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Sammanfattning  

  

  Titel: Hur presenterar olika aktörer risk? 

- Exemplet premiepensionsfonder 

Författare Annika Brandt och Frida Karlsson 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 83 

Handledare Jessica Lindbergh  

Nyckelord Pensionssystemet, risk, riskklassificering  
  Pensionen består av den allmänna pensionen, tjänstepensionen och i många fall ett privat 
pensionssparande. Den allmänna pensionen utgör den absolut största delen av den totala 
pensionen och innehåller premiepensionen och inkomstpensionen. Premiepensionen är den del i 
den allmänna pensionen, det vill säga den som alla tar del i, som man kan påverka själv med 
aktiva val. Premiepensionen är det som behandlas och analyseras utifrån de 5 största aktörerna, 
staten, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank, i denna uppsats.  
 
Det pensionsanknutna sparandet utgör en allt större del av det sammanlagda fondsparandet i 
Sverige. Pensionssparandets del i fondförmögenheten har ökat från cirka 25 % år 2000 till cirka 
50 % år 2010. Trots detta har studier från Konsumentverket och Magnus Dahlquist, professor i 
finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med José Martinez 
uppmärksammat att spararnas kunskap och engagemang i sitt sparande är otillräckligt, trots att 
pensionssparandet får en allt viktigare roll i och med att vi nu lever längre, vilket betyder att 
pensionspengarna ska räcka längre. Konsumentverket har också konstaterat att de stora aktörerna 
på pensionsmarknaden, där ibland aktörerna vi behandlar i denna uppsats, vilseleder sina sparare 
vad gäller risk. Man använder ofta termer som är svåra att förstå, termer på andra språk och 
riskinformationen placeras ofta undanskymd. Detta till trots att Fondbolagens Förening 
tillsammans skapat riktlinjer på hur man ska presentera risk för konsumenter. Alla aktörerna som 
vi har behandlat, förutom staten, är medlemmar i Fondbolagens Förening och ska därför följa 
riktlinjerna.  
 
I vår undersökning av storbankernas och pensionsmyndighetens(statens) hemsidor märker vi 
snabbt att dessa till stor del trotsar mot riktlinjerna dem själva varit med och utvecklat och 
framställt. Riskinformationen är ofta undanskymd, svårlokaliserad och skriven i en mindre storlek 
med en annan färg än resterande text. Vi har också konstaterat att man använder ett språk och 
terminologi som för premiepensionssparare, som enligt rapporterna från Konsumentverket och 
Magnus Dahlquist har otillräcklig kunskap, är svår att förstå. 
 
Detta fenomen förstärks ytterligare av att storbankerna och staten använder sig av olika 
riskklassificeringar för sina fonder. Detta innebär att det uppstår tolkningsproblem vad gäller risk 
för konsumenterna eftersom riskklassificeringarna inte betyder samma sak hos olika aktörer. 
Sättet man klassificerar på skiljer sig också åt, vilket betyder att jämförelser av fonder hos de olika 
bolagen i princip är omöjlig.  
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  The Swedish pension consists of a general part, a part provided from the employer and in 

most cases a private reserve as well. The largest part of the pension is the general which can 

be divided into two parts; PPM and one defined by the income. PPM is the part that everyone 

takes part in, and can be controlled by the holder. In this essay we treat and analyze the PPM 

on the basis of the five participants that we have chosen; the government, Nordea, SEB, 

Swedbank and Svenska Handelsbanken.    

 

Savings attached to pension constitute an increasingly bigger part of the total fund saving in 

Sweden. The part of pension savings within the total fund stock in Sweden has increased from 

25 % year 2000 to 50 % 2010. Studies from Konsumentverket and Magnus Dahlquist, 

professor in financial economics at the Stockholm School of Economics and José Martinez 

has concluded that the knowledge and commitment of the savers towards their savings is 

lacking, even though savings for the pension is becoming more important today than ever 

before. This is because of an expected longer lifetime which means that the savings must last 

longer. Konsumentverket has also concluded that many actors on this market, including those 

we have treated in this essay are misleading their customers in terms of risk. Many of the 

participants often use terms that are hard to understand for a normal person, these terms are 

often in other languages than Swedish and the compulsory risk information are often hidden 

or placed where it is hard to find. All this even though the risk information are created by 

themselves through Fondbolagens Förening. All the participants in this essay except the 

Swedish government are members of Fondbolagens Förening and should thereby follow their 

guidelines.     

 

In our analysis of the participants websites we soon found out that they in many ways defy the 

guidelines even though they have created them. The risk information are often hidden, hard to 

find and written in very small letters with other colours. We have concluded that the 

participants often use a language and a terminology that are too hard to understand for a 

normal PPM saver.   

 

This phenomenon is strengthened by the fact that the actors use different classifications of 

risk for their funds. This creates interpretation issues when it comes to risk since the 

classifications don’t mean the same things among the different participants. In conclusion, 

comparison between funds from different institutes is basically impossible.   
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1. Inledning 
Det pensionsanknutna sparandet utgör en allt större del av det sammanlagda fondsparandet i 

Sverige. Pensionssparandets del i fondförmögenheten har ökat från cirka 25 % år 2000 till cirka 

50 % år 2010. ( Fonder som en del av pensionssparandet, www.fondbolagen.se, 110512). 

Beteendet hos pensionssparare skiljer sig jämfört med beteendet hos vanliga fondsparare. Tvärt 

emot en fondsparare tenderar inte pensionsspararna att bry sig om sina fonders tidigare 

prestationer, det vill säga att tidigare avkastning och fondernas standardavvikelser inte är det 

primära när premiepensionsspararna väljer fonder. Detta leder till att pensionsspararna löper en 

stor risk att fastna i fonder som presterar mindre bra, att inte ta hänsyn till tidigare avkastning gör 

att man inte får någon bra avkastning. Pensionssparare innehar 20-30% mer av sina tillgångar i 

dåligt presterande fonder än vad en vanlig fondsparare har. För att en pensionssparare ska förstå 

risken med sina placeringar är det väsentligt att aktören i fråga presenterar risken på ett tydligt 

och korrekt sätt, frågan är hur en pensionssparare ska skilja på vad risken innebär beroende på 

vilken aktör man väljer? Hur risk presenteras är väsentligt med tanke på att många 

pensionssparare inte har tillräcklig kunskap om olika placeringsalternativ och vilken risk det olika 

innebär. (Dahlquist & Martinez, 2011) 

 

På grund av pensionens ökade betydelse i det svenska samhället är det intressant att se på hur 

bankerna hanterar pensionsspararnas och presenterar risken för dessa. Att fastna i dåliga 

investeringar är som tidigare nämnt vanligt förekommande för denna typ av sparare. Detta får oss 

att undra om bankernas riskinformation är bristfällig, eller är det konsumenternas bristfälliga 

kunskap som fäller en avgörande roll för detta fenomen? 

 

En tidigare uppsats har behandlat frågan om bankers presentation av risk med utgångspunkten på 

skalorna för riskklassificeringen, ”Bankers presentation av risk på fonder” av Therese Pettersson 

och Johan Rundh vid Karlstads Universitet . Denna baseras till stor del på skalornas utformning, 

färg och struktur. Vi fokuserar istället på storbankernas och pensionsmyndighetens presentation 

av risk utifrån riktlinjer från Fondbolagens Förening samt rapporter från Dahlquist och Martinez 

samt Konsumentverket.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur risk presenteras för olika pensionsfonder. 

Med premiepensionsfonder som exempel är meningen att jämföra, beskriva och granska hur 

riskklassificering och synsättet på risk skiljer sig mellan de av oss utvalda aktörerna. Syftet 

inkluderar även att med hjälp av föreskrifter från Fondbolagens förening och rapporter från 

http://www.fondbolagen.se/
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Konsumentverket kritiskt granska hur pass konsumentvänligt och tydlig respektive 

riskklassificering samt information om risk är.   

 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till de olika alternativen för placeringar av premiepension hos de stora 

aktörerna på den svenska marknaden, dvs. pensionsmyndigheten, SEB, Swedbank, Nordea och 

Handelsbanken. Avgränsningen innefattar även att vi i jämförelsen mellan de olika aktörernas 

riskdefinitioner endast har använt oss av information som finns tillgänglig för kunden hos 

respektive aktör. Vi har helt bortsett från frågor gällande avgifter för förvaltning hos de olika 

aktörerna och hur dessa presenteras då vi inte har ansett detta varit relevant för vår frågeställning. 

Vi har istället valt att undersöka hur en kund kan skilja på risken hos de utvalda aktörerna och 

hur dessa presenterar denna. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Pensionssystemet 
Förr i tiden betydde pensionsåldern att man i regel inte hade så många år kvar att leva. Det är 

något som inte längre stämmer, då de flesta av oss kan räkna med ett genomsnitt på 20 år som 

pensionär. Pensionsåldern är nu något att istället se fram emot, men ett långt liv som pensionär 

kan också ställa till med ekonomiska problem.  Detta på grund av att allt färre människor är 

villiga att acceptera den levnadsstandardsänkning som krävs för att den enda inkomsten, pension 

enligt lag och kollektivavtal, ska täcka utgifterna. (Randquist, Försäkringsboken, s. 121) 

Därför har det uppstått ett behov, både för högavlönade och lågavlönade, att få individuella 

kompletteringar via pensionsförsäkringar eller ett annat pensionssparande. Huvudtrenden i både 

det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionsplanerna är att man ska ha ett 

självbestämmande över sin pension som därmed innebär ett eget ansvar. Detta ansvar innebär att 

man tar ett eget ansvar över en del av sitt pensionssparande genom att själv välja förvaltare och 

sköta pensionsplaceringarna. (Randquist, Försäkringsboken, s. 122) 

 

2.2 Vad är pension? 

2.2.1 Den allmänna pensionen 

Synen på pension har ändrats under modern tid. Man ser nu pension som något som är 

detsamma som uppskjuten lön. Synsättet var annorlunda förr och man såg då pensionen som ett 

bidrag från staten och ett ”tack för trogen tjänst” från sin arbetsgivare. I och med det moderna 
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synsättet är den inkomstbaserade pensionen från det allmänna pensionssparandet och 

tjänstepensionen lika mycket egna pengar som utbetalningar från en individuell 

pensionsförsäkring. Kort och koncist beskrivs pensionen som det som man faktiskt ska leva på 

under sitt liv som pensionär. (Randquist, Försäkringsboken, s. 123) Pensionen består av flera 

olika delar som gemensamt bildar den totala pensionen. (Så fungerar pensionssystemet, 

www.amf.se, 110410) Till en början får man allmän pension, vilken alla är lagstadgad att få. Den 

allmänna pensionens storlek påverkas tillexempel av hur länge man arbetat och hur mycket man 

tjänat under sitt arbetsliv. Den allmänna pensionen grundas alltså på alla inkomster man betalat 

skatt för. Detta avser även inkomster såsom arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning 

eller föräldraersättning. (Pensionssystemet, www.nordea.se, 110410) Den allmänna pensionen 

består av tre delar, var av den största för allra de flesta pensionsspararna är inkomstpensionen.  

2.2.2 Inkomstpension 

Inkomstpensionen baseras på hur mycket man tjänat under sitt yrkesverksamma liv. Den totala 

avgiften till den allmänna pensionen är 18,5 % av inkomsterna som är pensionsgrundade. Av 

dessa 18,5 % går 16 % till inkomstpensionen medan de resterande 2,5 % går till premiepensionen  

(se nedan).  Pensionens storlek påverkas också av hur stora pensionsrätter man tjänat in. Man 

tjänar in dessa pensionsrätter varje år man arbetar. Man får även sådana rätter för tid man 

spenderar hemma med barn, gör värnplikt eller studerar. Dock finns ett tak för hur stor inkomst 

som ger pensionsrätter, max 7,5 prisbasbelopp i månaden. Inkomster över detta belopp påverkar 

därmed inte din inkomstpension. (Inkomstpensionen, www.aktiespararna.se, 110412) 

 

Storleken på inkomstpensionen bestäms av hur stor pensionsrätt man insamlat den dag man går i 

pension. Pensionen blir därför lägre ju tidigare man pensionerar sig, eftersom de pensionsrätter 

man insamlat ska räcka för en längre tid än om man pensionerar sig senare. Detta på grund av att 

man går miste om ett antal pensionsrätter man annars kunnat intjäna om man pensionerat sig 

senare. (Inkomstpensionen, www.aktiespararna.se, 110412) 

 

Inkomstpensionens storlek bestäms också av hur den allmänna löneutvecklingen ser ut i Sverige. 

Om utvecklingen för Sverige är positiv utvecklas även inkomstpensionen positivt och därmed 

innebär detta att om nationalräkenskaperna går sämre i Sverige utvecklas inkomstpensionen på 

samma sätt. (Inkomstpensionen, www.aktiespararna.se, 110412)  

 

 

http://www.amf.se/
http://www.nordea.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
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2.2.3 Premiepension 

Även premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Alla som är födda 1938 eller senare, 

och därmed ingår i det nya pensionssystemet, och har tjänat in till pensionsrätter har också rätt till 

premiepension. Varje år avsätts 2,5 % av lönen och andra inkomster som är skattepliktiga till 

premiepensionen. Denna är inkomstgrundad och baseras på de pensionsrätter man intjänat. 

Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och vilka fonder man valt och hur 

dessa har utvecklats. Premiepensionen är den del i den allmänna pensionen man själv kan påverka 

genom att själv bestämma hur man placerar sina pengar.  

2.2.4 Garantipension 

Garantipensionen riktar sig till dem som har haft liten eller ingen inkomstgrundad pension i sitt 

yrkesverksamma liv. För dem som inte har haft några arbetsinkomster de betalat skatt på består 

hela pensionen av garantipension eftersom man därför inte har någon inkomstgrundad pension. 

För dem som haft låg inkomst och därmed har en låg inkomstgrundad pension, agerar 

garantipensionen som supplement till den intjänade pensionen. (Garantipension ger 

grundtrygghet, www.pensionsmyndigheten.se, 110415) 

 

 Garantipensionen finansieras av staten och ger ett grundskydd för dem som haft låg eller ingen 

arbetsinkomst under livet. För att man ska vara berättigad full garantipension måste man ha varit 

bosatt i Sverige under minst 40 år och blir lägre om man varit bosatt mindre än 40 år. 

(Garantipension, www.pensionsmyndigheten.se, 110415) Garantipensionen minskas med 1/40 

för varje år som saknas för att man ska ha varit bosatt i Sverige i 40 år. För att i överhuvudtaget 

ha rätt till garantipension måste man ha varit bosatt i Sverige under minst 3 år. Det finns dock ett 

undantag som innebär att om man bott i Sverige under minst 1 år kan bosättningstid i annat EU-

land eller Norge, Schweiz, Island eller Liechtenstein medräknas för att uppnå de minimala 3 år 

som krävs för att få garantipension.(Garantipension ger grundtrygghet, 

www.pensionsmyndigheten.se, 110415) 

 

 Om man har rätt till annan pension minskas garantipensionen med denna. Garantipensionen 

minskas med berättigad inkomstpension, tilläggspension, viss utländsk pension eller änkepension. 

Däremot så minskas inte garantipensionen med premiepensionen. Istället räknas 

inkomstpensionen upp så att denna svarar mot även premiepensionen genom att denna bedöms 

utifrån all intjänad pensionsrätt. Garantipensionen betalas ut från och med den månad man fyller 

65 år. (Garantipension, www.pensionsmyndigheten.se, 110415)  

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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2.2.5 Tjänstepensionen 

Pensionen finansieras i många fall även i samarbete med arbetsgivaren. Arbetsgivaren bidrar 

genom den såkallade tjänstepensionen, vilken kan vara antingen avtalad eller individuell. De allra 

flesta har rätt till tjänstepension. (Pensionssystemet, www.nordea.se, 110410) Syftet med 

tjänstepensionen är att de anställda genom sin anställning ska kunna tjäna in pension som fyller ut 

den allmänna pensionen. Tjänstepensionen ingår i kollektivavtalet vilket betyder att alla som 

inkluderas i kollektivavtalet har rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen är precis som andra 

avtalsförsäkringar kopplad till själva anställningen. (Randquist, Försäkringsboken, s. 126) 

Eftersom tjänstepensionen ingår i kollektivavtalet finns det människor som således inte har rätt 

till tjänstepension. Dessa kan vara: 

- Egna företagare är inte anställda eller anställda i eget aktiebolag och har följaktligen ingen 

tjänstepension. Detta innebär att den egna företagaren endast har rätt till den allmänna 

pensionen och måste därför själv ta initiativet att ansluta sig till tjänstepensionsplan, vilket 

i vissa fall är möjligt, eller att teckna annat individuellt pensionssparande. 

- Människor som står utanför arbetsmarknaden av annan anledning än sjukdom har inte 

rätt till tjänstepension. Dessa kan tillexempel vara arbetslösa, studerande eller 

hemarbetande.  

- Anställda som arbetar på företag som saknar kollektivavtal, hängavtal, tjänstepensionsplan 

eller annat pensionssparande förlorar således rätten till tjänstepension och den 

komplettering av den allmänna pensionen som tjänstepensionen ger.  

I dessa fall kan det således vara aktuellt att behöva göra individuella pensionskompletteringar som 

tar bort behovet av tjänstepensionen. (Randquist, Försäkringsboken, s. 127) 

 

Gemensamt motsvarar dessa två delarna i genomsnitt mellan 50 och 65 % av slutlönen om man 

går i pension vid 65 års ålder. Detta innebär att man vid pension får en månadsinkomst som är 

35-50 % lägre än när man arbetade. Självklart går det att själv komplettera sin pension med hjälp 

av ett eget privat pensionssparande. (Pensionssystemet, www.nordea.se, 110410)  

2.2.6 Privat pensionssparande 

För att komplettera sin pension kan man som sagt spara till pensionen privat. Utan ett privat 

pensionssparande får de allra flesta inte ut mer än 60-65 % av den lön man haft under sitt 

yrkesamma liv. Fördelar med privat pensionssparande:  

http://www.nordea.se/
http://www.nordea.se/
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- Fördelaktigt rent skattemässigt. Du får dra av upp till 12 000 kronor per år på ditt 

sparande när du deklarerar.  

- Du kan börja ta ut din privata pension redan vid 55 års ålder.  

- Du får en ekonomisk trygghet. 

- Man får möjlighet till en högre pension än om man inte haft ett privat sparande.  

När det gäller privat sparande så finns först och främst två alternativa sparformer. Det ena 

alternativet är ett fondsparande, som också kallas fondförsäkring, medan det andra alternativet är 

ett traditionellt sparande. Det traditionella sparandet garanterar ett visst belopp i månaden och 

varierar beroende på hur väl förvaltaren lyckats placera pengarna. Risken på ett sådant sparande 

är låg, eftersom man alltid är garanterad att få tillbaka minst det belopp som tidigare utlovats.  

När man istället väljer att placera sina pengar i en fondförsäkring är riskerna större vilket även 

innebär att man har möjlighet till en högre avkastning än om man placerar sina pengar i ett 

traditionellt sparande. De två vanligaste fondkategorierna när man placerar i fondförsäkringar är 

räntefonder, d.v.s. räntebärande papper, samt aktiefonder.(Privat pensionssparande, 

www.pensionsspara.se, 110420) 

Sammanfattningsvis kan sägas att pensionen består av den allmänna pensionen, som innehåller 

premiepension och inkomstpension, tjänstepensionen och för många även ett privat 

pensionssparande. Vi kommer i denna uppsats att fokusera på och behandla premiepensionen 

som tillhandahålls av staten men som man själv kan påverka genom aktiva val. Hur man placerar 

sina pengar i premiepensionen får ett stort genomslag för hur mycket pengar spararen får till 

pensionen, trots att premiepensionen endast utgör en liten del av den totala pensionen. Eftersom 

att investeringar i premiepensionsfonder får ett stort genomslag är aktörernas riskpresentation av 

yttersta vikt. Detta för att kunden ska förstå att investerade pengar kan gå förlorade. (Dahlquist & 

Martinez, 2011)  

http://www.pensionsspara.se/
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Bild 2.2.1: Källa: Pensionssystemet, www.nordea.se, 110420  

3. Teori 

3.1  Vad är risk? 

Risk är ett begrepp som saknar en allmän definition. Det är ett begrepp som varierar i betydelse 

från person till person. Detta innebär att det är svårt att jämföra och mäta risk, just eftersom 

ingen vedertagen definition finns. Risk är ett ord som ofta har en negativ innebörd för de flesta 

av oss. Trots detta upplevs risk av många som en chans till vinst just eftersom att det är allmänt 

känt att desto högre risk, desto högre avkastning är möjlig att få. Ofta är det inte förrän vid ett 

misslyckande som riskbegreppets andra betydelse uppenbarar sig, risk för förlust.(Oxenstierna, 

2010) 

Det absolut enklaste riskmåttet, vilket också ger en beskrivning av vad en möjlig definition av 

riskbegreppet skulle kunna vara, är att se hur mycket ett värde för en tillgång varierar över tiden, 

tillexempel en aktie eller en fonds kurs. Om värdet varierar mycket, anses investeringen mer 

riskfylld, även om värdet trendmässigt ökar. (Oxenstierna, 2010) 

Värdeförändringarna kallas i facktermer för volatilitet och mäts med hjälp av standardavvikelsen, 

vilket är ett riskmått för samtliga värdepapper1. Om standardavvikelsen är hög, är svängningarna i 

värdet höga, och därmed även risken hög. (Oxenstierna, 2010) 

Oxenstierna menar att det är lätt att tro att aktiemarknaden är en variant på rysk roulett genom 

att tro att ju längre man är med i spelet, desto större är risken för förluster. Han menar också att 

ett mer långsiktigt historiskt perspektiv bevisar den raka motsatsen. Det absolut enklaste sättet att 

öka sannolikheten för en positiv värdeutveckling är att utöka tiden man behåller en portfölj. Han 

                                                 
1
 Se 3.4.1 

http://www.nordea.se/
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menar att med en längre placeringshorisont, kan man tillåta en mer riskfylld portfölj än vad man 

på kort sikt är tillfreds med. Oxenstierna konstaterar också att risktolerans har mer med tiden att 

göra än med den egna attityden. (Oxenstierna, 2010) 

3.1.1 Vilken risk ska man ta? 

Vilken risk som är optimal att ta är omöjlig att definiera. Det optimala risktagandet är olika från 

individ till individ. Oxenstierna förespråkar att ett visst ”kontrollerat risktagande” är fördelaktigt. 

Han menar att riskkontroll inte innebär att man inte tar någon risk alls, utan endast betyder att 

man tar en kontrollerad risk.(Oxenstierna, 2010) 

3.2 Olika typer av risk 

 Det finns många olika risker när man pratar om aktier, och inom fondförvaltning nämns ofta:  

3.2.1 Marknadsrisk 

Alla typer av fonder innebär att man exponeras för marknadsrisk. Den totala risken hos en aktie 

kan delas in i två olika delar: den specifika risken som är unik för aktien samt den del som kallas 

marknadsrisk. (Oxenstierna, 2010) Marknadsrisk innebär risken att priserna på marknaden för 

den specifika tillgången, i detta fall aktier, förändras på ett ofördelaktigt sätt. (Ordlista, 

www.riksgalden.se, 110518)  

  

Marknadsrisken för aktier kommer alltid att existera, det vill säga risken att en viss aktie eller 

aktiefond faller, när hela aktiebörsen faller i värde. Anledningen till detta är att aktier och 

aktiefonder har en viss grad av korrelation med rörelsen i marknadsindex. (Oxenstierna, 2010) 

  

Diversifiering, alltså spridning, på många olika marknader och i flera olika tillgångsslag gör så att 

risken sprids och minskar risken för förluster i och med att man inte är beroende av marknaden 

för ett visst tillgångsslag eller av en specifik marknad. (Oxenstierna, 2010) 

  

Marknadsrisken beräknas med hjälp av det så kallade betavärdet (β), som visar hur en fons eller 

aktie reagerar på en förändring i sitt jämförelseindex. (Oxenstierna, 2010) 

Andra typer av risk i sin korthet: 

- Kreditrisk, beskrivs som risk för förlust på tillexempel garantier och lån, det vill säga, 

risken en långivare tar att en låntagare inte kan återbetala lånet eller går i konkurs. 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=e602f4bd570041cda234b8256300ffd8&URL=http%3a%2f%2fwww.riksgalden.se%2f
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- Valutarisk, som innebär att en investering påverkas av förändrade valutakurser.  

- Politisk risk, som innebär risken för politisk instabilitet.  

- Bransch-/företagsrisk, som uppkommer i samband med att aktier koncentreras till vissa 

branscher eller företag.  

- Likviditetsrisk, som innebär att man inte kan avveckla en tillgång eller position i tid till 

skäligt pris.  

- Ränterisk, som innebär risken att värdet på tillgångar och skulder påverkas på ett 

ofördelaktigt sätt när räntenivåer förändras. (Ordlista, www.riksgalden.se, 110427) 

3.3 Några riskmått för fonder 

Det finns många olika sätt att mäta risk. De vanligaste riskmåtten för fonder är: 

3.3.1 Standardavvikelsen  

Standardavvikelsen beskriver exempelvis en fonds kursförändringar och anger avvikelsen från ett 

medelvärde i en mätserie inom den egna fonden. På så vis ser man hur mycket avkastningen 

avviker från medelavkastningen. Standardavvikelsen baseras på statistik och man kan på så sätt få 

indikationer om hur mycket avkastningen varierar och hur stora svängningarna har varit. Om 

standardavvikelsen är hög innebär detta att risken är hög, i och med att variationerna i avkastning 

är höga, och vice versa.(Ordlista, www.privataaffärer.se, 110514) 

 

3.3.2 Duration 

Duration är ett sätt att mäta den genomsnittliga räntebindningstiden för obligationer. Duration är 

också det mest ansedda måttet att mäta ränterisk på och anger vad som händer när alla 

marknadsräntor förändras lika mycket. (Ordlista, www.riksgalden.se, 110514)  

3.3.3 Tracking Error (aktiv risk) 

Tracking Error, även kallat aktiv risk, anger en fonds procentuella avvikelse och följsamhet med 

jämförelseindex. För att beräkna den aktiva risken beräknars standardavvikelsen på differensen 

mellan fondens respektive indexets logaritmerade avkastning. Måttet aktiv risk används för att 

uppskatta sannolikheten att fonden ska ge en avvikande avkastning, antingen positiv eller negativ, 

i förhållande till jämförelseindex.(Ordlista, www.privataaffarer.se, 110515)  

http://www.riksgalden.se/
http://www.privataaffärer.se/
http://www.riksgalden.se/
http://www.privataaffarer.se/
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3.4 Krav på riskpresentation 
Vid rådgivning är det av yttersta vikt att rådgivaren hanterar riskfrågan på ett korrekt sätt. Enligt 

Lagen om Värdepappersmarknaden måste rådgivaren reda ut och dokumentera kundens 

inställning till och kunskap om risk. Att bedöma den grad av risk som kunden är benägen att ta är 

mycket viktigt. Kunder är i många fall benägna att vilja ha maximal avkastning men är samtidigt 

inte beredda att ta den risk som krävs för att nå denna. Därför ska rådgivaren inte bara ta reda på 

kundens riskbenägenhet utan även förklara för kunden vilket risktagande som krävs för att uppnå 

den önskade avkastningen. (Oxenstierna, 2010)  

 
En rapport av Konsumentverket presenterar regler och riktlinjer för hur bankerna ska presentera 

risk för konsumenter. Marknadsföringen av fonder ska alltid påvisa att investeringar i fonder 

innebär en risk. Informationen om att ”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 

avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte 

säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”, eller text med likartad betydelse måste finnas 

med vid marknadsföringen.(Rapport 2011:6, Konsumentverket) Detta har bestämts i och med 

riktlinjer upprättade av Fondbolagens förening som antogs den 6 december 2004 och 

uppdaterades senast den 5 oktober 2009 (Riktlinjer för fondbolagens informationsgivning och 

marknadsföring m.m., Fondbolagens förening). Texten i fråga får inte placeras på olämpliga 

ställen där de är svåra att hitta eller är undanskymda. Detta gäller dock endast om 

marknadsföringen är så precis att den kan leda till att konsumenten fattar ett affärsbeslut, det vill 

säga, investerar i fonden. Om marknadsföringen istället inte innehåller någon produktinformation 

behöver ingen riskinformation anges. (Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

Fondbolagens Förening är en branschorganisation vars uppgift är att tillvarata intresset hos såväl 

fondsparare som fondbolag. Medlemsbolagen i föreningen representerar större delarna av 

sparandet på den svenska fondmarknaden. Föreningen ska verka för en sund, välmående 

marknad med tydliga spelregler för både sparare och fondbolag både nationellt och 

internationellt. Fondbolagens Förening bildades 1979, efter bildandet har den totala 

fondförmögenheten i Sverige vuxit dramatiskt. Dessutom har mycket hänt rörande lagstiftning, 

utbud och distribution. (Om Fondbolagens Förening, http://www.fondbolagen.se, 110521)  

Några av föreningens viktigaste uppgifter är att bevaka lagstiftningsarbete som rör fondbranschen 

samt att vara remissinstans i sådana frågor på både nationell- och EU-nivå. Medlemsbolagen kan 

dra nytta av föreningen gällande såväl juridik och kommunikation som utbildning, man har också 

chans att delta i arbetsgrupper etcetera. Föreningens uppgift är även att samla in, bearbeta och ge 

http://www.fondbolagen.se/sv/Om-oss/
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ut NAV-kurser (andelskurser) för ungefär 3 400 fonder samt att ta fram statistik och göra studier 

om den svenska fondmarknaden.  (Om Fondbolagens Förening, http://www.fondbolagen.se, 

110521)  

Medlemmarna i Fondbolagens Förening kom i samband med överenskommelsen även fram till 

att riskinformation vid marknadsföring av fonder inte får placeras undanskymt. (Riktlinjer för 

fondbolagens informationsgivning och marknadsföring m.m., Fondbolagens förening) 

 

Hur riskinformation ska lämnas på en webbplats menar Konsumentverket ska bedömas från fall 

till fall, men kärnan ska ligga i att det är näringsidkaren, det vill säga banken, som har en 

skyldighet att lämna informationen och inte konsumentens skyldighet att leta reda på 

den.(Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

 

Konsumentverket har i samma rapport, 2011:6, uppmärksammat att många av konsumenterna 

har otillräcklig kunskap vad gäller fonders risker, kostnader och innehåll. Därför menar 

Konsumentverket att kravet på hur tydlig informationen bör vara som ges till konsumenterna 

vara hög. 

 

4. Tidigare studier 

4.2 Marknadsföring av fonder och riskinformation 
Konsumentverket ställer sig kritiska till att inget fondbolag har med riskinformation i 

webbannonser, såkallade banners, trots att det nyligen fastställts att en webbannons är likvärdig 

med en tidningsannons, och därför också omfattas av riktlinjerna, vilket fastställdes av 

Marknadsdomstolen i mål MD 2010:31.(Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

  

Konsumentverket kommer i rapporten (2011:6) fram till att i många fall är riskinformationen 

bristfällig på grund av att den är svår att lokalisera eftersom den ofta är placerad i sidfoten och 

presenteras i mindre text än den övriga informationen och i annan, otydlig färg. 

Konsumentverket är kritiskt till att det i många fall krävs att konsumenten klickar sig fram i flera 

olika steg för att finna riskinformationen. Ofta anges riskinformationen endast i faktabladet till 

fonden på webbplatsen, vilket inte är tillräckligt enligt Konsumentverket. Man menar att eftersom 

en banks webbplats har ett avsättningsfrämjande syfte ska riskinformationen anges på 

webbplatsen.(Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

  

http://www.fondbolagen.se/sv/Om-oss/
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Konsumentverket är också kritisk till ordval till rubriker för riskinformationen. Vissa fondbolag 

använder rubriken ”disclaimer” för att representera riskinformationen. Konsumentverket menar 

att av rubriken framgår inte att det handlar om riskinformation eftersom rubriken är missvisande 

och anser även att en rubrik på engelska är olämplig när man riktar sig till svenska konsumenter. 

Konsumentverket är också kritisk till att vissa bolags webbplatser kräver att konsumenten aktivt 

klickar på rubrikerna för att få fram information. Enligt Konsumentverkets bedömning kan inte 

att lägga riskinformation ”ett klick bort” anses vara i överensstämmelse med riktlinjerna och att 

det dessutom står i strid med MD 2010:31. (Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

  

I rapporten har Konsumentverket också konstaterat att bolag använder sig av både svenska och 

engelska termer i den väsentliga informationen, tillexempel i riskinformationen. Som nämnt 

tidigare bedömer Konsumentverket att eftersom marknadsföringen är menad för svenska 

konsumenter är det därför nödvändigt och önskvärt att informationen också ges på svenska. 

(Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

4.2  Konsumenternas kunskap? 
Att termer på både svenska och engelska till stor del används anses vara otydligt och missvisande. 

Konsumentverket ifrågasätter också om förfarandet är i överensstämmelse med 10 § 3 st. 

marknadsföringslagen. 10 § 3 st. säger att väsentlig information ”inte får utelämnas eller ges på ett 

oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt” och i och med både konsumenternas 

otillräckliga kunskap och aktörernas språk anser Konsumentverket att detta kan ifrågasättas. 

(Rapport 2011:6, Konsumentverket) 

  

Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, håller med 

om att konsumenternas kunskap är otillräcklig. Han har i en studie tillsammans med Jose 

Vincente Martinez gjort en studie om det svenska pensionssystemet; ”Investor Inattention: A 

Hidden Cost of Choice in Pension Plans?” där man tittat på både spararnas okunskap och vilka 

sparare som lyckats bäst. Dahlquist menar att trots att samhället gjort stora 

informationssatsningar för att få fler människor att engagera sig i sitt pensionssparande, har 

resultatet varit svagt och många har fortfarande otillräcklig kunskap. Han menar att samhället 

måste skydda de sparare som har den sämsta utvecklingen, de passiva spararna som endast gör ett 

aktivt val för att sedan bli passiva. De sparare som gör flera aktiva val är de som lyckats allra bäst, 

enligt Dahlquist och Martinez (2011). 
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Det nya pensionssystemet för med sig ett större individuellt ansvar, det är inte längre staten som 

tar hand om allt utan individen själv måste vara aktiv. Dahlquist menar att i dagens samhälle är 

långt ifrån alla intresserade av ekonomi och sparande. Detta spär enligt Dahlquist på 

konsumenternas otillräckliga kunskap om sitt pensionssparande, eftersom intresset inte finns där. 

Detta leder i sin tur till att man kanske inte är redo eller vet hur man tar ansvar för sitt eget 

pensionssparande enligt Dahlquist. (Dahlquist & Martinez, 2011) 

 

Författarna menar att samhället måste skydda de sparare som har den sämsta utvecklingen, de 

passiva spararna som endast gör ett aktivt val för att sedan bli passiva. De sparare som gör flera 

aktiva val är de som lyckats allra bäst enligt studien. Författarna menar att pensionssparare torde 

uppnå ett bättre resultat genom att flytta sina tillgångar från de sämst presterande fonderna och är 

pensionsspararna ouppmärksamma så kommer de fonder som presterar sämre inneha stora 

volymer pensionstillgångar och mindre utav andra sorters tillgångar eftersom andra investerare 

lämnar fonden. Magnus Dahlquist och José Martinez föreslår därför en förändring i det svenska 

pensionssystemet. Denna förändring skulle innebära att nya pensionsinbetalningar automatiskt 

går till Sjunde AP-fonden om sparandet varit passivt för länge. Placering i Sjunde AP-fonden har 

enligt Dahlquists studie gett bättre avkastning än om man gör ett aktivt val för att sedan vara 

passiv. Därför anser han att en placering i Sjunde AP-fonden är mer fördelaktigt för de passiva 

spararna. (Dahlquist & Martinez, 2011) 

  

De passiva spararna i det svenska pensionssystemet är majoritet. I enlighet med Dahlquists och 

Martinez studie ligger 30 % av spararna i Sjunde AP-fonden, vilket innebär att de inte gjort något 

aktivt val överhuvudtaget och 40 % ligger kvar i sitt ursprungliga val av premiepension för att 

sedan bli passiva. Detta innebär att 70 % av de spararna i det svenska pensionssystemet är 

klassificerade som passiva sparare. Dahlquist menar att genom den föreslagna förändringen skulle 

majoriteten, alltså de 70 % av spararna som klassas som passiva, skyddas. (Dahlquist & Martinez, 

2011) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att regelverket för hur risk ska presenteras i många fall inte följs på 

ett tillfredsställande sätt och att konsumenternas otillräckliga kunskap ofta leder till att man kan 

missförstå den presenterade riskinformationen och kan leda till att man fastnar i en dålig 

investering. Därför ska vi härefter kritisk granska och analysera hur konsumentvänligt och tydlig 

respektive aktör är när de presenterar risk samt jämföra dessa med varandra med hjälp av dessa 

tidigare studier och riktlinjerna utformade av Fondbolagens Förening.  
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Hädanefter kommer följande att behandlas och undersökas:  

- Följer aktören riktlinjerna uppsatta av Fondbolagens förening? 

- Vilket riskmått använder aktören primärt för att upprätta sin riskklassificering? 

- Vilken skala används för att presentera riskklassificeringen? Hur många olika grader finns 

inom respektive aktörs riskklassificering? 

- Vilket språk använder aktören vid presentation av risk? Använder man enbart svenska, 

eller används termer och begrepp på engelska? 

- Vilka begrepp används för att förklara och presentera riskinformationen? Är begreppen 

och informationen lätta att tolka, eller används ett fackmannamässigt språk som är svårt 

att första för konsumenterna? 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 
I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod för att skapa en förståelse för hur 

respektive aktör presenterar risk för konsumenterna. Vi har bland annat undersökt om aktörerna 

följer riktlinjerna från Fondbolagens Förening och vilket riskmått aktören använder vid 

bedömning av risken för PPM-fonderna.  Vi har använt oss av litteraturstudier för att kunna se 

helheten och analysera hur riskmätning och riskpresentationen skiljer sig de utvalda bankerna och 

staten emellan. Den kvalitativa metoden har använts eftersom vi ville få möjligheten att växla 

mellan informationssökande och analys under arbetsgången. Eftersom vi endast valt ut fem 

aktörer på marknaden passade även denna metod bra på grund av att vi ville gå igenom dessas 

synsätt och presentation av risk grundligt och få en vid överblick av dem.  

5.2 Tillvägagångssätt 
Vi har framförallt arbetat med dokumentgranskning och litteraturstudier, detta genom att studera 

tryck material och information från webbsidor utgivet av aktörerna vi har valt ut. I vårt arbete 

med risk och placeringsförslag hos olika aktörer har vi konsekvent använt oss av sådant material 

som finns lättillgängligt för respektive kunder. För att skapa en bakgrund till ämnet har vi använt 

oss av tidigare studier och forskning. För att jämföra och undersöka de olika aktörernas 

presentation av risk har vi konsekvent använt oss av respektive aktörs hemsida för att skapa en så 

realistisk situation som möjligt. Detta på grund av att vi anser att konsumenter i allt större 

utsträckning använder sig av aktörernas hemsidor för att ta ett affärsbeslut, det vill säga investera 

i fonden i detta fall. I analysen har vi vägt samman bakgrund, teori och empiri för att sedan 
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komma fram till en slutsats. Analysen har helt och hållet baserats på Konsumentverkets rapport 

2011:6 samt Dahlquist och Martinez studie (2011).  

5.3 Kritisk granskning 
Eftersom vi i stor utsträckning har använt oss av internetkällor har det varit mycket viktigt för oss 

att granska huruvida dessa är seriösa eller inte då detta kan vara svårt. Detta har vi försökt lösa 

genom att använda respektive aktörs hemsida, samt använda oss av andra internetkällor vi känner 

att vi kan lita på i samråd med vår handledare. Det har även varit viktigt för oss att granska 

materialet från de aktörerna vi har valt ut ordentligt och oberoende, dels eftersom vi vill ge en 

träffsäker bild över dessas produkter och synsätt på risk och dels för att kunna avgöra huruvida 

respektive förhåller sig till utgivna rekommendationer etcetera. 

 

Ett alternativt sätt att få svar på vår problemställning hade varit att göra intervjuer med respektive 

bank och på så sätt ge dem chansen att försvara sig själva och ge sin egen bild på hur väl de följer 

rekommendationerna. Detta hade varit bra eftersom detta hade påvisat bankens perspektiv och 

tankesätt kring riktlinjerna och Konsumentverkets rapport. Vi har dock valt att inte använda oss 

av denna metod då det varit svårt att få kontakt med respektive bank och att vi genom vår valda 

metod istället fått mer tid för analys av aktörernas hemsidor. 

 

Ett annat alternativ hade varit att intervjua konsumenter för att se hur de ser på bankernas 

riskpresentation och på så sätt fått en klarare bild av hur dessa uppfattar denna. På grund av 

tidsbrist hade vi ingen möjlighet att utföra en sådan omfattande undersökning som detta hade 

inneburit.    

 

Genom att väga de olika alternativen mot varandra med nackdelar och fördelar så har vi kommit 

fram till att den valda metoden var den mest tillämpbara för oss och vårt syfte med uppsatsen.  

 

 

6. Empiri 

Här nedan följer en presentation av de fem utvalda aktörernas alternativ för kunder som inte vill 

vara aktiva i sitt premiepensionssparande.  

6.1 Pensionsmyndigheten 

Staten via pensionsmyndigheten har fondprodukter som ska underlätta för den som inte vill göra 

aktiva val, man kan dock även välja fonder på egen hand också. Sveriges riksdag har beslutat om 
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de fondprodukter som pensionsmyndigheten tillhandahåller, dessa förvaltas av Sjunde AP-

fonden och kallas Statens förvaltningsalternativ.  

Följande fondprodukter kan staten tillhandahålla: 

 AP7 Såfa: Är den av statens fondportföljer som anpassar risken efter ålder. Ju äldre en 

person blir, desto mindre risk i fondportföljen. När man har långt kvar till pensionen är 

risken hög men den börjar sänkas stegvis från och med 56 års ålder. Syftet med detta är 

att undvika nedgångar på marknaden och få ett mer stabilt sparande ju närmare 

pensionsåldern man kommer. Fondavgiften är endast 0,15% och därmed en av de lägsta i 

hela premiepensionssystemet. Gör man inget aktivt val med premiepensionen så placeras 

denna automatiskt i AP7 Såfa. Såfa består av en kombination av en räntefond och en 

aktiefond, till och med 55 års ålder består Såfa endast av aktiefonden. Aktiefonden i fråga 

är global och har relativt hög risk. Med tiden blir andelen av räntefonden allt större 

medans andelen aktiefond krymper. (Fakta AP7-Såfa, www.pensionsmyndigheten.se, 

2011-04-25) 

Omfördelning mellan aktie- och räntefonder:  

 

Bild 6.1.1: Källa: Fakta AP7-Såfa, www.pensionsmyndigheten.se, 110425 

Statens fondportföljer: För den som själv vill göra ett aktivt val med sin premiepension 

tillhandahåller staten tre stycken fondportföljer med fasta risknivåer. Även dessa fonder 

innehåller en kombination av de ovan nämnda aktie- och räntefonderna. Här förändras dock inte 

risken utan den är konstant från år till år. Risknivån är oförändrad från år till år, man justerar 

risken i december varje år så att denna är konstant. (Statens fondportföljer, 

http://www.pensionsmyndigheten.se, 2011-04-25)  

 

Statens tre fondportföljer: 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Bild 6.1.2: Källa: Statens fondportföljer, http://www.pensionsmyndigheten.se, 110425  

 

Staten och Pensionsmyndighetens filosofi är att det ska vara enkelt att välja, man väljer bara en 

gång och då portföljerna endast går att välja till 100 % behöver man inte ta ställning till om man 

vill kombinera flera fonder. Enligt staten är risk dels en osäkerhet om placeringens framtida värde 

men å andra sidan också en möjlighet till vinst. Sparar man under en lång tid kan man ta en större 

risk än om man sparar på kortsikt. Man uppmuntrar en högre risk på placeringar av 

premiepensionen eftersom detta är den mindre delen av inkomstpensionen. Inkomstpensionen 

som är den större delen är däremot ett sparande man bör ha låg risk på enligt 

pensionsmyndighetens och statens filosofi. Källa: Statens fondportföljer, 

http://www.pensionsmyndigheten.se, 2011-04-25  

 

6.1.2 Riskpresentation 

Pensionsmyndigheten förklara risk som ”Ju större svängningar en fond har, desto svårare är det 

att förutsäga det framtida värdet. Detta kallas risk.”2 och menar på att riskvärdet är ett mått på 

hur kraftigt värdet på en fond varierar under ett visst antal månader. Pensionsmyndigheten 

skriver på sin hemsida att en fond med hög risk har stora kurssvängningar, detta gör att det är 

svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med låg risk har inte samma sorts 

kurssvängningar och ger därför en mer säker bild av det framtida värdet.   

 

Även Pensionsmyndigheten använder sig av olika risknivåer för att visualisera risk. Dessa 

risknivåer baseras på varje fonds standardavvikelse. Spridningen på talen är mellan 0 och 25 och 

används för att kategorisera fonderna. (Vad är risk?, www.pensionsmyndigheten.se, 110512)  

 

                                                 
2
 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html 2011-05-12  

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html


 

21 

 

 

Bild 6.3.1(Vad är risk?, www.pensionsmyndigheten.se, 110512) 

 

Varken pensionsmyndigheten eller sjunde AP fonden är medlemmar i fondbolagens förening, 

detta gör att man inte tvingas följa de rekommendationer som föreningen satt upp. Den 

obligatoriska texten behöver inte finnas med vilket den inte heller gör på något av 

fondfaktabladen som pensionsmyndigheten tillhandahåller (Medlemsbolag, www.fondbolagen.se, 

110525). Pensionsmyndigheten skriver på sina fondfaktablad att man inte tar ansvar för innehållet 

i dessa och hänvisar istället till respektive fondbolags hemsida. (Vad är risk?, 

www.pensionsmyndigheten.se, 110512)  

 

6.2 SEB  

SEB erbjuder sina kunder ungefär 20 stycken premiepensionsfonder, dessa placerar inom olika 

tillgångsslag samt är spridda över olika marknader och risknivåer. För den som inte vill vara aktiv 

i sitt fondsparande har banken tagit fram förslag till fondportföljer och generationsfonder.  

Inom SEB använder man sig till stor del av en risktermometer i mötet med kunden, detta för att 

kunden lättare ska förstå vilken risk det innebär att investera i olika fonder. Risktermometern har 

en sjugradig skala där 1 representerar de fonder som har lägst risk och 7 de med högst, 

riskkategorin baseras främst på fondens historiska standardavvikelse.(Premiepension, 

http://www.seb.se, 2011-04-25)  

 

De PP-portföljer som SEB har tagit fram är i första hand avsedda för långsiktigt sparande. Vilken 

portfölj kunden väljer beror på vilken risk denne är villig att ta. De fyra portföljer som finns att 

välja på heter: 30, 50, 70 och 100. Portfölj 30 lämpar sig för den som är mindre riskbenägen, 

portfölj 50 och 70 för den som kan tänka sig att ta lite mer risk och portfölj 100 om man vill ta en 

mycket hög risk och samtidigt kan acceptera stora kurssvängningar.  

Sammansättningen av portföljerna skiljer sig beroende på risknivå: (Aktuellt om premiepension, 

www.seb.se, 2011-04-25) 

 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.fondbolagen.se%2f
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.pensionsmyndigheten.se%2f
http://www.seb.se/
http://www.seb.se/
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 Portfölj 30 innehåller till exempel blandfonder, obligationsfonder och en globalfond 

vilka är fonder som SEB inte har tilldelat högre risk än en trea på risktermometern. 

Blandfonder får en lägre risknivå då de inte bara placerar i rena aktier utan sprider risken 

genom att investera i olika tillgångsslag. Globalfonder har lägre risk än exempelvis 

regionfonder och landfonder då risken inte är centrerad på ett område i världen. 

 Portfölj 50 har ett innehåll som påminner mycket om portfölj 30, dock är andelarna i 

varje fond förändrade. Här har man också valt att krydda portföljen med att gå in i 

emerging markets3 som ligger högt upp på risktermometern. 

 Portfölj 70 innehåller en bredare exponering mot särskilda länder såsom Sverige och 

även mot emerging markets jämfört med de tidigare alternativen. 

 Portfölj 100 är även den mer exponerad mot särskilda länder och regioner så som 

Sverige, Ryssland, Europa och Nordamerika. Den höga risken på denna portfölj beror på 

den stora exponeringen mot enskilda marknader. 

(SEB Faktablad: Aktuellt om premiepension, www.seb.se, 2011-04-25) 

 

6.2.1 Riskpresentation  

Inom SEB har man två stycken metoder att mäta risk på, standardavvikelse och tracking error. 

Standardavvikelsen är ett mått på hur fondens kursvärde varierar i förhållande till sitt medelvärde, 

detta mått baseras på historisk data. Detta mått kan också enklare förklaras med hur mycket 

fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till den genomsnittliga kursrörelsen. 

Det andra sättet att se på risk, tracking error innebär fondens benägenhet att avvika från sitt 

jämförelseindex. Förvaltarna av fonden önskas leverera en avkastning som motsvarar index 

adderat till det mervärde som förvaltningen ger.  

 

För att generera risknivåerna i den sjugradiga termometern som SEB använder för att underlätta 

förståelsen för risk används främst standardavvikelsen, ju mer volatilitet i kursrörelserna desto 

högre standardavvikelse och med det följer en högre risk. Eftersom det förekommer mycket stora 

kursvariationer på aktiemarknaden så får fonder med aktier en högre risk än räntefonder där 

kursvariationen är mycket liten. På grund av föregående ökar risken ju större andel aktier en fond 

har.  

 

Förklaring av risktermometern: 

                                                 
3
 Emerging markets: Tillväxtmarknader 

(https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=96) 2011-05-14 

http://www.seb.se/
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=96
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Risk  Exempel på fondtyp 

7 (mycket hög 
risk) 

Smala aktiefonder med mycket stora rörelser, exempelvis vissa land- eller 
branschaktiefonder. 

6 (hög risk) Regionala aktiefonder där den underliggande marknaden har stora rörelser. 
Andra exempel är branschaktiefonder, chans/risk-fonder samt fonder med 
alternativ inriktning med hög risk. 

5 (hög risk) Primärt aktiefonder med global eller regional inriktning samt fonder med 
alternativ inriktning med hög risk. 

4 (medelrisk) Blandfonder med högre andel aktier än räntor. Fonder med alternativ 
inriktning med medelhög risk. 

3 (medelrisk) Blandfonder med ungefär lika andelar aktier som räntor. Korta/långa 
räntefonder i utländsk valuta. Fonder med alternativ inriktning med låg till 
medelrisk. 

2 (låg risk) Fonder med mycket låg aktieandel. Långa räntefonder i svenska kronor. 
Fonder med alternativ inriktning med låg risk. 

1 (låg risk) Korta räntefonder i svenska kronor, 

 

Bild: 6.2.1: Källa: Risktermometern, www.seb.se, 110514 

SEB är medlem i Fondbolagens Förening, detta gör att man ska följa de riktlinjer som föreningen 

förespråkar. Den obligatoriska texten finns med på varje fondfaktablad och står längst ner i 

mindre text än det övriga (Medlemsbolag, www.fondbolagen.se, 110525). Övrig riskinformation 

på bankens webbplats återfinns på svenska. (Risk, www.seb.se, 110514)  

 

6.3 Swedbank 

För kunder som själva inte vill vara aktiva har Swedbank tagit fram tjänsten Premiepension 

Förvaltning, detta innebär att kunden placerar sin premiepension i en av sju utvalda portföljer. 

Dessa portföljer innehåller upp till fem fonder där andelen aktier och räntebärande papper 

varierar. De fonder som ingår handplockas från hela Pensionsmyndighetens utbud av fonder för 

att på bästa möjliga sätt uppfylla fondens mål. De olika portföljerna placerar samtliga i såväl 

Swedbank Roburs fonder (fondbolag som är Swedbanks dotterbolag) som i andra förvaltares 

fonder.  

Följande sju portföljer ingår i Swedbanks Premiepension Förvaltning: 

 Låg Risk: Investerar 54 % i räntefonder och 46 % i aktiefonder. Denna portfölj är 

lämplig för den som önskar en låg risk och till exempel inte har så lång tid kvar till 

pensionen.  

http://www.seb.se/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.fondbolagen.se%2f
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.seb.se%2f
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 Medel Risk: Aktiefonder utgör 68 % och räntefonder 32 %. Enligt Swedbank är Medel 

Risk lämplig sig för den som har ett tag kvar till pensionen, kunden ska vilja få möjlighet 

till en bra avkastning men också vara beredd att ta risk för att uppnå detta. 

 Hög Risk: Investerar 85 % i aktiefonder och 15 % i räntefonder. Väljer man denna 

portfölj ska man även här ha långt kvar till pensionen samt kunna acceptera stora 

kurssvängningar. 

 Momentum: Investerar till 100 % i aktiefonder. Denna portfölj bygger på strategin om 

prismomentum, vilket innebär att placeringar som går bra just nu kommer att fortsätta 

göra det under en viss tid framöver. När fondbyte sker väljer man alltså ny som det går 

bra för just då och byter sedan ut dem vid nästa brytpunkt. Momentum portföljen 

investerar alltså i fonder som har haft den starkaste tillväxten de senaste två månaderna.     

 Miljö/Etik Låg Risk: Denna portfölj innehåller aktiefonder till 46 % och 54 % i 

räntefonder. Denna fond är till för dem som vill ha en relativt låg risk och samtidigt 

placera ansvarsfullt. Portföljen innehåller endast i fonder som tar hänsyn till etik och 

miljö i sin förvaltning. 

 Miljö/Etik Medel Risk: Denna portfölj innehåller aktiefonder till 68 % och 32% i 

räntefonder. Denna fond är till för dem som vill ha en lite högre risk och samtidigt 

placera ansvarsfullt. Portföljen innehåller endast i fonder som tar hänsyn till etik och 

miljö i sin förvaltning. 

 Miljö/Etik Hög Risk: Placerar 85 % i aktiefonder och 15 % i räntefonder. Även här ska 

portföljen endast innehålla fonder som tar hänsyn till etik och miljö. Denna portfölj 

lämpar sig dock för den som vill ha högre risk. 

Swedbank Investment Centers (SIC) gör urvalet av fonder åt portföljerna utifrån deras 

investeringsfilosofi och omvärldsbild. Steg ett är att göra en översiktlig fördelning mellan räntor 

och aktier, marknader, branscher samt förvaltningsstrategier. Därefter väljer man ut de mest 

lämpade fonderna från respektive förvaltare. SIC utvärderar fonderna och deras förvaltare och 

tittar på historik såväl som nuläge. Syftet med detta är att hitta de allra mest lämpade fonderna för 

respektive portfölj.  (Premiepension förvaltning, www.swedbank.se, 2011-04-25) 

http://www.swedbank.se/
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6.3.1 Riskpresentation 

Swedbanks fonder delas in i olika 6 olika klasser beroende på vilken risk fonden tidigare haft, 

siffran 1 innebär lägst risk medan 6 innebär högst. Riskklassen är ett mått på hur mycket värdet 

på en fond varierar under ett visst antal månader. På varje fonds faktablad anges vilken riskklass 

denna tillhör och denna indelning grundar sig på fondens standardavvikelse. Om avkastningen 

varierar mycket under en tidsperiod innebär det att risken har varit hög, lite variation innebär 

därför liten risk. Det är standardavvikelsen för månadsavkastningen under de tre senaste åren 

som riskindelningen baseras på. För fonder som funnits kortare än 3 år men längre än 1 år 

används historik sedan det att fonden startade. För fonder som inte funnits mer än ett år anges 

en uppskattad riskklass som bestäms utifrån den treåriga historiska standardavvikelsen hos ett 

relevant jämförelseindex och finns inget sådant relevant objekt baseras klassificeringen på en 

testportfölj sammansatt av den förvaltare som ansvarar för fonden. Riskklasserna kan variera 

över tiden beroende på vilken standardavvikelse fonden har, eftersom denna är i ständig 

förändring. Eftersom riskklassen är baserad på historisk data är riskklassen endast en indikation 

på den framtida risknivån.(Sparformer, http://www.swedbank.se 110514)  

 

Swedbank Robur (Swedbanks egna fondbolag) är medlem i Fondbolagens Förening. Detta 

innebär att Swedbank måste följa föreningens rekommendationer. (Medlemsbolag, 

www.fondbolagen.se, 110525). På alla bankens fondfaktablad kan den obligatoriska texten 

påträffas, dock är denna placerad utspridd på två olika ställen i den flytande texten. Övrig 

riskinformation är svår att hitta på webbplatsen och skriven på ett fackmannamässigt språk. 

(Fondtorget, http://www.swedbank.se, 110521)   

 

6.4 Nordea 

Nordea erbjuder sina kunder som inte är intresserade av att göra aktiva val av 

premiepensionsfonder generationsfonder. Dessa kännetecknas av att de i början av sparandet 

huvudsakligen innehåller aktier för att sedan trappa ned aktieandelen med hänsyn till att 

pensionsdagen närmar sig. Det erbjuds 10 stycken olika generationsfonder, som alltså är baserade 

på vilket år man är född. Alla generationsfonderna har samma upplägg, de innehåller fram till fem 

år innan pensionsdagen enbart aktier och minskas därefter successivt till 50 % aktier till förmån 

för svenska obligationer. Under nästa femårsperiod minskar andelen aktier till dess att den svarar 

mot minimalt 20 %. (Nordea informationsbroschyr, Generationsfond 1938-44, s.5)  

 

http://www.swedbank.se/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.fondbolagen.se%2f
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=627607191dca45768bb818809d49695a&URL=http%3a%2f%2fwww.swedbank.se%2f
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Aktiefördelningen är lika för alla generationsfonderna som ännu inte omfattats av den successiva 

andelsminskningen som sker fem år innan pensionen och består till 25 % av svenska aktier och 

till 75 % av utländska, varav ca 10 % finns i emerging markets, alltså tillväxtmarknader. Nordeas 

fonder placerar i aktier de anser har goda vinstutsikter och en attraktiv värdering. Räntedelen i 

fonderna består till stor del av svenska obligationer utgivna av staten eller kreditinstitut med hög 

kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 7 år för ränteinnehavaren. 

Förutom att placera i aktie- och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, räntebärande 

värdepapper och penningmarknadsinstrument får fonden även placera 60 % i fondandelar och 

får även placera i derivatinstrument om det anses som ett led i placeringsinriktningen. Nordea 

menar att placeringar i derivatinstrument inte påverkar fondens riskprofil. (Nordea faktablad, 

Generationsfond 1965-69, s.1) 

6.4.1 Presentation av risk   

Risken för alla Nordeas generationsfonder är en fyra på den sjugradiga skalan. Ett undantag finns 

dock som i föregående stycke i generationsfonden för den fond som avses för dem födda 1938-

44, som istället är klassificerad som en trea på den sjugradiga skalan. Nordea grundar sin 

sjugradiga riskklassificering på standardavvikelsen för månadsavkastning under de senaste 5 åren 

och på en kvalitativ bedömning av de övriga riskerna i fonden, såsom marknadsrisk eller dylikt. 

Om ingen historisk data finns tillgänglig, kan liknande information om jämförelseindexet 

användas istället och bestämma riskklassificeringen. (Nordea Informationsbroschyr, 

Generationsfond 1965-69, s.6) 

 

Fonderna har riskklassificering fyra på grund av att de inte är utsatta för allt för stor 

marknadsrisk, det vill säga stora kurssvängningar, eftersom de har en god riskspridning då 

fonderna investerar på många olika marknader och branscher runt om i världen enligt aktören 

själv. Däremot så är fonderna exponerade för valutarisk och påverkas därmed av ändrade 

valutakurser. Anledningen till att generationsfonden 1938-44 har riskklassificering tre är att den 

successiva nedtrappningen av aktieandelarna till förmån för ränteplaceringar minskar risken på en 

längre sikt. (Nordea faktablad, Generationsfond 1970-74, s. 1) 

 

Nordea använder sig av en sjugradigskala för att presentera risk där 1 innebär lägst risk och 7 

motsvarar högst risk på skalan. Vilken riskklassificering produkterna får påverkas till stor del av 

vilken investeringsprofil produkten har. Detta statueras framförallt i att en räntefond har lägre 
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klassificering än en aktiefond. Nordeas riskklassificeringar, till skillnad från tillexempel 

Handelsbankens, påverkas inte av vilken betygssättning ratingbolag gör av produkterna.  

Fondernas riskklassificering grundas till stor del på historiska data i form av standardavvikelsen. 

Man mäter då standardavvikelsen för månadsavkastningen under de senaste 5 åren för fonden. 

För yngre fonder som inte har historik från de senaste 5 åren, används istället standardavvikelsen 

för jämförelseindex och Nordea grundar sedan sin klassificering utifrån det. (Informationsblad 

Nordea Generationsfond 1965-69, s.3) Därefter tar man även in andra risker i beaktande: aktiv 

risk (tracking error), duration samt fondens betavärde (marknadsrisk) och även marknadsrisk, 

likviditetsrisk, valutarisk och de andra typerna av risk som nämns på sidan 10. Nordea gör 

därefter en kvalitativ bedömning med hänsyn till dessa och baserar sedan sin riskklassificering på 

detta. (Informationsblad Nordea Generationsfond 1965-69, s. 4) 

  

Nordea presenterar också en generell indelning för olika fondtyper: 

Generell indelning för olika fondtyper  

Riskkategori 1- mycket 
låg risk  Räntefonder med låg risk som exempelvis korträntefonder. 

Riskkategori 2- låg risk  Räntefonder med något högre risk och blandfonder med mindre än 30 % aktier. 

Riskkategori 3- under 
medelrisk  

Mer riskfyllda räntefonder och blandfonder med mer än 30 % aktier och alternativa 
produkter (hedgefonder). 

Riskkategori 4 - medelrisk  De mest riskfyllda räntefonderna och de minst riskfyllda aktiefonderna.  

Riskkategori 5 - över 
medelrisk  Aktiefonder med bredare region- eller landsfördelning. 

Riskkategori 6 - hög risk  Aktiefonder med smalare regionfokus eller landsfonder. 

Riskkategori 7- mycket 
hög risk  Tillväxtmarknadsfonder och branschfonder med ett smalt investeringsunivers. 

 

Bild 6.4.1: Källa: Risken i fonder, www.nordea.se, 110427  

 

 Nordea presenterar i sin marknadsföring av fonderna på hemsidan den av riktlinjerna från 

Fondbolagens förening krävda texten under rubriken ”disclaimer”. Denna text redovisas både 

under första sidan och på en speciell flik som kallas ”risk”. I informationsbroschyren för 

respektive generationsfond presenterar Nordea på ett ungefär hur man beräknar fondernas 

riskklassificering. Riskinformationen som krävs i och med överenskommelsen med Fondbolagens 

förening finns inte att hitta i informationsbroschyren, men som tidigare nämnt under rubriken 

”disclaimer” på huvudsidan för respektive fond. Riskinformationen framställs delvis i engelska 

http://www.nordea.se/
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termer samt med ett fackmannamässigt språk. (Alla Nordeas PPM-fonder/Risk, www.nordea.se, 

110515) 

 

6.5 Svenska Handelsbanken 

För de kunder som inte själva aktivt vill förvalta sin premiepension har Handelsbanken tagit fram 

fem stycken generationsfonder. Dessa generationsfonder fungerar som så att kunden väljer fond 

beroende på vilket år denne är född och efter detta kommer banken att förvalta fonden utifrån 

hur lång tid kunden har kvar till sin pension. Ju äldre kunden blir desto tryggare blir fonden, detta 

genom omfördelning mellan aktiemarknaden och räntemarknaden. Generationsfonderna placerar 

på alla stora aktie- och räntemarknader i världen. Följande fonder ingår i Handelsbankens 

generationsfonder inom PPM: 

 Genretionsfond 80-tal: Denna fond riktar sig mot personer födda på 1980-talet och som 

i nu läget har lång tid kvar till pension. Ju närmare kunden kommer sin pensionsålder 

desto större andel investeras i räntemarknaden jämfört med aktiemarknaden för att skapa 

en trygghet och undvika kurssvängningar. På en femgradig skala bedömer banken att 

denna generationsfond har ligger på risknivå fyra. Per den 31/3 2011 såg fondens 

fördelning ut på följande sätt: 

 Aktier: 97,10 % 

  Räntebärande: 1,37 %  

 Övrigt: 1,53 %  

 

 

 

Bild 6.5.1: Källa: Handelsbanken generationsfond 80-tal, www.handelsbanken.se, 110425  
 

 Generationsfond 70-tal: Är framtagen för personer födda på 1970-talet och blir även 
denna tryggare ju närmare kunden kommer sin pension. Fonden har risknivå fyra på en 
femgradig skala. 

   

 Aktier: 97,31 % 

  Räntebärande: 1,06 % 

 Övrigt: 1,63 % 

 

Bild 6.5.2: Källa: Handelsbanken generationsfond 70-tal, www.handelsbanken.se, 110427  
 

http://www.nordea.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.handelsbanken.se/
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 Generationsfond 60-tal: Lämpar sig för personer födda på 1960-talet. Får risknivån fyra 

på en femgradig skala.  

Aktier: 97,36 % 

Räntebärande: 1,06 % 

Övrigt: 1,57 %  

 

 

 Bild 6.5.3: Källa: Handelsbanken generationsfond 60-tal, www.handelsbanken.se, 110427 

 

 Generationsfond 50-tal: Är framtagen för att passa personer som är födda på 1950-talet, 

dessa börjar närma sig pensionsåldern och därför är andelen räntebärande större i denna 

fond. Fonden har även lägre risknivå än föregående nämnda, en trea på en femgradig 

skala. 

Aktier: 87,21 % 
Räntebärande: 11,47 % 
Övrigt: 1,32 %  
 

 

 

Bild 6.5.4: Källa: Handelsbanken generationsfond 50-tal, www.handelsbanken.se, 110427   
 

 Generationsfond 40-tal: Passar pensionssparare som planerar att gå i pension från och 
med 2014, eftersom pensionen nu är nära förestående placerar fonden större delen i 
räntemarknaden och resterande i aktiemarknaden. 

 

Aktier: 32,10 % 

Räntebärande: 67,16 % 

Övrigt: 0,74 %  

 

Bild 6.5.5: Källa: Handelsbanken generationsfond 40-tal, www.handelsbanken.se, 110427  

 

6.5.1 Presentation av risk 

Handelsbanken använder sig av en femgradig skala där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. 

Riskklassificeringen presenteras med hjälp av en enhetlig blå skala som representerar hur hög 

risken är för respektive alternativ. Grunden för bankens samtliga fonders riskklassificering är 

http://www.handelsbanken.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.handelsbanken.se/
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standardavvikelsen för kursrörelsen i fonden. Olika intervall på standardavvikelsen representerar 

olika riskklassificeringar enligt nedan (Informationsbroschyr, Handelsbanken Fonder, s 7):  

 

Riskklass Standardavvikelse 

1 0-0,99 

2 1-9,99 

3 10-19,99 

4 20-24,99 

5 >25 

 

 

 

 

 

Inga utdelningar görs i fonderna och för att få relevanta jämförelser till fonderna har dessa istället 

återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Nyckeltalen beräknas sedan utifrån 

årseffektiva avkastningar och för de flesta fonderna har värden från de senaste två åren använts. 

För yngre fonder, som därmed inte har värden från de två senaste åren, har prognoser för risken 

gjorts med fondens innehav den 30 juni 2010 som underlag. För dessa fonder har MSCI Barras 

riskmodell BarraOne använts för prognostiserad riskberäkning. Handelsbanken beskriver 

modellen som en ”fundamental flerfaktormodell där riskfaktorerna för aktiemodellen använder 

stil- och industrifaktorer och räntemodellen använder avkastningskurvan och kreditspreadar som 

faktorer”.  

 

Standardavvikelsen mäts med hjälp av skillnaden mellan avkastningen mellan fonden och dess 

referensindex, det vill säga variationen i den relativa avkastningen och kan också beskrivas som 

den aktiva risken. Standardavvikelsen mäts också för variationerna i fondens/index månatliga 

avkastningar och ju högre siffra som kommer ut ur detta, desto högre risk. (Allmän del, 

Handelsbanken Fonder, s. 2)  

 

Även sharpekvoten presenteras under den fördjupade informationen om respektive fond och är 

ett mått på fondens avkastning med den risk som fonden tagit inräknat. Detta innebär att en hög 

avkastning som fåtts till lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som uppnåtts med ett högre 

risktagande. Det poängteras också att sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur hög 

Diagram 1.1 från Informationsbroschyr 
Handelsbanken Fonder 
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avkastning olika marknader ger med hänsyn till dess risk. (Allmän del, Handelsbanken Fonder, 

s.2)  

 

Utöver standardavvikelsen tas även marknadsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker, 

koncentrationsrisker samt kurs/valutarisker i beaktande vid riskklassificeringen. Detta innebär att 

en fond med en standardavvikelse på 21 kan få en annan riskklassificering än 4 på den femgradiga 

skalan, se ovan, helt beroende på hur den totala bedömningen av risken. (Informationsbroschyr 

Handelsbanken Fonder, s.7)  

 

Handelsbanken tar också i sin riskklassificering hänsyn till ratingbolagens ratingar, framförallt 

Standard & Poor’s. Vissa av fonderna får inte ha en lägre klassificering än dem som Standard & 

Poor kommit fram till. Standard & Poor’s rating påverkar därmed Handelsbankens 

riskklassificering. (Informationsbroschyr, Handelsbanken Fonder) 

 

Handelsbanken presenterar den av riktlinjerna från Fondbolagets förening krävda texten 

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden 

kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet” 

längst ned på varje fonds plats på webbsidan. Dock är denna text presenterad i en mindre storlek 

än den övriga texten samt framställd i en ljusare färg, vilket gör att denna är svår att upptäcka då 

den smälter in med bakgrunden. Delar av riskinformationen presenteras på engelska och andra 

delar på svenska. (Informationsbroschyr, Handelsbanken Fonder) 

 

7. Analys 
 

7.1 Analys av pensionsmyndigheten 

Varken pensionsmyndigheten eller Sjunde AP-fonden (fondbolaget där ränte- och aktiefonderna 

som ingår i generationsfonderna och AP7-Såfa ligger) är medlemmar i Fondföretagens Förening. 

Detta gör att dessa inte är skyldiga att följa de rekommendationer om marknadsföring av fonder 

som föreningen föreskriver, vilket man också har valt att inte göra. Denna information finns inte 

att hitta någonstans på Pensionsmyndighetens webbplats och på varje fondfaktablad från de olika 

förvaltarnas fonder har pensionsmyndigheten valt att friskriva sig genom att inte ta ansvar för 

sakinnehållet i dessa och hänvisar istället till respektive fondbolag. På sjunde AP-fondens 

webbplats kan man på fondfaktabladen utläsa att fonderna både kan öka och minska i värde samt 

att det inte finns någon garanti för att få tillbaka det insatta kapitalet. (Sjunde AP-fonden, 

http://www.ap7.se, 2011-05-14), (Fondlista, http://www.pensionsmyndigheten.se, 110514), 

http://www.ap7.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/


 

32 

 

(Fondbolagens förening, http://www.fondbolagen.se, 110514)  

7.2 Analys av SEB 
Banken är medlem i Fondbolagens Förenings och ska därmed följa deras rekommendationer. På 

webbplatsen återfinns den text om risk som alltid ska finnas med vid marknadsföring av fonder 

längst ner på varje fonds produktblad, men ändå strider man mot Konsumentverkets rapport 

2011:6. Detta på grund av att riskinformationen ”Historisk avkastning är ingen garanti för 

framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det 

är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet” är presenterad längst ned i 

produktbladet i en mindre storlek än den övriga texten vilket enligt Konsumentverket gör den 

svår att upptäcka. Informationen står på svenska och om konsumenten väl hittar den på 

produktbladet torde den inte vara alltför svår att förstå, även för den genomsnittlige 

premiepensionsspararen som ofta har mycket liten kunskap (Dahlquist & Martinez, 2011). I 

faktabladet hänvisar man också till bankens övriga riskinformation via en länk, denna information 

är utskriven på svenska och relativt pedagogiskt förklarad med hjälp av bilder. Detta kritiseras 

också utav Konsumentverkets rapport eftersom denna menar att riskinformation inte ska 

placeras ”ett klick bort”. Rapporten kommer också fram till att det är aktörens skyldighet att 

presentera informationen, inte konsumentens skyldighet att hitta den, vilket enligt 

Konsumentverket kan ifrågasättas i och med att all riskinformation inte presenteras direkt. Att 

SEB använder begreppet ”tracking error” i sin riskpresentation kan också ifrågasättas enligt 

rapporten eftersom begreppet är utskrivet på engelska och därmed kan vara svårförståeligt för 

svenska konsumenter. (Kurslista Fonder, http://www.seb.se, 110521)   

7.3 Analys av Swedbank 
Eftersom även Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens förening är man också skyldig att 

följa deras föreskrifter angående information om risk. Texten ”Historisk avkastning är ingen 

garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i 

värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet” som föreningen tagit fram 

återfinns inte i sin helhet någonstans i fondernas faktablad, denna text är istället uppdelad på två 

olika ställen i texten vilket inte är tydligt enligt konsumentverkets rapport 2011:6. Texten 

”Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade 

kapitalet” återfinns under rubriken risk i faktabladet medans texten ”Historisk avkastning är 

ingen garanti för framtida avkastning” återfinns under rubriken historisk avkastning. Faktabladet 

är dock skrivet på ren svenska och innehåller inte alltför svåra fackmannamässiga termer vilket 

torde leda till att en premiepensionssparare kan förstå faktabladet. För vidare riskinformation 

http://www.fondbolagen.se/
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hänvisas dock till fondens informationsblad, i detta beskrivs hur banken redovisar sina 

riskklassificeringar. Detta innebär att även Swedbank i viss mån strider mot Konsumentverkets 

rekommendationer i och med att man presenterar delar av riskinformationen ”ett klick bort”. 

Texten om risk i informationsbladet innehåller en hel del fackmannamässiga termer som kan 

anses vara svårförståeliga för en sparare som inte är väl insatt i ekonomiska begrepp. (Fondtorget, 

http://www.swedbank.se, 110521)   

7.4 Analys av Nordea 
Nordea följer som tidigare konstaterat riktlinjerna från Fondbolagens Förening i och med att den 

krävda riskinformationen presenteras på respektive fonds huvudsida på hemsidan. Dock 

presenteras denna information inte i någon av de respektive fondernas informationsbroschyrer. 

Konsumentverkets rapport menar att den krävda riskinformationen måste presenteras så länge 

produktinformation om fonden presenteras och denna information är så precis att den kan leda 

till att konsumenten investerar i fonden. Om marknadsföringen, i detta fall 

informationsbroschyren, inte innehåller någon produktinformation krävs det inte att 

riskinformation presenteras. (Rapport 2011:6, Konsumentverket) Nordeas informationsbroschyr 

faller snarare under det första påståendet, att produktinformationen presenteras på ett så precist 

sätt att konsumenter utifrån den givna informationen kan fatta beslut om investeringar i de 

respektive fonderna. Detta innebär att i enlighet med Konsumentverkets rapport ska Nordea i 

sina informationsbroschyrer presentera den av riktlinjerna krävda riskinformationen, vilket 

Nordea i dagsläget inte gör.(Informationsbroschyr, Generationsfond 1965-69, Nordea) 

 

Nordea presenterar den krävda riskinformationen under rubriken ”disclaimer”, vilket 

Konsumentverket är kritisk till i samma rapport. Konsumentverket menar att rubriken 

”disclaimer” är missvisande och menar också att konsumenter har svårt att förstå att denna rubrik 

har något med riskinformation att göra. Nordea använder, precis som Handelsbanken termer på 

både engelska och svenska när de presenterar risk för konsumenterna, när man presenterar sin 

beräkning av riskklassificeringen och använder samtidigt många fackmannamässiga termer som är 

svåra att förstå om konsumenterna inte är insatta i ämnet. Konsumentverket är kritisk till även 

detta och menar som i fallet med Handelsbanken att man kan ifrågasätta om Nordea följer 

regelverket i 10 § 3 st. marknadsföringslagen eftersom väsentlig information enligt detta regelverk 

”inte får utelämnas eller ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt”. 

(Rapport 2011:6, Konsumentverket)  

 

http://www.swedbank.se/
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7.5 Analys av Handelsbanken 

Handelsbanken presenterar den av riktlinjerna från Fondbolagens Förening krävda 

riskinformationen under informationen om varje fond. Dock är denna text placerad längst ned på 

varje webbsida i en mindre textstorlek och en ljusare färg än resterande text om fonden. Detta 

strider mot Konsumentverkets rapport 2011:6 eftersom den säger att texten inte får placeras där 

den är svår att upptäcka eller undanskymd. Samma rapport säger också att riskinformationen blir 

otillräcklig om den framställs i en mindre textstorlek än den övriga informationen samt i en 

annan otydlig färg. (Rapport 2011:6, Konsumentverket) Detta innebär att Handelsbankens 

riskpresentation även strider mot denna del i Konsumentverkets rapport.  

Handelsbanken framhäver viss del av riskinformationen på engelska. Enligt Konsumentverkets 

rapport bör riskinformationen för konsumenterna vara tydligt presenterade och att krav bör 

ställas på bankerna att presentera den på ett sådant sätt att den ska vara lätt att förstå även om 

konsumenten besitter mycket kunskap.(Rapport 2011:6, Konsumentverket) Dahlquist och 

Martinez kommer i sin studie fram till att PPM-spararna i många fall besitter en otillräcklig 

kunskap, vilket gör att ett utökat konsumentskydd är önskvärt enligt deras studie.(Dahlquist & 

Martinez, 2011) Att använda termer på både svenska och engelska anses i enlighet med 

Konsumentverkets rapport vara otydligt och missvisande och ifrågasätter om det eventuellt 

strider mot bestämmelserna i 10 § 3 st. marknadsföringslagen, både på grund av att de använder 

termer på engelska samt att man använder ett språk som konsumenterna har svårt att tolka och 

förstå. Konsumentverket anser att eftersom texten är avsedd för svenska konsumenter, bör den 

även presenteras på svenska. (Rapport 2011:6, Konsumentverket) Detta innebär att 

Handelsbanken strider emot fyra delar i Konsumentverkets rapport.  

 

7.6 Sammanfattning av analys 
Vi har framtagit denna tabell för att sammanfatta analysen av de olika aktörernas presentation av 

risk. Här följer en förklaring av de olika kategorierna vi har valt ut: 

 Följer regelverket?: Denna kategori beskriver om aktören följer riktlinjerna uppsatta av 

Fondbolagens Förening. 

 Riskmått: Kategorin beskriver vilket riskmått som till stor del grundar aktörens 

riskklassificering. 

 Riskklassificering: Beskriver skalan som aktören använder sig av vid riskklassificeringen. 

 Språk: Beskriver om riskinformationen presenteras på svenska eller engelska, eller en 

blandning av de båda. 



 

35 

 

 Begrepp: Beskriver om de begrepp som används för att förklara och presentera risk är 

lättförståeliga för en konsument eller ej. Skalan är enkel, medel eller svår och beskriver 

hur svårt eller enkel informationen är att förstå. 

 Textutformning: Beskriver layouten av den krävda riskinformationen ifrån Fondbolagens 

Förening. Normal beskriver att texten är i samma typsnitt och färg som resterande text.  

 

 Pensionsmyndigheten SEB Handelsbanken Nordea Swedbank 

Följer regelverket? Nej Ja Ja Ja/Nej Ja 

Riskmått Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse 

Riskklassificering Femgradig Sjugradig Femgradig Sjugradig Sexgradig 

Språk Svenska Svenska Svenska/engelska Svenska/engelska Svenska 

Begrepp Svår Medel Svår Svår Svår/Enkel 

Textutformning Finns ej Mindre, samma färg Mindre, i annan färg Normal Normal, utspridd 
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8. Slutsats och diskussion 
PPM-sparande är en ”ofrivillig” sparform, dvs. något som alla automatiskt gör oavsett intresse. 

Ett stort problem är okunskap och ointresse bland majoriteten av spararna, detta gör att risken 

att hamna i sämre investeringar ökar i och med att man inte är engagerad nog i sitt sparande. 

Pensionen har fått en ökad betydelse eftersom att livslängden i samhället blir allt längre vilket i sin 

tur leder till att pensionen måste räcka längre än vad den tidigare behövt göra. Det nya 

pensionssystemet medför ett stort eget ansvar som alla är långt ifrån redo att ta. Det låga 

engagemanget beror till stor del på att stora delar av Sveriges befolkning ser pensionen som något 

avlägset och därför inte prioriterar att spara till pensionen och väljer att lägga sparpengar på 

annat. Fondsparande som inte innefattar pensionspengar tenderar att ge högre avkastning än 

PPM-placeringar, antagligen för att dessa sparare är ”frivilliga” och mer aktiva och intresserade av 

sitt sparande.  

 

Förslaget som Dahlquist och Martinez presenterar om en förändring i det svenska 

premiepensionssystemet har både fördelar och nackdelar. Förslaget innebär som tidigare nämnt 

att sparare som varit passiva för länge blir förflyttas till det statliga alternativet AP7-Såfa. Den 

mest uppenbara fördelen är att de passiva spararna som annars riskerar att fastna i dåliga 

investeringar skyddas. Detta skulle innebära att 70 % av spararna skulle få utökat skydd i och med 

förslaget, vilken är en majoritet. Det är bevisat i Dahlquist och Martinez studie att det är mer 

fördelaktigt att ha sina pensionsbesparingar i AP7-Såfa än att endast göra ett aktivt val för att 

sedan bli passiv. Förslaget skulle också skapa trygghet hos spararna eftersom pengar inte går 

förlorade i lika hög utsträckning om de flyttas tillbaka till AP7-Såfa. Detta skulle i sin tur innebära 

att spararnas oro för pensionen skulle dämpas vilket såklart är en positiv effekt. 

 

Nackdelar med förslaget skulle enligt oss kunna vara det faktum att spararnas eget ansvar helt 

försvinner. Hela idén med premiepensionen är att man själv ska kunna välja var pengarna ska 

vara placerade och göra aktiva val. Denna grundpelare i systemet försvinner helt och istället går 

staten in som en fallskärm och ”räddar” spararna när de inte längre engagerar sig i sitt eget 

sparande. Är det detta vi är ute efter eller är det istället det utökade skyddet som efterfrågas? 

Genom förändringen i systemet skulle det inte längre finnas några incitament för spararna att 

engagera sig och utöka sin kunskap på området. Redan idag är ett av de största problemen i 

systemet spararnas okunskap och intresse. Dahlquist och Martinez förslag skulle teoretiskt sett 

inte bidra till någon kunskapsutveckling i samhället på området.  

 



 

37 

 

Trots nackdelarna som vi har tagit upp, tycker vi att de positiva effekterna med förslaget 

överväger de negativa. Detta på grund av att förslaget utökar konsumentskyddet för 70 % av 

spararna vilket är önskvärt. Kunskaps- och intressefaktorerna skulle antagligen inte få 

genomslagskraft på samtliga passiva sparare, utan endast påverka en liten del av spararna. 

Fördelarna med förslaget skulle övervinna konsekvenserna av nackdelarna med detta eftersom 

förslaget skulle innebära något positivt för de flesta spararna och något negativt på endast ett få. 

Fördelarna har helt enkelt både en positiv ekonomisk effekt och en positiv trygghetseffekt för de 

passiva spararna.  

 

Det förekommer stora tolkningsproblem vad gäller förståelsen för risk hos kunderna, detta har 

sin grund i att riskklassificeringen och sättet att se på risk skiljer sig beroende på vilken aktör man 

vänder sig till. Riskdefinitionen är mycket diffus och det finns ingen officiell betydelse av 

begreppet och dessutom är risk något personligt som uppfattas olika beroende på vem man är, 

vilken bakgrund, ekonomisk situation och kunskap man har som kund. De fem aktörerna som vi 

har behandlat i denna uppsats spär på de tolkningsproblem som finns med risk eftersom man 

använder olika skalor att mäta risk på, SEB och Nordea använder en sjugradig skala, Swedbank 

en sexgradig samt Handelsbanken och Pensionsmyndigheten en femgradig. Ju mindre skalan är 

desto större spann ryms inom respektive kategori vilket gör att det inom kategorin kanske blir lite 

väl stor skillnad mellan den fonden med lägst risk och den med högst, fonder med hög risk 

hamnar helt enkelt i samma kategori som en inte lika riskfylld fond. Aktörerna i fråga använder 

samma mått (standardavvikelsen) för att göra sina riskklassificeringar men det slutgiltiga resultatet 

justeras med andra faktorer så som marknadsrisk, rating framtagen av andra bolag etcetera. Dessa 

övriga faktorer i kombination med olika stora skalor på riskklassificeringen gör att innebörden av 

risk varierar från aktör till aktör. 1 

 

Vi tycker att Fondbolagens Förening är ett mycket bra initiativ från aktörerna på marknaden, 

riktlinjerna som man har kommit fram till bidrar till en bättre situation för kunden men skulle 

kunna utökas ytterligare. Om man inom denna förening gjorde upp gemensamma klassificeringar 

av risk och en gemensam definition skulle riskfrågan bli mycket tydligare och missförstånden 

färre eftersom att alla gör likadant. Detta skulle betyda att en fond skulle ha samma klassificering 

oberoende av vilken aktör som tillhandahåller den. Skulle man komma överens om en 

klassificering skulle det gå mycket lättare att jämföra olika aktörers fonder med varandra eftersom 

risk betyder samma sak hos samtliga. Detta skulle göra det lättare för konsumenterna att ta kloka 

investeringsbeslut samt att framförallt förstå vad de faktiskt jämför och vad risken innebär. 
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De rekommendationer om marknadsföring av fonder som föreningen har satt upp är till för att 

skydda kunden, men följs dessa verkligen fullt ut? I vår undersökning av aktörernas webbsidor 

har vi funnit brister hos samtliga gällande presentationen av den obligatoriska text som ska finnas 

med vid marknadsföring av fonder, ”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 

avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte 

säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”. Texten är antingen placerad på ett sätt där det 

är svårt att hitta, man får trycka sig fram många gånger på webbplatsen (vilket inte ska behövas 

enligt Konsumentverket) och när man väl hittar den är texten ofta presenterad i mindre storlek 

och annan färg än övriga texten, samt i vissa fall även utspridd på olika ställen.  

 

Är inte rekommendationerna från föreningen tillräckliga, eller krävs det en hårdare reglering av 

hur aktörerna presenterar risk? Vi anser att incitamenten att följa rekommendationerna torde vara 

tillräckliga, men eftersom dessa inte följs fullt ut talar detta klarspråk för att rekommendationerna 

och riktlinjerna måste vara hårdare reglerade. Detta kan antingen innebära att Fondbolagens 

Förening gör stickprovsundersökningar på sina medlemmar för att se hur väl medlemmarna följer 

rekommendationerna för att på så sätt tidigare upptäcka brister i riskpresentationen. Detta skulle 

också innebära att Fondbolagens Förening skulle kunna kräva att aktörerna skulle förändra de 

brister man funnit och på så sätt motverka att medlemmarna strider mot dessa. En annan lösning 

är att helt enkelt ge dessa rekommendationer från föreningen lagstöd för att på så sätt skapa 

incitament för aktörerna vilket skulle göra att alla, inte bara medlemmarna i föreningen, skulle 

vara tvungna att följa dessa regleringar. Detta skulle innebära att även pensionsmyndigheten 

skulle vara tvungna att följa regleringarna vilket för oss känns självklart eftersom 

pensionsmyndigheten är en stor aktör på premiepensionsmarknaden och om Dahlquist och 

Martinez förslag på förändring skulle gå igenom skulle detta sannolikt innebära att nästan alla av 

de 70 % som idag klassificeras som passiva sparare, skulle vara placerade i pensionsmyndighetens 

fonder.  

 

Följaktligen följer en annan intressant fråga: varför är staten genom pensionsmyndigheten och 

Sjunde AP-fonden inte medlem i Fondbolagens Föreningen och varför har de valt att inte heller 

följa föreningens rekommendationer? Vi anser att detta borde vara en självklarhet eftersom de 

tillhandahåller precis samma tjänster som övriga aktörer vi undersökt och därför torde vara 

obligerade att följa samma rekommendationer. Enligt oss har pensionsmyndigheten den mest 

bristfälliga presentationen på sin hemsida av båda deras fonder och vilken risk det är förknippat 
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med att investera i dessa, detta eftersom man hänvisar vidare till respektive fondbolags hemsida i 

faktabladen och försöker friskriva sig från ansvar vad gäller innehållet i dessa. Vi kan tycka att 

staten är den aktör som verkligen borde måna om konsumentskyddet i stor utsträckning för dess 

medborgare. Om pensionsmyndigheten skulle bli medlem i föreningen skulle högre krav ställas 

på hur risk presenteras, tillskillnad från idag då inga krav alls ställs på hur pensionsmyndighetens 

riskpresentation utförs. Att det idag inte ställs några krav på riskinformationen presenteras hos 

pensionsmyndigheten är för oss helt obegripligt, eftersom detta faktiskt är det statliga alternativet 

och därmed borde egentligen högst krav ställas på just denna. Vi anser att det statliga alternativet 

också borde vara det mest noggrant presenterade och reglerade, vilket alltså inte alls är fallet i 

dagsläget. Att staten har den absolut mest bristfälliga riskpresentationen på sin hemsida är ett 

tydligt exempel på just detta. 

 

Enligt Marknadsföringslagen 10§ 3 stycket ska information som är väsentlig ”inte få utelämnas 

eller ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt”, vilket är något som enligt 

oss kan ifrågasättas hos samtliga aktörer. Vi tolkar det som att denna typ av information ska 

presenteras på ett sätt som konsumenterna ska förstå, och eftersom det bevisligen är så att 

premiepensionsspararna kan ha otillräcklig kunskap och bristande intresse borde denna 

information vara så enkel som möjligt. I vår undersökning av webbplatser har vi kommit fram till 

att så inte är fallet då invecklade ekonomiska termer används och viss information står på andra 

språk än svenska, när detta istället borde vara så enkelt som möjligt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi anser att ett enhetligt klassificeringssystem borde finnas för 

att underlätta för både aktörer och kunder, rekommendationerna från Fondbolagens Förening 

borde utökas och följas i större utsträckning och kanske borde dessa gå från rekommendationer 

till att vara reglerade i lagen? Detta skulle i sin tur leda till att konsumentskyddet utökades 

ytterligare. Om Dahlquists förslag på förändring av det svenska pensionssystemet skulle gå 

igenom krävs det att staten tar ett betydligt större ansvar för konsumenternas välbefinnande 

eftersom de skulle vara ansvariga för majoriteten av pensionsspararna.   
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