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Abstract 
Selecting the form of savings on share ownership has become increasingly relevant since 
the year 2012, when a new form of savings was launched. Taxation differences between 
the three current saving forms have led to confused and uncertain shareholders. The 
optimal choice of the form of savings depends on several evolving and individual factors, 
making that no general and simple answer could be given. 

This report was assigned by a small shareholder management company by reason of the 
above, to provide a mathematical tool which illustratively should recommend the 
selection of savings form, based on different assumptions. The recommendations should 
lead to a maximized share portfolio return after tax. Furthermore, recommendations 
regarding implementation of the mathematical model in the company's operations 
should be given, focused on enhanced customer value. 

The model that was developed should be based on the shareholder's expected annual 
return, expected forecast of government interests, investment horizon and individual 
brokers courtage, recommend which form of saving to be selected, regarding when and 
to what form of saving to move to, thereby maximizing the return after tax, assuming 
that the changed form of savings only to be allowed at end of year. By base the work on 
co-operation along the implementation of the mathematical model for the business, it 
can for two specific customer segments lead to added customer value at client meetings. 

Keywords: Dynamic programming, Saving forms, Investeringssparkonto, 
Kapitalförsäkring, Värdepapperskonto, Co-Production, Customer Value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Sammanfattning 
Val av sparform vid ägande i aktier har blivit allt mer aktuellt sedan det år 2012 infördes 
en ny sparform. Beskattningsskillnader mellan de tre nuvarande sparformerna har lett 
till konfunderade och osäkra aktieägare. Att optimalt val av sparform beror på ett flertal 
föränderliga och individuella faktorer gör att ett generellt och entydigt svar saknas. 
 
Denna rapport ska på uppdrag av ett mindre förvaltningsföretag med anledning av 
ovanstående, ta fram ett matematiskt verktyg vilket illustrativt ska rekommendera val 
av sparform utifrån olika antaganden. Rekommendationerna ska leda till att 
aktieportföljens avkastning efter skatt maximeras. Vidare ska rekommendationer kring 
implementation av den matematiska modellen i företagets verksamhet ges, där fokus 
ligger på ökat kundvärde. 
 
Modellen som togs fram kan utefter aktieägarens förväntade årsavkastning, förväntad 
prognos över statslåneräntan, placeringshorisont samt individuellt courtage 
rekommendera vilken sparform som ska väljas, samt när och till vilken sparform ett 
byte ska ske, för att därigenom maximera avkastningen efter skatt, givet att byte av 
sparform enbart tillåts vid årsskiftet. Genom att utgå från co-operation vid 
implementation av den matematiska modellen i verksamheten kan det för två specifika 
kundsegment leda till ökat kundvärde vid kundmöten. 
 
Nyckelord: Dynamisk programmering, Sparformer, Investeringssparkonto, 
Kapitalförsäkring, Värdepapperskonto, Co-production, Kundvärde 
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Rapporten är skriven av Hampus Nyquist och Johan Larsen, studenter på programmet 
Industriell ekonomi. Handledare till uppsatsen har varit Anders Forsgren, professor 
inom Optimeringslära och Systemteori vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Om en person vill äga aktier idag, måste denne först bestämma vilken sparform aktierna 
ska ägas inom. I dagsläget finns följande tre sparformer att välja mellan: 
 

 Investeringssparkonto (ISK) 

 Kapitalförsäkring (KF) 

 Värdepapperskonto (VP) 

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa tre sparformer är hur aktierna beskattas. Att 
köpa och sälja aktier fungerar däremot likadant oberoende av val av sparform. Detta kan 
liknas vid en butik; att köpa och sälja varor fungerar precis likadant oavsett om butiken 
utgörs av ett tält, en husvagn eller en stationär lokal. 
 
Den 1 januari 2012 ändrades beskattningsreglerna för hur aktier inom en 
kapitalförsäkring beskattas. Vid samma tidpunkt infördes även investeringssparkontot. 
Sparformen värdepapperskonto har däremot existerat en längre tid i dess nuvarande 
utformning.  
 
Bakgrunden till denna uppsats grundar sig på kontakt med ett mindre företag inom 
förvaltningsbranschen, aktiva inom Stockholmsregionen. Dess verksamhet går ut på att 
förvalta privatpersoners och stiftelsers förmögenhet. Sedan införandet av 
investeringssparkontot, har företagets kunder börjat uttrycka frågor och funderingar 
kring val av sparform. I dagsläget har förvaltarna på företaget riktlinjer som de utgår 
ifrån när de väljer sparform åt kunderna. Svårigheten som företaget upplever är dock att 
på ett enkelt och illustrativt sätt förmedla varför aktuell sparform valts. På grund av 
detta upplever företaget idag att de är i behov av ett verktyg, som kan användas för att 
motivera valet av sparform till sina kunder, och därigenom kunna besvara kundernas 
frågor tydligare.  
 
Problematiken bakom val av sparform är grundat i att beskattningsreglerna mellan 
sparformerna skiljer dem åt. Problemet kan illustreras på följande sätt: om en 
aktieägare vid år noll köper tre identiska aktieportföljer1 som läggs i vardera 
sparformen, kommer efter en tidsperiod de tre från början identisk aktieportföljerna att 
ha olika marknadsvärden efter skatt. Detta beror på att aktieportföljen beskattas på 
olika sätt inom vardera sparformen. Val av sparform påverkar således en aktieportföljs 
avkastning efter skatt. 
 
Figur 1.1 nedan illustrerar ett nätverksdiagram som visar olika valmöjligheter som en 
aktieägare kan göra, förutsatt att byte av sparform enbart kan ske på årsbasis.  

                                                        
1 Aktieportfölj = samtliga aktier en individ äger. 
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Figur 1.1: Möjliga kombinationer av val av sparform 

 
Figur 1.1 visar att aktieägaren årligen tar ställning till vilken sparform aktieportföljen 
ska ligga inom. Varje nod i bilden illustrerar en sparform som en aktieägare kan äga 
aktieportföljen inom. Vidare anger pilarna på vilket sätt en aktieägare kan flytta sin 
aktieportfölj från en sparform till en annan. Eftersom aktier beskattas olika beroende på 
vilken sparform de ägs inom, är varje väg i ovanstående nätverksdiagram unik. 
Exempelvis är följande väg: ISK → ISK → VP → KF, unik på grund av att marknadsvärdet 
efter skatt i varje nod blir unik. Figur 1.1 visar också att antalet möjliga kombinationer 
av val av sparform ökar exponentiellt, där antalet möjliga kombinationer är 3y +1, och  
y = antal år efter år noll. Det optimala vägvalet är alltså inte okomplicerat. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta fram en matematisk modell som ska fungera som ett 
illustrativt verktyg, för att motivera vilken sparform en kund bör välja samt när en kund 
bör byta sparform för att maximera sin avkastning efter skatt, givet olika scenarion. 
Tanken är inte att modellen ska fungera som ett förvaltningsredskap, utan mer som ett 
pedagogiskt och illustrativt verktyg vid kundmöten.  
 
Vidare syftar uppsatsen till att diskutera kring hur företaget kan använda sig av 
modellen som verktyg vid kundmöten, dess styrkor och svagheter, viktiga antaganden 
som den bygger på, vilka kunder den är lämplig för samt hur modellen skulle kunna 
vidareutvecklas. 

1.3 Tidigare undersökningar 
Tidigare arbeten kring vilken sparform en aktieinvesterare bör välja, är bland annat ett 
examensarbete. Examensarbetet skrevs inom företagsekonomi vid Linköpings 
universitet (1). Arbetet gjordes vårterminen 2012 med bakgrund av införandet av 
investeringssparkontot. Syftet var att göra en studie kring hur avkastningen och skatten 
för olika investeringsstrategier påverkades av val av sparform. Förutom detta 
examensarbete finns ett antal artiklar som behandlat frågan kring val av sparform (2) 
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(3) (4). I dessa artiklar har ett antal så kallade experter inom området uttalat sig kring 
vilken sparform som är optimal. 
 
Den huvudsakliga anledningen till att denna uppsats skrivs, trots att tidigare 
efterforskningar gjorts inom området, är att examensarbetet från Linköpings universitet 
bygger på statiska antaganden. Modellen företaget efterfrågar är istället tänkt att enkelt 
kunna anpassas till nya antaganden, och samtidigt kunna redovisa resultaten på ett 
illustrativt sätt. Detta medför två huvudsakliga skillnader mellan den tidigare 
undersökningen och de artiklar som skrivits inom området: 
 
I) Avgörande antaganden som exempelvis förväntad årlig avkastning, 
transaktionskostnader, tidshorisont och statslåneränta ska enkelt kunna ändras. Detta 
gör att svaret på frågeställningen blir mer situationsanpassad, tillskillnad från 
examensarbetet och artiklarna där svaret är beroende på statiska antaganden. 
 
II) Modellen kommer tillskillnad från examensarbetet också att besvara frågeställningen 
ifall en aktieägare ska byta sparform, och i sådana fall när detta ska ske och till vilken 
sparform.  
 
Denna rapport vänder sig framförallt till förvaltarna på det aktuella företaget, samt 
förvaltningsföretag med liknande behov av att kunna motivera val av sparform.  

1.4 Problemformulering 
 Vilken sparform bör en aktieägare välja för att maximera sin avkastning efter 

skatt, givet olika antaganden? Bör en aktieägare byta sparform, och i sådana fall 

när ska detta ske för att avkastningen efter skatt ska maximeras? 

Vidare kommer nedanstående följdproblem att besvaras: 
 

 Hur bör företaget i fråga gå tillväga för att implementera den framtagna modellen 

vid kundmöten, så att kunden pedagogiskt förstår faktorer som påverkar val av 

sparform, och därigenom öka kundvärdet? 

 

1.5 Avgränsningar 
Ett antal avgränsningar kommer att göras vid framtagandet av modellen, nedanstående 
redovisas vilka dessa är. 
 
1. Vid framtagandet av modellen har antagandet gjorts att en aktieägare endast på 

årsbasis, runt årsskiftet, tar ställning till ifall denna ska flytta sina aktier till 

annan sparform, eller ifall denne ska fortsätta äga aktierna i samma sparform. 

 
2. I dagsläget kan vissa sparformer vara belagda med en kostnad, beroende på 

vilket kontoförande institut som tillhandahåller sparformen. Ett antagande att 

samtliga sparformer är kostnadsfria har gjorts. 

3. Vid framtagandet av modellen har tanken varit att de enda värdepappren som 

går att äga inom respektive sparform är aktier.  
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4. I modellen har antagandet gjorts att en aktieägare låter aktieportföljen vara 

oförändrad efter att det att aktieportföljen inhandlats. 

5. Oekonomiska aspekter för sparformerna tas inte i beaktande.  

6. I modellen har antagandet gjorts att inga aktieutdelningar sker.  

2 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och delmoment som används för att utforma 
arbetet. 

2.1 Fallstudie och Intervju 
En kvalitativ fallstudie där empirisk studie i form av ostrukturerad intervju på det 
aktuellt företag har gjorts för att konkretisera problemet. Fokus låg på att definiera 
problemet samt att segmentera dess kunder. 
 

2.2 Litteratursökning 
Litteratursökning inom relevant matematik, med utgångspunkt i boken Introduction to 
Operation Reasearch (5) har gjorts för att ge grundläggande kunskaper inom 
optimeringslära. Vidare har efterforskning inom området verksamhetsledning och 
marknadsföring gjorts, där sökord som: kundvärde, kundnöjdhet, kundorienterad varit 
centrala begrepp. Fokus har legat på såväl vetenskapliga artiklar som litteratur från 
tidigare kurser. Syftet med litteraturstudien är att tillämpa vetenskapliga antaganden 
och slutsatser i analoga sammanhang.  
 

2.3 Verktyg 
Den matematiska modellen har implementerats i Microsoft Excel, av anledning till att 
företaget i fråga använder sig av det.  

3 Teori 
I detta kapitel kommer de tre olika sparformerna beskrivas. Vidare kommer teori, vilken 
vi utgått från för att lösa problemformuleringen, presenteras.  

3.1 Sparformer 
I detta avsnitt följer en beskrivning kring hur de olika sparformerna beskattas. 
Sparformerna nedan tillhandahålls enbart av ett kontoförande institut (KI), det vill säga 
en fondkommissionär eller en bank. Information kring beskattning har hämtat från 
skatteverkets hemsida (6) (7) (8).  

3.1.1 Värdepapperskonto (VP) 
Beräkning av skatt då aktier ligger inom en VP sker årligen i samband med 
skattedeklarationen. Nedanstående formel anger hur skatten beräknas ifall avyttring av 
aktier eller aktieutdelningar skett under aktuellt år: 
 
Årlig skatt = (Vsälj  +  Vutdelning  − Vanskaffning −  C)  ∙ 0.30  (3.1) 
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Observera dock att om: (Vsälj  +  Vutdelning  − Vanskaffning −  C) < 0 så utgår ingen skatt. Det 

vill säga om en sammanlagd förlust gjorts för de sålda aktierna, så utgår ingen skatt.  
Vsälj = försäljningsbelopp av sålda aktier under året  

 
Vutdelning = summan av erhållna aktieutdelningar under året 
 
Vanskaffning = summan av sålda aktiers anskaffningsvärde under året. 
 

C = courtage 
 
Courtage är ett slags mäklararvode som utgår vid köp och försäljning av aktier. 
Courtaget motsvarar en andel av köp- och försäljningsbeloppet som måste betalas till 
ens aktiemäklare.  
 
Vid de tillfällen då anskaffningsvärdet för en aktie är okänd så beräknas 
anskaffningsvärdet enligt den s.k. schablonmetoden. Detta innebär att 
anskaffningsvärdet då motsvarar 20 procent av aktiernas försäljningsbelopp. Observera 
att det är tillåtet att använda sig av schablonmetoden trots att anskaffningsvärdet är 
känt. Detta är dock endast fördelaktigt då aktierna har stigit mer än 400 procent från 
anskaffningsvärdet. 
 
 

Tabell 3.1.1: Exempel på hur skatten inom en VP beräknas. 
Månad Försäljningsbelopp Anskaffningsvärde Aktieutdelning Courtage 

Jan 20 000 kr 18 000 kr 0 kr 180 kr 
Feb 15 000 kr 12 000 kr 0 kr 270 kr 
Mar 15 000 kr 20 000 kr 5 000 kr 90 kr 

…
 

- - -  

Nov 1 000 kr 200 0 kr 90 kr 
Dec 8 000 kr 4 000 kr 7 000 kr 90 kr 

Summa 59 000 kr 54 000 kr 12 000 kr 720 kr 

Skatt = [59 000 kr – 54 200 kr + 12 000 kr – 720 kr] x 0.30 = 4 824 kr 
 
Tabell 3.1.1 illustrerar att aktier till ett värde av 59 000 kr har sålts under året, summan 
av de sålda aktiernas anskaffningsvärde är 54 000 kr, summan av erhållna 
aktieutdelningar under året var 12 000 kr, och courtagekostnaden för de sålda aktierna 
var 720 kr. Den årliga skatten för aktierna inom en beräknas sedan i den sista raden i 
Tabell 3.1.1 till 4 824 kr i enlighet med formeln (3.1).   
 

3.1.2 Investeringssparkonto (ISK) 
Beräkning av skatt då aktier ligger inom en ISK görs årligen i samband med 
skattedeklarationen. Nedanstående formel anger hur skatten beräknas: 
 
Årlig skatt = (kapitalunderlag ISK) ∙ (statslåneräntan) ∙ 0.30  (3.2) 
 

Kapitalunderlag ISK =  
VQ1+ VQ2+ VQ3+ VQ4+ Inbetalningar

4
  (3.3) 
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VQi = marknadsvärde av aktier vid ingången av kvartal i  

 
Inbetalningar = summan av marknadsvärdet av överförda aktier samt pengar som gjorts 
till ISK under året.  
 
Statslåneräntan: se avsnitt 3.1.4 för närmare beskrivning av statslåneräntan 
 

Tabell 3.1.2: Exempel på hur den årliga skatten inom ISK beräknas. 
Värde ingången av 1 kvartalet 0 kr 
Värdet ingången av 2 kvartalet (inklusive inbetalningar) 41 000 kr 
Värdet ingången av 3 kvartalet  43 000 kr 
Värdet ingången av 4 kvartalet (inklusive inbetalningar) 65 000 kr 
Inbetalningar under året 60 000 kr 

Summa av värde och insättningar 209 000 kr 
 

Kapitalunderlag =  
VQ1+ VQ2+ VQ3+ VQ4

4
= 

209 000

4
= 52 250 kr  

Skatt = 52 250 kr ∙ 1.49 % ∙ 0.30 = 223 kr 

 
 
Tabell 3.1.2 exemplifierar hur den årliga skatten för en ISK beräknas. Först beräknas 
kapitalunderlaget ut genom att summera marknadsvärdet av aktierna vid ingången av 
varje kvartal, plus marknadsvärdet av pengar eller aktier som under året förts över till 
ISK. Därefter beräknas den årliga skatten ut i enlighet med formel (3.3). I ovanstående 
exempel har antagits att statslåneräntan var 1.49 procent.  
 

3.1.3 Kapitalförsäkring (KF) 
Beräkning av skatt då aktier ligger inom en KF görs en gång om året i samband med 
skattedeklarationen. Nedanstående formel anger hur skatten beräknas: 
 
Årlig skatt = (kapitalunderlag KF) ∙ (statslåneräntan) ∙ 0.30  (3.4) 
 

Kapitalunderlag KF =  VQ1 + inbetalningarQ1+Q2 + 
inbetalningar.Q3+Q4

2
 (3.5) 

 
VQ1 = marknadsvärde av aktier vid ingången av kvartal 1. 

 
inbetalningarQ1+Q2 = summa pengar som satts in i till KF under kvartal 1 och 2 

 
inbetalningarQ3+Q4 = summa pengar som satts in till KF under kvartal 3 och 4 

 
Tabell 3.1.3: Exempel på hur den årliga skatten inom en kapitalförsäkring räknas ut. 
Värde ingången av 1:a kvartalet 0 kr 
inbetalningarQ1+Q2 101 000 kr 

inbetalningarQ3+Q4 108 000 kr 

Kapitalunderlag =  VQ1 + inbetalningarQ1+Q2 + 
inbetalningarQ3+Q4

2
 =  

0 + 101 000 kr + 
108 000

2
= 155 000 kr, årlig skatt = 155 00kr ∙ 1.49 % ∙ 0.30 = 693 kr 
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Tabell 3.1.3 exemplifierar hur den årliga skatten för en KF beräknas. Först beräknas 
kapitalunderlaget genom att summera marknadsvärdet av aktierna vid ingången av 
kvartal 1, plus marknadsvärdet av pengar eller aktier som under årets första halva förts 
över till KF, plus motsvarande inbetalningar under andra halvåret dividerat med två. 
Därefter beräknas den årliga skatten i enlighet med formel (3.4). I ovanstående exempel 
har det antagits att statslåneräntan var 1.49 procent.  
 

3.1.4 Statslåneräntan 
Den årliga skatten hos ISK och KF varierar utifrån vad statslåneräntan är. 
Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på svenska 
statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och ska avspegla den 
riskfria långa marknadsräntan. Räntan sätts veckovis av Riksgälden. Statslåneräntans 
värde den 30 november året före beskattningsåret, är den räntesats som användas vid 
beskattning av ISK och KF. Statslåneräntan den 30 november 2013 var 2.09 %, och är 
således den räntesats som kommer att användas för att beräkna skatten för en ISK och 
KF för beskattningsåret 2014. Figur 3.1.4 nedan illustrerar statslåneräntans utveckling 
sedan 1986 (9). 

 
Figur 3.1.4: Den genomsnittliga statslåneräntan mellan 1986-2014. 

3.2 Bakomliggande matematik 
I detta avsnitt beskrivs den teori från dynamisk programmering som använts för att lösa 
problemet.    

3.2.1 Dynamisk programmering 
Dynamisk programmering är ett användbart verktyg för att fatta en mängd 
sammanlänkade beslut, så att slutresultatet av besluten blir optimalt. Tillskillnad från 
andra typer av optimeringstekniker som exempelvis linjär programmering, så existerar 
ingen standardiserad matematisk formulering som beskriver dynamisk programmering. 
Vad som dock kan sägas om dynamisk programmering är att problemlösningsmetodiken 
går ut på att först börja med en mindre beståndsdel av det ursprungliga problemet, och 
sedan hitta den optimala lösningen till detta mindre problem. När det är gjort förstoras 
problemet och den optimala lösningen till det förstorade problemet löses med hjälp av 
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den optimala lösningen från det mindre problemet. Processen upprepas sedan till dess 
att det ursprungliga problemet är löst.  
 
På grund av att det inte finns någon standardiserad matematisk formulering som 
beskriver dynamisk programmering, kommer fokus i detta avsnitt vara att beskriva ett 
skolboksexempel på ett dynamiskt programmeringsproblem. Vidare kommer fokus ligga 
på att definiera relevant terminologi. Anledningen till detta är för att läsaren, ska få 
större förståelse för hur lösningsförfarandet i kapitel 4 går till.  
 
Ett skolboksexempel på ett dynamiskt programmeringsproblem är det s.k. ”Stagecoach 
Problem”. Detta problem gick ut på att en resenär under mitten av 1800-talet på ett så 
säkert sätt som möjligt ville resa med häst och vagn genom USA. För att göra det tog 
resenären reda på försäkringspremien för varje rutt mellan startpunkten och 
slutdestinationen. Figur 3.2.1 nedan illustrerar de möjliga rutterna samt tillhörande 
försäkringspremie. 
 
 

 
Figur 3.2.1: Möjliga resvägar i ett nätverk. 

 
Figur 3.2.1 illustrerar att startpunkten är nod A och slutdestinationen nod J, och 
resterande noder representerar destinationer mellan startpunkten och 
slutdestinationen. Pilarna mellan noderna och tillhörande siffra beskriver respektive 
försäkringspremie vid en resa mellan de olika destinationerna.  
 
För att finna den säkraste resvägen resonerade resenären att denna skulle motsvaras av 
de rutterna som minimerade den totala kostnaden för försäkringspremierna. Innan 
genomgång av hur lösningsförfarandet går till med hjälp av dynamisk programmering, 
måste viss terminologi definieras.    
 
Inom dynamisk programmering är det vanligt att ett liknande nätverksdiagram som 
ovanstående f fram för att illustrera problemet. Som Figur 3.2.1 visar består ett 
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nätverksdiagram inom dynamisk programmering av ett antal kolumner med noder och 
pilar med tillhörande siffor. Varje kolumn med noder benämns tidssteg och betecknas 
med n, där n = 1, 2, …, N. Ovanstående nätverksdiagram i Figur 3.2.1 har fem olika 
tidssteg, dvs. n = 1, 2, …, 5. Vidare kallas noderna för tillstånd och betecknas 𝑠𝑛. 
Exempelvis anger s2 = C att resenären i tidssteg 2 befinner sig i tillstånd (destinationen) 
C. Till varje tidssteg finns en beslutsvariabel som betecknas 𝑥𝑛 och anger till vilket 
tillstånd förflyttningen sker från tidssteg n. Exempelvis anger x3 = H att resenären 
beslutar sig för att resa från tidssteg 3 till tillstånd H. Pilarna mellan noderna betecknar 
möjliga förflyttningar från ett tillstånd till ett annat. Exempelvis går det i Figur 3.2.1 
ovan att från tillstånd B förflytta sig till antingen tillstånd F eller G. Tillhörande siffra till 
pilarna kan exempelvis beteckna en kostnad eller dylikt, som uppkommer för att 
förflytta sig från ett tillstånd till ett annat. Vanligtvis betecknas en sådan kostnad med 
𝑐𝑠𝑥𝑛 . Exempelvis anger cHJ = 3 att kostnaden för försäkringspremien för resenären då 

han reser från tillstånd H till tillstånd J är 3. För att lösa ett dynamiskt 
programmeringsproblem så tas också en rekursiv funktion fram. Eftersom det inte finns 
någon allmän matematisk formulering för ett dynamiskt programmeringsproblem, är 
definitionen av den rekursiva funktionen situationsanpassad till det aktuella problemet. 
För Stagecoach problemet kan den rekursiva funktionen definieras enligt följande: 
 
fn(s, xn) =  csxn + fn+1

∗ (xn) (3.6) 

 
Där fn

∗(s) =  min fn(s, xn) = fn(s, xn
∗) 

 (3.7) 
  
fn(s, xn) betecknar den minimala kostnaden för försäkringspremierna för resterande 
tidssteg n+1, …, N, givet att resenären befinner sig i sn och fattar beslutet xn, dvs.  xn =
 sn+1, till en kostnad av  csxn . Definitionen av fn

∗(s) säkerställer att fn(s, xn) betecknar den 

minimala kostnaden för försäkringspremierna för resterande tidssteg.  xn
∗ betecknar 

alltså det beslut som minimerar värdet för fn(s, xn). 
 
Tydligare blir det om Stagecoach problemet löses. Detta görs genom att 
lösningsförfarandet börjar i tidssteg 4 där problemet är trivialt: i tidssteg 4 befinner sig 
resenären i antingen tillstånd H eller tillstånd I och i vardera tillstånd finns endast en 
valmöjlighet, nämligen x4 = J. Eftersom resenären i tidssteg 5 har ankommit till sin 
slutdestination tillkommer inga kostnader efter tidssteg5, dvs. f5

∗(J) = 0. 
 
Den rekursiva funktionen ger i tidssteg 4 följande resultat: 
 
f4(H, J) =  cHJ + f5

∗(J) = 3 + 0 = 3  

 
f4(I, J) =  cIJ + f5

∗(J) = 4 + 0 =  4 

 
Den enda och optimala lösningen i tidssteg 4 är alltså x4

∗ = J, vilket medför att f4
∗(H) = 3 

och f4
∗(I) = 4. Med hjälp av resultatet i tidssteg 4 kan nu den optimala lösningen för 

tidssteg 3 tas fram. I tidssteg 3 kan resenären befinna sig i tillstånd E, F eller G. För att 
avgöra vilket beslut som är optimalt för respektive tillstånd så används den rekursiva 
funktionen för vartdera fallet: 
 
f3(E, H) =  cEH + f4

∗(H) = 1 + 3 = 4 
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f3(E, I) =  cEI + f4

∗(I) = 4 + 4 = 8 
 
f3(F, H) =  cFH + f4

∗(H) = 6 + 3 = 9 
 
f3(F, I) =  cFI + f4

∗(I) = 3 + 4 = 7 
 
f3(G, H) =  cGH + f4

∗(H) = 3 + 3 = 6 
 
f3(G, I) =  cGI + f4

∗(I) = 3 + 4 = 7 
 
 

Tabell 3.2.1: Sammanfattning av resultatet från de rekursiva beräkningarna 
         𝐱𝟑 
s 

𝐟𝟑(𝐬, 𝐱𝟑) =  𝐜𝐬𝐱𝟑 + 𝐟𝟒
∗(𝐱𝟑) 

𝐟𝟑
∗(𝐬) 𝐱𝟑

∗ 
H I 

E 4 8 4 H 
F 9 7 7 I 
G 6 7 6 H 

 
Av ovanstående Tabell 3.2.1 framgår att om resenären är i tillstånd E så ska han resa till 
tillstånd H, är han i tillstånd F så ska kan resa till tillstånd I och är han i tillstånd G så ska 
han resa till tillstånd H, för att på så vis minimera dem resterande kostnaderna för 
försäkringspremierna.  
 
Proceduren återupprepas sedan för tidssteg 2: resultatet från tidssteg 3 används, dvs. 
f3
∗(E) = 4, f3

∗(F) = 7 och f3
∗(G) = 6, för att ta fram det optimala beslutet för respektive 

tillstånd i tidssteg 2. Därefter återupprepas proceduren analogt för tidssteg 1. 
Slutresultatet ger ett optimalt beslut för varje tillstånd, detta i sin tur möjliggör för 
resenären att ta reda på den optimala resvägen så att den totala kostnaden för 
försäkringspremierna minimeras.  
 
Till sista ska också tilläggas att för att dynamisk programmering ska vara applicerbart 
behöver problemet, i enlighet med kursboken ”Introduction to Operations Research”, 
uppfylla 8 punkter. Nedan sammanfattas dessa punkter. 
 

1. Problemet ska vara uppdelat i tidssteg med policy decision tillhörande varje 

tidssteg. 

2. Varje tidssteg har ett antal tillstånd som det går att befinna sig i. Varje tillstånd 

utgörs av en nod. Antalet tillstånd kan antingen vara begränsat eller obegränsat. 

3. Effekten av ett policy decision vid varje tidssteg är att omforma nuvarande nod 

till en nod vilken är ihopkopplat med början av nästkommande tidssteg. 

Problemet blir ett nätverksproblem där varje nod enbart kan gå i en riktning till 

höger till nästa tidssteg. För varje sträcka mellan två noder som avverkas så 

ackumuleras sträckans kostnad eller vinst (beroende på optimeringsproblemets 

utformning).  

4. Lösningsproceduren är på detta sätt tänkt att ge en optimal policy för hela 

problemet, alltså ett optimal policy decision vid varje tidssteg. Dynamisk 
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programmering ska vid varje nod, oavsett hur du tagit dig dit, beskriva den 

återstående mest gynnsamma vägen till slutdestinationen. 

5. Givet den nuvarande noden så ska det finnas en återstående optimal väg för att 

nå målet oberoende av policy decision i föregående steg. Systemet måste alltså 

vara minneslöst, Markovegenskapen måste vara uppfylld. Denna egenskap kallas 

principle of optimality för dynamisk programmering.  

6. Lösningsmetoden börjar alltid med att hitta the optimal policy för det sista steget, 

från sista tidssteget till det näst sista tidssteget. Detta optimala beslut kommer 

alltid att vara det optimala beslutet i detta tidssteg, oavsett hur vägen dit såg ut. 

7. Ett rekursivt samband som hittar optimal policy för tidssteg n, givet optimal 

policy för tidssteg n+1, gör det möjligt att definiera problemet och lösa 

detsamma.  

8. Den rekursiva funktionen börjar i sista tidssteget och jobbar sig tillbaka för att i 

varje steg hitta den optimala vägen. Till slut nås början, och den optimala vägen 

är då funnen. 

 
Syftet med detta avsnitt var att ge läsaren grundläggande kunskap inom dynamisk 
programmering med avseende på lösningsmetodik och terminologi. Detta ökar 
förhoppningsvis förståelsen för lösningsförfarandet till problemet, vilket redovisas i 
kapitel 4. 

4 Framtagande av modell 

4.1 Nätverksdiagram 
Som Figur 1.1 illustrerar ökar antalet möjliga kombinationer av val av sparform 
exponentiellt varje år. För att minska antalet beräkningar har en deterministisk 
dynamisk programmeringsmodell tagits fram.  
 
Vid framtagandet av denna modell har ett nätverksdiagram tagits fram som varit 
utgångspunkten. Själva grundtanken när nätverksdiagrammet togs fram var att följande 
skulle beaktas:  
 

 Aktieägaren tar en gång om året, vid årsskiftet, ställning till ifall aktierna ska ligga 

kvar i samma sparform eller ifall aktierna ska flyttas till en annan sparform. 

 
 Den årliga avkastningen för aktierna motsvaras av aktieägarens förväntade 

avkastning. Den årliga statslåneräntan motsvaras av aktieägarens prognos över 

statslåneräntan. 

 
 En aktieägare startar vid ingången av år 0 med att ha sina pengar på banken, 

varpå han väljer vilken sparform aktierna ska ägas inom. Det vill säga att vid år 0 

beslutar aktieägaren att antingen äga aktier inom en ISK, en KF eller en VP.  

 
 Om aktieägaren vid ingången av år 0 antingen väljer en ISK eller en KF, kommer 

aktierna ligga inom respektive sparform fram tills utgången av år 0. Vid utgången 

av år 0 måste aktieägaren betala skatt för aktierna. Detta beror på att skatt 
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årligen måste betalas för aktier som ägs inom en ISK eller KF, oavsett om 

avkastningen under året varit positiv eller negativ. Därefter tar aktieägaren 

ställning till ifall han ska låta aktierna ligga kvar inom samma sparform, eller ifall 

han ska flytta aktierna till en annan sparform vid ingången av år 1. Om 

aktieägaren väljer att låta aktierna ligga kvar inom en ISK eller en KF, 

återupprepas processen på samma sätt vid ingången av år 1, som vid ingången av 

år 0. 

 
 Om aktieägaren väljer att äga aktier inom en VP, så utgår endast skatt vid det 

tillfälle aktieägaren väljer att flytta aktierna, och aktierna haft en positiv 

avkastning under den period aktierna legat i VP. Således måste 

anskaffningsvärdet för aktierna alltid vara känt, för att eventuell skatt ska kunna 

beräknas.   

 
Sammanfattningsvis kan följande sägas: vid varje årsskifte tar aktieägaren beslutet ifall 
byte av sparform ska göras. Om aktieägaren under ett år ägt aktier i en ISK eller KF ska 
skatt oavsett hur avkastningen under året varit betalas. Om aktieägaren vid utgången av 
något år ligger i en VP, och bestämmer sig för att byta sparform, så måste 
anskaffningsvärdet för aktierna vara känt för att kunna beräkna eventuell skatt i 
samband med bytet.  
 
Till den dynamiska programmeringsmodellen har följande variabler definierats: 
 
n = {0, 1, 2, … , N} (4.1) 
 
n betecknar tidssteget och N = sista tidssteget. 
 
sn = {ISKn, KFn,  VPn, Bankn} (4.2) 
 
sn är en tillståndsvariabel som anger vilken sparform en aktieägare äger sina aktier 
inom vid tidssteg n. sn =  ISKn anger att en aktieägare äger sina aktier inom en ISK vid 
tidssteget n. Analogt för övriga två sparformer. sn = Bankn gäller endast då n = 0 eller n 
= N. Det vill säga en aktieägare befinner sig endast i tillståndet ”Bank” vid ingången av år 
0, eller vid det sista tidssteget N då han sålt sina aktier. 
 
xn = {ISKn+1, KFn+1, VPn+i, BankN}, där i = {0, 1, 2, … , N} (4.3) 
 
xn är en beslutsvariabel som anger vilken sparform en aktieägare i tidssteg n beslutar 
att äga sina aktier inom, för dem kommande n+i tidsstegen. När xn = BankN så betyder 
det att aktieägaren väljer att sälja sin aktier, och lägga det erhållna försäljningsbeloppet 
på en bank.   
 
Vidare har ett nätverksdiagram tagits fram som varit utgångspunkten vid framtagandet 
av modellen. Läsaren bör därför lägga extra mycket tid på att förstå detta 
nätverksdiagram. 
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Figur 4.1: Nätverksdiagram som illustrerar möjliga byten av sparform. 

 
Pilarna i ovanstående nätverksdiagram illustrerar på vilket sätt en aktieägare kan ligga 
kvar inom samma sparform eller flytta sina aktier till en annan sparform. Varje nod i 
diagrammet har en motsvarande tillståndvariabel. Tanken är att vardera tidssteg, n, 
antingen representerar ingången eller utgången av ett år. Med undantag de första två 
tidsstegen, samt de sista två tidsstegen. Tabell 4.1 nedan sammanfattar vilka tidpunkter 
respektive tidssteg motsvarar. 
 

Tabell 4.1: Anger vilken tidpunkt vardera tidssteg motsvarar. 
Tidssteg, n Tidpunkt 

0 Ingången år 0 
1 Ingången år 0 

 
  

2 Utgången år 0 
3 Ingången år 1 

 
4 Utgången år 1 
5 Ingången år 2 

 
6 Utgången år 2 
7 Ingången år 3 
  

8 Utgången år 3 
9 Utgången år 3 

 
De streckade boxarna i Figur 4.1 är till för att representera tidpunkten vid årskiftet, då 
aktieägaren har möjligheten att byta sparform. Den vänstra kolumnen med noder i varje 
sträckad box motsvarar utgången av ett år, och den högra kolumnen med noder i en 
sträckad box motsvarar ingången av ett år. Detta inses genom att jämföra Figur 4.1 med 
Tabell 4.1. 
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För att förklara Figur 4.1 ytterligare, kan vi tänka oss att vi delar in tidsstegen i olika 
cykler: 
 
Cykel 1 (tidssteg 0 till 2)   
Vid ingången av år 0 (tidssteg 0) väljer aktieägaren antingen att äga aktier inom en ISK, 
KF eller VP. Om aktieägaren väljer en ISK eller en KF, kommer aktierna ligga inom denna 
sparform fram tills utången av år 0 (tidssteg 2). Vid utången av år 0 (tidssteg 2) måste 
aktieägaren betala skatt. Därefter tar aktieägaren ställning till ifall han vill byta sparform 
inför ingången av år 1 (tidssteg 3).   
 
Om aktieägaren däremot vid ingången av år 0 (tidssteg 0) väljer en VP, kan han antingen 
välja att äga aktierna inom en VP fram tills utången av år 0 (tidssteg 2), utången av år 1 
(tidssteg 4), utången av år 2 (tidssteg 6) eller utången av år 3 (tidssteg 8). Anledning 
denna struktur är för att anskaffningsvärdet för aktier i en VP, hela tiden måste gå att 
härleda. 
 
Cykel 2 (tidssteg 3 till 4)   
Om  aktieägaren vid ingången av år 1 (tidssteg 3) äger aktier i en ISK eller KF, så 
kommer aktierna ligga inom respektive sparform fram tills utången av år 1 (tidssteg 4). 
Vid utgången av år 1 (tidssteg 4) måste aktieägaren av samma anledning som tidigare 
betala skatt. Därefter tar aktieägaren ställning till ifall han vill byta sparform inför 
ingången av år 2 (tidssteg 5).   
 
Om aktieägaren vid ingången av år 1 (tidssteg 3) däremot äger aktier inom en VP, så kan 
han antingen välja att äga aktierna inom en VP fram tills utången av år 1 (tidssteg 4), 
utången av år 2 (tidssteg 6) eller utången av år 3 (tidssteg 8). Anledningen till denna 
struktur är återigen för att kunna härleda anskaffningsvärdet.  
 
Efter cykel 2 (tidssteg 3 till 4), upprepas processen analogt för cykel 3 (tidssteg 5-6) och 
för cykel 4 (tidssteg 7-8).  
 
Problemet med att anskaffningsvärdet måste vara känt i samband med flytt av aktier 
från en VP har alltså lösts i nätverksdiagrammet. Detta genom att pilar från varje VP-nod 
som representerar ingången av ett år, dragits till VP-noder som motsvarar utgången av 
kvarvarande år. 
 

4.2 Beräkningar av tillväxtfaktorer 
I detta avsnitt redovisas hur värdeökningen efter skatt mellan två olika tillstånd 
uttrycks. Med tillstånd menas som tidigare nämnts vilken sparform aktieägaren äger 
sina aktier inom vid ett visst tidssteg, sn. 
 
Att ha ett uttryck för värdeökningen efter skatt mellan två olika tillstånd är nödvändigt 
för att ta reda på vilken ”beslutsväg” i nätverksdiagrammet, mellan olika tidssteg, som 
ger den maximala avkastningen efter skatt. Med beslutsväg menas till exempel: 
 
x0 = ISK1, x1 = ISK2, x2 = VP3, x3 = VP8, x8 = Bank9. 
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Denna beslutsväg anger att aktieägaren vid tidssteg 0 väljer att äga aktier inom en ISK 
fram till tidssteg 1. Vid tidssteg 1 väljer aktieägaren att låta aktierna ligga kvar inom en 
ISK. Vid tidssteg 2 väljer aktieägaren att flytta sina aktier så att han i tidssteg 3 har dem 
inom en VP. Vid tidssteg 3 väljer aktieägaren att äga sina aktier inom en VP fram till 
tidssteg 8. Vid tidssteg 8 säljer aktieägaren sina aktier, och stoppar in 
försäljningsbeloppet på banken.   
 
Uttrycket för värdeökningen efter skatt mellan två olika tillstånd kommer anges i form 
av en faktor som hädanefter kallas tillväxtfaktorn. Tillväxtfaktorn anger hur många 
gånger aktieägarens aktieportfölj ökar i värde efter skatt mellan två olika tillstånd. Om 
tillväxtfaktorn mellan tillståndet sn och det nya tillståndet xn exempelvis är lika med 2, 
betyder det att aktieägarens aktieportfölj mellan tillståndet sn och xn, har fördubblats i 
värde efter skatt.  
 
Tillväxtfaktorn kommer att betecknas vsn,xn , där sn anger från vilket tillstånd och  xn till 

vilket tillstånd tillväxtfaktorn gäller för. Tillväxtfaktorn räknas ut på följande vis: 
 

vsn,xn = 
Marknadsvärdet för aktierna efter skatt i tillstånd sn+1
Marknadsvärdet för aktierna efter skatt i till stånd sn 

 

  
Om exempelvis: 
 

 vISK1,ISK2 = 1.5 

 vISK2,ISK3 = 1  

 vISK3,ISK4 = 0.90  

 
beräknas avkastningen efter skatt enkelt ut då aktieägaren mellan tidssteg 1-4 äger 
aktier inom en ISK. Avkastningen efter skatt beräknas genom att tillväxtfaktorerna 
multipliceras med varandra: 
 
vISK1,ISK2 ∙  vISK2,ISK3 ∙  vISK3,ISK4 = 1,5 ∙ 1 ∙ 0,90 = 1,35 

 
Mellan tidstegen 1-4 erhöll aktieägaren alltså 35 procent i avkastning efter skatt, då han 
mellan tidsstegen 1-4 ägde aktierna inom en ISK.  
 
Som nämndes i avsnitt 4.1 kan nätverksdiagrammet i Figur 4.1  delas in i cykler vilka 
hela tiden återupprepas fram tills det sista tidssteget N. Till varje cykel finns det 11 
stycken tillväxtfaktorer som illustreras i Figur 4.2.1 nedan. 
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Figur 4.2.1: Illustrerar de 11 tillväxtfaktorerna under en cykel. 

 
Figur 4.2.1 illustrerar de 11 tillväxtfaktorerna (A-K) i varje cykel. Tillväxtfaktorerna A 
och B anger värdeökningen efter skatt, då aktieägaren vid ingången av året till utgången 
av året, antingen äger aktier inom en ISK eller en KF. Faktorn C∗ anger värdeökningen 
efter skatt då aktieägaren vid ingången av ett år till utgången av ett annat år äger aktier i 
en VP. Som nämndes tidigare dras flera pilar från en VP-nod som representerar 
ingången av ett år, darav har flera pilar för C∗ dragits. Hur många pilar för  C∗ som dras 
beror på antalet kvarvarande tidssteg. 
 
Faktorerna D-K anger eventuell värdeminskning som kan uppstå då aktieägaren vid 
årsskiftet flyttar sina aktier från en sparform till en annan. Denna värdeminskning 
uppstår enbart då aktieägaren flyttar sin aktieportfölj till och från en KF. Detta beror på 
att det inte är möjligt att flytta aktier till och från en KF. Aktierna måste istället först 
säljas för att därefter sedan direkt återköpas. Att köpa och sälja aktier är som tidigare 
nämnts inte gratis, utan är förknippad med en transaktionskostnad vilket kallas 
courtage. I övriga fall av flytt av aktier vid årskiftet – till och från en sparform som inte 
är en KF –uppstår ej courtage. 
 
Nedanstående redovisas hur vardera tillväxtfaktor beräknas. I dessa beräkningar 
kommer läsaren att stöta på tre nya begrepp: rn,n+1, SLR och courtage. Vi definierar 

därför först innebörden av dessa tre begrepp: 
 
rn,n+1 = avkastningen före skatt för aktierna mellan tidssteg n och tidssteg n + 1 

 
SLR = statslåneräntan för aktuellt beskattningsår 
 
Courtage = andelen av försäljnings- och köpbelopp som ska betalas i mäklararvode. 
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Om courtaget exempelvis är 0.05 % betyder det att om en aktieägare, köper eller säljer 
aktier för 10 000 kr, blir han skyldig att betala 5 kr i courtage.  
 
Nedantående presenteras hur vardera tillväxtfaktor beräknas. Härledningen bakom 
varje tillväxtfaktor är relativt omfattande. För att läsaren inte ska fastna i detaljer, har 
härledningarna därför lagts i appendix. 
 
 
A: ISK ISK 
När sn = ISKn, xn = ISKn+1 och tidssteg n motsvarar ingången av ett år och tidssteg n+1 
motsvarar utgången av samma år, gäller följande formel för att beräkna tillväxtfaktorn: 
 
VISKn,ISKn+1 = 

  

=  1 + rn,n+1 − 
((1 + rn,n+1)

1/4
+ (1 + rn,n+1)

2/4
+ (1 + rn,n+1)

3/4
+1) ∙ SLR ∙ 0.30 

4
 

 
 (4.4) 
 
Ovanstående tillväxtfaktor används för att beräkna avkastningen efter skatt mellan 
ingången av ett år och utgången av samma år, då aktieägaren äger sina aktier inom en 
ISK.  
 
Exempel: om aktieägaren vid ingången av år 1 äger aktier inom en ISK, s3 = ISK3, 
beslutar sig för att låta aktierna ligga kvar inom en ISK till utgången av år 1, x3 = ISK4, 
avkastningen för aktierna under denna tidsperiod är lika med 5 %, r3,4 = 0.05, och 

statslåneräntan under samma period är 2 procent, SLR = 0.02, så beräknas 
tillväxtfaktorn på följande vis: 
 

VISK3,ISK4 =  1 +  0.05 − 
((1 + 0.05)

1

4 + (1 + 0.05)
2

4 + (1 + 0.05)
3

4 + 1) ∙ 0.02 ∙ 0,30 

4
= 

 
= 1.0439 
 
Tillväxtfaktorn anger i detta fall att aktieägarens aktier mellan ingången av år 1 och 
utgången av år 1 har avkastat 4.39 % efter skatt, då aktierna legat inom en ISK.  
 
B: KF  KF 
När sn = KFn, xn = KFn+1 och tidssteg n motsvarar ingången av ett år och tidssteg n+1 
motsvarar utgången av samma år, gäller följande formel för att beräkna tillväxtfaktorn: 
 
VKFn,KFn+1 =  1 + rn,n+1 −  SLR ∙ 0.30 (4.5) 

 
Ovanstående tillväxtfaktor används för att beräkna avkastningen efter skatt mellan 
ingången av ett år och utgången av samma år, då aktieägaren äger sina aktier i en KF.  
 
Exempel: om aktieägaren vid ingången av år 1 äger aktier inom en KF, s3 = KF3, beslutar 
sig för att låta aktierna ligga kvar inom en KF till utgången av år 1, x3 = KF4, 
avkastningen för aktierna under denna tidsperiod är lika med 5 %, r3,4 = 0.05, och 
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statslåneräntan under samma period är 2 %, SLR = 0.02, så beräknas tillväxtfaktorn på 
följande vis: 
 
VKF3,KF4 =  1 + 0.05 −  0.02 ∙ 0.30 = 1.0440 

 
Tillväxtfaktorn anger i detta fall att aktieägarens aktier mellan ingången av år 1 och 
utgången av år 1 har avkastat 4.40 % efter skatt, då aktierna legat inom en KF. 
 
C: VP  VP 
När sn = VPn, xn = VPn+i och tidssteg n motsvarar ingången av ett år och tidssteg n+i 
motsvarar utgången av ett år, antingen samma år eller ett godtyckligt antal år senare 
fram till det sista nästsista tidssteget N-1, gäller följande två formler för att beräkna 
tillväxtfaktorn: 

 

I) Vid positiv avkastning innan skatt mellan tidsstegen n och n+i, rn,n+i > 0: 

 
VVPn,VPn+i =  1 + 0,70 ∙  rn,n+i (4.6) 

 
II) Vid noll eller negativ avkastning innan skatt mellan tidsstegen n och n+i, 

rn,n+i ≤ 0: 

 
VVPn,VPn+i =  1 + rn,n+i (4.7) 

 
Exempel: om aktieägaren vid ingången av år 1 äger aktier inom en VP, s3 = VP3, beslutar 
sig för att låta aktierna ligga kvar inom en VP till utgången av år 1, x3 = VP4, och 
avkastningen för aktierna under denna tidsperiod är lika med 5 %, r3,4 = 0.05 så 

beräknas tillväxtfaktorn på följande vis: 
 
VVP3,VP4 =  1 + 0.70 ∙  0.05 = 1.0350 

 
Tillväxtfaktorn anger i detta fall att aktieägarens aktier mellan ingången av år 1 och 
utgången av år 1 har avkastat 3.50 % efter skatt, då aktierna legat inom en VP. 
 
Exempel: om aktieägaren vid ingången av år 1 äger aktier inom en VP, s3 = VP3, beslutar 
sig för att låta aktierna ligga kvar inom en VP till utgången av år 1, x3 = VP4, och 
avkastningen för aktierna under denna tidsperiod istället är lika med −5 %, r3,4 =

−0.05 så beräknas tillväxtfaktorn på följande vis: 
 
VVP3,VP4 =  1 − 0.05 = 0.95 

 
Tillväxtfaktorn anger i detta fall att aktieägarens aktier mellan ingången av år 1 och 
utgången av år 1 har avkastat −5 % efter skatt, då aktierna legat inom en VP. 
 
D, F, H, J:  
När  
 
sn = ISKn, xn = ISKn+1 
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sn = ISKn, xn = VPn+1 
 
sn = KFn, xn = KFn+1  
 
sn = VPn, xn = ISKn+1 
 
och tidssteg n motsvarar utgången av ett år och tidssteg n+1 motsvarar ingången av året 
därpå, gäller följande formel för att beräkna tillväxtsfaktorn: 
 
vsn,xn = 1 (4.8) 

 
Vad som menas med detta är att, när en aktieägare vid årsskiftet inte flyttar sin aktier till 
eller från en KF, sker ingen värdeförändring. Att ligga kvar inom en KF: sn = KFn, xn =
KFn+1, kostar heller inget. Således är tillväxtfaktorn för dess fall lika med 1. 
 
E, G, I, K:  
När  
 
sn = ISKn, xn = KFn+1 
 
sn = KFn, xn = ISKn+1 
 
sn = KFn, xn = VPn+1  
 
sn = VPn, xn = KFn+1 
 
och tidssteg n motsvarar utgången av ett år och tidssteg n+1 motsvarar ingången av året 
därpå, gäller följande formel för att beräkna tillväxtsfaktorn: 
 
vsn,xn+1 = (1 − courtage)

2 (4.9) 

 
Vad som menas med detta är att när en aktieägare vid årsskiftet flyttar sin aktier till och 
från en KF, måste aktieägaren först sälja sina aktier för att sedan direkt därefter 
återköpa dem. I samband med detta ska en andel av försäljnings- och köpbeloppet 
betalas i courtagekostnad.   
 
Första och sista tidssteget: 
En tillväxtfaktor som också ska definieras är följande: 
 
vsn,xn+1 = 1 − courtage (4.10) 

 
Denna tillväxtfaktor används då  s0 = Bank0 och x0 = {ISK1, KF1, VP1 }, eller då sN−1 =
{ISKN−1, KFN−1, VPN−1 } och xN−1 = BankN. Vad som menas med detta är att vid 
ingången av år 0, då aktieägaren köper aktier, måste han betala courtage i samband med 
köpet. Vidare måste aktieägaren i samband med att han säljer aktierna inför det sista 
tidssteget också betala courtage.  
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I Figur 4.2.2 nedan illustreras nätverksdiagrammet från Figur 4.2 med insatta 
tillväxtfaktorer. Dessa tillväxtfaktorer har beräknats med hjälp av (4.4)-(4.10), historisk 
data för tidsperioden 2010-2013 för aktieindexet OMXS30 samt statslåneräntan under 
samma tidsperiod. Vidare sattes courtaget till 0.03 % vid beräkningarna.  
 

 
Figur 4.2.2: Illustrerar nätverksdiagrammet från Figur 4.2 med insatta tillväxtfaktorer. 

 
I Figur 4.2.2 har varje pil en motsvarande tillväxtfaktor för att illustrera värdeökning 
efter skatt, mellan de två tillstånden pilen är drag emellan.  
 

4.3 Rekursiv funktion 
För att ta reda på den optimala beslutsvägen, dvs. den beslutsväg som ger maximal 
avkastning efter skatt, har en rekursiv funktion definierats enligt följande: 
 
fn(sn, xn) =  vsn,xn ∙  fn+1

∗(xn) (4.11) 

 
fn
∗( sn) = max  fn(sn, xn) = fn(sn, xn

∗) (4.12) 
 
Den rekursiva funktionen är således lika med tillhörande tillväxtfaktor då aktieägaren 
befinner sig i tillståndet sn och väljer att gå till tillståndet  xn, multiplcerat med 
fn+1

∗(xn) .  Där  fn+1
∗(xn) anger den maximala produkten av resterande tillväxtfaktorer, 

från det nya tillståndet xn i tidssteg n+1, till det sista tidssteget N. Därmed är: fn(sn, xn), 
lika med den värdeökning efter skatt som aktieägaren erhåller, givet att han befinner sig 
i sn, fattar beslutet att gå till tillstånd xn, och från tillståndet xn fattar sådana beslut att 
avkastningen därefter maximeras. xn

∗ anger det optimala beslutet aktieägaren kan fatta 
i tidssteg n. Det vill säga det optimala beslut som maximerar den rekursiva funktionen, 
och därmed avkastningen efter skatt. 
 
I det sista tidssteget, N, har aktieägaren sålt sina aktier. Detta innebär att aktieägaren 
efter att ha sålt sina aktier inte erhåller någon avkastning. Detta medför att fN(sN, xN) =
1 och att fN

∗(sN) = 1. 
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Med ovanstående information kan problemet kring vilken sparform aktieägaren ska 
välja varje år, för att maximera sin avkastning efter skatt, lösas. Hur detta går till 
kommer att redovisas i kommande avsnitt: 4.4 Lösningsförfarande. 
 

4.4 Lösningsförfarande 
I detta avsnitt kommer lösningsförfarandet att presenteras. Hur detta går till kommer 
att visas med utgångspunkt i nätverksdiagrammet i Figur 4.2.2. Därefter kommer det att 
presenteras hur lösningsförfarandet kan generealiseras till nätverksdiagram, som 
innehåller fler eller färre tidssteg än nätverksdiagrammet i Figur 4.2.2, dvs. till en längre 
eller kortare placeringshorisont. 
 
Principen för lösningsförfarandet är att börja i det sista tillståndet i tidssteg N. I 
tidssteget N har aktieägaren sålt sina aktier, vilket som tidigare nämnts, innebär att 
fN(sN, xN) = 1 och fN

∗(sN) = 1. Eftersom att fN
∗(sN) är känd är det möjligt att backa 

tillbaka ett tidssteg till tidssteg N-1. I N-1 går det med hjälp av fN
∗(sN) att räkna ut den 

rekursiva funktionen för varje möjligt beslut i vardera tillstånd. Därigenom går det att 
fastställa vilket beslut i respektive tillstånd som är optimalt, xN−1

∗ , och därmed fastställa 
fN−1

∗(sN−1) för vardera tillstånd i tidssteg N-1. Därpå återupprepas processen: backa 
tillbacka ett tidsteg, bestäm det optimala beslutet för vardera tillstånd samt tillhörande 
reskursiv funktion till det optimala beslutet.  
 
För att visa hur denna princip tillämpas, redovisas nedan hur detta går till för de första 4 
tidsstegen i lösningsförfarandet. 
 
Moment 1 – Börja i tidssteg N 
I det sista tidssteget N, vilket i nätverksdiagrammet i Figur 4.2.2 är lika med 9, har 
aktieägaren sålt sina aktier och befinner sig i tillståndet Bank9. Detta medför att 
aktieägaren efter tidssteg 9 inte erhåller någon avkastning, vilket resulterar i att den 
rekursiva funktionen är lika med 1: 
 
f9(s9, x9) = f9(Bank9, x9) = 1 
 
Vilket i sin tur medför att f9

∗(s9) =  f9
∗(Bank9) = 1. 

 
När den rekursiva funktionen nu är känd för det sista tillståndet N, kan 
lösningsproceduren backa tillbacka till tidssteg N-1. 
 
Moment 2 – Gå tillbaka till tidssteg N-1 
Tidssteg N-1 motsvarar i detta exempel tidssteg 8. I detta tidssteg kan aktieägaren i 
enlighet med Figur 4.2.2 endast fatta ett beslut för varje tillstånd ISK8, KF8 och VP8, 
nämligen att sälja sina aktier, x8 = Bank9. Beräkningen av den rekursiva funktionen för 
vardera tillstånd och beslut görs därefter på följande vis: 
 
f8(ISK8, Bank9) =  vISK8,Bank9 ∙  f9

∗(Bank9) = 0.9997 ∙ 1 =  0.9997  

 
f8(KF8, Bank9) =  vKF8,Bank9 ∙  f9

∗(Bank9) = 0.9997 ∙ 1 =  0.9997 

 
f8(VP8, Bank9) =  vVP8,Bank9 ∙  f9

∗(Bank9) = 0.9997 ∙ 1 =  0.9997 
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Tabell 4.4.1 nedan sammanfattar beräkningarna som nyligen gjorts. 
 
 
 

Tabell 4.4.1: Sammanfattning av nödvändiga beräkningar vid tidssteg 8. 
 
 
 
  
 
 
Eftersom att aktieägaren endast kan fatta ett och samma beslut för vardera tillstånd i 
tidssteg 8, blir den optimala lösningen för vardera tillstånd i detta tidssteg lika med  
x8
∗ = Bank9. I tidssteg 8 har också tillhörande rekursiv funktion till varje optimalt beslut 

i vardera tillstånd tagits fram, f8
∗(s8), därför kan lösningsförfarandet backa tillbacka till 

stidssteg N-2.   
 
Moment 3 – Gå tillbaka till tidsteg N-2 
Tidssteg N-2 motsvarar tidssteg 7. I detta tidssteg kan aktieägaren i enlighet med Figur 
4.2.2 endast fatta ett beslut vid varje tillstånd, ISK7, KF7 och VP7. På samma sätt som 
tidigare beräknas den rekursiva funktionen ut för vardera beslut i varje tillstånd: 
 
f7(ISK7, ISK8) =  vISK7,ISK8 ∙ f8

∗(ISK8) = 1.1752 = 1.1752 ∙ 0.9997 = 1.1748 

 
f7(KF7, KF8) =  vISK7,KF8 ∙ f8

∗(KF8) = 1.1755 = 1.1755 ∙ 0.9997 = 1.1751 

 
f7(VP7, VP8) =  vISK7,VP8 ∙ f8

∗(VP8) = 1.1260 = 1.1260 ∙ 0.9997 = 1.1257  

 
Tabell 4.4.2 nedan sammanfattar resultatet av beräkningarna. 
 

Tabell 4.4.2: Sammanfattning av nödvändiga beräkningar vid tidssteg 7. 

 
Som Tabell 4.4.2 illustrerar finns det för vardera tillstånd endast ett beslut att fatta. Det 
optimala beslutet för vardera tillstånd resovisas i tabellens sista kolumn, x7

∗.  I den näst 
sista kolumnen redovisas också vardera optimalt besluts rekursiva funktion, f7

∗(s7). 
Som tidigare kan nu förfarandet backa tillbaka ytterligare ett tidssteg. 
 
Moment 4 – Gå tillbacka till tidssteg N-3 
Tidssteg N-3 motsvarar tidssteg 6. I detta tidssteg kan aktieägaren i enlighet med Figur 
4.2.2 ta flera beslut vid varje tillstånd, ISK6, KF6 och VP6. På samma sätt som tidigare 
beräknas den rekursiva funktionen ut för vardera beslut i varje tillstånd. 
 

                x8 
s8 

f8(s8, x8) =  vs8,x8 ∙  f9
∗(x8)  

f8
∗(s8) 

 
x8
∗ Bank9 

ISK8 0.9997 0.9997 Bank9 
KF8 0.9997 0.9997 Bank9 
VP8 0.9997 0.9997 Bank9 

                x7 
s7 

f7(s7, x7) =  vs7,x7 ∙  f8
∗(x7)  

f7
∗(s7) 

 
x7
∗ ISK8 KF8 VP8 

ISK7 1.1748 --- --- 1.1748 ISK8 
KF7 --- 1.1751 --- 1.1751 KF8 
VP7 --- --- 1.1257 1.1257 ISK8 
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Tabell 4.4.3 nedan sammanfattar resultatet: 
 
 
 
 

Tabell 4.4.3: Sammanfattning av nödvändiga beräkningar vid tidssteg 6. 

 
Som Tabell 4.4.3 illustrerar finns det för vardera tillstånd flera beslut att fatta. Det 
optimala beslutet för vardera tillstånd resovisas i  tabellns sista kolumn, x6

∗.  I den näst 
sista kolumnen redovisas också vardera optimalt besluts rekursiva funktion, f6

∗(s6). 
Som tidigare kan nu förfarandet backa tillbaka ytterligare ett tidssteg. 
 
Proceduren återupprepas fram tills det sista tidssteget, vilket är tidssteg 0. I tidssteg 0 
finns enbart ett tillstånd, s0 = Bank0, och således enbart ett optimalt beslut. Genom att i 
tidssteg 0 ta detta optimala beslut x0

∗ , och sedan därefter vid varje nytt tillstånd ta det 
optimala beslutet, kommer aktieägaren att ha maximerat sin avkastning efter skatt. 
Anledningen till detta beror på utformingen av de rekursiva funktionen.  
 
Lösningsförfarandet går att generalisera till ett nätverksdiagram med fler tidssteg än 
nätverksdigrammet i Figur 4.2.2. Detta görs genom att fler sträckade boxar läggs till, 
alternativt tas bort i nätverksdiagrammet i Figur 4.2.2. Därefter beräknas 
tillväxtfaktorerna med hjälp av formlerna (4.4)-(4.10) och sätts in i nätverksdigrammet. 
När detta är gjort tillämpas lösningsförfarandet på samma sätt som enligt ovan.  

5 Känslighetsanalys 
Den dynamiska programmeringsmodellen är deterministisk, och dess resultat bygger 
helt och hållet på användarens prognos över sin framtida avkastning och 
statslåneräntans utveckling. Att användarens prognos till 100 procent stämmer överens 
med det faktiska utfallet, antas förfalla osannolikt. Följaktligen är det intressant att se 
vad som inträffar då det verkliga utfallet skiljer sig från prognosen. 
 
I och med att varje aktieägare har en individuell aktiestrategi är det dessutom omöjligt 
att generellt säga hur mycket den förväntade avkastningen avviker från den faktiska. 
Rimligtvis antas att varje aktieägare har en uppfattning om hur pass avvikande de 
underliggande aktierna i aktieportföljen kan tänkas vara. Därmed bör denne kunna 
uppskattas hur mycket aktieportföljen kan tänkas avvika från det förväntade.    
 
Med bakgrund av detta bör en användare av modellen, innan han använder sig av 
resultatet från modellen, göra en känslighetsanalys för att se konsekvenserna av en 
avvikande prognos. Grundtanken i en känslighetsanalys är därför att undersöka ifall den 
optimala rutten av sparformer ändras radikalt, ifall avkastningen avviker från 
prognosen.  
 

                x6 
s6 

f6(s6, x6) =  vs6,x6 ∙  f7
∗(x6)  

f6
∗(s6) 

 
x6
∗ ISK7 KF7 VP7 

ISK6 1.1748 1,1744 1.1257 1.1748 ISK7 
KF6 1,1741 1.1751 1,1250 1.1751 KF7 
VP6 1.1748 1,1744 --- 1.1748 ISK7 
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En känslighetsanalys föreslås enligt följande: 
 

 Användaren anger hur många procentenheter den årliga avkastningen kan 

tänkas avvika från prognosen. De avvikande värdena matas sedan in i modellen. 

Därefter undersöker användaren vad för avkastning han hade fått, ifall han legat i 

de sparformer som modellen ursprungligen indikerade vid den förväntade 

avkastningen. 

En känslighetsanalys kommer att göras på historisk data. Syftet med denna är att visa 
hur användaren skulle kunna tänkas göra en känslighetsanalys. Historisk data kommer 
att motsvara den förväntade avkastningen. Därefter kommer sex avvikande scenarion 
att analyseras. Scenariona är följande: en felprognos i förväntad avkastning om årligen 
±3%, ±6% samt ±9% procentenheter kommer att matas in i modellen.  
 
För att validera hur pass användbar modellen är i praktiken, måste en omfattande 
undersökning göras, vilket ligger utanför ramen för detta arbete. Istället kommer i 
kapitel 6: Resultat, resultatet från en känslighetsanalys att presenteras. Det första som 
presenteras i resultatdelen är det s.k. normalfallet. Normalfallet anger vilka sparformer 
en aktieägare bör äga sina aktier inom, givet att den förväntade avkastningen uppfylls. 
Vidare anges vad för avkastning aktieägaren erhållit i normalfallet. Dessutom anges vad 
för avkastningen aktieägaren fått ifall han enbart ägt aktier inom en ISK, KF eller VP.  
 
Därefter presenteras de sex olika avvikande scenariona där avkastningen avviker från 
den förväntade. För varje scenario kommer avkastningen för normalfallet att 
presenteras, det vill säga den avkastning aktieägaren erhåller om aktieägaren trots 
avvikelse, ligger i de sparformer modellen anger vid den förväntade avkastningen. 
Vidare presenteras också vad för avkastning aktieägaren erhållit om han enbart legat i 
en ISK, KF eller VP då avkastningen avvikit. Sist presenteras också den optimala rutten 
baserat på den avvikande avkastningen. 

6 Resultat 
Normalfallet 
Tabell 6.1.1 nedan anger vad den förväntade avkastningen motsvarat i 
känslighetsanalysen. Tabell 6.1.1 anger vidare vad statslåneräntan varit i respektive år. 
Den förväntade avkastningen motsvarar i denna känslighetsanalys den faktiska 
avkastningen för aktieindexet OMXS30, för perioden 2010-2013. Statslåneräntan är 
också tagen från samma tidsperiod. Courtaget har i varje fall antagits till 0.03 %.  
 
Tabell 6.1.1: Anger för respektive år vad den förväntade avkastningen och statslåneräntan 

varit i det s.k. normalfallet. 
 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad 
avkastning: 

19.90 % – 16.10 % 10.50 % 18.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
I Figur 6.1 nedan illustreras de sparformer aktieägaren skulle ha valt baserat på den 
förväntade avkastningen för att maximera avkastningen efter skatt, dvs. normalfallet.  



25 
 

 
Figur 6.1: Den optimala sparformsrutten för normalfallet. 

 
Tabell 6.1.2 nedan illustrerar avkastningen efter skatt, ifall aktieägaren valt den 
optimala rutten baserat på den förväntade avkastningen, dvs. normalfallet. Vidare anger 
Tabell 6.1.2 den avkastning efter skatt som aktieägaren fått om han enbart ägt aktier 
inom en ISK, KF och VP. 
 
Resultat: 
 

Tabell 6.1.2: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 27.61% 

Enbart KF 27.65% 

Enbart VP 21.75% 

Normalfallet 29.72% 

 
 
1. Avvikelse med +3 % från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.3: Anger avkastning samt statslåneränta vid +3 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning + 3 
% 

22.90 % – 13.10 % 13.50 % 21.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
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Tabell 6.1.4: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 42.76% 
Enbart KF 42.85 % 
Enbart VP 32.59 % 
Optimal väg  44.77 % 
Normalfallet 42.17 % 

 
 
2. Avvikelse med +6% per från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.5: Anger avkastning samt statslåneränta vid +6 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning + 6 
% 

25.90 % – 10.10 % 16.50 % 24.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
 

Tabell 6.1.6: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 59.22 % 
Enbart KF 59.36 % 
Enbart VP 44.36 % 
Optimal väg  60.70 % 
Normalfallet 56.37 % 

 
 
3. Avvikelse med +9% per från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.7: Anger avkastning samt statslåneränta vid +9 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning + 9 
% 

28.90 % – 7.10 % 19.50 % 27.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
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Tabell 6.1.8: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 77.05% 
Enbart KF 77.25% 
Enbart VP 57.12% 

Optimal väg  78.68% 

Normalfallet 71.22% 

 
 
4. Avvikelse med – 3 % per år från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.9: Anger avkastning samt statslåneränta vid -3 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning – 3 
% 

16.90 % – 19.10 % 7.50 % 15.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
 

Tabell 6.1.10: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 13.69 % 
Enbart KF 13.69% 
Enbart VP 11.77% 
Optimal väg  15.82% 
Normalfallet 15.52% 

 
 
5. Avvikelse med -6 % per år från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.11: Anger avkastning samt statslåneränta vid -6 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning – 6 
% 

13.90 % – 22.10 % 4.50 % 12.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
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Tabell 6.1.12: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK 0.99% 
Enbart KF 0.96% 
Enbart VP 2.63% 
Optimal väg  3.35% 
Normalfallet 2.83% 

 
 
6. Avvikelse med -9 % per år från den förväntade avkastningen 
 

Tabell 6.1.13: Anger avkastning samt statslåneränta vid -9 % årlig avvikelse i förväntad 
avkastning. 

 År: 2010 År: 2011 År: 2012 År: 2013 
Förväntad avkastning – 9 
% 

10.90 % – 25.10 % 1.50 % 9.00 % 

Statslåneränta: 3.20 % 2.84 % 1.65 % 1.49 % 
 
Resultat: 
 

Tabell 6.1.14: Anger totalavkastningen efter skatt för tillhörande sparformsrutt. 
Rutt Total avkastning 

efter skatt 
Enbart ISK -10.71% 
Enbart KF -10.77% 
Enbart VP -8.13% 
Optimal väg  -8.13% 
Normalfallet -9.02% 

 
 
Den optimala vägen för respektive avvikande scenario illustreras i bild A6.1-A6.6 i 
appendix. 

7 Diskussion & analys för modell 

7.1 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt kommer en kort diskussion kring resultatet från känslighetsanalysen att 
diskuteras.  
 
Hade användaren vid +3 procentenheter avvikelse, valt sparformen KF under hela 
tidsperioden hade avkastningen efter skatt blivit 0.60 procentenheter högre, jämfört 
med om denne hade följt rutten i normalfallet. Vid +6 och +9 procentenheter i avvikelse 
blir mönstret tydligare – ISK eller KF blir då mer förmånligt än normalfallet. 
 
Då prognosen avviker med -3 procentenheter årligen jämfört med normalfallet, är 
rutten för normalfallet fortfarande bättre, jämfört med om aktieägaren enbart ägt aktier 
i respektive sparformen. I detta scenario betyder det att ifall aktieägaren var aktiv i val 
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av sparform, så gavs möjlighet till bättre avkastning efter skatt, jämfört med om denne 
enbart passivt ägt aktier inom respektive sparformen.  
 
Då prognosen avviker med -6 procentenheter årligen jämfört med den förväntade 
avkastningen, är det fortfarande bättre att följa rutten för normalfallet än att ligga still i 
respektive sparformer.  
 
Då prognosen avviker med -9 procentenheter årligen jämfört med den förväntade 
avkastningen, är inte normalfallet längre den mest förmånliga rutten. Istället var VP den 
mest förmånliga sparform. Detta beror på att skatt för VP endast utgår vid vinst. Dock är 
rutten för normalfallet bättre, än ifall aktieägaren enbart ägt aktier inom en ISK eller KF.  
 
För varje avvikelsefall ändras också den optimala rutten. Detta kan anses naturligt 
eftersom att modellen anpassar sig till små förändringar. Den optimala rutten för 
respektive avvikelsescenario finns bifogad i appendix.  
 
Då investeringsstrategierna är högst individuella är det omöjligt att komma med en 
allmängiltig slutsats. Slutsatsen som dock kan dras vad gäller känslighetsanalys, är att 
varje användare av modellen själv får ansätta hur mycket den förväntade avkastningen 
kan tänkas variera, och därefter analysera hur pass varierande den optimala 
sparformsrutten blir. Användaren eftersträvar givetvis små variationer i optimal 
sparformsrutt trots avvikelser i förväntad avkastning. Vid dessa tillfällen är modellen 
praktiskt användbar. 
 

7.2 Antaganden vid känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen har enbart tagit i beaktning att prognostisering utav avkastning 
kan avvika. Statslåneräntan, som också ska prognostiseras årligen, påverkar 
skattesatserna hos ISK och KF och kan givetvis även den avvika. Anledningen till att 
användaren av modellen ej kan uppge någon eventuell årlig avvikelse för prognosen 
över statslåneräntan är dels för att den faktiskt är känd för det förstkommande året. 
Riksgälden fastställer nästkommande årets statslåneränta i november året före, vilket 
gör att den är given vid tidpunkten då man för första gången väljer val av sparform vid 
årsskiftet. Dock är den likväl okänd för nästföljande år, vilket gör prognosen osäker för 
dessa år. Problem som uppstår ifall statslåneräntan antas få variera är svårigheten i att 
analysera känsligheten då två variabler, statslåneränta samt avkastning, båda kan 
variera. Vi kan emellertid konstatera, enligt Figur 3.1.4 över statslåneräntan mellan 
1986-2014, att statslåneräntan sedan 1999 har varit relativt stabil. Därmed bör den i 
dagsläget vara enklare att prognostisera än förväntad avkastning. 
 

7.3 Svar på problemformulering 
Utefter användarens prognos över förväntad avkastning på aktieportföljen, prognos 
över statslåneränta, den faktiska courtageavgiften samt tidshorisont på 
aktieinvesteringen, besvarar den matematiska modellen vilken sparform användaren 
ska välja samt när den ska byta sparform och tillika vilken sparform den ska byta till, för 
att maximera avkastningen efter skatt. 
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7.4 Betydelse av resultat 
Den dynamiska modellen fastslår hur den återstående optimala sparformsrutten sker i 
respektive tidssteg, såvida användarens prognos stämmer. Med hjälp av detta verktyg 
kan en användare enkelt undersöka hur den bör välja sparform utefter individuell 
aktiestrategi. Med hjälp av känslighetsanalysen kan användaren även bedöma vad som 
sker i olika avvikelsescenarion.  
 
Detta verktyg ska främst illustrera hur man bör välja sparform vid handel i aktier, men 
kan förhoppningsvis leda till en högre avkastning efter skatt på en aktieportfölj. 
 

7.5 Avgränsningar 
I detta avsnitt kommenteras respektive avgränsning som gjorts, samt hur det påverkar 
modellens resultat.  
 
Inom VP är courtagekostnader avdragsgilla och aktieägaren kan därmed reducera 
skatten. Detta har inte beaktats i modellen. Anledning till detta är svårigheten i att 
härleda de faktiska courtagekostnaderna. Vid lågt courtage och låg omsättning av 
aktieportföljen, vilket är fallet i det aktuella företaget, bör konsekvenserna av detta 
antagande vara marginellt.  
 
Möjligheten att byta sparform sker endast på årsbasis, vid årsskiftet. Detta medför att 
aktieägare som är aktiva i byte av sparform, inte får lika stor användning av modellen. 
Vidare medför detta att ISK och KF skattemässigt blir väldigt likartade. Anledning till 
denna avgränsning, är eftersom antagandet gjorts att aktieägare inte frekvent byter 
sparform.  
 
Modellen är anpassad till en Buy and Hold-strategi, det vill säga köp och sälj av aktier är 
inte tillåtet. Köpet av aktier sker enbart i tidpunkt noll och aktieportföljen förväntas vara 
oförändrad till slutet. Detta är givetvis en nackdel då förvaltningsbolagens uppgift är att 
förvalta aktier för att uppnå bra avkastning, vilket brukar innebära köp och sälj av 
aktier. Förvaltningsbolaget som denna kandidatuppsats riktar sig till omsätter dock inte 
portföljer i någon större omfattning, utan äger oftast aktier under en längre tidsperiod.  
 
Antagandet att varje sparform är avgiftsfri har gjorts. Detta beror på att samtliga 
sparformer finns som kostnadsfria alternativ på marknaden. För att hålla modellen 
enkel, så har sparformer antagits vara avgiftsfria.  
Modellen innefattar enbart handel av aktier. Anledningen till detta beror på att modellen 
är framtagen för ett förvaltningsbolag, som enbart handlar med aktier.  
 
Modellen gäller enbart för svenska sparformer. Det vill säga utomlands kan det finnas 
andra sparformer och skatteregler som gäller. 
 
Oekonomiska aspekter för respektive sparform har inte tagits i beaktande. Exempelvis 
räknas aktieägaren inte som den formella ägaren av aktierna då de ligger inom en 
kapitalförsäkring, och är således ej berättigad rösträtt vid bolagstämmor. Då inverkan av 
dessa aspekter är högst individuell måste varje aktieägare själv analysera dess 
påverkan. 
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Antagande har gjorts om att aktieutdelningar ej sker. Anledningen är att modellen inte 
är anpassad för att delar av portföljen likvideras i förtid. Istället har antagande gjorts att 
eventuell aktieutdelning återinvesteras i underliggande aktie utan att courtage 
tillkommer. 

7.6 Hur modellen kan förfinas 
I dagsläget är modellen begränsad till att byte av sparform enbart kan ske vid årsskiftet. 
Det är fullt möjligt att utveckla modellen på så sätt att byte av sparform är möjligt 
kvartalsvis. Detta eftersom att tillväxtfaktorerna kan skrivas om till att gälla på 
kvartalsbasis. Varje cykel kommer då istället att motsvaras av fyra kvartal, vilket 
betyder att de underliggande formlerna årligen återupprepas. I och med att 
anskaffningstillfället alltid måste vara känt i VP-fallet kan det vid en prognos som 
sträcker sig över flera år resultera i många pilar mellan de olika VP-tillstånden. Då 
modellen ligger i Excel, och det därmed är en dator som utför själva beräkningarna, 
torde det inte spela någon roll. Vi valde att begränsa bytet till årsskiftet, dels på grund av 
att modellen trots allt främst ska verka som ett illustrativt verktyg vid kundmöten, samt 
att kursens omfattning inte möjliggör det tidsmässigt. 
 
Att införa en input-variabel där förvaltaren anger hur ofta han tänker omsätta aktierna 
är fullt möjligt. Detta kommer resultera i courtagekostnader. Köp och sälj av aktier 
skulle i sådana fall enbart att vara tillåtet i samband med byte av sparform vilket sker 
vid årsskiftet. Alternativt skulle köp och försäljning av aktier kunna tillåtas på 
kvartalsbasis, ifall modellen bryts ned till denna struktur.  
 
Sparformerna i sig är hos vissa kontoförande institut belagda med en avgift. Vi har 
antagit att sparformerna är fria från avgifter då alla sparformer finns som kostnadsfria 
alternativ på marknaden. Genom att ändra de underliggande formlerna för 
tillväxtfaktorerna, går det att anpassa modellen till kostnader som banker eventuellt 
debiterar för aktuell sparform. 
 

7.7 Slutsats 
Givet att användaren av modellen har en förväntad avkastning, prognos över 
statslåneräntan, en viss placeringshorisont samt en viss courtageavgift, så besvarar den 
framtagna modellen vilken sparform användaren ska äga sina aktier inom, för att 
maximera avkastningen efter skatt. En känslighetsanalys från användarens sida krävs, 
för att bedöma hur pass användbart resultatet från modellen är. Användaren måste 
också vara medveten om de avgränsningar som gjorts vid framtagandet av modellen, för 
att själv kunna bedöma hur pass användbar modellen är.  

8 Implementering av mattemodell  

8.1 Bakgrund 
Som nämndes i inledningen kommer detta arbete utöver att ta fram en matematisk 
modell, också att undersöka hur denna modell kan användas i ett förvaltningsföretags 
verksamhet, för att därigenom öka kundvärde och kundnöjdhet. Definitionen av 
kundvärde och kundnöjdhet är enligt Philip Kotler följande: 
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”The consumer’s assessment of the product’s overall capacity to satisfy his or her needs”  
 
“The extent to which a product’s perceived performance matches a buyer’s expectations. 
If the product’s performance falls short of expectation, the buyer is dissatisfied. If 
performance matches or exceeds expectation, the buyer is satisfied or delighted.” (10) 
 
Som nämndes i inledningen infördes vid ingången av 2012 en ny sparform, som 
aktieägare kan äga aktier inom. Sparformen som infördes var investeringssparkontot. 
Införandet av denna nya sparform har resulterat i att företagets kunder har börjat 
uttrycka tankar och frågor kring valet av sparform. I dagsläget har förvaltarna på 
företaget riktlinjer som de utgår ifrån när de väljer sparform åt kunderna. Svårigheten 
som företaget upplever är dock att på ett enkelt och illustrativt sätt förmedla varför 
aktuell sparform valts.  
 
Förvaltningsföretagets verksamhet kan idag delas in i tre områden: förvaltning, 
mötesverksamhet och administration. Affärsidén företaget har är att via 
förvaltningsverksamheten erbjuda en förvaltning av privatpersoner och stiftelser 
pengar, som tillgodoser kundens behov. Mötesverksamheten går ut på att träffa nya 
kunder och sälja in företagets tjänster, samt att säkerställa att befintliga kunders är 
nöjda med förvaltningstjänsten. För att hålla befintliga kunder nöjda, jobbar förvaltarna 
utefter fyra värdegrunder: transparens, visa kompetens, lyssna till kundens 
förvaltningsbehov och enkelhet.  
 
Med bakgrund av detta ska här undersökas hur den framtagna modellen kan användas i 
kundmöten för befintliga kunder, för att besvara kundernas frågor och funderingar 
kring val av sparform. Målet är därigenom att öka kundvärdet och kundnöjdheten, 
genom att förstärka kundernas förtroende för företaget. 

8.2 Fallstudie 
För att kartlägga hur modellen kan användas som ett förklarande verktyg för kunderna, 
har en fallstudie gjorts på det aktuella företaget. Syftet med denna fallstudie var att göra 
en segmentering av vilka kunder som ställer frågor kring val av sparform, undersöka 
ifall förvaltarens svar på kundens frågor varierar beroende på typ av kund, samt vad 
förvaltaren upplever att han har svårt att förklara. För att på så sätt undersöka hur 
modellen skulle kunna fungera som ett kompletterande verktyg vid kundmöten.  
 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från fallstudien: 
 
I dagsläget finns det två typer av kunder som ställer frågor kring val av sparform: 

 

I) Väl insatta och engagerade kunder 

II) Mindre pålästa och engagerade kunder 

De väl insatta kunderna är oftast kunder som sitter med i en styrelse för en stiftelse som 
förvaltningsföretaget hjälper att förvalta pengar åt. Dessa kunder är oftast själva pålästa 
kring hur de olika sparformerna beskattas. Vidare tar dessa kunder oftast hjälp av flera 
förvaltningsföretag som förvaltar stiftelsens pengar. Anledningen till att vissa stiftelser 
tar hjälp av flera olika förvaltningsföretag, beror enligt förvaltaren på att de vill kunna 
jämföra förvaltarna mot varandra, samt sprida riskerna. Vidare är dessa kunder också 
engagerade i hur förvaltningsföretaget sköter förvaltningen.   
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Kunderna i den andra kategorin är kunder som tillsammans med förvaltaren vill vara 
med och fatta beslut, eller som förvaltaren uttryckte det: ”vill känna sig delaktiga i 
beslutsprocessen”. Dessa kunder är oftast privatpersoner och främst män i spridda 
åldrar. Generellt så har denna kundkategori enbart anlitat det aktuella 
förvaltningsföretaget.  
 
Förvaltarens svar till kunderna beror på följande parametrar: 

 

I) Kundens riskprofil 

Syftar till vad för typer av aktier kundens portfölj består av. I dagsläget finns 
tre typer av förvaltningsstrategier som förvaltningsföretaget erbjuder: 
lågrisk, mellanrisk och högrisk. Kort sagt korrelerar risknivån med den 
förväntade avkastningen. Det vill säga desto högre risk desto högre möjlig 
avkastning.   
 

II) Kundens placeringshorisont 

Placeringshorisonten som en kund kan ha delas in i kortsiktig och långsiktig.  

Problematiken ligger idag i att det finns en stor variation av kundtyper. Nedanstående 
tabell illustrerar en generalisering av antalet möjliga kundtyper. 
 

Tabell 8.2: illustration av de olika kundgrupperna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När förvaltaren väljer sparform i dagsläget, så gör han det med utgångspunkt i kundens 
riskprofil och placeringshorisont. Vidare tar förvaltaren hänsyn till eventuell latent 
reavinstskatt som kan ha byggts upp i kundens aktieportfölj. Latent reavinstskatt 
innebär att om kunden har sina aktier i ett värdepapperskonto, och aktieportföljen har 
haft en positiv avkastning, så blir kunden skatteskyldig ifall aktierna säljs. Om 
aktieportföljen då ska flyttas från ett värdepapperskonto till en annan sparform, måste 
skatt betalas. Vilket i sin tur innebär att marknadsvärdet av kundens portfölj minskar. 
Förvaltaren måste alltså göra en avvägning kring risknivån, placeringshorisonten och 
eventuell latent skatteskuld i varje individuellt fall. Dessutom väger förvaltaren in en 
prognos över statslåneräntan. 
 
Beroende på dessa parametrar rekommenderar förvaltaren en sparform som han tror 
kommer att maximera avkastningen efter skatt. Problemet som förvaltaren har svårt att 

 Väl insatt & 
engagerade 

Mindre 
insatta & 
engagerade 

Kort horisont & låg risk Kund 1 Kund 2 
Kort horisont & 
mellanrisk 

Kund 3 Kund 4 

Kort horisont & högrisk Kund 5 Kund 6 
Lång horisont & låg risk Kund 7 Kund 8 
Lång horisont & 
mellanrisk 

Kund 9 Kund 10 

Lång horisont & högrisk Kund 11 Kund 12 
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förmedla till kunderna, är att det finns många olika scenarion som hypotetiskt kan 
inträffa. Med scenarion syftas på: avvikelser ifrån den förväntade avkastningen och 
förändringar i statslåneräntan, samt eventuell reavinstbeskattning. Eftersom att det 
finns 12 olika kundgrupper måste förvaltaren också anpassa sin förklaring till varje 
kundgrupp beroende på: kundens risknivå och därmed dess förväntade avkastning, 
kundens placeringshorisont, eventuell latent reavinstskatt samt kundens kunskapsnivå. 
 
Med bakgrund av detta upplever förvaltaren svårigheter att ge ett tydligt och 
tillfredställande svar. Vidare upplever förvaltaren också att det tar tid att ta fram ett 
svar, på grund av att det finns så många olika kundtyper.   

8.3 Återkoppling till mattemodellen  
Vad som framkom av fallstudien var att det förenklat gick att dela in kunderna i 12 olika 
kundtyper, som alla är mer eller mindre olika i avseende på risknivå, tidshorisont samt 
kunskapsnivå. Detta medför att varje kundtyp kräver en situationsanpassad förklaring 
till val av sparform.  
 
På grund av att varje kund kräver en situationsanpassad förklaring till val av sparform, 
kan den framtagna mattemodellen komma väl till användning. Detta beror på att 
modellen togs fram för att enkelt kunna ändra inputs för olika scenarion, vilket gör 
modellen dynamisk och situationsanpassad. Mer konkret krävs följande inputs av 
användaren av modellen: förväntad avkastning, förväntad statslåneränta, courtage, 
eventuell latent reavinstskatt och placeringshorisont. Således kan förvaltaren för varje 
kund med hjälp av modellen undersöka vilken sparform kunden bör äga aktier inom. En 
annan fördel med att använda modellen är att förvaltaren själv slipper sitta och räkna på 
olika scenarion för varje kund, och kan på så sätt spara tid.  
 
Ett viktigt antagande som gjorts vid denna rekommendation, är att modellen ger samma 
resultat som förvaltaren själv kommer fram till. Som nämndes i inledningen har dock 
vissa avgränsningar gjorts vid framtagandet av modellen. En risk är då att modellen, på 
grund av dessa avgränsningar, rekommenderar en annan sparform än den förvaltaren 
rekommenderar kunden.   
 
Men under antagandet att modellens rekommendationer av sparform, stämmer överens 
med förvaltarens rekommendationer av sparform, kan modellen fungera som ett 
tidsbesparande verktyg för förvaltaren. Vidare borde modellen också kunna användas 
vid kundmöten. Detta beror på att resultatet från modellen på ett illustrativt sätt 
redovisas i Excel. Som nämndes i början av detta kapitel, så har vissa kunder efterfrågat 
en mer utförligare förklaring till hur förvaltaren resonerar kring val av sparform. Om 
förvaltaren då på ett illustrativt sätt kan visa för kunden hur han resonerar, så kan 
modellen förhoppningsvis tillfredsställa kundens behov av att förståelse.  
 
För att ge en mer konkret rekommendation till förvaltarna på företaget, kring hur de ska 
använda modellen vid kundmöten, har en artikel skriven av Seigyoung Auh, Simon J. 
Bell, Colin S. McLeod och Eric Shih varit utgångspunkten. Denna artikel har undersökt 
hur co-production kan användas av företag verksamma inom finansbranschen, för att 
öka kundlojaliteten (11). Co-production går ut på att involvera kunden i den 
värdeskapande processen. Författarna menar att kundlojaliteten hos vissa typer av 
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kunder gentemot ett företag, kan öka om dem tillsammans med företaget får vara med 
och fatta beslut.  
 
Författarna till artikeln har undersökt vilka faktorer som är viktiga för att på ett 
framgångsrikt sätt lyckas tillämpa co-production. Detta gjordes genom att undersöka 
hur co-production användes inom ett multinationellt företag verksamt inom 
finansbranschen, som bland annat jobbar med placeringsrådgivning. Författarna kom 
fram till att följande tre faktorer var viktiga att uppfylla för att co-production ska gå att 
tillämpa på ett lyckat sätt: 
 
 

I) Kunden vet vad som förväntas av denne 

Det är viktigt att kunden vet vad för roll han eller hon samt företagets 
representant ska spela i co-production processen. Vad som menas med detta 
är att kunden är tydligt införstådd med vad för input han eller hon ska bidra 
med i själva co-production process. I annat fall kan kunden bli osäker, samt 
riskera att fatta beslut som denne inte är kompetent nog att fatta. Detta 
uppnås enligt författarna genom att företagets representanter är tydliga i sin 
kommunikation av vad som krävs av kunden.  
 

II) Kunden är väl insatt 

Författarna menar att ju mer insatt en kund är, desto mer värdefull input kan 
en kund ge, vilket i sin tur leder att kunden upplever att co-production 
processen blir mer givande.  
 

III) Kunden är motiverad 

Att kunden är motiverad är också en förutsättning för att co-production 
processen ska bli givande. Detta uppnås genom att kunden är trogen till 
företag, dvs. kunden identifierar sig själv med företaget och dess värderingar, 
vilket leder till att kunden är mer villig att delta i processen. Kunden måste 
också känna att rådgivaren behandlar kunden på ett rättvist sätt och är 
lyhörd. 
 

8.4 Rekommendation på tillämpning 
För att använda modellen i kundmöten, föreslås att förvaltarna tillsammans med kunden 
gör en s.k. scenarioanalys. Syftet med en scenarioanalys är att förvaltaren tillsammans 
med kunden, ändrar olika inputs i den framtagna modellen. Genom att gör det kan 
förvaltaren visa hur han tänker kring val av sparform, då förändringar i viktiga 
parametrar som exempelvis förväntad årlig avkastning och statslåneräntan ändras. 
Vidare kan förvaltaren också ge kunden möjlighet att ändra olika inputs, och förklara 
hur han tänker vid dessa scenarion. Fördelen med detta är att förvaltaren ges en 
möjlighet att visa kompetens, och tillgodose kundens behov av en förklaring av val av 
sparform. Genom att involvera kunden i processen är förhoppningarna att syftet med 
co-production uppfylls: kundlojaliteten hos kunden ökar. 
 
För att öka sannolikheten att co-production processen ska bli lyckad, kommer 
rekommendationer att ges till förvaltaren, om vad han bör tänka på inför ett möte. 
Rekommendationerna är grundade på de tre kriterier som författarna till artikeln, 
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menar är viktiga att uppfylla för att co-production processen ska bli framgångsrik. 
Eftersom att det finns två kundgrupper idag som är olika insatta kring val sparform: 
välinsatta kunder och engagerade kunder, samt mindre insatta kunder och engagerade 
kunder, kommer två separata rekommendationer att göras för vardera kundgruppen.  

8.4.1 Kundgrupp 1 – engagerade men mindre insatta 
Kunden måste vara väl införstådd med sin roll i co-production. Därför föreslås att 
förvaltaren innan kundmötet, informerar kunden att han under mötet kommer att gå 
igenom val av sparform. Förvaltaren bör också nämna syftet med denna genomgång: att 
redogör hur företaget resonerar vid val av sparform, samt att förvaltaren kommer att 
ställa frågor till kunden, som han sedan kommer att utgå ifrån för att visa olika 
scenarion. På så vis säkerställer förvaltaren att kunden är införstådd med vad som 
förväntas av denne. Eftersom att denna kundgrupp är mindre insatta, kan det vara 
nödvändigt att be kunden förbereda sig i förväg. Förslag på detta kan exempelvis vara 
att förvaltaren skickar över en artikel som kortfattat beskriver dem olika sparformerna. 
På detta vis får kunden möjlighet att sätta sig i den problematik som gäller kring val av 
sparform. I och med att denna kundgrupp idag är motiverade och vill vara engagerade, 
så bör detta upplägg tas emot väl av denna kundgrupp.  

8.4.2 Kundgrupp 2 – engagerade och pålästa 
Innan mötet bör förvaltaren informera kunden om att denne tillsammans med kunden 
kommer att göra en scenarioanalys. Eftersom att en stiftelse oftast utgörs av en styrelse 
med flera personer, bör förvaltaren förslagsvis be representanten för stiftelsen att 
förbereda frågor, så att styrelsen kan skicka iväg den person de anser vara mest lämpad. 
Detta resulterar förhoppningsvis i att den mest insatta personen från stiftelsen dyker 
upp. Som framkom av kundsegmenteringen, har denna kundgrupp en tendens att vilja 
vara engagerade, således uppfylls kriteriet att kunden är motiverad. 
 
Förvaltaren bör alltså innan han använder modellen vid kundmöten, fråga sig tre frågor: 
 

I) Förstår kunden vad som förväntas av denne? 

II) Är kunden tillräckligt insatt i ämnet? 

III) Är kunden motiverad att delta i en scenarioanalys? 

Om svaret på dessa tre frågor är ja, uppfylls kriterierna enligt artikeln för att co-
production ska kunna tillämpas, och därigenom kan förhoppningsvis kundvärde skapas 
och därigenom ökad kundlojalitet. 
 

8.5 Diskussion kring implementering 
En förutsättning för att modellen ska vara ett värdefullt verktyg i företagets verksamhet, 
är att de avgränsningar som gjorts vid framtagandet av modellen, inte leder till alltför 
motstridiga resultat. Det vill säga: det är viktigt att resultatet från modellen stämmer väl 
överens med förvaltarens slutsatser kring val av sparform. Om så inte är fallet kan det 
tänkas bero på två anledningar: modellen är inte tillräckligt verklighetsförankrad, eller 
så kan den belysa nya aspekter för förvaltaren. I vilket fall så är det viktigt att 
förvaltaren anser att modellen är användbar. 
 
Vidare kan det antas vara viktigt att förvaltaren som ska använda modellen, får en 
förståelse kring dess bakomliggande mekanismer. Vad som menas med detta är att det 
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är viktigt att förvaltaren förstår konceptet bakom matematiken. Framförallt är detta 
viktigt om han ska använda modellen vid kundmöten, så att förvaltaren kan besvara 
frågor kring modellens uppbyggnad, styrkor och svagheter. I annat fall finns risken att 
kunden ställer en fråga som förvaltaren inte kan besvara, vilket i sin tur kan få 
förvaltaren att framstå som mindre kompetent.  
 
Rekommendationen kring vilka kundgrupper modellen ska tillämpas på, grundas på en 
kundsegmentering. Denna kundsegmentering grundar sig i sin tur på en kort intervju 
gjord med en av förvaltarna. Således finns det en risk att vissa kunder kan ha 
exkluderats ur segmenteringen. Optimalt hade istället varit att göra en 
enkätundersökning med samtliga kunder, för att på så sätt kunna göra en grundligare 
segmentering. Detta var dock inte möjligt. 
 
Förslaget om co-production grundar sig endast på en artikel. Artikeln var ändå så pass 
analog med problemet, att den ändock kan anses som ett gott underlag.   
En annan viktig aspekt att belysa, är också att förvaltarna på företaget kan vara 
främmande inför co-production. För att lyckas implementera co-production kan det 
därför vara en bra idé, att börja implementeringen i mindre skala. Förslagsvis 
identifierar företaget en förvaltare som ser positivt på konceptet, och som i sin tur kan 
testa sig fram. Om personen i fråga upptäcker att konceptet var givande, kan denne 
försöka överföra kunskaper till dem övriga förvaltarna.  
 

8.6 Slutsats 
Givet att förvaltarna anser att modellen kan vara användbar, att de förstår dess 
bakomliggande struktur, och att dem inte är alltför främmande för att testa konceptet 
co-production, kan förhoppningsvis den framtagna matematiska modellen användas för 
att skapa kundvärde. Kundvärdet ska skapas genom co-production och genom ökad 
kundlojalitet.  
  



38 
 

 

9 Källhänvisningar 
1. Mårtensson, Gustav och Nordström Löf, Erica. Investeringssparkontot - För 
schablonbeskattning i tiden. Linköping : Linköpings Universitet, 2012. LIU-IEI-FIL-A--
12/01187-SE. 
2. Carlberg, Gösta. Aktiespararna. http://www.aktiespararna.se/. [Online] 
Aktiespararna, den 14 Februari 2013. [Citat: den 1 Mars 2014.] 
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Kronikor/ISK-ar-bast/. . 
3. Nejman, Fredrik. Privata Affärer. www.privataaffarer.se. [Online] Privata Affärer, den 
4 Februari 2013. [Citat: den 1 Mars 2014.] 
http://www.privataaffarer.se/sparabattre/ska-man-borja-spara-i-dag-ar-isk-bast-
475823. 
4. Wahlin, Erik. Affärsvärlden. www.affarsvarlden.se. [Online] Affärsvärlden, den 19 
Mars 2013. [Citat: den 3 Mars 2014.] 
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3660697.ece. . 
5. Hillier, Frederick S och Lieberman, Gerald J. Introduction to Operation Research. 
Stanford : McGrawHill, 2010. 978-007-1324-83-0. 
6. Skatteverket. Skatteveket. www.skatteverket.se. [Online] [Citat: den 15 Februari 
2014.] 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/aktiermm/aktier
.4.19b9f599116a9e8ef36800010819.html. 
7. —. Skatteverket. www.skatteverket.se. [Online] [Citat: den 15 Februari 2014.] 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/investeringsspar
konto.4.5fc8c94513259a4ba1d800037851.html. 
8. —. Skatteverket. www.skatteverket.se. [Online] [Citat: den 15 Februari 2014.] 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/forsakringar/av
kastningsskattpautlandskalivforsakringar/kapitalforsakringfran2012.4.3684199413c95
6649b57c4b.html. 
9. Riksgälden. Riksgälden. www.riksgalden.se. [Online] [Citat: den 22 Februari 2014.] 
https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Statistik-
ny/statslanerantan/. 
10. Kotler, Philip, o.a. Principles of Marketing. u.o. : Pearson Education Limited, 2008. s. 
11. 978-0-273-71156-8. 
11. Co-production and customer loyalty in financial services. Auh, Seigyoung , o.a. 83,  : 
Elsevier Inc, Mars 2007, Journal of Retailing, ss. 359–370. 10.1016/j.jretai.2007.03.001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

10 Appendix 
Beräkningar av värdeökningar 
I denna del redovisas hur de olika tillväxtfaktorerna beräknas.  
För att visa hur härledningen av dessa tillväxtfaktorer gjorts, måste följande variabel definieras: 
 
MVn = markadsvärde efter för aktierna vid tidssteg n 
 
Samt en påminnelse göras av vad följande variabler står för: 
 
rn,n+1 = avkastningen innan skatt för aktierna mellan tidssteg n och tidssteg n + 1 

 
SLR = statslåneräntan som gäller för beskattningsåret n 
 

vsn,xn = 
Marknadsvärdet för aktierna efter skatt i tillstånd sn+1
Marknadsvärdet för aktierna efter skatt i till stånd sn 

 

 
A: ISK  ISK 
Om MVn är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid ingången av ett år vid tidssteg n, och 
MVn+1 är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid utgången av samma år, vid tidssteg n+1, så 
kan följande samband med hjälp av formel (2.2) ställas upp:  
 
MVn+1 = MVn(1 + rn,n+1) − Kapitalunderlag ISK ∙ SLR ∙ 0.30  (A.1) 

 
Kapitalunderlaget för en ISK är i enlighet med formel (2.3) lika med följande:  
 

Kapitalunderlag ISK =  
VQ1+ VQ2+ VQ3+ VQ4+ Inbetalningar

4
    

 
Där VQi = marknadsvärde av aktier vid ingången av kvartal i  

 
För att få ett uttryck för marknadsvärdet efter skatt vid ingången av varje kvartal, har 
antagandet gjorts att avkastningen under året,  rn,n+1, är jämnt fördelad. Det vill säga om en 
aktieägare under ett år exempelvis fått 10 % i avkastning, så har antagandet gjorts att 
aktieägaren vid ingången av kvartal 2, hade erhållit en avkastning som motsvarar (1 +
0.10)1/4 − 1. Vid ingången av kvartal 3 erhållit en avkastning som motsvarar (1 + 0.10)2/4 − 1. 
Vid ingången av kvartal 4 erhållit en avkastning som motsvarar (1 + 0.10)3/4 − 1. Vidare ska 
påpekas att inbetalningar endast är aktuellt om en aktieägare väljer att flytta sina aktier till en 
ISK.  
 
Inbetalningar =   
 

= {
MVn, om aktieägaren vid vid tidssteg n − 1 valde att flytta aktier till en ISK

0, annars
 

      (A.2) 
 

VQ1 = {
MVn, om aktieägaren vid vid tidssteg n − 1 ägde aktier i en ISK

0, annars
 (A.3) 

 

VQ2 = MVn(1 + rn,n+1)
1/4

     (A.4)
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VQ3 = MVn(1 + rn,n+1)
2/4

     (A.5)

      
      

VQ4 = MVn(1 + rn,n+1)
3/4

     (A.6)

      
   
 
Med hjälp av (A.2)-(A.6) och (2.3) kan sambandet (A.1) skrivas om på följande vis: 
 
 
MVn+1 = MVn(1 + rn,n+1) 

− 

(MVn + MVn(1 + rn,n+1)
1
4 +MVn(1 + rn,n+1)

2
4 +MVn(1 + rn,n+1)

3
4)  

4
 ∙ SLR ∙ 0.30 

 
↔ 
 
MVn+1 = 
 

= MVn

(

  
 
(1 + rn,n+1) −

(1 + (1 + rn,n+1)
1
4 + (1 + rn,n+1)

2
4 + (1 + rn,n+1)

3
4)  

4
SLR ∙ 0.30

)

  
 

 

 
↔ 

MVn+1
MVn

= (1 + rn,n+1) −

(1 + (1 + rn,n+1)
1
4 + (1 + rn,n+1)

2
4 + (1 + rn,n+1)

3
4)  

4
∙ SLR ∙ 0.30 

 
Erinra definitionen av vsn,xn: 

 
 

vsn,xn = (1 + rn,n+1) −

(1 + (1 + rn,n+1)
1
4 + (1 + rn,n+1)

2
4 + (1 + rn,n+1)

3
4)  

4
SLR ∙ 0.30  

 
 
När sn = ISKn, xn = ISKn+1 
 
B: KF  KF 
Om MVn är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid ingången av ett år vid tidssteg n, och 
MVn+1 är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid utgången av samma år, vid tidssteg n+1, så 
kan följande samband med hjälp av formel (2.4) ställas upp:  
 
MVn+1 = MVn(1 + rn,n+1) − Kapitalunderlag KF ∙ SLR ∙ 0.30  (A.7) 

 
Kapitalunderlaget för en KF är i enlighet med formel (2.5) lika med följande:  
 

Kapitalunderlag KF =  VQ1 + inbetalningarQ1+Q2 + 
inbetalningar.Q3+Q4

2
 

där  
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VQ1 = marknadsvärde av aktier vid ingången av kvartal 1. 

 
inbetalningarQ1+Q2 = summa pengar som satts in i kapitalförsäkringen under kvartal 1 och 2 

 
inbetalningarQ1+Q2 = summa pengar som satts in i kapitalförsäkringen under kvartal 3 och 4 

 

inbetalningarQ1+Q2 = {
MVn, om aktieägaren vid vid tidssteg n − 1 flyttade aktier till en KF

0, annars
      (A.8) 
 
inbetalningarQ1+Q2 = 0 

 
 

VQ1 = {
MVn, om aktieägaren vid vid tidssteg n − 1 ägde aktier i en ISK

0, annars
 (A.9) 

 
 
Med hjälp av (2.5), (A.8) och (A.9) kan sambandet (A.7) skrivas om på följande vis: 
 
MVn+1 = MVn(1 + rn,n+1) − MVn ∙ SLR ∙ 0.30 

 
→ 
 
MVn+1
MVn

=  1 + rn,n+1 −  SLR ∙ 0.30 

 
Erinra definitionen av vsn,xn: 

 
→ vsn,xn =  1 + rn,n+1 −  SLR ∙ 0.30  

 
När sn = KFn, xn = KFn+1 
 
C: VP  VP 
Om MVn är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid ingången av ett år vid tidssteg n, och 
MVn+1 är marknadsvärdet efter skatt för aktierna vid utgången av samma år, vid tidssteg n+1, så 
kan följande samband med hjälp av formel (2.1) ställas upp:  
 

MVn+1 = {
MVn(1 + rn,n+1) − (MVn(1 + rn,n+1) −MVn ) ∙ 0.30, om rn,n+1  > 0 

MVn(1 + rn,n+1), om rn,n+1  ≤ 0
 

 
 
↔ 

MVn+1 = {
MVn ((1 + rn,n+1) − (1 + rn,n+1 − 1 ) ∙ 0.30) , om rn,n+1  > 0 

MVn(1 + rn,n+1), om rn,n+1  ≤ 0
 

↔ 
 
MVn+1
MVn

= {
(1 + rn,n+1) − (1 + rn,n+1 − 1 ) ∙ 0.30, om rn,n+1  > 0 

1 + rn,n+1, om rn,n+1  ≤ 0
 

 
↔ 
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MVn+1
MVn

= {
1 + 0.70 ∙ rn,n+1 , om rn,n+1  > 0 

1 + rn,n+1, om rn,n+1  ≤ 0
 

 
Erinra definitionen av vsn,xn: 

 

→ vsn,xn = {
1 + 0.70 ∙ rn,n+1 , om rn,n+1  > 0 

1 + rn,n+1, om rn,n+1  ≤ 0
 

 
När sn = VPn, xn = VPn+i 
 
D, F, H, J:  
I de fall då 
 
sn = ISKn, xn = ISKn+1 
 
sn = ISKn, xn = VPn+1 
 
sn = KFn, xn = KFn+1  
 
sn = VPn, xn = ISKn+1 
 
och tidssteg n motsvarar utgången av ett år och tidssteg n+1 motsvarar ingången av året därpå, 
ligger följande resonemang bakom beräkningen av tillväxtfaktorn: eftersom att det inte 
tillkommer någon kostnad att flytta aktier mellan ovan angivna sparformer, så gäller följande: 
 
MVn+1 = MVn 
 
↔ 
 
MVn+1
MVn

=  1 

 
Erinra definitionen av vsn,xn: 

 
→ vsn,xn = 1  

 
E, G, I, K:  
När  
sn = ISKn, xn = KFn+1 
sn = KFn, xn = ISKn+1 
sn = KFn, xn = VPn+1  
sn = VPn, xn = KFn+1 
 
och tidssteg n motsvarar utgången av ett år och tidssteg n+1 motsvarar ingången av året därpå, 
gäller följande resonemang bakom beräkning av formeln för tillväxtsfaktorn: vid byte av 
sparform till eller ifrån en KF, måste aktierna först säljas, för att därpå direkt återköpas. Detta 
medför att aktieägaren vid försäljning måste betala courtage, samt vid återköpet av aktierna 
också måste betala courtage. Courtage är en andel av köp ochförsäljningsbeloppet som måste 
betalas till aktieägarens aktiemäklare, i samband med transaktionen. Således kan följande 
samband ställas upp: 
 
MVn+1 = MVn − MVn ∙ courtage − (MVn −MVn ∙ courtage) ∙ courtage  
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↔ 
 
MVn+1 = MVn − MVn ∙ courtage ∙ (1 −  courtage ) 
 
↔ 
 
MVn+1 = MVn ∙ (1 −  courtage) ∙ (1 −  courtage ) 
 
↔ 
 
MVn+1
MVn

= (1 −  courtage)2 

 
Erinra definitionen av vsn,xn: 

 
→ vsn,xn = (1 −  courtage)

2 
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Nedanstående bilder illustrerar optimal sparformsrutt vid känslighetsanalysen: 
 
 

 
Figur A6.1: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om +3 % 
 

 
 
Figur A6.2: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om +6 % 
 

 
Figur A6.3: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om +9 % 
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Figur A6.4: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om -3 % 
 

 
Figur A6.5: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om -6 % 
 

 
Figur A6.4: Optimal sparformsrutt vid en årlig avvikelse i förväntad avkastning om -3 % 
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