omfattning. Eftersom både teorier och beprövad erfarenhet kring investeringsprocessen samt 

lagen om värdepappersmarknaden poängterar vikten av bland annat behovsanalys av kunden, bör 

vissa av de intervjuade företagen göra mer ingående utredningar av kunden. Hos en del företag 

kan denna process tyckas vara bristfällig medan den hos andra företag är en stor del av det 

dagliga arbetet och mycket resurser läggs ned för att utreda kundens specifika behov. 

 

7.1.2 Policydokument 

Enligt teorin och den tillhörande empiriska forskningen är det även viktigt att i 

strategidokumentet dokumentera kundens specifika restriktioner eftersom det begränsar 

förvaltarens mandat. Detta policydokument bör kontinuerligt ses över och uppdateras eftersom 

kundens behov och mål förändras över tiden. Företag A, F och H erbjuder kunderna en eller flera 

etiska portföljalternativ och företag G erbjuder kunderna ett ‖självval‖ där kunden själv väljer 

fondkategori, varefter företag G väljer ut den bästa fonden i respektive kategori. Detta tyder på 

en viss anpassning efter kundernas behov och önskemål och överensstämmer med teorin och 

empirisk forskning inom området. Av den information som framkom under intervjutillfällena är 

det inget av de övriga förvaltningsföretagen som tar hänsyn till en specifik kunds restriktioner 

och önskemål. Företag B nämner att i samband med aktiv förvaltning finns det möjlighet att 

specialanpassa förvaltningen utifrån kundens specifika behov och begränsningar. Däremot 

erbjuder företag B sina premiepensionskunder endast en portfölj vilket inte tyder på att någon 

individanpassning. Intervjuperson E uttalar sig om att företaget inte tar hänsyn till om en kund 

gillar en specifik tillgång bättre än någon annan. Eftersom en del företag inte tar hänsyn till 

kundens restriktioner och önskemål går det med andra ord att urskilja vissa skillnader mellan 
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teorin och det praktiska arbetet. Även detta tyder på att det finns brister i företagens behovs- och 

kundanpassning och att företagen förbiser en väsentlig del av investeringsprocessen enligt teorier 

och beprövad erfarenhet på området. 

 

De flesta företag har ett policydokument i sin förvaltning där de kommunicerar förvaltarnas 

mandat för de olika portföljerna, det vill säga hur portföljerna förvaltas och hur stor avvikelse 

förvaltarna får ta från den ursprungliga portföljen. Inget av företagen nämner att kundens 

restriktioner finns i policydokumentet. De menar att kunden väljer risknivå och utifrån det blir 

kunden tilldelad en portfölj som sedan utgör dennes restriktioner som förvaltaren tar hänsyn till. 

Anledningen till att förvaltarna inte tar hänsyn till kundernas specifika önskemål och behov kan 

vara av kostnadsskäl eller bero på svårigheten att anpassa sin förvaltning till varje enskild kund. 

Utifrån en behovsanalys har portföljförvaltaren möjlighet att anpassa kundens placeringar utefter 

livscykelproblematikens olika faser eftersom kundens ålder, ekonomiska situation, 

placeringshorisont och riskprofil framgår i behovsanalysen.  

 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska det vidtas rimliga åtgärder för att garantera ett bästa 

scenario för kunden. Företagen som står under Finansinspektionens tillsyn ska försöka uppnå 

bästa resultat för kunden genom att hantera pris, kostnader, snabbhet, sannolikhet för utförande 

och avveckling, storlek, art och andra för kunden väsentliga förhållanden. En kund kan även ha 

angett särskilda instruktioner, vilket förvaltningsföretaget måste följa vid utförandet av ordern. 

Företaget som utför tjänster för kunden ska snabbt, effektivt och rättvist utföra kundens order 

utan att denne missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av företagets handel för 

egen räkning. Detta styrker även att företagen ska ta hänsyn till kunders specifika önskemål eller 

restriktioner och genom detta ta kundens intresse före sina egna.  

 

7.1.3 Portföljalternativ 

Förvaltningsföretagen erbjuder mellan en och sju portföljalternativ, vilket tyder på att företagen 

är olika problemlösare vid anpassning till kundens behov. Företag A, D, F, G, H, och I erbjuder 

med sina portföljer minst tre olika risknivåer och företag E erbjuder två risknivåer. Företag B och 

C erbjuder en portfölj och därmed en risknivå. De två företag som endast erbjuder en portfölj bör 

inte kunna tillgodose kundens behov på ett lika bra sätt som de företag som erbjuder fler 
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portföljer och fler risknivåer. De företag som har fler risknivåer kan ta hänsyn till de faktorer 

som är väsentliga enligt livscykelproblematiken för att bedriva diskertionär portföljförvaltning 

och även täcka in olika kunders behov. Företag C menar att de anpassar kunden efter den portfölj 

de erbjuder istället för att anpassa portföljen utefter kunden. Vid kundrekryteringen menar 

företaget att de söker upp potentiella kunder för just deras portfölj. Detta resonemang motsäger 

teorin och empirisk forskning gällande individanpassning och vikten av detta för att kunna 

tillhandahålla portföljförvaltning.  

 

Det framkommer under vissa intervjuer att kunden själv, vid kontakt med företaget, väljer vilken 

portfölj denne vill investera i. Indirekt väljer kunden därmed också sin egen riskprofil eftersom 

de olika portföljalternativen hos företagen oftast kännetecknas av olika risknivåer. Genom att 

kunden själv väljer sin risknivå kan detta också skapa missförstånd och det är då viktigt att 

företagen informerar kunden om de risker som investeringen är förknippad med. Det påvisas 

även i lagen om värdepappersmarknaden att informationen ska tillhandahållas kunderna på ett 

lättbegripligt sätt. Informationen är även viktig då den ska ge kunderna en möjlighet att förstå 

vilka risker som förvaltningstjänsterna inom premiepension är förknippad med. För att återknyta 

till kundernas valda risknivå menar några företag att deras kunder ofta föredrar den mer 

riskfyllda portföljen. Om portföljen inte passar kundens riskprofil är det viktigt att företagen 

informerar kunden om detta och även avråder kunden om de inte skulle anse att investeringen är 

lämplig för kunden. Vissa förvaltningsföretag menar att de avråder kunder från en investering 

som inte passar deras investeringsprofil, men i slutskedet är det kunden som väljer vilken portfölj 

denne vill ha. Intervjuperson E menar att företaget inte kan avråda en kund från en investering 

eftersom de inte ger råd till sina kunder. Intervjuperson E:s tankesätt strider mot de teorier och de 

riktlinjer som finns på området och som omfattar diskretionär portföljförvaltning. Nödvändiga 

uppgifter om kundens kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten ska samlas in 

tillsammans med kundens ekonomiska situation och mål med investeringen för att bland annat 

kunna rekommendera kunden de finansiella instrument som är lämpliga. Om instrumentet eller 

tjänsten inte skulle passa kunden måste företaget informera kunden om det.  
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7.2 Utförande 

Efter upprättandet av ett strategidokument ska det enligt teorin och empirisk forskning utformas 

en investeringsstrategi. Utformandet sker utifrån rådande marknadssituation och efter en analys 

av de instrument som passar marknadsläget och kunden. Förvaltare kan upprätta en portfölj 

utifrån en ‖top-down‖-strategi eller en ‖bottom-up‖-strategi. 

 

Åtta av nio förvaltningsföretag har en portföljvalsprocess som har tendenser att likna en ‖top-

down‖-strategi. Detta innebär att företagen först ser till en övergripande nivå av den totala 

portföljen för att sedan se till vilka specifika fonder portföljen ska innehålla. Företag B:s 

portföljvalsprocess kan, jämfört med de övriga företagen, liknas vid en ‖bottom-up‖-strategi, 

vilket innebär att de först väljer ut attraktivt prissatta fonder ur premiepensionssystemet. Om 

fonden inte presterar som förväntat, väljer de en annan fond inom samma segment. 

Förvaltningsföretag D, H och I har utförliga processer då det gäller portföljinnehaven. Samtliga 

tre företag gör djupgående analyser av de fonder och de underliggande fondföretagen som de är 

intresserade att investera i till sina portföljer. 

 

7.2.1 Portföljvalsteori 

Enligt portföljvalsteorin och beprövad erfarenhet inom området krävs det att en investerare 

tänker i termer av diversifiering vid bildandet av en portfölj. Med detta menas att kundens kapital 

ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och geografiska marknader vid sammansättning av 

portföljen för att uppnå kundens investeringsmål samtidigt som risken i portföljen minimeras. 

Teori och empirisk forskning menar att portföljer bör skapas i syfte att maximera den förväntade 

avkastningen givet en viss risknivå. Även om mängden fonder inom premiepensionssystemet är 

begränsade till cirka 800 fonder, kan förvaltarna ändå skapa en mängd olika portföljer med olika 

avkastnings- och risknivåer.  

 

Det är inte tillräckligt att enbart investera i många värdepapper för att reducera risknivån i 

portföljen. Hänsyn behöver också tas till kovariansen och korrelationen mellan värdepapperna. 

Premiepensionssystemet begränsar förvaltaren att placera i maximalt fem fonder. Många av 

intervjupersonerna ser denna begränsning som ett hinder i diversifieringssyfte och menar att de 

vill ha möjlighet att inneha fler fonder i sina portföljer. Det kan på grund av denna begränsning 
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vara svårt att diversifiera portföljerna genom att investera i många värdepapper. Av den 

anledning är det därför viktigt att, som vissa av företagen gör, analysera de underliggande 

fonderna och dess fondbolag för att på så sätt garantera att fonderna innehåller många 

värdepapper med låga kovarianser sinsemellan för att därmed reducera risken i portföljen.  

 

En viktig del i portföljvalsprocessen är att se till portföljen som helhet och att tillgångarna i den 

matchar varandra. En konsekvens av att inte se till kovarianser och korrelationer är att portföljen 

får en bristfällig riskhantering och kunden riskerar att få en portfölj som denne inte önskat. 

Riskhantering via diversifiering, det vill säga investeringar i många värdepapper med låga 

korrelationer sinsemellan, är en överkomlig strategi för att reducera risken i portföljen. Företag D 

och I påpekar att de tar hänsyn till hur fonderna de investerar i, passar ihop med de övriga 

fonderna i portföljen. Företag C ser till korrelationer mellan fonder men detta är inte deras 

huvudfokus, utan de anser att det är viktigare att ‖trycka in‖ de marknader som de tror har 

potential. Anmärkningsvärt är att ingen av de övriga intervjuade företagen uttalar sig om detta, 

förutom intervjuperson E som menar att de inte tar hänsyn till investeringarnas inbördes 

korrelation utan det blir som det blir i efterhand. Att inte se till tillgångarnas inbördes relation 

strider mot portföljvalsteorin och dess riskhantering.  

 

Enligt portföljvalsteorin och tillhörande empirisk forskning ska en investerare inte enbart se till 

diversifiering, utan hänsyn ska också tas till risk och avkastning. Förvaltare bör välja den portfölj 

som maximerar avkastningen givet en viss risknivå genom att kombinera riskfria tillgångar med 

riskfyllda tillgångar. Det som framkommer av intervjuerna tyder på att företagen inte utför någon 

optimeringsprocess vid portföljens sammansättning, men vissa företag är mer noggranna än 

andra i urvalet av fonder till portföljen. Företag E menar exempelvis att de inte har någon 

optimeringsprocess för att se om ett portföljalternativ är bättre än ett annat. Att företagen inte ger 

intrycket av att utföra någon optimeringsprocess tyder på att processen i praktiken skiljer sig från 

sättet som den optimala portföljen tas fram enligt teorin och dess beprövade erfarenhet. 

 

Istället för att ha många olika portföljer med olika innehav och processer skulle företagen kunna 

utnyttja separationsteoremet. Det innebär att en portföljförvaltare kan erbjuda samma riskfyllda 

portfölj till alla kunder oavsett de enskilda kundernas riskpreferenser där en mer riskavert kund 
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har en större andel riskfria tillgångar än de kunder som är mindre riskaveta. Den optimala 

riskfyllda portföljen är densamma för alla, det är enbart fördelningen mellan riskfria och 

riskfyllda tillgångar som skiljer sig åt. Det framkommer vissa tecken på att en del företag 

använder sig av en optimal portfölj som de sedan viktar om för olika riskbenägna kunder. Dessa 

företags portföljvalsprocesser ser lika ut för varje portfölj som de erbjuder. 

 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska företag som utför förvaltningstjänster försöka 

uppnå bästa resultat för kunden genom snabbhet, effektivitet och rättvisa. Ett problem som ett 

par av intervjupersonerna tar upp är att förvaltningsföretagen inte sköter handeln av fondbytena 

eftersom dessa byten sker av Pensionsmyndigheten via premiepensionssystemet. Detta innebär, 

enligt intervjupersonerna, att förvaltningsföretagen inte har kontroll över hela processen. Ett 

annat företag nämner dessutom att premiepensionssystemet är ett trögrörligt system där det kan 

ta flera dagar att byta en fond, vilket kan innebära att transaktioner inte blir lagda vid den 

tidpunkt som förvaltarna hade tänkt utan blir försenade. Dessa problem kan innebära att det blir 

svårare för företagen att uppfylla de krav som det enligt lag ställs på deras utförande av 

tjänsterna. 

 

7.2.2 Passiv och aktiv förvaltning 

Det antal transaktioner som sker i kundernas portföljer skiljer sig åt mellan 

förvaltningsföretagen. Det företag som säger sig göra det lägsta antalet transaktioner gör fyra 

byten årligen medan det företag som utför det största antalet transaktioner kan göra upp till 60 

transaktioner på årsbasis. Många av intervjupersonerna påpekar att beroende på hur marknaden 

och marknadsförhållandena ser ut gör företagen olika många transaktioner varje år. Vi har utifrån 

intervjuerna fått en genomsnittlig uppfattning om hur många transaktioner förvaltningsföretagen 

utför ett ‖vanligt‖ år.  Transaktionerna utlöses ibland av omviktningar i portföljerna eller genom 

att marknaden inte utvecklats som företagen har tänkt sig. Enligt teori och empirisk forskning 

kännetecknas aktiv förvaltning av att förvaltaren gör transaktioner i portföljerna för att uppnå en 

högre riskjusterad avkastning än index och för att därmed kunna påvisa sin aktivitet. I branschen 

verkar det ske relativt många transaktioner och fondbyten vilket överensstämmer med teori och 

empirisk forskning kring aktiv förvaltning. Däremot är det inget av företagen som menar att de 
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gör dessa transaktioner för att uppnå en högre riskjusterad avkastning vilket är teorins och den 

empiriska forskningens uppfattning om aktiv förvaltning.  

 

För många transaktioner i portföljerna kan skapa stora transaktionskostnader. Det kan resultera i 

att den överavkastning som aktiv förvaltning är tänkt att skapa äts upp av dessa kostnader. Både 

Sharpe och Shukla påvisar i tidigare forskning att det är kostsamt med aktiv förvaltning och att 

det på grund av de ökade kostnaderna inte lönar sig med aktiv förvaltning. Aktiv förvaltning 

lönar sig enbart om förvaltaren är bättre informerad än övriga marknaden eller är skickligare än 

genomsnittet. Om detta inte är fallet passar en passiv förvaltning bättre. Inget av detta går att 

urskilja ur intervjuerna och därmed går det heller inte att uttala sig i huruvida aktiv förvaltning 

lönar sig för företagen och huruvida de kan rättfärdiga sina förvaltningskostnader. Eftersom det 

inte finns information och statistik rörande förvaltningen går det dessutom inte att utvärdera 

förvaltningen på ett traditionellt sätt. 

 

Alla intervjuade företag förespråkar en aktiv förvaltning och menar att de själva bedriver aktiv 

förvaltning. Vissa tillägger att de föredrar både passiv och aktiv förvaltning. I intervjuerna 

framkommer ingen specifik strategi inom aktiv förvaltning som företagen bedriver men i vissa 

fall kan vi ana att båda de fundamentala strategierna ‖market timing‖ och ‖stock picking‖ 

förekommer. Eftersom denna bransch erbjuder fondlösningar väljer vi att i fortsättningen 

benämna den sistnämnda strategin ‖fund picking‖. Vid vissa av intervjuerna gör företagen 

uttalanden som antyder att de anställer analytiker och förvaltare som är skickligare än 

genomsnittet och har en förmåga att välja ut de bästa fonderna på fondtorget. Andra förvaltare 

omviktar portföljen eller byter fonder för att de har en tro om att vissa fonder är undervärderade 

och attraktivt prissatta, vilket stämmer väl överens med teorin om ‖fund picking‖. Vissa 

förvaltare flyttar kapital mellan marknader på grund av marknadsläget som tyder på den andra 

fundamentala strategin, ‖market timing‖. Strategin ‖market timing‖ är mer riskfylld än ‖fund 

picking‖. Om förvaltarna har gjort fel bedömning av marknadsläget och använder strategin 

‖market timing‖ kan det resultera i att portföljens resultat snabbt försämras. Om en förvaltare 

använder sig av ‖fund picking‖ har resultatet i portföljen en tendens att jämna ut sig över tiden, 

och detta innebär lägre risker än vid ‖market timing‖. Det framkommer inte om något av 

företagen använder sig av en teknisk analys i sin förvaltning. Företag B och H menar däremot att 



GRANSKNING AV FÖRVALTNINGSTJÄNSTER INOM PREMIEPENSION 

 

69 

de har momentumportföljer, men huruvida det handlar om en bakomliggande teknisk analys går 

det inte att uttala sig om. 

 

Valet mellan passiv och aktiv förvaltning beror på vilken tro förvaltaren har på marknaden. En 

aktiv förvaltning kännetecknas av en tro om att marknaden är ineffektiv medan en passiv 

förvaltning kännetecknas av en tro om en effektiv marknad. Förvaltarna har olika uppfattningar 

om vad passiv förvaltning är. Intervjupersonerna A, D och E menar att en passiv fond är en 

indexfond där A tillägger att en sådan fond inte behöver förvaltningsteam och analytiker. 

Intervjuperson B menar att AP7 Såfa är en passiv portfölj, medan C menar att en passiv 

förvaltare ska köpa tillgångar som har potential att växa de närmsta tjugo åren. Intervjuperson F 

anser att passiv förvaltning inte bör få finnas på världskartan samtidigt som I menar att ju mer 

passiv förvaltning som finns desto mer utrymme lämnas till de aktiva förvaltarna att överprestera 

marknaden i sin förvaltning. Intervjuperson H:s definition av passiv förvaltning stämmer överens 

med vad teorierna och den empiriska forskningen anser att passiv förvaltning kännetecknas av, 

det vill säga en tro om en effektiv marknad. 

 

Som tidigare nämnts har tidigare studier om aktiv och passiv förvaltning inte påvisat att aktiv 

förvaltning tillför något mervärde i form av högre avkastning. Både Sharpe och Shukla menar att 

aktiv förvaltning endast tillför ett mervärde om överavkastningen överstiger de kostnader som 

aktiv förvaltning medför. Ofta överstiger inte överavkastningen dessa kostnader och därmed 

lönar det sig inte med aktiv förvaltning. Några förvaltningsföretag påpekar under intervjuerna att 

de har uppvisat den bästa avkastningen i jämförelse med sina konkurrenter, men huruvida detta 

är sant eller inte går inte att kontrollera på grund av att företagen inte publicerar detaljer kring 

portföljernas avkastning och dess uträkning. 

 

För att kunder ska ha möjlighet att göra välgrundade beslut gällande sin premiepension och för 

att skapa en marknad med seriösa aktörer krävs en transparens i branschen. Detta krävs för att 

alla företag ska spela med öppna kort och för att säkerställa att förvaltarna och företagen strävar 

efter kundens bästa och ser till kundens intressen framför sina egna. Även lagen om 

värdepappersmarknaden påvisar att den information som kunderna får ta del av från 

förvaltningsföretagen inte får vara vilseledande utan den ska vara rättvisande och tydlig. Det är 
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tydligt att detta inte fullständigt följs då vissa företag påpekar, som ovan nämnts, att de har den 

bästa avkastningen gentemot sina konkurrenter. I en sådan fråga kan det rent följdriktigt bara 

vara ett företag som ger en korrekt bild och därmed kan denna information anses vilseledande.  

 

7.3 Återkoppling 

Som ett sista steg i investeringsprocessen ska portföljen och förvaltningen rebalanseras, 

övervakas och utvärderas. Denna fas handlar om att anpassning ska ske efter förändringar i 

kundens förväntningar och mål samtidigt som det handlar om att anpassa förvaltningen efter 

förändringar på marknaden.  

 

7.3.1 Rebalansering 

Hur ofta ett företags portföljer rebalanseras kan enligt teorin och tillhörande empirisk forskning 

sammanställas i en rebalanseringspolicy. Företag B, F, G och I har uttalat sig om att de har en 

rebalanseringspolicy, som innehåller riktlinjer om innehav i portföljerna och riskkontroll. Vissa 

företag nämner att de tar hänsyn till rådande marknadssituation och makrofaktorer då 

rebalansering eller fondbyten sker i portföljerna. När företag C rebalanserar portföljen beror allt 

på marknadsläget, om de är nöjda med innehavet eller inte. För de resterande företagen sker 

rebalansering mer eller mindre regelbundet men det finns inga nedskrivna riktlinjer. En 

konsekvens av att inte ha en uttalad rebalanseringspolicy kan vara att företaget har sämre koll på 

vad portföljen ska innehålla för att rätt riskprofil ska bevaras. Dessutom finns det ingen 

information till kunderna hur företaget förvaltar deras premiepensionskapital och vilka villkor 

som gäller för respektive portfölj.  

 

Att många av förvaltningsföretagen ser till makrofaktorer och rådande marknadsläge vid 

omviktningar i portföljerna kan tyda på att de är medvetna om vilka förutsättningar som leder 

fram till jämvikt på den finansiella marknaden. Detta kan i sådana fall stämma överens med 

Sharpes resonemang om omvärldsanpassning som ligger till grund för god 

investeringsrådgivning och förvaltning. 
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7.3.2 Övervakning 

Enligt teori och empirisk forskning bör kundernas portföljer övervakas olika frekvent beroende 

på hur volatila tillgångar portföljerna innehåller. Inget av företagen nämner denna aspekt under 

intervjuerna och det går därmed inte att avgöra huruvida det stämmer överens med teorin på 

området. Företag F menar att deras lågriskportfölj inte kräver lika mycket arbete som deras 

högriskportfölj men hur transaktionerna mellan låg- och högriskportföljerna skiljer sig uttalar 

varken företag F eller något annat företag sig om.  

 

7.3.3 Utvärdering 

Utvärdering av förvaltningen sker för de flesta av företagen genom att avkastningen jämförs med 

ett jämförelseindex och/eller konkurrenters avkastning. Intervjupersonerna menar att förvaltarna 

har skött sitt jobb om de lyckas prestera bättre än index. Företag D kompletterar detta med att 

använda nyckeltal vid utvärderingen av förvaltaren, exempelvis Jensens alfa. Företag C och F 

utvärderar däremot förvaltningen enbart utifrån om portföljen går bra eller inte. I företag I har en 

del av organisationen ett utvärderingsansvar som utvärderar förvaltarna. De ser till vilka beslut 

som varit positiva och negativa och försöker utifrån detta få en rimlig förklaring till ett eventuellt 

snedsteg. Det är viktigt enligt teori och beprövad erfarenhet att inte enbart ta hänsyn till negativa 

avvikelser i avkastningen utan också ta hänsyn till om det finns en positiv avvikelse i 

avkastningen. En positiv avvikelse i avkastningen kan innebära att förvaltaren har tagit för höga 

risker och därmed gått utanför sitt mandat. Inget av de intervjuade företagen nämner något om att 

det kan vara negativt med en positiv avvikelse i avkastningen. De uttalar sig enbart om ett 

missnöje om inte portföljerna uppnår avkastningsmålet.  

 

Enligt teori och beprövad erfarenhet bör förvaltare utvärderas utifrån förmåga att generera en 

högre avkastning än genomsnittet samt förmåga att diversifiera portföljen så att all unik risk 

elimineras. Alla företag förutom C, F och I utvärderar förvaltningen i enlighet med det första 

kriteriet. Däremot ser vi inga tydliga tecken på att förvaltningen utvärderas utifrån hur väl 

diversifierad portföljen är. Som tidigare nämnts nämner vissa av företagen under intervjuerna att 

de diversifierar sina portföljer medan andra inte nämner det alls.  
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En aktiv förvaltare kan utvärderas med hjälp av måttet ‖tracking error‖ för att mäta hur väl den 

aktiva förvaltningen har lönat sig. Vissa företag nämner att de jämför sin portfölj med index eller 

konkurrenter, men inte att de utvärderas utifrån ‖tracking error‖. Detta mått kan vara ett bra sätt 

för förvaltarna att påvisa hur deras aktivitet lönar sig gentemot jämförelseindex och kan 

användas som underlag för analys av förvaltararbetet.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen ges även förslag på vidare studier inom förvaltning av premiepension samt 

rekommendationer till förvaltningsföretagen inom premiepension. 

 

8.1 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga förvaltningstjänsterna inom premiepension med fokus på 

investeringsprocessen samt kritiskt granska den utifrån finansiell teori, empirisk forskning och 

rådande lagstiftning.  

 

Syftet kommer i följande avsnitt besvaras utifrån följande forskningsfrågor: 

● Hur går diskretionär förvaltning av premiepension till i praktiken med fokus på 

investeringsprocessen? 

● Hur förhåller sig förvaltning av premiepension i praktiken, med fokus på 

investeringsprocessen, gentemot finansiell teori, empirisk forskning och rådande 

lagstiftning? 

 

8.1.1 Diskretionär förvaltning av premiepension i praktiken med fokus på 

investeringsprocessen 

Det förekommer en viss spridning bland de intervjuade förvaltningsföretagen hur deras 

identifiering av kundens behov och preferenser sker. Tre av förvaltningsföretagen har i stort sett 

ingen utredning av kunden och dess preferenser. Övriga företag har en viss typ av identifiering 

men av olika karaktär. I tre av dessa företag sker en grundlig identifiering av kundens behov och 

preferenser med hjälp av en tillhörande rådgivningsfunktion medan det i de resterande företagen 

sker av mindre omfattande karaktär.  

 

Förvaltningsföretagen erbjuder mellan en och sju olika portföljalternativ för 

premiepensionssparare. De tre företagen som har den minst genomgående kundanalysen erbjuder 

även minst antal portföljalternativ till kunden och de har en relativt liten, men inte den minsta, 

kundstocken. De företag som har den mest genomgående utredningen av kundens livssituation 

och preferenser erbjuder minst tre portföljalternativ innehållande minst tre olika risknivåer. 
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Dessa företag har dock inte genomgående de största kundstockarna. Det går med andra ord inte 

att urskilja starka samband mellan storleken på företagens kundstock och omfattningen av 

företagens kundanalys. Vad som däremot kan urskiljas är att de tre företag med den mest 

genomgående kundanalysen har fler verksamhetsgrenar än enbart premiepensionsförvaltning.  

 

Vid portföljsammansättning menar tre förvaltningsföretag att de gör utförliga processer gällande 

portföljinnehaven och gör djupgående analyser av de fonder och de underliggande fondbolagen 

som de vill investera i. Två av dessa och ytterligare ett företag menar att de tar hänsyn till hur 

fonderna de investerar i passar ihop med de övriga fonderna i portföljen. Det senare företaget ser 

till korrelationer mellan fonder men det är inte företagets huvudfokus. De övriga företagen tar 

hänsyn till rådande marknadsläge vid sammansättning av portföljer.  

 

Samtliga förvaltningsföretag menar att de bedriver aktiv portföljförvaltning. Företagen utför 

mellan fyra och 60 transaktioner per år i portföljerna. Beroende på hur marknaden och 

marknadsförhållandena ser ut menar intervjupersonerna att de gör olika många transaktioner 

varje år. Transaktionerna utlöses ibland av omviktningar i portföljerna eller genom att 

marknaden inte utvecklat sig som företagen tänkt sig.  

 

De flesta företag utvärderar förvaltningen genom att avkastningen jämförs med ett 

jämförelseindex och/eller konkurrenters avkastning. Företagen menar att förvaltarna har skött sitt 

arbete om de presterar bättre än index. Ett av dessa företag använder även Jensens alfa som mått 

vid utvärdering av förvaltningen. Två företag menar att de enbart utvärderar förvaltningen utifrån 

om de anser att portföljen har gått bra eller inte. I ett av företagen finns en organisation med ett 

utvärderingsansvar som utvärderar förvaltningen och ser till vilka beslut som varit positiva eller 

negativa.  

 

Kartläggningen av förvaltningstjänsterna inom premiepension med fokus på 

investeringsprocessen har påvisat att det finns olikheter i företagens praktiska tillvägagångssätt 

och processer vilket gör det svårt att jämföra företagen med varandra. 
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8.1.2 Diskretionär förvaltning av premiepension i praktiken i förhållande till 

investeringsprocessen enligt finansiell teori, empirisk forskning och rådande lagstiftning 

De fyra grundpelarna; kundanpassning, riskhantering, hushållning av resurser samt 

omvärldsanpassning, sammanfattar investeringsprocessen ur ett teoretiskt perspektiv och 

följande slutsatser baseras utifrån dessa faktorer.  

 

8.1.2.1 Kundanpassning 

Den lagstiftning som råder på marknaden påvisar liksom teori och empirisk forskning kring 

investeringsprocessen vikten av att samla in nödvändiga uppgifter om kunden för att 

tillhandahålla portföljförvaltning. Kundanpassningen sker i olika omfattning och utsträckning 

bland förvaltningsföretagen. Vissa företag anser att det är viktigt att skapa en bild av kunden och 

dennes situation för att kunna tillhandahålla portföljförvaltning. Processen hos andra företag kan 

anses vara bristfällig och överensstämmer inte med den första grundpelaren om kundanpassning.  

 

De brister som har identifierats i förvaltningsföretagens behovsanalys och kundanpassning kan 

innebära utrymme för förbättring. Många av företagen utför någon form av utredning av kundens 

situation, men överlag är uppfattningen att behovsanalysen skulle kunna ske bättre och mer 

ingående i vissa fall. Företagens portföljer kan utifrån teori och empirisk forskning kundanpassas 

ytterligare trots begränsningarna i premiepensionssystemet, och mer hänsyn kan tas till kundens 

specifika restriktioner och önskemål. Några företag gör en utförlig utredning av kunden innan en 

lämplig portfölj föreslås men överlag i branschen finns det brister i investeringsprocessen utifrån 

aspekten kundanpassning. 

  

8.1.2.2 Riskhantering 

Vissa företag nämner vikten av diversifiering och portföljsammansättning vid investering. Vissa 

anser att finansiell teori är den viktigaste faktorn vid portföljförvaltning medan en del inte lägger 

stor vikt vid detta. De företag som använder dessa faktorer som grund vid investering och 

förvaltning samtycker med grundpelaren riskhantering.  

 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska det vidtas rimliga åtgärder för att garantera ett bästa 

scenario för kunden. Riskhantering är en viktig aspekt i investeringsprocessen för att inte riskera 
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kundens tillgångar. Endast tre av företagen menar att de tar hänsyn till fondernas inbördes 

korrelation och hur de samvarierar i en portfölj. Anmärkningsvärt är att ingen av de övriga 

förvaltningsföretagen uttalar sig om detta. Det tyder dessutom på att företagen inte utför en 

optimering av portföljerna, det vill säga att maximera portföljens avkastning givet en viss 

risknivå. Båda dessa aspekter styrker att det finns en betydande skillnad mellan 

investeringsprocessens teori och praktik gällande riskhantering.  

 

8.1.2.3 Hushållning av resurser 

Enligt Sharpes tredje grundpelare bör kostnader som är förknippade med investeringar, som 

exempelvis transaktionskostnader, minimeras eftersom det endast är en liten del av förvaltarna 

som kan slå marknaden och lyckas få en högre avkastning med en aktiv förvaltning. Enligt lagen 

om värdepappersmarknaden ska förvaltningsföretagen försöka uppnå bästa resultat för kunden 

genom att bland annat hantera pris och kostnader. Av de nio intervjuerna går det inte att urskilja 

om företagens aktiva förvaltning lönar sig och heller inte huruvida företagens 

förvaltningskostnader kan rättfärdigas.  

 

Samtliga förvaltningsföretag förespråkar aktiv förvaltning och menar att de själva bedriver aktiv 

förvaltning. Enligt tidigare forskning lönar sig aktiv förvaltning enbart om förvaltaren är bättre 

informerad än övriga marknaden eller är skickligare än genomsnittet. Om detta inte är fallet 

lämpar sig en passiv förvaltning. Det går inte att urskilja huruvida aktiv förvaltning lönar sig för 

de studerade företagen eftersom det inte finns tillgänglig data för att utvärdera förvaltningen 

utifrån prestation, samtidigt som företagen är så olika att de inte går att jämföra.  

 

8.1.2.4 Omvärldsanpassning 

Enligt Sharpe bör förvaltare ha en förståelse för de förutsättningar som skapar jämvikt på de 

finansiella marknaderna eftersom det är svårt att välja bra investeringsobjekt om de inte kan 

omvärldsanpassa genom att knyta samman de faktorer som sätter priser på marknaden. Om 

kunskaperna om makrofaktorerna och den rådande marknadssituationen tillämpas skulle 

förvaltningsföretagen kunna arbeta i enlighet med grundpelaren omvärldsanpassning.  Huruvida 

alla företag tillämpar detta tankesätt framgår inte av intervjuerna, men vissa företag påpekar att 

omvärldsanalys och makrofaktorer är västenliga delar vid förvaltning och investering. 
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8.2 Förslag till vidare studier 

Under studiens gång har intressanta frågor kommit upp som inte har kunnat besvaras. Dessa 

frågor skulle kunna utgöra förslag för vidare studier. En aspekt som skulle vara intressant att 

utvärdera, som i nuläget inte är möjligt på grund av bristande information, är företagens 

förvaltning utifrån en kvantitativ analys och exempelvis utvärdera företagens aktiva förvaltning. 

Vidare skulle det vara intressant att inkludera kundernas uppfattning och utvärdering av 

förvaltningstjänsterna inom premiepension. Det skulle slutligen vara intressant att undersöka 

ämnet ur ett mindre antal aspekter ur exempelvis investeringsprocessen och därmed ur ett 

djupare perspektiv. 

 

8.3 Rekommendationer 

Efter en kvalitativ granskning av förvaltningsföretagen utifrån investeringsprocessen har vi 

identifierat vissa olikheter mellan teorierna och det praktiska arbetet. Vi skulle därför slutligen 

vilja lämna ett antal rekommendationer till förvaltningsföretagen som de kan ta med sig i sitt 

vidare arbete. Hos vissa förvaltningsföretag har det framkommit att kundanpassningen är 

bristfällig och det ger därmed utrymme för förbättring. Företagen skulle kunna utföra en mer 

genomgående kartläggning av kunden för att få större möjligheter att kundanpassa tjänsterna. 

Företagen skulle exempelvis kunna ställa mer ingående frågor för att ta reda på kundens behov 

och mål eller erbjuda kunderna fler portföljalternativ så att portföljen anpassas efter kunden 

istället för att kunden anpassas efter portföljen. Förvaltningsföretagen bör också lägga större vikt 

vid portföljsammansättningen och fondernas inbördes korrelationer för att skapa en bra 

riskhantering och en stabil portfölj.  

 

Alla förvaltningsföretag menar att de bedriver en aktiv förvaltning. Resultatet av den aktiva 

förvaltningen, och huruvida den lönar sig eller inte, skulle kunna mätas med måttet tracking 

error. För att kunderna även ska kunna utvärdera företagens tjänster och ta välgrundade beslut 

angående sin premiepension krävs mer detaljer om förvaltningen och förvaltningstjänsten. För att 

skapa en marknad med seriösa aktörer krävs det en transparens i denna bransch. Detta för att alla 

företag ska spela med öppna kort och för att säkerställa att förvaltarna och företagen strävar efter 

kundens bästa och ser till kundens intressen före sina egna.
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju och berikar vår uppsats. Syftet med vår uppsats är att 

granska förvaltningstjänster (diskretionär förvaltning) inom premiepension utifrån finansiell 

teori, praxis och normer. Uppsatsen syftar dessutom till att utvärdera huruvida förvaltarna 

tillför ett mervärde för premiepensionsspararna. Nedan följer underlaget som kommer att 

behandlas under intervjun. 

 

 

Allmänna frågor 

 Vilken är din befattning? 

 Hur många kunder ansvarar du för? 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 Hur länge har företaget erbjudit förvaltningstjänster med anknytning till 

premiepensionen? 

 Hur stor del av verksamheten utgör förvaltning premiepensionen? 

 

Kunden 

 Hur går kundrekryteringen till? 

 Hur mycket resurser lägger ni ner för att utreda kundens livssituation? 

 Hur går ni tillväga för att identifiera kundens behov och preferenser? 

 Vad får kunden för information om risken i portföljerna? 

 

Förvaltning av premiepensionen  

 Hur många portföljalternativ har ni till sparare av premiepensionen?  

 Vad har de olika portföljerna för egenskaper? (ex risk, placeringshorisont, 

placeringsstrategi) 

 Hur bestäms vilken portfölj kunden placerar premiepensionen i? 



BILAGA 1 

 

82 

 Har ni något policydokument som styr förvaltningen? Hur ser mandaten ut? Är 

förvaltarna detaljstyrda eller har de stor frihet? 

 Hur ser du på kopplingen mellan frihet och prestation? 

 Hur ser portföljvalsprocessen ut? 

 Hur ofta görs transaktioner i kundens portfölj? 

 Vad är det som utlöser transaktionerna? 

 Har ni någon rebalanseringspolicy? Om ja, hur ser den ut, hur går den till? 

 Skiljer sig förvaltning av premiepension gentemot traditionell förvaltning? 

 Vad har ni för förvaltningsavgift?  

 Vad grundar ni förvaltningsavgiften på? 

 Hur utvärderar ni er själva? Hur ser återkopplingen ut på det ni utvärderar? 

 

Riskkontroll 

 Hur hanterar ni förvaltarrisker/operativa risker? 

 Hur skyddar ni er från dålig förvaltning? 

 Hur ser er relation med Finansinspektionen ut? 

 

Finansiell teori 

 Vilken roll spelar finansiell teori för din förvaltning? 

 Hur ser du på investeringspsykologi? 

 Vilken roll spelar sunt förnuft och etik i din förvaltning? 

 Vilket väger tyngst av finansiell teori och sunt förnuft och etik? 

 Hur ser du på passiv och aktiv förvaltning? 

 

Bakgrund och erfarenheter 

Öppen diskussion kring förvaltarens bakgrund och erfarenheter. 

Öppen diskussion kring mervärde.  
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Bilaga 2 

I denna bilaga presenteras ytterligare material som framkommit under intervjuerna men som 

ligger utanför studiens ramar.  

 

1 Kopplingen mellan frihet och prestation 

Intervjuperson A anser att det som förvaltare gäller att hålla sig inom de spelregler som är 

uppsatta. A ser inte detta som en begränsning utan menar att det är bra att det finns filter på 

förvaltningen. 

 

Intervjuperson B uttalar sig inte i frågan om frihet och prestation. 

   

Intervjuperson C tror definitivt att ju friare tyglar förvaltaren har desto bättre kan denne 

prestera. Så fort det finns begränsningar vad exempelvis förvaltaren får göra begränsas även 

potentialen. Om det inte har vida mandat begränsas utvecklings- och avkastningsmöjligheterna 

för portföljen. 

 

Intervjuperson D anser att fria mandat ger mer möjligheter för förvaltarna att generera en bättre 

avkastning. Dock tycker D att det är bra att kunden har satt en tydlig risknivå och att förvaltarna 

kan anpassa portföljen efter det och göra avvikelser från den beroende på marknadsklimatet. Det 

är enligt intervjupersonen också väldigt svårt om förvaltarna har för stora friheter samtidigt som 

det är lätt att köra fel på vägen även om avkastningen skulle vara mer framgångsrik. Företag D 

väljer ut de bästa förvaltarna i deras kategorier och därefter har de en väldigt lång syn på 

portföljerna eftersom det är pensionspengar som ska förvaltas under tio, femton, tjugofem års tid. 

Om företaget då har en neutral risknivå över tiden kommer det leda till ett bra resultat med tanke 

på att aktiemarknaden över tiden har levererat sju procent i avkastning om året. Företag D:s mål 

är att överträffa dessa sju procent och generera ett positivt alfa på samtliga produkter. 

 

Intervjuperson E menar att det inte är säkert att det går att prestera bättre om förvaltarnas 

frihetsgrad är stor. Företag E har en riskspridning som ska ge relativt bra avkastning år efter år, 

men företaget är aldrig bäst ett enskilt år. Om de skulle vara bäst har de på något sätt misslyckats 
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med deras sätt att förvalta då har de tagit för stora risker. Enligt E är det viktigaste den 

riskjusterade avkastningen. 

 

Intervjuperson F anser att förvaltare inte kan prestera bra om de är väldigt detaljstyrda.  

 

Intervjuperson G menar det är svårt att säga om det går att prestera och få en bättre avkastning 

ju högre frihetsgrad det är i förvaltningen. Det behöver inte hänga ihop anser G. 

 

Intervjuperson H menar att oavsett hur bra en förvaltare är kan denne bara prestera inom de 

ramar som den fått men det handlar även om hur bra förvaltaren är. Friheten påverkar självklart 

hur mycket en förvaltare kan prestera men det påverkar inte själva förmågan, menar H.  

 

Kopplingen mellan frihet och prestation är tydlig anser intervjuperson I. Det finns ingen 

möjlighet att prestera om det inte finns någon frihetsgrad. Om förvaltaren inte har någon 

frihetsgrad över huvud taget blir denne bara en administratör. I tillägger att det sedan är en fråga 

om vad det finns för behov rörande hur stor frihetsgrad som behövs. Med hänvisning till 

vetenskapen levererar förvaltare med stor frihetsgrad i högre utsträckningen en avkastning över 

index. Intervjupersonen menar att, sett till hela fondkollektivet, underpresterar fonder gentemot 

sina respektive jämförelseindex. Däremot om det bara ses till fonder där förvaltningen har en 

större frihetsgrad, överträffar tre av fyra fonder sina jämförelseindex.  

 

2 Förvaltningsavgift 

Företag A har en fast avgift på 575 kronor för deras förvaltningstjänst av premiepension. Detta 

är baserat på hur stora produktions-, marknadsförings- och övriga kostnader de har samt tillägg 

för en liten marginal. Detta är ett slags marknadspris eftersom det är en konkurrensutsatt 

marknad, menar A.  

 

Företag B menar att de inte har en förvaltningsavgift utan att de har ett pris på själva tjänsten 

som är 575 kronor. Denna avgift grundar sig på de kostnader som företaget har för 

administration, förvaltning, analys och systemutveckling. De anser att detta pris ligger väldigt 

bra till i förhållande till marknaden och konkurrenter. Intervjuperson B menar att de flesta tar 
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runt femhundra till sjuhundra kronor för en diskretionär förvaltningstjänst, och påpekar samtidigt 

att det är viktigt att se till vad kunderna får. B menar att priset inkluderar byten, bevakning, 

förvaltning och analys, allt i ett paket. Utifrån detta anser B att deras avgift inte är speciellt dyrt, 

framförallt inte om den jämförs med företag som tar hutlösa priser och inte har samma typ av 

förvaltning. B påpekar även att det är oklart huruvida konkurrenterna är bättre eller inte, på 

grund av att alla har olika strategier hur pengarna ska förvaltas och vilken riskbenägenhet de har. 

B säger att de portföljerna som finns hos konkurrenterna oftast är sådana där kunden får välja om 

den vill ha låg, medel eller hög risk. Och på så sätt blir kunden oftast lite bunden om den väljer 

en portfölj med hög risk och kan därmed riskera att förlora mycket pengar. Intervjupersonen 

menar att företag B inte har den typen av strategi med riskkontroll som vissa företag har. 

Företaget går istället in och placerar mer i räntor om det skulle bli en sämre marknad. B menar 

att konkurrenternas strategier medför att det finns större risker att förlora pengar. 

 

Företag C tar i snitt 595 kronor per år i förvaltningsavgift. De har möjlighet att rabattera denna 

avgift om flera i exempelvis samma familj vill gå med. Företag anser att deras förvaltningsavgift 

är en lagom låg avgift som inte ska kännas avskräckande för kunderna.  

 

I den kostnad som företag D tar ut från kunden ingår en livsskyddsförsäkring, som innebär att 

premiepensionsbeloppet betalas ut till efterlevande stället för kollektivet om en kund skulle 

avlida. Den totala förvaltningskostnaden är 1 procent av kapitalet, inklusive 25 procent moms. 

Denna avgift grundar sig på kostnader för system och utveckling av system, kostnader för 

förvaltning, avgifter till de banker som säljer produkterna samt livförsäkringen. Företag D:s 

avgift är högre i förhållande till konkurrenternas avgift generellt sett då D:s kunder har betydligt 

mer pengar än konkurrenternas kunder. D:s kunder kan närsomhelst välja gå ut tjänsten eftersom 

de inte är bundna att betala en fast avgift för ett helt år, som det är hos konkurrenterna. 

 

Företag E har en förvaltningsavgift på 395 kronor per år. De upptäckte att deras avgift var för 

billig, med andra ord var det ingen priskänslig produkt. Avgiften är tagen ur luften och det finns 

ingen större tanke bakom den. 
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Företag F tar ut en årsavgift på 896 kronor och i priset ingår ett paket med efterlevnadsskydd. 

Denna avgift grundar sig på tjänsterna som ingår och kvaliteten företaget anser sig leverera. 

Intervjuperson F menar att företaget tar bra betalt för tjänsten men poängterar att 

efterlevnadsskyddet påverkar priset. 

 

Företag G har en avgift på 495 kronor per år. Den grundar sig på att I anser att den är rimlig och 

ligger väl placerad i avgiftsspannet som finns på marknaden.  

 

Företag H har en förvaltningsavgift på 495 kronor. Avgiften baseras på ett genomsnittligt 

kapital. Intervjupersonen hänvisar till Pensionsgruppens skrivelse att den genomsnittlige 

pensionsspararen har 66 000 kronor i premiepension. För ungefär tre år sedan när denna avgift 

togs fram kan intervjupersonen tänka sig att de utgick från 50 000 kronor och att de tyckte att en 

förvaltningsavgift på i genomsnitt en procent lät rimligt.  

 

Förvaltningsavgiften som företag I tar ut för sin premiepensionstjänst är 295 kronor per år. Den 

grundar sig på att företaget vill ha en kostnadstäckning på vad de gör. De har ingen volymavgift 

utan avgiften ska betala den här typen av förvaltning och de kostnader som finns förenade runt 

den. Företaget är en affärsdrivande verksamhet vilket innebär att de även har en marginal i 

avgiften, menar I.  

 

3 Förvaltning av premiepension vs. traditionell förvaltning 

Intervjuperson A uttalar sig inte i frågan om vad som skiljer premiepensionsförvaltning 

gentemot traditionell förvaltning.  

 

Intervjuperson B anser att förvaltning av premiepensionen skiljer sig på ganska många sätt 

gentemot traditionell eller vanlig förvaltning. B menar att traditionell förvaltning generellt är 

väldigt hårt reglerad och har ofta många garantiåtaganden. Som exempel nämns AP7 Såfa som 

tidigare var premiesparfonden. Den har ett åtagande i form av att det är en generationsfond och 

en generationsfond är en fond där risken sätts utefter hur gammal kunden är. Person B menar att 

den tidigare premiesparfonden var en vanlig fond förändrades beroende på hur marknaden gick. 

Om kunden hade 100 procent investerat i en fond ledde det till att kunden gick mycket minus 
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under sämre tider. Som exempel nämner intervjupersonen år 2008 i samband med börskraschen 

där premiesparfonden gick minus med 36,2 procent medan företag B:s portfölj gick minus 

13 procent, vilket de ser som en ganska stor skillnad. Personen tillägger att tack vare att de är en 

aktiv förvaltare kan de på så sätt följa upp portföljen dagligen och därmed minimera riskerna att 

förlora stora delar av kapitalet. B tillägger att deras portfölj hade en väldigt bra uppgång under år 

2009 då den gick upp med 35,1 procent. B menar att det gäller att hoppa på i rätt tid om 

förvaltaren är en aktiv förvaltare för att sedan kunna placera därefter. Intervjupersonen säger att 

det är intressant att se hur respektive förvaltare har presterat sig i sämre tider. Sämre tider är 

intressant att studera eftersom det då kan urskiljas hur mycket av kapitalet som har behållits i 

jämförelse med det som har förvärvats i bättre tider. Som slutsats menar person B att den stora 

skillnaden är att traditionell förvaltning inte innebär att förvaltarna är lika aktiva.  

 

Enligt intervjuperson C skiljer sig premiepensionsförvaltning från traditionell förvaltning 

eftersom det finns en begränsning i och med det maximala antalet på fem fonder som får ingå i 

portföljen. I övrigt är det samma fonder som finns på andra ställen. En skillnad är även at det 

bara är dagshandlade fonder och inga månadshandlade fonder som accepteras i 

premiepensionssystemet.  

 

Intervjuperson D anser att förvaltning av premiepension skiljer sig från övrig förvaltning 

genom att bland annat förvaltarna är begränsade till fem fonder, vilket blir en ganska 

koncentrerad portfölj. D skulle gärna se att det fanns möjlighet att investera i tio fonder, vilket 

skulle ge större möjligheter till diversifiering. Det finns därutöver ingen hedgefond att investera i 

inom premiepensionssystemet.  

 

Intervjuperson E menar att premiepensionsförvaltning inte skiljer sig alls från traditionell 

förvaltning, det beror helt på vilken förvaltningsfilosofi som används. Däremot är instrumenten 

som är tillgängliga inom premiepensionssystemet färre, det finns en begränsning på ungefär 800 

fonder. 

 

Intervjuperson F menar förvaltningen skiljer sig lite mellan premiepension och övrig 

förvaltning genom att myndigheten har reglerat marknaden för premiepension bland annat 
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genom lägre fondavgifter. Det tar även flera dagar att byta fond i premiepensionssystemet samt 

att det bara går att ha maximalt fem fonder samtidigt i portföljen. Premiepensionssystemet saknar 

även efterlevnadsskydd och därmed går pengarna tillbaka till allmänheten om en kund avlider, 

menar F.  

 

Intervjuperson G menar att premiepensionsförvaltning skiljer sig lite jämfört med traditionell 

förvaltning eftersom premiepensionen har väldigt lång löptid. Enligt intervjupersonen 

kännetecknas den även av att det är pressade marginaler för att förvaltningsavgifterna är mycket 

lägre inom premiepensionen än utanför. Det vill säga förvaltarna eller fondbolagen är tvungna att 

ha väldigt små vinster på sina fonder för att det är så stora volymer. 

 

Skillnader som intervjuperson H nämner är att förvaltarna inte sköter själva handeln i 

premiepensionssystemet utan de skickar fondbyten till Pensionsmyndigheten som sedan utför 

bytena genom sina system och sprider ut bytena på fondbolagen. Detta gör att det blir svårare att 

ha kontroll över handeln. Det faktum att det bara går att ha fem fonder i varje portfölj påverkar 

också handeln. Förvaltarna blir begränsade och tvungna att byta ut hela innehållet om de hittar en 

till fond som de vill placera i. 

 

Utifrån företag I:s process skiljer sig inte förvaltningen åt. Däremot blir leveranser per 

automatik sämre genom att företagen inte får ha speciellt många innehav i 

premiepensionssystemet på grund av de rent numerära begränsningar som finns. Det innebär att 

det är mycket svårare att bygga portföljer. Förvaltningen skiljer sig inte utifrån processen och 

metodiken. En ytterligare skillnad är att företagen inte äger sin transaktionshantering i och med 

att de skickar in byten via premiepensionssystemet, därmed vet de inte när bytena genomförs. 

Intervjuperson I menar att förvaltningsföretagen inte har kontroll över hela kedjan.  

 

4 Skydd mot dålig förvaltning 

Intervjuperson A menar att de skyddar sig mot dåligt förvaltning genom att ha bra förvaltare, ha 

kontroll på dem samt att förvaltaren får stöd av placeringsrådet. Det gäller även för förvaltaren 

att ha genomtänkta strategier.  
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Företag B har ett trygghetsgolv för att skydda sig mot dålig förvaltning. Beroende på vilken 

portfölj kunden väljer, får kapitalet inte falla under de gränser som finns i portföljerna med 75 

procent respektive 90 procent. Intervjuperson B menar att historiskt har ett evighetsgolv inte 

varit speciellt bra utan föredrar hellre en tolvmånadersperiod att rätta sig efter för att på så sätt 

begränsa nedgången. Om marknaden skulle bli väldigt volatil begränsar företaget nedgången 

genom att omvikta till en penningmarknadsfond i portföljen. 

 

Intervjuperson C menar att de skyddar sig mot dålig förvaltning genom att vara med hela tiden 

och försöka ha kontroll. C tillägger att det inte är några garantier att det ska gå bra, för om de 

väljer fel fonder blir det en dålig förvaltning det året. Men C tror på företagets process och menar 

att företaget generellt har presterat bättre än jämförbara företag.  

 

För företag D tar det ungefär tre till fyra månader från det att de upptäckt en fond som de vill ta 

in i deras portfölj tills att den ligger i portföljen. Företaget följer fondförvaltaren under en väldigt 

lång tid för att se hur denne lyckas. Men D menar att det inte går att skydda sig mot dålig 

prestation i ett kort perspektiv. Skyddet på portföljnivå löser företaget genom att försöka 

diversifiera så mycket som möjligt och hitta förvaltare med breda mandat. De väljer exempelvis 

globalfonder och breda tillväxtmarknadsfonder som består av många olika underliggande företag 

och som är spridda över stora regioner. 

 

Intervjuperson E tycker att det är viktigt att ha förvaltare som kompletterar varandra i ett 

företag samtidigt som förvaltaren ska kunna tänka självständigt. E menar också att det är viktigt 

att förvaltare ser siffror istället för pengar när de förvaltar för att inte påverkas i tanken att 

portföljen gick upp eller ned 20 miljoner kronor.  

 

Företag F arbetar hårt med sin placeringskommitté och mäter hela tiden av och håller en 

konstant information mellan varandra. Företaget träffas och arbetar varje dag med frågor rörande 

hur de skyddar sig mot dålig förvaltning. F menar att de genom detta är mer beredda på vad som 

kan uppstå och dessutom vad som plötsligt kan uppstå. Har en förvaltare presterat dålig 

förvaltning, då är det inget att göra åt menar F. Då gäller det att analysera varför det hände, vara 

självkritisk och olika aspekter som förvaltaren kan göra bättre. 



BILAGA 2 

 

90 

Intervjuperson G menar att det är svårt att skydda sig mot dåligt förvaltning och det gäller att 

göra rätt bedömning och ha rätt fler gånger än fel för att kunna få de siffror förvaltaren kan stå 

bakom. Därför har förvaltarna på företag G mellan 20 och 25 års erfarenhet. 

 

Företag H skyddar sig mot dåligt förvaltning genom en investeringsprocess med klara regler för 

vad som ska göras . H tror inte att det går att komma ifrån att ta fel beslut ibland, men finns det 

regler för vilka beslut som kan tas fel och vilka som inte kan tas fel så menar H att det är ett 

försök att adressera dålig förvaltning i viss mån. Dock tror H aldrig att det går att skydda sig helt 

från dåligt förvaltning om inte förvaltningen mekaniseras.  

 

Intervjuperson I menar att kapitalförvaltningsbranschen har ett dilemma och att det enda 

kunden vill att företaget ska lova är det enda företaget inte kan lova kunden. Kunden vill att 

företaget ska lova bra förvaltning men I menar att de endast kan lova att göra sitt bästa för att 

leverera det, men att det är det enda de inte kan lova att leverera. Företaget kan lova att de har 

kontroll på riskerna, har snygga rapporter och har allting under kontroll, men huruvida 

förvaltningsresultatet blir x eller y kan endast utvärderas långsiktigt för att sedan styras. 

Samtidigt måste dålig förvaltning accepteras under perioder eftersom det inte alltid går att 

leverera över genomsnittet, det är det långsiktiga resultatet som räknas. I menat att det i 

slutändan är kunderna som skyddar företaget mot dålig förvaltning eftersom kunderna skulle 

lämna företaget om de levererade dålig förvaltning.  

 

5 Investeringspsykologi 

För intervjuperson A är börsens utveckling en spegelbild av hur hela aktiemarknaden tänker. 

När det börjar hända saker i världen som inte är bra, exempelvis i Grekland 2010, kommer 

många agera lite grann på informationen. Sedan trappas agerandet upp och resulterar i en 

nedåtgående spiral. Agerandet sker på någonting som är normalt, men ibland agerar människor 

för att vetskapen finns att andra också kommer att göra samma sak. A tror att investerare drar 

tillbaka pengarna kortsiktigt eftersom de inte vet hur långt det går innan uppgång på marknaden.  

 

Intervjuperson C menar att investeraren egentligen skulle hålla sina investeringar för att de kan 

vara bra på sikt. Enligt intervjuperson C har företaget oftast presterat bättre än sina konkurrenter 
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och har även historiskt presterat bättre än det genomsnittliga premiepensionskontot. Därmed 

menar C att de har en bättre förvaltning än andra. Så länge investeraren klarar av att identifiera 

vilken marknad som kommer att gå bra framöver och har möjlighet att flytta mellan marknader 

och branscher har de potential att prestera bättre än alla marknader.  

 

Intervjuperson D tror att det finns ett flockbeteende på marknaden och att förvaltare påverkas 

av andra förvaltare och marknaden i övrigt. D tror att det är svårt för förvaltare att inte påverkas 

av marknadens rörelser även om det inte finns någon ekonomisk fundamenta som stödjer det. 

Det är bara en psykologi som kan få en förvaltare att agera utifrån någonting som inte är 

rationellt i alla lägen, menar D.  

 

För att utvärdera om en förvaltare har varit duktig tittar företag D på vilken risk förvaltaren tagit 

och vilken avkastning denne har gett över tiden. Sedan jämför de också resultaten med sina 

konkurrenter. D menar att de konkurrerande premiepensionsförvaltarna har varit duktiga, men att 

de själva har varit extremt framgångsrika. Däremot avstår intervjuperson D att betygsätta sig 

själv. 

 

Företag D har en tro på att det finns vissa förvaltare som över tiden kan överträffa marknaden. D 

tror att det finns cirka 20 procent av svenska förvaltare som kan slå sitt jämförelseindex över 

tiden efter avgifterna är avräknade. Tron är att företag D ska hitta dessa 20 procent, eller en del 

av dem, och på så sätt kunna generera överavkastning till sina kunder. 

  

Intervjuperson E ser sig som en del av ‖packet‖ på marknaden. E menar samtidigt att arbetet 

som förvaltare går ut på att inse och försöka förstå var packet är på väg. Det handlar inte om att 

förvaltaren behöver vara steget före på något sätt utan förstå var alla andra är på väg . Då lyckas 

förvaltaren relativt bra.  

 

E tror att förvaltare kan slå marknaden på kort och lång sikt. Genom att titta på företagets siffror 

menar E att det kan avläsas att de faktiskt har slagit marknaden. Ju mer ‖växlingsbart‖ ett företag 

har mellan aktier och räntor så kommer de i hyfsad tid kunna slå över när det går ner till 
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räntebärande, och tvärtom när det går upp åt andra hållet. Då har förvaltaren ganska bra 

förutsättningar för att slå aktiebörsen.  

 

Intervjuperson F menar att det idag är rykten, psykologi och tidningsartiklar som spelar en stor 

roll för hur börsen utvecklas, framförallt på kort sikt. F menar vidare att det är på kort sikt 

förvaltare ofta jobbar och har investeraren då fler bra uppgångar än nedgångar blir det plus på 

kontot. Därför tar de inom företaget F hänsyn till psykologin. Hur kan rykten om exempelvis 

krig i ett land spela in? Om ett företag har problem med någonting bör aktiekursen minska.  

 

Enligt F har företaget uppvisat ett bättre resultat än sina branschkollegor och menar att detta 

beror på att de jobbar med sin placeringskommitté. F tror också att, om en förvaltare är duktig på 

att förvalta och har rätt metoder, kan han/hon slå index. Ibland kan det bero på tur och ibland 

skicklighet. Kan förvaltaren få skicklighet att vara större än index menar F att förvaltaren har 

lyckats. Det är klart att förvaltare måste slå sitt index på lång sikt, men inte på kort sikt. Men är 

förvaltaren en ‖day trader‖ ska han slå marknaden på kort sikt också.  

 

Intervjuperson G menar att investeringspsykologi alltid finns. Det är mycket psykologi i 

marknaden nu till exempel och då är det intressant att se hur börsen håller emot ganska bra trots 

att det är stökigt i Japan. 

 

G ser att företaget har bättre förvaltare än konkurrenterna genom att avkastningen för år 2005 har 

legat mellan de två eller tre bästa över tiden och menar därmed att företaget lyckats väldigt bra. 

Intervjuperson G menar att det är otroligt svårt att som förvaltningsbolag vara bäst över tiden 

jämt. Det handlar om att ligga i den övre kvartilen hela tiden och inte titta för kortsiktigt trots att 

förvaltaren hela tiden måste uppvisa en vettig avkastning både på en vecka och en månad. Men 

pensionssparandet är längre än så och G menar att konsten är just att ha en långsiktig förvaltning.  

 

Intervjuperson H menar att en av deras portföljer de erbjuder till premiepensionsspararna 

påverkas till viss del av psykologin. Investerare hakar på det som gått bra men förstår att det 

finns en viss livslängd i momentumcykler. 
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H tror att förvaltare kan slå marknaden men en viss del talar för indexförvaltning. Företaget har 

förhoppning att kunna leverera överavkastning, men H menar att alla förvaltare vill det. Som 

kollektiv kan inte alla lyckas med detta men företag H tror att det finns utrymme för aktiv 

förvaltning och att det också finns motiv till att ta betalt för det. På kort sikt finns det definitivt 

fondförvaltare som lyckas slå marknaden och på lång sikt finns det bevisat att det också går, men 

skalan är betydligt färre.   

 

Intervjuperson I anser att investeringspsykologi är väsentligt eftersom det är en stor del av 

marknadsutvecklingen på de marknader de agerar på. Ju kortare perspektiv investerare har desto 

större vikt har investeringspsykologin då den här råder till 100 procent. Om investeringen är på 

riktigt lång sikt kan investeraren förvänta sig en riskpremie utöver riskfritt. Därför kommer det 

långsiktigt, oavsett psykologierna, att ge bättre betalt att investera i risk än i icke risk. I menar att 

investeringspsykologin har betydelse och att företaget tar in den i förvaltningen när de gör 

bedömningar på hur saker och ting ser ut. Dessutom gör företagets underliggande fondförvaltare 

denna bedömning, vilket företag I tycker är viktigt.  

 


