
 
 

 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 235 
Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Kandidatnivå, 15 hp 
Inriktning Finans 

 

  

   
Författare:  Handledare: 
   Louise Lindevall   

Stockholm 2014 
Inga-Lill Söderberg 
Björn Berggren 

   

 

 
 
 

Privatpersoners sparbeteende i 
tillväxtmarknadsfonder 

 
Ryssland – Kina – Afrika 

 



 

 

  



3 

 

SAMMANFATTNING 
 
Titel      Privatpersoners sparbeteende i 
      Tillväxtmarknadsfonder 
      Ryssland, Kina & Afrika 
Författare      Louise Lindevall 
Institut     Institutionen för Fastigheter och Byggande  
Examensarbete nummer   235 
Handledare     Björn Berggren, Inga-Lill söderberg 
Nyckelord     Risk, Åldersspann, extrema marknadslägen 

 

 
I denna uppsats undersöks fondmarknadens investerare under en vald tidsperiod. 

Läsaren ges en beskrivande bild av hur personer i olika ålderskategorier har agerat i 

samband med den senaste stora finanskrisen. Det har studerats, med stöd av teorier och 

analysmaterial från en av Sveriges största fondaktörer, huruvida personer i de olika 

ålderskategorierna har sparat under denna period. Resultatet belyser personers aktivitet 

och riskbenägenhet i förhållande till fondmarknaden. Uppsatsen mynnar ut i en 

förklaring till vad som är och kan vara bakomliggande orsaker till beteendet hos 

personerna i de olika ålderskategorierna. 

 

Undersökningen utgår från att marknaden är cyklisk och att fler kriser kommer 

uppkomma i framtiden. Den senaste krisen ägde rum under år 2007-2008 och har 

därför valts ut för att representera den tidsperiod som avser att analyseras. Bland annat 

har en generell hypotes testats gällande att icke-professionella kunder har en 

återkommande tendens att i extrema marknadslägen köpa vid uppgång och sälja vid 

nedgång i de utvalda tillväxtmarknadsfonderna. Utgångspunkten var i detta hänseende 

att förkasta denna hypotes, vilket tydligt visade sig stämma i en av de fonder som 

studerats. 

 

Resultatet visar i korthet att fler personer i medelåldern investerar mer än de i 

ungdomens år och pensionsåldern. Slutsatsen av undersökningen visar på att när detta 

krisläge uppstod skedde inga större uttag ur någon av fonderna. De facto minskar 

säljtransaktionerna överlag från toppnoteringen på börsen under år 2007 till 

bottennoteringen år 2008. 
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This paper includes a study of the mutual fund market investors during a selected time 

period. The reader is given a descriptive picture of how people in different age groups 

have acted in conjunction with the last major financial crisis. It has been studied 

whether people in the different age categories have saved, purchased or sold during this 

time period based on theories and analytic material from one of the largest fund 

operators in Sweden. The result enlightens people’s activity and risk appetite in relation 

to the fund market. The essay results in an explanation of the underlying cause of the 

behavior of the people in the different age categories. 

 

The paper assumes that the market is cyclical and that more crises will occur in the 

future. The most recent crisis developed during the years 2007-2008 and has therefore 

been selected to represent the analyzed period. Among other things, a general 

hypothesis was applicable to recurring tendency of nonprofessional retail client in 

extreme market situations to buy fund shares at a high value and sell them at low value 

in the market. The starting point was to criticize this hypothesis, which clearly turned 

out to be in favor for one of the mutual funds that have been observed. 

 

The result shows that more people in the middle age save more than those in their 

young years as well as those in the retirement age. The conclusion of the study shows 

that when this crisis occurred there were no major withdrawals from any of the mutual 

funds. In fact the sales transaction was reduced in the period of time from the peak of 

the stock market in 2007 to the time market touched the ground in 2008.  
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1 INTRODUKTION 

Genom en historisk tillbakablick presenteras här en bakgrund till det valda 
uppsatsämnet. Detta kapitel innehåller även syftet, problemformulering samt 
avgränsningar som ligger till grund för hela undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Sedan Sverige genomgick industrialiseringen har konsumenter tillgång att själva handla 

via olika handelsplattformar. Detta var annat än under Wall Streets glansdagar på 1920-

talet när personer var tvungna att ha egna börsmäklare. Genom detta har fler blivit mer 

och mer intresserade av att investera i olika finansiella instrument på marknaden. Detta 

har delvis bidragit till att den totala fondförmögenheten i Sverige idag är närmare 230 

miljarder kronor.1 Hushållens finansiella sparkvot har dock under åren 1998-2012 haft 

en negativ utveckling, vilket innebär att hushåll har konsumerat mer än sin disponibla 

inkomst. I en, från Fondbolagens Förening, nyutgiven undersökning av den senaste 15 

årsperioden påvisas dock att nysparandet i fonder i genomsnitt hamnat på ungefär 63 

miljarder kronor per år. Under år 2013 sparade dessutom 99 procent av alla vuxna i 

Sverige i fonder.2 Det höga talet baseras både på pensionsfondsparande och individuellt 

sparande på sidan av och beror delvis på att Sveriges befolknings medellivslängd ökar 

för varje år. Idag är medellivslängden över 80 år vilket gör buffertsparande till en 

förutsättning inför det senare skedet i livet.   

Sedan slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet har det varit attraktivt att investera 

i svenska aktiefonder som både har riktat in sig på såväl utländska som svenska 

marknader. Aktiefonder som inriktat sig på en specifik tillväxtmarknad har hittills 

genererat den högsta genomsnittliga avkastningen sen 1998. Bland annat är renodlade 

Rysslandsfonder, som tillhör denna kategori, de som ligger i toppen och har levererat en 

årlig avkastning på genomsnittlig 15 procent till sina fondandelsägare.                                  

 

Intresset för privata investerare har dels på grund av detta ökat de senaste åren, dock 

cirkulerar en viss oro. I och med den högkonjunktur som råder värderades den 4 maj 

2014 den svenska börsen, NASDAQ OMX, till 1360,19 punkter vilket i sin tur är långt 

över toppnoteringen år 2007 på 1321,56 punkter då marknaden kraschade. Det 

spekuleras därför frekvent om marknaden är cyklisk och inne i ännu en bubbla och om 

                                                 
1
 http://www.fondbolagen.se/statistik--index/fakta-om-fondmarknaden-i-sverige/  

2
 http://fondkollen.se/faktakategori/spara-i-fonder 

http://www.fondbolagen.se/statistik--index/fakta-om-fondmarknaden-i-sverige/
http://fondkollen.se/faktakategori/spara-i-fonder
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den återigen kommer spricka. Av den orsaken blickar undersökningen tillbaka i 

historien för att få en inblick i hur människor agerade förr gällande sitt fondsparande 

under liknande marknadslägen.  

1.2 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka privatpersoners sparbeteende i olika 

åldersgrupper vid extrema marknadslägen avseende tillväxtmarknadsfonder. Denna 

uppsats avser att mer ingående undersöka hur känsliga svenska investerare är i olika 

åldersspann och om dessa icke-professionella investerare i tillväxtmarknadsfonder har 

en tendens att missbedöma olika transaktionslägen. Hypotesen stipuleras således att 

köp genomförs vid uppgång och försäljningar sker vid nedgång. Resultatet för de olika 

kundgruppernas agerande kan komma att belysa företag gällande vem och vilka 

kundgrupper som är i behov av olika typer av service under dessa marknadslägen. 

1.3 Problemformulering 

 

- Hur urskiljs svenskars finansiella beteenden med avseende på deras ålder och 

riskbenägenhet i extrema marknadslägen?  

- Köper de olika åldersindelade kundgrupperna vid kursuppgång och säljer vid 

kursnedgång? 

1.4 Avgränsning 

 
Arbetet inriktar sig på tre tillväxtmarknadsfonder på den svenska marknaden ställs ut 

av samma bolag. Dessa är en rysslandsfond, en kinafond och en afrikafond. Vidare 

analyseras endast fondsparande under den period då de två senaste extrema 

marknadslägena uppstod, vilket resulterar i en tvåårsperiod. Vidare bortser denna 

uppsats från andra sparalternativ. Byten eller överlåtelser av fonder är också 

bortselekterade i syfte att koncentrera privatpersoners nettotransaktioner. Ingen 

könsindelning mellan kvinnor och män har genomförts och vidare har ingen hänsyn vid 

insamlingen av primärdata tagits till personer som avlidit under observationstiden. 

Kundgruppen som analyseras är även utan rådgivare, med reservation för okända 

undantag.  
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2 TEORI 

I detta kapitel presenteras de tre teorier som ligger till grund för denna uppsats. De är 
indelade efter hur betydande teorin anses vara och i detta kapitel introduceras 
därmed den mest relevanta teorin först. De används i syfte att ge läsaren en inblick i 
hur åldersindelningen selekteras, hur ett extremt marknadsläge uppstår, samt hur 
människor agerar efter risk. 

2.1 The Life Cycle Theory of Consumption 
 

För att öka förståelsen hur det i teorin ser ut gällande konsumtion och sparande 

historiskt har ett antal kända teoretiker fått rum att förklara sin bild av 

konsumtionssamhället. Redan under början av 1900-talet började nationalekonomer att 

diskutera och publicera idéer om konsumenters beteenden. En av de mest kända är vår 

svenska nationalekonom Knut Wicksell som var verksam inom Lunds Universitet i 

slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet, där han bidrog med en observation som är 

betydande än idag. Nedan citeras den analys Wicksell delade med sig. 

 

”Vissa levnadsåldrar, särskilt den mogna mannaåldern, äro  

naturliga kapitalbildare, under det andra, den tidigare ungdomen  

och delvis den höga ålderdomen, äro naturliga kapitalkonsumenter”3 

Knut Wicksell, år 1901 

 

Observationen medför påståendet att män i medelåldern sparar sitt kapital, medan unga 

och äldre spenderar det. Det finns även fler teoretiker under tidens förlopp som har 

studerat konsumtionsbeteenden mer ingående. En av dem är Franco Modigliani som i 

början av 1950-talet tillsammans med sin student, från Princeton University, Richard 

Brumberg utvecklade den så kallade livscykelteorin - the Life Cycle Theory of 

Consumption4. Teorin innefattar i korthet en studie gällande om sparandet är anpassat 

till att hålla konsumtionen konstant över tid. Det vill säga att personer har en lång 

sparhorisont med proportionerlig spendering. 5 Detta ger i sin tur en indirekt indikation 

gällande skillnader i sparbeteendet beroende på olika skeden i livet.6  

 

                                                 
3
 Wicksell, K [1929a], Föreläsningar i nationalekonomi, Teoretisk Nationalekonomi, Del I, häfte I, Gleerup, Lund. 

4
 http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-

862C02B7AC83.pdf 
5
 Ibid 

6
 Se bilaga för att läsa mer om teorin: 

http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-
862C02B7AC83.pdf 

http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-862C02B7AC83.pdf
http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-862C02B7AC83.pdf
http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-862C02B7AC83.pdf
http://www.arabictrader.com/arabictrader_storage_server/application/2009/08/15/pdf/v202/B4E8E626-EFEE-42B4-FE04-862C02B7AC83.pdf
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Livscykelhypotesen består vidare av två delar som beskriver konsumtionsbeteendet 

både på mikro- och makronivå. Med utgångspunkt att finna intressanta 

konsumtionsbeteenden beroende av ålder är mikrodelen mest intressant i denna 

uppsats. Modigliani och Brumberg utgår i sin teori från att människan kan ses som 

Homo Economucus, vilket på latin står för den “ekonomiska människan”. Denna term 

används för att beskriva människan som en rationella och egocentrisk varelse som fattar 

beslut baserat på bedömningar och beräkningar av subjekt som rikedom och resurser 

för att få ut maximal nytta.7 Många som använder denna utgångspunkt, liksom 

Modigliani, erkänner i efterhand att det inte avspeglar det fullständiga beteendet hos 

människan, men att det är tillräckligt bra för att ge en praktisk tillämpad beskrivning. 

Detta gäller även deras ytterligare utgångspunkt i studien som utgår från att 

människans liv även har ett slut, som under 1850-talet var i genomsnitt runt 42,5 år. 8 

Det vill säga konsumtionen och kapitalbindandet anses vara oberoende av eventuella 

efterarvingar och testamentstagare. 

 

Enligt livscykelteorin är sparare generellt de personer som är unga och vidare bevisas 

att den absolut högsta förmågan att spara sitt kapital är precis innan pensionsåldern då 

inkomsten är som högst. Vidare anges de största konsumenterna för att vara personer i 

pensionsåldern. Detta innebär i stort sätt att människan sparar hela arbetslivet för att 

sedan leva upp sina besparingar utan att behöva spara igen. De intressanta åldrarna är 

med andra ord ungdomsåren, medelåldern, åldern strax före pension samt 

pensionsåldern. Barn har inte analyserats lika ingående, men antas tillhöra de största 

konsumenterna som Wicksell antydde.  

 

Idag, 64 år senare, är medellivslängden högre än på1900-talets början då livscykelteorin 

uppstod och var under år 2008 ungefär 80 år. 9 Detta bidrar till att en högre andel 

människor når pensionsåldern samtidigt som en högre andel befinner sig en längre tid 

inom detta konsumtionsspann. Detta har bidragit till att personer genom livet sparar i 

ovisshet om hur länge pengarna behövs, vilket leder till att konsumtionen blir något 

försiktigare, då en längre tid av oförutsägbara kostnader måste tas hänsyn till.10  

 

                                                 
7
 http://www.businessdictionary.com/definition/homo-economicus.html 

8
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/  
9
 Ibid  

10
 http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/romelecture.pdf 

http://www.businessdictionary.com/definition/homo-economicus.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/
http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/romelecture.pdf
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Livscykelteorin har bland annat pågrund av detta kritiserats, men John Maynard 

Keynes tillhörde en av de som byggde upp en likartad filosofi. Den är en blandning av 

makro- och mikrodelen av Livscykelteorin och beskriver hur konsumtionen, förutsatt att 

personen har en stabil livsstil, förändras beroende på vilket skede personen är i livet och 

att konsumtionen även ökar i takt med tillväxten i landet. Nedan finns ett utdrag ur 

Keynes texter från år 1935.  

 

“The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great 

confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed 

facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase 

their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in 

their income.”11 

James Maynard Keynes, 1935 

 
Detta innebär att både Modiglliani, Brumberg och Keynes menar på att sparandet ökar i 

takt med inkomstökning, dock med mindre marginal än inkomstökningen. Ökningen 

sker med andra ord inte proportionerligt och en inkomst behövs för att sparandet skall 

existera. Vidare står den äldsta och yngsta delen av befolkningen för konsumtionen, 

medan de yrkesverksamma är kapitalbindande.  

 

 2.2 Teorin om marknadens cykler  
 

Livscykelteorin påvisar även att sparandet delvis är beroende av tillväxten av 

nationalinkomsten, vilket för oss vidare in på teorin om cykler och hur de skapar tillväxt 

och påverkar våra köpbeteenden. I en föreläsning publicerad av UR talar Professor 

Lennart Schön från Lunds Universitet om den svenska moderna ekonomiska historien. I 

sin studie har professor Schönkommit fram till att återkommande kriser banar vägen 

för tillväxt och de kriser som hittills uppstått är cykliska förlopp som både varit långa, 

korta och medellånga. Dessa har hittills börjat med en basinnovation, det vill säga en 

teknisk omväxling som skapat själva ryggraden i cykeln, och därefter har en 

implementering uppstått som leder till en samhällsförändring samt en ökning av diverse 

investeringar.12 

  

                                                 
11

 Originally published in Post Keynesian Economics, ed. Kenneth K. Kurihara. Copyright 1954, by the Trustees of Rutgers College 
in New Jersey. Reprinted by permission of Rutgers University Press. 
12

 http://www.ur.se/Produkter/160511-UR-Samtiden-Cykliska-forlopp-I-fokus-Ekonomiska-kriser 

http://www.ur.se/Produkter/160511-UR-Samtiden-Cykliska-forlopp-I-fokus-Ekonomiska-kriser
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Historiska bevis på att samhällscykler existerar är idag relativt få, men enligt Schön 

befann sig det svenska samhället under 2008 i den tredje cykeln, den så kallade 

industriella revolutionen, där mikroelektroniken var huvudaktören. Denna cykel 

startade på 1970-talet och har bland annat bidragit till att en mer organiserad ekonomi 

har formats i samhället samt uppkomsten av elektroniken och internet. De tidigare två 

cyklerna var då ångmaskinen uppfanns på 1700-talet och under 1800-talet då elmotorn 

och förbränningsmotorn för första gången såg dagsljuset. 13 

 

Studien fokuserar vidare på att investeringskvoten14 är högre vid inflation och vid hög 

tillväxt. Investeringskvoten har från år 1850 till år 2000 fallit under kortare perioder, 

ungefär 10-15 år, medan investeringskvoten under längre perioder, ungefär 25-30 år, 

har stigit. Även finanskrisen påbörjades av en stigande trend och Schön menade på att 

världen var inne på sitt fjärde, möjligtvis sitt femte ekonomiska krisförlopp i modern 

tid. Strax innan, det vill säga under år 2007, förändrades köpbeteendet hos investerare 

då det långsiktiga sparandet pågått i 25-30 år. Detta resulterade i att ett flertal i slutet av 

perioden, försökte generera snabba pengar genom att eftersträva snabb avkastning på 

det satsade kapitalet och effektiviteten liksom produktiviteten ökade. 15 

 

Detta är den bakomliggande teorin till varför kriser uppstår. Med andra ord efter en 

långsiktig investeringshorisont skapas en stabilitet, vilket kan uppfattas som en tröghet 

på marknaden. För att lösa denna tröghet behövs kriser för att bringa den på fall.16 17  

 

2.3 The Prospect Theory  
 
I en studie som genomfördes i mars år 1947 såg forskarna Daniel Kahneman och Amos 

Tversky ett tydligt återkommande drag gällande risktagande. I teorierna bortses beslut 

baserat på ålder och även Homo Economicus, det vill säga den rationella människan, 

motsätts helt och hållet till förmån för risk. Tillväxtmarknader är starkt korrelerade med 

risk vilket innebär att denna teori kan vara betydande.18 

 

                                                 
13

 Ibid 
14

 Investeringskvoten är investeringar i förhållande till totala kapitalet som sysselsätts 
15

 http://www.ur.se/Produkter/160511-UR-Samtiden-Cykliska-forlopp-I-fokus-Ekonomiska-kriser 
16

 http://www.econlib.org/library/Enc/BusinessCycles.html 
17

 Schön, L. En modern svensk ekonomisk historia - tillväxt och omvandling under två sekel, 2007, SNS Förlag 
18

 https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Homo_economicus.html  

http://www.ur.se/Produkter/160511-UR-Samtiden-Cykliska-forlopp-I-fokus-Ekonomiska-kriser
http://www.econlib.org/library/Enc/BusinessCycles.html
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Homo_economicus.html
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Studien påvisar att personer som erbjöds möjligheten att definitivt erhålla $1000 eller 

med möjlighet till femtio procents sannolikhet erhålla $2500 övervägande nöjde sig 

med $1000. Denna effekt tituleras förlustaversionseffekten och beskriver människans 

riskaversion19.20 

 

Under sina studier upptäckte Kahneman vidare att vid två alternativ med stor 

riskskillnad går valet med överlägsen majoritet till den med minst risk. Det vill säga om 

alternativ ett ger 6000 kr till 45 procent chans och alternativ två ger 3000 kr till 90 

procent chans valde i denna studie 86 procent av de som deltog i studien alternativ två. 

När sedan nästa fråga ställdes hade kriterierna gjorts om. Denna gång var alternativ ett 

6000 kr till 1 procent chans och alternativ två 3000kr till 2 procent chans. Detta gav 

resultatet att 73 procent av de som deltog hellre skulle välja alternativ ett än alternativ 

två. I och med detta resulterade denna studie på att vid stor skillnad i risk väljer 

majoriteten det alternativ med minst risk att förlora sin avkastning och där liknande 

risk uppstår väljs det alternativ med störst nytta.21 

 

Om kriterierna sedan inverteras påvisar även denna teori The Reflection Effect, 

spegelbildseffekten. Detta innebär att när frågan vänds om och studerar personers 

agerande vid risken att förlora 3000 till 90 procent sannolikhet kontra risken att förlora 

6000 kronor till 45 procents sannolikhet väljer majoriteten tvärt om jämfört mot den 

spegelvända frågan. Detta ger resultatet att riskaversion dominerar i samband med 

chansen att vinna medan intresset för risk dominerar vid risken att förlora. 22  

                                                 
19

 Riskaversion är de som gärna undviker riskabla val utan kompensation positiva väntevärden. 
20

 http://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf 
21

 http://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf 
22

 ibid 
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3 METOD OCH DATAINSAMLING 

I detta kapitel beskrivs metodvalet samt vilken problematik som uppstått under 
insamlingsprocessen. Tillvägagångssättet för inhämtning av primärdata redovisas 
under urvalet. 

 

3.1 Studieobjekt 

Denna uppsats baseras på data från en av Sveriges största fondaktörer som har valt att 

vara anonyma. Detta innebär att all använd data till uppsatsen har blivit godkänd för att 

brukas, men en beskrivning av dess verksamhet kommer att uteslutas.    

 
3.2 Metodval 

Denna uppsats bygger på en fallstudie, för att ge läsaren en mer ingående analys av 

personers riskbenägenhet under en isolerad tidsperiod av marknaden. Fallstudien 

består även av intervjuer och mejlkorrespondens som ägt rum med professorer och 

experter inom ramen för uppsatsämnet. Tidningsartiklar, litterära verk och annan 

media kommer även att ligga till grund för inhämtning av fakta till undersökningen och 

analyseras i samband med datainsamlingen.  

3.3 Intervjupersoner  

Gunnar Påhlson, Kinafondsförvaltare, Carnegie Fonder  

Gunnar har varit verksam som fondförvaltare hos Carnegie sen fonden startade år 2004. 

Expertområdet som Gunnarvalt att rikta in sig på är den Asiatiska tillväxtmarknaden, 

vilket har bidragit till hans medverkan. 

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker, Fondbolagens Förening  

Fredrik har tillhört Fondbolagens Förening sen 2012 och är ansvarig över de 

undersökningar och analyser som kontinuerligt genomförs. Via Fredrik har material 

gällande ålder och statistik om fondsparande generellt inhämtats. 

 

Lennart Schön, Professor i ekonomisk historia, Lunds Universitet   

Lennart har varit verksam som professor i ekonomisk historia sen 1992 och bedriver sin 

forskning på bland annat Lunds universitet.  Som författare till En modern svensk 

ekonomisk historia har Lennart bidragit med diverse teorier och information om 

marknadens ekonomiska cykler. 
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3.2 Urval 
 
Den primärdata som ligger till grund för denna uppsats har under våren bearbetas för 

att få fram den statistik som genomgående kommer att användas från en kunddatabas 

som endast inriktats på fysiska privatpersoner. Nedan ges en beskrivning av 

inhämtningen.   

 

Vid inhämtningen valdes först och främst de berörda fonderna ut, det vill säga Afrika, 

Ryssland och Kina. Detta för att jämföra tre typer av tillväxtmarknadsfonder med 

hänsyn till mognad. Afrika klassas idag som den nyaste av de tre då fonden tillkom på 

den svenska marknaden under 2006. Den marknad som klassas som medelmarknad är 

Kinafonder som för första gången introducerades under år 2004. Den äldsta av de tre 

fondtyperna är därmed Rysslandsfonden som uppkom år 1997.23  

 

På grund av att dessa tre fonder inte har lika många år på nacken valdes sedan en period 

ut, dels med hänsyn till ålder och dels med hänsyn till stora marknadssvängningar. 

Först jämfördes Sydafrikas börs TOP40 Index som fick representera Afrika, Hong Kongs 

börs HSI Index som fick representera Kina och sedan Ryska RTSI$ Index med 

varandra. Första perioden valdes ut med hänsyn till den yngsta fonden det vill säga år 

2006 fram till idag 2014. Det som sökts är punkter där stora svängningar tydligt syns i 

alla de tre berörda fonderna så en jämförelse marknaderna och sinsemellan kan 

genomföras. 

                                                 
23 http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-
%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf 

 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
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Figur3.1 Börsjämförelse av TOP40, RTSI$ och HSI under åren 2006-2014 (Källa: 
Bloomberg) 
 

Som kan skådas ovan leder detta urval i Bloomberg till en avsmalnad tidsperiod som 

löper under två år, närmare bestämt från år 2007 till år 2008. Högsta noteringen under 

samma period på den svenska börsen NASDAQ OMX den 6 juli 2007 på 1321,56 

punkter respektive den lägsta noteringen den 27 oktober 2008 på 556,77 punkter. 

 

Vidare behövdes en specifikation göras gällande vilken typ av transaktioner som var 

intressanta för att urvalet inte skulle bli för stort. Därför valdes köp, försäljningar samt 

månadssparanden ut som alla sorterades efter de fysiska personer som existerade i 

databasen. Datamängden uppdelades sedan kvartalsvis och fördelades jämt under de 

två åren med start i januari år 2007. 

 

Nästa steg i processen var att välja åldersspannet som är kärnan i analysen. Dessa spann 

har tagits fram med hjälp av tidigare genomförda analyser hos Fondbolagens Förening 

samt med hänsyn till Livscykelteorin. Basåret är 2008 för att ta fram den berörda åldern 

i de olika kategorier som skapats och året valdes för att få fram de faktiska åldrarna 

under denna period som analysen syftar till. De n data som dock använts är nutidsdata 

vilket innebär att åldern fått kalkylerats om och det tas ingen hänsyn till att personerna 

var ett år yngre under perioden. Detta beror på att inga markanta förändringar skedde 

vid ett stickprov och troligtvis beror detta på att åldersspannen är så breda.  
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För att vidare bestämma vilka åldrar som skulle ingå i varje åldersspann, som vidare 

kommer tituleras som kategorier, har indelningen gjorts för att tydligt indikera olika 

skeden i livet. Kategorierna har därför expanderats från tre åldersintervall jämt fördelat 

av personer mellan 18 och 79 år, så som Fondbolagens Förening gjort indelningen. Se 

bilaga A. Om denna indelning skulle genomförts anser jag att viktig data skulle 

selekterats bort för tidigt. Det finns istället sex intervall som delats in i kategori ett till 

sex.  

 

Den undre kategorin (1), som fondbolagens förening selekterat bort, består av sparare 

mellan 0-18 år. Denna ålder är intressant då det specifikt handlar om omyndiga 

personer. Trots att de själva inte gör ett aktivt val, så måste trots allt en annan part med 

möjligtvis mer livserfarenhet spara till den berörda fondinnehavaren. Det kan vara allt 

från föräldrar till mor- och farföräldrar alternativt släktingar. Kategori nummer två (2) 

består av de mellan 19-30 år. Detta intervall står ut specifikt på grund av att personerna 

antas ha skörare ekonomier. Inom detta spann finns det både studenter, de som precis 

börjat jobba, de som precis flyttat hemifrån och även de som är ute och upptäcker 

världen. Med andra ord representeras frigörelseåldern i detta intervall. Nästa kategori 

(3) är den som här anses vara något stabilare. Personerna är mellan 31-50 år och kan 

antas ha barn, egna boenden och kunna stå på egna ben. Många i åldersspannet har 

eventuellt en partner som tryggar upp ekonomin och skapar mer utrymme för 

konsumtion och sparande. Kategori nummer fyra (4) gäller personer mellan 51-67 år 

som har den antagna specifika egenskapen att barn börjat flytta från hemmet, vilket 

bidar till att det finns mer ekonomi att röra sig med. Denna kategori ligger även precis 

före pensionsåldern. Kategori fem (5) är personer mellan 68-80 år som kan ses som den 

aktiva pensionärsåldern, då personer i Sverige idag har rätt att gå i pension vid 61 års 

ålder och även rätt att jobba till 67 år ålder.24 Normen för pension är idag vid den 

magiska 65 års åldern.25  Visserligen kommer det alltid finnas de som fortfarande jobbar 

i denna kategori, men en stor andel av befolkningen kommer vid denna ålder inte längre 

att göra några större intjäningar utan snarare börja spendera. När en person sedan nått 

kategori sex (6) och åldern 80 eller högre är de allra flesta heltidspensionärer som tar 

det lugnare och spenderar sina besparingar. På nästa sida finns en sammanfattning av 

åldersspannen och dess tillhörande kategori. 

  

                                                 
24

 http://www.regeringen.se/sb/d/14816  
25

 http://secure.pensionsmyndigheten.se/5464.html  

http://www.regeringen.se/sb/d/14816
http://secure.pensionsmyndigheten.se/5464.html
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Kategori 1: 0-18 år   Kategori 4: 51-67 år 

Kategori 2: 19-30 år   Kategori 5: 68-80 år 

Kategori 3: 31-50 år   Kategori 6: 80 – år 

 

När all ovan nämnd data inhämtats sorterades kategorierna i de olika delperioderna för 

respektive transaktionstyp. Detta resulterar i en beskrivning av hur många i de olika 

åldersspannen som gör respektive transaktion i de olika marknadslägena indelat 

kvartalsvis. Resultatet återfinns i kapitel 4.  

 

3.3 Metodproblematik 

 
På grund av att delar av materialet som använts är sekretessbelagt har jag valt att 

utesluta viss datainsamling och diverse material. Detta på grund av att min insyn har 

påverkat möjligheten att se vad som passerar gränsen av vad som får användas eller ej.  

 

I urvalet har ingen begränsning av att en person endast kan köpa, sälja eller 

månadsspara en gång under perioderna. Det kan med andra ord vara en och samma 

person som genomfört fler transaktioner under denna tvåårsperiod. Detta kommer 

generera feldata i form av att en persons beteende analyseras flera gånger. Det som dock 

kan påpekas är att månadssparande löper konstant varje månad, vilket bidrar till att 

samma persons månadssparande räknas trippelt. Den insamlade data gällande 

månadssparande kan därför divideras med tre för att göra en förenkling och inte 

trippelräkna en och samma persons återkommande sparande. Detta skulle bidra till att 

transaktionsantalet minskar. Jag har ändå valt att bibehålla alla transaktioner som de är 

då det matematiskt bevisat räcker med att vara konsekvent för att erhålla samma kvot 

oavsett om jag multiplicerar eller dividerar allt med tre.  

 

På grund av att åldersintervallen inte är lika stora kan viss data feltolkas och delvis 

påverka resultatet. Dock ligger fokus på att beskriva de faktiska skedena i livet som 

skiljer sig åt och inte att beskriva ett matematiskt indelat åldersspann, därmed förblev 

denna indelning intakt.  Den ålder som anges i graferna uttryckts i procent och är 

framtagen genom att dividera den kategori av antalet berörda investerare med totala 

antalet investerare.   
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4 EMPIRI: FONDSPARANDE 2007-2008 
 

4.1 Marknadsläget 
 

Under år 2008 fick världen erfara den största ekonomiska nedgången under modern 

tid. Tidigare, under mitten av 1600-talet, gick Europa igenom den Holländska 

tulpanbubblans kris, där tulpaner användes som handelsvaluta och var ett tag värd mer 

än många ädelstenar. En mer internationell kris uppstod senare, närmare bestämt den 

24 oktober 1929, då USA kollapsade efter det glada 20-talet och en börskrasch var ett 

faktum. Detta följdes av den stora depressionen som höll i sig från 1930-1939.26 Senare, 

i slutet av 1990-talet, träffades svenskarna av den så kallade IT-bubblan, men som dock 

var väldigt lokal.27 Med denna historia i bagaget finns flera bevis på att både samhällen 

och personer har hanterat såväl låg- som högkonjunkturer i världen som i sin tur lett till 

inflationer och deflationer.28 Detta känns idag igen som ekonomiska konjunkturscykler, 

vilket bland annat professor Schön studerat, och med tanke på den historia som finnas 

att tillgå kan vi förvänta oss mer kriser och glansdagar framöver. Idag kallar vi den cykel 

och bubbla som uppstod under 2007 tillsammans med dess fall år 2008 för 

finanskrisen.  

 

Under år 2007 fick världen betrakta en glänsande börs med en toppnotering som aldrig 

skådats förr. Samhällen världen över blomstrade av den goda ekonomin och 

konsumtionen var i full gång. För första gången i modern tid uppstod en möjlighet för 

människor som ville köpa bostad utan säkerhet och återbetalningsförmåga att ta lån. 

När i princip alla kreditvärdiga personer på marknaden i USA redan hade förbrukats av 

bankerna, det vill säga tagit de lån som de behövde var bankerna intresserade av att 

hitta nya måltavlor för att fortsätta tjäna pengar. Räntorna var låga och för att tjäna 

pengar prioriterades kvantitet i stället för kvalitet. På grund av detta gavs förhoppningar 

till personer, utan möjlighet att betala tillbaka sina lån, att ändå få låna kapital. Dessa 

underraffinerade bostadslån kom att kallas subprimelån. 29 

 

                                                 
26

 http://www.finanshistoria.n.nu/stora-depressionen-1929  
27

 http://www.ne.se/rep/telekombranschen-it-bubblan  
28 tulpaner, 2014-05-02 http://www.pathwaysa.com/investment-articles/behavioral-finance-and-the-dutch-tulip-bubble) 

29
 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2007/Nyberg-Oron-pa-de-finansiella-marknaderna/ 

http://www.finanshistoria.n.nu/stora-depressionen-1929
http://www.ne.se/rep/telekombranschen-it-bubblan
http://www.pathwaysa.com/investment-articles/behavioral-finance-and-the-dutch-tulip-bubble
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2007/Nyberg-Oron-pa-de-finansiella-marknaderna/
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Efter att icke kreditvänliga lånetagare fått sina lån började bankerna sedan förpacka 

ihop dessa i olika paket som kallades Collateralised Debt Obligation (CDO) och fick 

högsta kreditbetyg av staten.  Detta ledde till att dessa produkter såldes vidare på 

marknaden där företag och andra investerare köpte upp dessa i sina portföljer då de 

ansågs mycket säkra.30 Detta sträckte sig även internationellt då personer i bland annat 

i Sverige indirekt kunde äga dessa produkter. Viruset var därmed spridet världen över.  

 

Problemet uppstod dock inte förrän subprime-lånetagarna ställde in sina betalningar på 

grund av de inte hade möjlighet att betala igen sina räntor som sakta men säkert lades 

på hög. Allt eftersom tiden gick försattes därför lånetagarna i personlig konkurs och fick 

lämna sina hem. Detta bildade snabbt ringar på vattnet. Flera banker påverkades starkt 

av krisen vilket ledde till att bland annat Investmentbanken Bear Stearns kollapsade tätt 

följt av Lehman Brothers. Detta skapade effekter världen över och två år senare, år 

2010, gick svenska HQ Bank i konkurs. 31  

 

Under denna tidsperiod, när börsen började uppvisa en kraftig nedåtgående trend, fick 

bolag känna på sina riskaverta kunder som plockade ut sitt kapital, men även de 

riskbenägna kunder som ansåg att det var perfekta köplägen. Olika typer av 

kundgrupper blev därför intressanta under krisen och en värdepapperslag trädde i kraft 

år 2007 vilket ökade konsumenternas skydd med diverse garantier.32 Rådgivningen blev 

även hårdare reglerad och rådgivares oaktsamhet straffbelades. Till exempel kan 

nämnas att en gammal dam inte ska rekommenderas att köpa tillväxtmarknadsfonder 

med högsta möjliga risk om hon vill ta ut pengarna om ett år.33 På grund av alla de 

händelser under denna period är det viktigt att ha det exceptionella marknadsläget, som 

rådde under år 2007 och år 2008, i beaktning då datainsamlingen med största 

sannolikhet inte kan kallas ”normal” med aspekt på det rådande marknadstillståndet.  

 

Eftersom cykler skapar trender kan man via studerandet av konsumenters 

köpbeteenden vid dessa extraordinära tillfällen få en uppfattning och en riktlinje av 

vilka typer av investerare och klienter företag kan vända sig till. Trots den depression 

som samhället hamnade i år 2008 har nysparandet under den senaste 15 års period som 

observerats av Fondbolagens Förening, med start år 1998, i genomsnitt stigit med 

                                                 
30

 Ibid  
31

 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2007/Nyberg-Oron-pa-de-finansiella-marknaderna/ 
32

 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
33

 http://www.advisorperspectives.com/newsletters13/pdfs/The_Practical_Application_of_Behavioral_Finance.pdf  

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2007/Nyberg-Oron-pa-de-finansiella-marknaderna/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2007/Nyberg-Oron-pa-de-finansiella-marknaderna/
http://www.advisorperspectives.com/newsletters13/pdfs/The_Practical_Application_of_Behavioral_Finance.pdf
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ungefär 63 miljarder kronor per år. Ungefär en tredjedel av det svenskarna sparande i 

början av perioden bestod av fonder som inriktat sig på utlandet. I slutet av perioden 

har allt fler tillväxtmarknadsfonder tillkommit och diversifieringen av sparandet har 

ökat. Dock har hela 80 procent av svenska hushålls sparande under samma period 

bestått av mindre riskfulla placeringar som bland annat räntefonder eller sparkonton 

och de återstående 20 procenten för bland- och aktiefonder. 34   

 

4.2 Sparandet i Investeringsfonder 
 

En fond, även mer korrekt kallat investeringsfond, är en uppbyggd portfölj som består 

av antingen räntepapper, aktier eller båda delarna. Ett räntepapper, även kallat 

obligation, kan lättast beskrivas som ett lån. Den som köper en obligation lånar med 

andra ord ut sina pengar till utställaren i gengälld mot ränta vilket genererar 

avkastningen på det satsade kapitalet. Statsobligationer anses ofta som den säkraste 

investeringen, främst svenska statsobligationer, då risken för att svenska staten går i 

konkurs är väldigt låg.35 En aktie däremot är mer riskabel och innebär en direkt 

ägarandel i ett bolag som motsvarar den kapitalinsats investeraren gjort i bolaget.36  

  

Fonders strategi går ut på att hjälpa investerare att köpa upp olika poster i ett bolag som 

exempelvis aktier i Ericsson, Balder eller SAAB för att skapa en portfölj som en 

förvaltare sköter åt fondandelsägarna.37 I princip kan vem som helst köpa in sig i en 

fond och fonderna kan vara olika stora och ha olika inriktningar. Det finns indexfonder 

som innehar omkring hundra bolag i sina portföljer och är så stora så de följer 

utvecklingen på börsen. Det finns även så kallade aktivt förvaltade fonder som istället 

för att få avkastning på sitt kapital genom kvantitet siktar in sig på kvalitet. Det vill säga 

dessa typer av fonder består ofta av ett mindre antal bolagsaktier som noga valts ut av 

fondförvaltaren. Inriktningarna på dessa fonder är många och kan vara alltifrån 

länsfonder som Spiltans Smålandsfond till branschfonder, land- och kontinentinriktade 

fonder.  

 

 

                                                 
34 http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-
2012_FINAL.pdf 
35 https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sa-kan-du-spara/sparformer/obligationer/ 
36 http://www.nordnetbloggen.se/vad-ar-en-aktie/01/07/2013/ 
37 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-mer-om-vardepapper/aktieskola/vad-ar-en-aktie/index.htm 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sa-kan-du-spara/sparformer/obligationer/
http://www.nordnetbloggen.se/vad-ar-en-aktie/01/07/2013/
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-mer-om-vardepapper/aktieskola/vad-ar-en-aktie/index.htm
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Amount of Years to double GDP 

4.3 Sparandet i Tillväxtmarknader  
 

Tidigare har svenska investerare varit försiktiga att investera i utländska fonder och det 

har heller inte funnits många fonder av detta slag på marknaden. Men under år 1989 

skedde en förändring på marknaden som skulle komma att göra det gynnsammare att 

investera på utländska marknader. Detta tack vare att valutaregleringen togs bort vilket 

underlättat investeringarna och i sin tur bidragit till en ökad popularitet. 38 De 

marknader som främst spekulerats kring och även valts som undersökningsobjekt är 

landsfonderna Ryssland och Kina, tätt följt av Afrikafonden som är kontinentbaserad 

och inkluderar 59 länder39.  Det dessa fonder har gemensamt är att de endast innehar 

aktier som finns på de enskilda marknaderna.40 Detta gör dessa till högriskfonder. 

 
Dessa marknader som fonderna tillhör kännetecknas ofta av sina möjligheter för god 

tillväxt samt skyndsam ökning från låga nivåer av BNP per capita då dessa länder börjar 

industrialiseras. Andelen tillväxtmarknader utgör idag 70 procent av jordens yta och 

drygt 80 procent av jordens befolkning är bosatta där. 41 Lockelsen till att investera i 

dessa marknader är tack vare deras råvaror, infrastruktur och inhemsk konsumtion och 

dessa länder anses växa två till tre gånger fortare än de industriländer som finns idag, 

där exempelvis Sverige och USA enligt International Monetary Funds mätningar 

ingår.42 Nedan visas en sammanställning av olika länders tillväxt avsett i BNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Länders tillväxttakt år 2013 baserat på när dess BNP har dubblerats (Källa: 
sekretessbelagd)  

                                                 
38 http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-
2012_FINAL.pdf 
39

 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika#continentheading  
40 http://www.finansportalen.se/fondskolan.htm 
41 http://www.fonddoktorn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=58  
42 http://www.forbes.com/pictures/eglg45gdjd/why-invest-in-emerging-markets-2/ 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/Sparande%20i%20turbulenta%20tider1998-2012_FINAL.pdf
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika#continentheading
http://www.finansportalen.se/fondskolan.htm
http://www.fonddoktorn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=58
http://www.forbes.com/pictures/eglg45gdjd/why-invest-in-emerging-markets-2/
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Det såg givetvis ut på ett annat sätt under år 2008, men som kan utläsas i diagrammet 

omsätter Kina sin BNP på mindre än tio år, medan det tar närmare trettio år för USA. 

Tillväxttakten är hög och det utgör god potential för investeringar och är ett bevis på att 

utvecklingsländer växer två till tre gånger så fort industriländer. 43  

 

4.4 Sparhorisont i Fonder 
 
Det som även ofta spekuleras i gällande tillväxtmarknader är deras extrema risker. Dock 

går det hand i hand med den potentiella avkastningen som investerare vill åt. För ju mer 

risk desto större möjlighet att erhålla högre avkastning på sitt kapital då kurvan 

fluktuerar snabbare och mer upp och ned. I en artikel i DN från 2007 redovisades en 

undersökning från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gällande två olika 

månadssparanden som startades upp samtidigt. Ett av dem var på 500 kronor i 

månaden i 30 år till ett vanligt bankkonto med 3 procent ränta. Det andra var ett 

månadssparande på 500 kronor i 30 år i en aktiefond med samma genomsnittliga 

avkastning. Från det första alternativet erhöll spararen omkring 300 000 kronor i 

bruttoavkastning, medan den genomsnittliga avkastningen var närmare 1 miljon kronor 

för aktiesparandet. 44 Detta är ett av skälen till varför investerare är beredda på att ta 

risker med sitt sparande och utsätta sig för snabba svängningar på marknaden.  

 

Detta scenario kanske låter verklighetsfrämmande, men det är ett bevis på att 

korrelationen mellan risk och sparhorisont45 är betydande. Trots att aktiemarknaden är 

mer volatil och kan komma att ha negativ avkastning vissa år kompenseras detta 

tidsmässigt då månadssparande generar köp både vid toppar och dalar. Därför är det 

inte är någon större mening att satsa sitt kapital i en riskfylld aktiefond om pengarna 

skall plockas ut om ett år, då svängningarna är väldigt oförutsägbara. 46  Sparhorisonten 

för dessa mer volatila fonder, till vilket tillväxtmarknadsfonder klassas, rekommenderas 

därför enligt faktablad hos olika fondaktörer till en längd på minst 5 år.47 48 

 

                                                 
43

 6 Risker kopplade till långsiktigt sparande, SWEDSEC 2014-04-18 
44

 http://www.dn.se/ekonomi/ratt-sparhorisont-ger-ratt-avkastning/  
45

 Sparhorisont är den tidsperiod sparandet avser  
46

 http://www.dn.se/ekonomi/ratt-sparhorisont-ger-ratt-avkastning/ 
47

 http://www.carnegie.se/Global/Sweden/Fonder/Faktablad/Faktablad%20Afrikafond.pdf. 
48 http://fondkollen.se/faktakategori/risk-en-mojlighet  

http://www.dn.se/ekonomi/ratt-sparhorisont-ger-ratt-avkastning/
http://www.dn.se/ekonomi/ratt-sparhorisont-ger-ratt-avkastning/
http://www.carnegie.se/Global/Sweden/Fonder/Faktablad/Faktablad%20Afrikafond.pdf
http://fondkollen.se/faktakategori/risk-en-mojlighet
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4.5 Levnadsålder år 2007-2008 
 

På en marknad kan det inte bara finnas produkter, utan det är lika viktigt att det finns 

investerare. Under Wicksell och Modiglianis tid i början av 1900-talet gick var tredje 

person bort i åldern 0-44 år och deras uttryck ”en mogen mannaålder” förblir därför en 

definitionsfråga.49 Idag, närmare hundra år senare har en radikal förändring skett. Vi 

har fått tillgång till bättre mediciner, genomgått spanska sjukan, har bättre koll på 

hygien etcetera, vilket har lett till en förhöjd livslängd bland den svenska befolkningen.  

 

 
Figur 4.2 De förväntade medellivslängderna för åren 1863-2001 (källa: SCB, Demografiska 
rapporter 2010:1) 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknades nyfödda under år 2008 att i 

genomsnitt leva till 81,11 års ålder.50 Detta har totalt sätt fortsatt att öka och enligt 

studier från SCB, grundat på data från år 2013, är medellivslängden i Sverige idag år 

2014 81,9 år. Livscykelteorin kommer därav vara något föråldrad och avvika från hur 

situationen såg ut under år 2008, då sparhorisonten sannolikt ökade för de flesta.51  

 

  

                                                 
49

 http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2012K03/LE0001_2012K03_TI_06_A05TI1203.pdf  
50

 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/  
51 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Mans-medellivslangd-for-forsta-gangen-over-80-ar/ 

http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2012K03/LE0001_2012K03_TI_06_A05TI1203.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/25830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Mans-medellivslangd-for-forsta-gangen-over-80-ar/
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4.7 Ekonomi – Köpkraften Sverige 
 

Även den disponibla inkomsten, liksom medellivslängden, har ökat i Sverige och det var 

under 1900-talet som det började stiga ordentligt. Mer ingående betyder den disponibla 

inkomsten den inkomst som är kvar efter skatter och avgifter och som fritt kan brukas. 

Från och med år 1980 till år 2013 har den disponibla inkomsten, per capita, ökat med 

hela 430 procent. Detta är dock resultatet utan att ta köpkraften i beaktning. Köpkraften 

är korrelerad med inflationen vilket även påverkar om hushållen får mer valuta för 

pengarna. Den faktiska förändringen i hushållens köpkraft har under samma period 

totalt visat en markant ökning, vilket betyder att hushållen i Sverige har blivit mer 

förmögna. Under perioden 2007-2008 kunde vi trots den kris världen var inne i, se en 

ökning i köpkraften. År 2007 var den inflationsjusterade disponibla inkomsten per 

capita 172 900 kronor (inflationsjusterad med KPI per 2013) och den löpande 

disponibla inkomsten 159 900 kronor. Kvoten under år 2007 var 1,0813 vilket innebär 

en ökning med 8,13 procent i köpkraften. Vid jämförelse med 2008 var den avrundade 

inflationsjusterade disponibla inkomst per capita 174800 kronor och den löpande 

inkomsten 167 200 kronor. Detta ger oss den avrundade kvoten på 1,0455 det vill säga 

en ökning med endast 4,55 procent jämfört med året innan, vilket innebar en stagnering 

men ändock positiv köpkraft och kan komma att skymtas i undersökningsresultatet. 52   

  

                                                 
52

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-
inkomster/?from15979=2006&to15979=2009 2014-03-03 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/?from15979=2006&to15979=2009
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/?from15979=2006&to15979=2009
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5 RESULTAT  
 

I detta kapitel ges en beskrivning av de resultat som insamlats till undersökningen. 
Här redovisas först de intervjuer som ägt rum, som sedan övergår till det insamlade 
datamaterialet. Respektive transaktionsgraf redovisas först för att sedan med en 
sammanfattad bild ge resultatet av samtliga transaktioner. 
 

5.1 Resultat från intervjuer 
 

Ryssland, som tidigare nämnt, var en av de första utländska marknaderna som fanns att 

tillgå som privat investerare i Sverige och min intervjuperson, som valt att vara anonym, 

påstår att det var en marknad alla ville ha i sin portfölj. Fonden har varit en av den mest 

populära och, nu med facit i hand, mest välutvecklade fonder som funnits på 

marknaden. Under 2007 var dock Ryssland i stort fokus på grund av andra faktorer. 

Den ryska marknaden korrelerad nämligen med den Europeiska på så sätt att när 

Europa går bra går Ryssland väldigt bra, men när Europa går dåligt går Ryssland 

extremt dåligt. När krisen var ett faktum bidrog det därför till att många av spararna 

som haft stora sparade belopp, valde att realisera en del av sin likvid på grund av att 

stora delar av populationen ägde andelar i rysslandsfonder.  Intervjupersonen såg ett 

tydligt utflöde, men kan inte svara på vilken kundgrupp överlag som representerades. 

En gissning som gavs var att intervjupersonen förmodar att speciellt de i 18-årsåldern 

eller pensionärsåldern som behöver pengarna till annat kan ha varit extra benägna att 

realisera vinsten.  

 
Vidare står Kina för den andra marknaden som studien fokuserar på. Kina tituleras idag 

mer som ett NIC-land i stället för ett utvecklingsland. Detta innebär att landet klassas 

som Newly Industrilised Country, det vill säga nyutvecklat industriland, men Gunnar 

Påhlson på Carnegie Fonder är delvis skeptisk. Han påstår att det inte riktigt 

marknadsmässigt går att avgöra detta nu. Kinas ekonomiska utveckling har dock varit 

den snabbaste av alla länder i världen sen 1978 och som fortfarande syntes under 2013 i 

Figur 4.1. Efter finanskrisen, närmare bestämt sedan andra kvartalet 2010, har Kina 

kunnat titulera sig som världens näst största ekonomi mätt i bruttonationalprodukt 

(BNP). Det som investerare kan läsa om som oroar marknaden är den eventuella 

bostadsbubbla som skymtas över landet i samband med en inbromsning i den 

ekonomiska tillväxten enligt Påhlson. Dock påstår han att det inte förekommer en 

fastighetsbubbla på denna marknad och refererar till en artikel han skrivit i DI under år 

2010. Vidare berättar Påhlson att Kina är väldigt beroende av den amerikanska 
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marknaden. Det syntes tydliga förändringar på börsen när Federal Reserve System 

(FED) i USA valde att sätta in sina stödpaket, de så kallade Quantative Easning (QE) 

paketen under år 2009. Innan dess dalade Kinas marknad totalt under år 2008 och 

enligt Pålsson så började trenden vända bland annat tack vare QE-paketen.   

 

Som fondförvaltare är det inte prioritet att ha koll på privatpersoners transaktioner i 

fonder då de är relativt små. Dock avslutande Påhlson med en överskådlig observation 

att småsparare ofta köper och säljer vid fel tillfällen. 

 
I samband med Påhlsons intervju under våren mötte jag en av de fondförvaltare som 

hanterar en av marknadens Afrikafonder. Helhetsmässigt beskrevs även Afrika som en 

knepig marknad att hantera. Korruption existerar som skapar en trög marknad, men 

detta hindrade inte förvaltaren att blicka framåt och se positivt på situationen. Det kom 

exempelvis fram att Afrika är en kontinent med världens yngsta befolkning, de är i 

framkanten av elektronik och håller för fullt på att bygga upp infrastrukturen, vilket är 

ett av de attraktiva investeringsobjekten i tillväxtmarknader.  Just elektroniken var 

afrikanernas ess i rockärmen, då dem bland annat var först i världen att skapa ett 

betalsystem via ett sim-kort i mobiltelefonen. Syftet med denna funktion i detta land var 

att kvinnor skulle undgå att bli rånade. Afrika är en hungrig marknad och även så pass 

ny att det var svårt att få tag på information gällande åldersgruppers sparbeteende i 

denna typ av fond. Det var dock speciellt intressanta att höra var att förvaltaren 

motsätter sig att Afrika kommer bli det nya Ryssland, än på ett tag i alla fall. Afrikas 

tillväxt har enligt förvaltaren nämligen till viss del stagnerat och både fonden och 

kontinenten har många hoppfulla år kvar att utvecklas på. Därför gavs det ut ett tips, för 

att inte bli besviken, att en investerare som vill satsa på den afrikanska marknaden ska 

sikta på en sparhorisont på minst tio år och det nämndes hastigt att det är ett lämpligt 

val till barn.  

 
5.2 Resultat från datainsamling  
 
I denna del beskrivs den primärdata som insamlats. Här görs en indelning av 

månadssparande, köp samt försäljning i de olika fonderna. För att göra det lättare att 

förstå graferna återges de angivna åldersspannen nedan: 

 

Kategori 1: 0-18 år, 18 år  Kategori 2: 19-30 år, 11 år  Kategori 3: 31-50 år 

Kategori 4: 51-67 år, 16 år  Kategori 5: 68-80 år, 12 år  Kategori 6: 80 – år 



28 

 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

A
n

ta
l t

ra
n

sa
kt

io
n

e
r 

Afrika 

Kina 

Ryssland 

5.2.1 Månadssparande 
 
Det som påvisas i de kommande stapeldiagrammen längs med X-axeln är respektive 

ålderskategori. Det börjar med de yngsta investerarna, det vill säga kategori 1, därefter 

följt av resterande i stigande ordning. Längs Y-axeln beskrivs antalet transaktioner i 

andelen procent av totala antalet månadssparande. Staplarna är uppdelade i åtta 

intervaller och representerar de åtta kvartalen under år 2007-2008. Kvartalen (Q) är 

indelade i färgskala och beskrivs till höger i tabellerna. Staplarna illustrerar hur många 

transaktioner i korrelation till de övriga åldersgrupperna som månadssparar. Det vill 

säga riskbeteendet åldrarna sinsemellan mäts i dessa tabeller.  

5.2.1.1 Jämförelse av månadssparande  
 
Nedan påträffas först en graf innehållande alla transaktioner som utgör 

månadssparande för respektive kvartal.  Q1 står för Q1 år 2007, och så vidare, till och 

med Q8 som står för Q4 år 2008. Detta kommer vara genomgående i 

jämförelsegraferna.  

 

Vid en teknisk analys syns en tydlig nedgående trend i Rysslandfonden. Kinafonden är 

mycket mer volatil i jämförelse men även den sluttar på grund av en minskning av 

månadssparandet. Afrika som startade under år 2006, påvisar ändå ingen större 

misstro från investerarna. Afrikafonden började 2007 i en uppåtgående anda men 

började dala under Q2 2008 och perioden avslutades till skillnad från de andra med fler 

antal transaktioner jämfört från periodens start. Kinas kurva är på så sätt väldigt 

avvikande då månadssparanden teoretiskt sker konsant över en längre period.  

Figur 5.1 Jämförelse av månadssparande år 2007-2008 
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5.2.1.2 Ryssland 

 

Mer ingående  har månadssparandet under denna period varit förhållandevis detsamma 

i rysslandsfonden. Totalt antal transaktioner slutade på ca 36 200 stycken.  

 

Figur 5.2 Månadssparande i Rysslandsfonden under 2007-2008 

 

Det som syns i diagrammet ovan är en mycket liten stagnering av månadssparande för 

de tre övre kategorierna nummer fyra till sex. Det skedde samtidigt en ökning 

månadssparandet hos de i åldrarna mellan 31-50 år samt de mellan 19-30 år trots att 

marknaden rasade under Q4 2008. För åldrarna 0-18 år syns endast en smärre 

förändring under guldmånaderna år 2007 för att sedan falla tillbaka på nästintill samma 

obefintliga nivå av transaktioner från 2007.  

5.2.1.3 Kina 

 

Vidare ser vi nu den mest volatila fonden. De månadssparare som är intresserade av 

Kina har en mycket mer fluktuerande relation med fonden. Antalet transaktioner var ca 

21 000 stycken. 

 

Figur 5.3 Månadssparande i Kinafonden under år 2007-2008 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

1 2 3 4 5 6 

Q1 2007 

Q2 2007 

Q3 2007 

Q4 2007 

Q1 2008 

Q2 2008 

Q3 2008 

Q4 2008 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

1 2 3 4 5 6 

Q1 2007 

Q2 2007 

Q3 2007 

Q4 2007 

Q1 2008 

Q2 2008 

Q3 2008 

Q4 2008 



30 

 

I diagrammet på förgående sida påvisas att i princip alla kategorier förutom kategori tre, 

de mellan 31-50 år, minskade sina månatliga insättningar från år 2007 till år 2008.   

5.2.1.4 Afrika  

Som nu skådas är Afrikafonden inte heller speciellt lik de två jämförelsefonderna. Totalt 

antal transaktioner var ca 18 800 stycken under analysperioden. 

 Figur 5.4 Månadssparande i Afrikafonden under år 2007-2008 

 

Här syns en stagnering av månadssparandet under perioden i ålderskategorierna ett, 

fem och sex. Till skillnad från Ryssland ökande intresset för ett månadssparande för 

kategori tre och fyra. Det syns även att intresset var stort för att månadsspara i denna 

fond precis efter den absoluta toppen under Q3 var nådd år 2007.  
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5.2.2 Köp 
 
Dessa stapeldiagram är, liksom månadssparande, uppbyggda med ålderskategorierna på 

X-axeln. Därefter uttrycks andelen sparande i procent per kvartal i Y-axeln. De olika 

staplarna beskriver de olika perioderna som analyserats uppdelat i respektive års fyra 

kvartal (Q).  

5.2.1.1 Jämförelse av köpen  
 

Först skymtas åter igen ett linjediagram, som beskriver de tre olika fondernas 

insättningskraft oberoende av ålder. Kinafonden är åter igen den kurva som inte följer 

de andra två. Fonden hade en betydlig popularitet i början av 2007 som snabbt sjönk 

under andra kvartalet för att sedan stiga igen under det fjärde kvartalet 2007 strax efter 

den absoluta toppnoteringen. Efter detta, när marknaden börjar visa sämre siffror, syns 

det att Kinasparare inte alls är lika attraktiva av denna marknad.  Ryssland ser ut att ha 

blivit nästintill ointressant under glansdagarna, medan Afrikafonden ändå uppvisar en 

något stabilare insättningsgrad under år 2007. Det som sedan sker i slutet av tredje 

kvartalet 2008 är att en stegring av insättningarna skymtas igen i Ryssland och Kina. 

Medan Afrika påvisar en flack kurva.  

 

5.2.2.1 Ryssland 
 

Det som är extra märkbart i detta diagram är avsaknaden av en tydlig trend de två 

marknadslägena sinsemellan. Totalt genomfördes 1 059 stycken transaktioner. Varav 

45,23 procent skedde under 2008. 
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Figur 5.5 Jämförelse av köp år 2007-2008 
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Figur 5.6  Köp i Rysslandsfonden under år 2007-2008 

 
 
Insättningarna har endast stagnerat i kategori två, fyra och fem. Det är de facto större 

andel insättningar till och med så att insättningarna ökat i vissa åldersspann. Av 

kategorierna är det två som har en uppåtgående köptrend. Det är kategori ett och tre, 

vilka tillsammans står för den högsta insättningsgraden. Till skillnad från 

månadssparandet i rysslandsfonden syns det att betydligt fler investerar i åldersspannet 

0-18 år. Dessutom syns även här att det inte är någon speciell avsättning till fonden för 

de i åldrarna 19-31 år. Det är till och med mindre än i åldersspannet 68-80 år.  

 

5.2.2.2 Kina 

 

Kina är även vid engångsinsättningar en mycket ojämn fond. Totalt genomfördes 2 082 

stycken transaktioner varav 20,94 procent skedde under 2008. 

 
Figur 5.7 Köp i Kinafonden under år 2007-2008 
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Trots att mönstret inte är lika tydligt skymtas det i förgående graf att de åldrar där 

insättningarna stagnerar är 80- år, 68-80 år, 51-67 år och 18-31 år. De som fortfarande 

har en positiv trend är 31-50 och 0-18 år som representeras av kategori ett och tre.  

 

5.2.2.3 Afrika 

I afrikafonden genomfördes 1 384 transaktioner under perioden, 24,57 procent av de 

transaktionerna ägde rum under 2008. 

 
Figur 5.8  Köp i Afrikafonden under år 2007-2008 

 

Det var ett fåtal heltidspensionärer det vill säga 80 år eller äldre som vågade sig in i 

denna fond under 2007. Dock syns en tydlig avsaknad med noll transaktioner under de 

två sista kvartalen 2008. Det har aldrig tidigare heller skymtas en sån tydlig positiv 

trend bland de som befinner sig i aktiva pensionsåldern. Det vill säga kategori fem. Här 

finns en tydlig köpbenägenhet när marknaden var som mest nedgången under Q3 2008. 

Även de mellan 31-50 var köpbenägna under 2008. Det är ingen av de olika 

åldersgrupperna som följer varandra tydligt.     
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5.2.3 Försäljningar  
   
Även här är stapeldiagrammen uppbyggda efter ålderskategorierna på X-axeln och 

andelen transaktioner i procent i Y-axeln. De olika staplarna beskriver de olika 

kvartalen som analyserats uppdelat i respektive års fyra kvartal (Q).  

 

5.2.1.1 Jämförelse av försäljningstransaktionerna   

 
För att redovisa de uttag som gjorts i de tre fonderna ser ni till höger den graf som 

beskriver det totala agerandet bortsett från åldersindelningar. I denna graf syns det, om 

observationen börjar i Rysslandsfonden, att de flesta säljtransaktionerna faktiskt skedde 

under marknadens bästa månader. Om blickarna sedan vänds till Kinafonden, skedde 

det största antalet försäljningar precis vid nedgångens början. Afrikafondens graf är 

förhållandevis flack jämfört mot de övriga två, men är dock den enda av de tre där 

försäljningarna ökar.  
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Figur 5.9 Jämförelse av försäljningar år 2007-2008 
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5.2.3.2 Ryssland  
 
Under observationsperioden skedde 2774 stycken transaktioner i form av försäljningar.  

Den andel som ägde rum under år 2008 motsvaras av 36,34 procent av samtliga 

transaktioner. 

 Figur 5.10  Försäljningar i Rysslandsfonden under år 2007-2008 

 

Fem av kolumnerna påvisar en uttagstrend. Den kolumn som är extra märkningsvärd i 

denna graf är den som representerar det tredje kvartalet år 2007 i kategori ett, det vill 

säga stapel tre från vänster i åldern 0-18 år. De övriga väljer att stanna kvar med kapital, 

medan den yngsta kundgruppen plockar ut kapitalet vid toppnoteringarna.  

 

5.2.3.3 Kina  

 

Återigen visar transaktioner i Kinafonden på att det är väldigt olika typer av uttag. Då 

dessa staplar inte beskriver det totala belopp som plockas ut utan endast antalet 

transaktioner kan dessa ojämnheter kompenseras av insättningar. Av totalt 1132 stycken 

transaktioner skedde 54,15 procent under 2008. 

 
Figur 5.11  Försäljningar i Kinafonden under år 2007-2008 
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Det är betydligt mer stabilare flöde i kategori två jämfört med de andra åldersintervallen 

och det syns tydligt att kategori tre och fyra är de mest volatila kundgrupperna. Vid 

närmare inblick på den tredje stapeln från vänster, Q3 2007, i förgående graf befanns 

sig marknadens på de bästa noteringarna, men hade minst antal transaktioner med ett 

undantag. Kategori tre, de mellan 31-51 var dem som plockade ut absolut mest frekvent.  

5.2.3.4 Afrika 

 

Slutligen kommer det sista resultatet från Afrikafonden. Med totalt 560 stycken 

försäljningstransaktioner under perioden, skedde så mycket som 55,15 procent under 

2008.  

 
 
Figur 5.12  Försäljningar i Afrikafonden under år 2007-2008 

 

Det sker mindre transaktioner i alla utom kategori fyra, de i åldern 51-67, under denna 

tvåårsperiod. Viss aktivitet förändras då dem i kategori fem harhögre uttagsandelar 

under 2007 och de goda åren. 
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5.3 Sammanställt resultat av köp och sälj   
 
Linjediagrammet består av samtliga fonders transaktionshistorik i formen köp och 

försäljning. Överlägset flest transaktioner skedde fortfarande i Rysslandfonden och 

fonden med minst transaktioner och därmed flackast kurva var Afrikafonden i alla 

kategorier. Kinafonden avspeglar mer en berg- och dalbana och diverse transaktioner 

löper på.  

 

 

Figur 5.13  Jämförelse av köp- och försäljningstransaktioner under åren 2007-2008 

 
Det skedde totalt sätt fler försäljningar än köp under hela perioden i Rysslandsfonden. 

Däremot skedde det fler antal köp i Afrikafonden fram till Q7, därefter ligger kurvorna 

hyfsat parallellt, men med negativt transaktionsflöde. Kinafonden var den enda av de tre 

fonderna som kunderna till och med köpte mer av under bottennoteringen, Q8.  
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6 ANALYS OCH SLUTSATS 

6.1 Analys 

 

Undersökningen påvisar ett resultat gällande vilka åldrar som främst utsätter sig för risk 

och enligt min åsikt visar diverse diagram på en tydlig trend. Bortsett från att vissa av 

kategorierna innehåller fler åldrar, syns ändå att antalet transaktioner överlag sker hos 

de i åldrarna mellan 31-50 och 51-67 år. Personerna i dessa åldrar, som beskrivs i 

metoden, har det speciella draget att de oftast har egna jobb, bostad och familjer och har 

därför möjlighet att investera där utefter, vilket jag tror är den största anledningen till 

den höga andelen transaktioner och investeringsgraden stiger. 

  

Transaktionsmässigt skiljer det sig inte mycket mellan de nyss nämnda 

åldersgrupperna, vilket i fallen med månadssparandet kan bero på att sparandet blir en 

post som glöms bort under åren och bara tickar på. Det ser med andra or ut som om att 

det även i tillväxtmarknadsfonder sker en ökning av sparandet vid 30 års ålder. Detta 

anser jag i sin tur innebära att påståendet som Keynes framför stämmer. Det vill säga att 

sparande över tid ökar då tillväxten och inkomsten ökar, dock inte proportionerligt.  

 

Efter det verksamma yrkeslivet når spararen pensionsåldern och en stagnering av 

insättningarna sker generellt i samtliga fonder. Det som dock är märkbart och intressant 

är att samtliga transaktionstyper minskade under observationsperioden gång. Ingen 

större uttagsfrekvens har uppstått vilket innebär att det individuella sparandet inte 

direkt används upp utan sparas. Det kapital som fanns insatt i fonderna måste därför 

vara överskottslikvid som samtliga kundgruppen vågar vara mer riskvillig med. 

Visserligen minskade både insättningarna och uttagen, men om varken kunderna tillför 

eller flyttar ut kapital betyder det att dessa tillväxtmarknadsfonder inte direkt fångar 

någons intresse vid kriser.  

 

Precis som Livscykelteorin anger är barn och pensionärer en relativt självklar målgrupp 

av sparare som inte är väsentligt intresserade av att investera egna pengar i fonderna, 

men av två olika anledningar. Pensionärer har en inkomst, men i form av pension och är 

till för att brukas och inte spara mer. Idag fondsparar även fler individuellt, vilket 



39 

 

innebär att det mest naturliga är att personer över 65 år plockar ut sitt kapital för att 

ersätta lön.  

 

Med aspekten att medellivslängden under år 2007-2008 var 81 år så sker ändå i 

förhållandedevis många transaktioner i denna åldergrupp. Säljen kan bero av att 

dödsbon reds ut, men det är märkbart att faktiska insättningstransaktioner sker under 

oroliga tider. Detta kan bero på att dessa kunder istället väljer att bana vägen och 

försöka skapa välstånd till sina efterarvingar. Med andra ord tyder jag att egocentriska 

skäl med sparandet saknas. Fondsparandet ser därför ut, enligt mig, att vara mer ämnat 

för att finnas till arvingar än för eget bruk i de högre kundgrupperna. Givetvis kan detta 

även vara en buffert om det skulle vara någon utgift som kommer oförutsägbar, men det 

verkar som om att dessa investerare bortser ifrån i att försöka pricka in rätt lägen för 

diverse transaktioner och i stället realiserar sin likvid när och om det behövs. 

 

Barnen i denna undersökning har däremot ingen känd inkomst, vilket innebär att dess 

kapital erhålls från familj, släkt och vänner. Av den anledningen borde uttagsfrekvensen 

vara relativt låg då de har en längre sparhorisont. Men då barn inte själva får bestämma 

över sina sparanden tror jag att de uttag som genomförs beror på att föräldrarna eller 

förvaltaren får kalla fötter och väljer bort risk till fördel för nytta och plockar ut kapitalet 

för att sätta in på ett mindre riskfyllt konto, även om de kanske i längden skulle tjäna på 

denna stora svängning. 

 

Detta kan till viss del härledas ur Schöns cykelteori gällande att en tröghet på 

marknaden uppstår under tider så som under år 2007. Detta påstods skapa ett annat 

investeringsbeteende hos människan i form av att hon vill skapa snabba pengar, vilket 

jag tycker ser ut att beteendemässigt stämma även hos dessa fondkunder. Det syns att 

frekvensen av försäljningar inte skiljer sig markant i Kina- och Afrikafonden utan höll 

sig runt 55 procent. Rysslandsfonden uppvisar dock ett överraskande resultat där endast 

omkring 36 procent av alla försäljningstransaktioner skedde under krisåret 2008. Detta 

kan tänkas vara på grund av att många har sparat sen fonden startade och upplevt 

tidigare upp och nedgångar, vilket ledde till att de behöll modet att ha kvar andelar i 

fonden. Jag ser dock en risk att sparare kan halka efter, med andra ord att det tar mer 

än ett år innan kunden fattar ett beslut för att genomföra en transaktion. Men under det 

år när krisen väl inträffar, som under år 2008, uppstår inget direkt säljalarm för just 

denna urvalsgrupp. 
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Många valde även under perioden att i största utsträckning bibehålla automatiska 

månadssparande. Resultatet som framtagits påvisar förvånansvärt att tilltron till 

marknaden även kan skymtas i de månatliga avsättningarna. Grundtanken till att 

månadsspara i en fond är för att pricka in olika marknadslägen i förhoppning om att 

erhålla bättre avkastning under en längre tidsperiod. Dock var det ett annat mönster 

som framkom i Kinafonden. Den har under perioden varit volatil. Månadssparandet 

påvisade en kurva som påminde om engångsinsättningar. Jag tror detta kan bero på att 

ett generationsskifte mellan investerarna ägt rum då det främst är personer i kategori 

tre som genomförde fler transaktioner under år 2008 och fem som genomförde färre 

under samma period. Detta kan i säg betyda att just denna kundgrupp består av nya 

investerare som i praktiken har begränsad kunskap och vill testa på ett 

månadssparande, men ångrar sitt val fram och tillbaka på grund av förändringarna i 

marknaden. Det som utmärkte månadssparandet i Afrikafonden var att den kungrupp 

som överlag varit mest inaktiv faktiskt fått upp ögonen för denna fond , vilket är 19-31 

åringar på grund av att den fonden är så pass ny hände inget mer anmärkningsvärt än 

det.  

 

Att intresset för kinafonden ändå kunde finnas kvar trots krisen var ett faktum tror jag, 

liksom Gunnar Påhlson, kan bero på att stödpaketen blev ett faktum. Detta var positiva 

besked till marknaden och doften av möjligheten till god avkastning fanns i luften. Detta 

innebär i sin tur en indirekt indikator att även The Prospect Theory överensstämmer 

med fondsparande. Det vill säga när investerare skymtar potentiella vinster värderas 

risk högst och chansen att erhålla högre nytta genom det blir intressant trots stora 

kursnedgångar. Trots detta var kundgrupperna mellan 0-18 år och 31-50 år de som 

investerade flest gånger i kinafonden under nedgången år 2008 som i sin tur bidragit till 

det positiva nettotransaktionsflödet. Det kan till viss del bero av att den övre åldern 

investerade år sig själva i anslutning till sparandet till barnen.  

 

Rekommendationen att ha en sparhorisont på minst fem år och att kundgrupperna 

verkligen håller det kan motbevisas genom denna uppsats om graferna studeras mer 

ingående. Trots att uttagen hade stagnerat avspeglade uttagsfrekvensen ett beteende där 

fondandelsägarna plockade ut sin likvid trots att tillexempel Afrikafonden startade 

under 2006 och redan under år 2007 började kunderna sälja av. I och med detta anser 

jag att kunskapen hos gemene man gällande denna sparform måste bli bättre, med 
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tanke på att 99 procent av svenska befolkningen direkt eller indirekt äger fondandelar 

för att undvika att förlora kapital vid kommande kriser.  

 

6.2 Slutsats 
 

Min slutsats blir således att aktiviteten minskade under krisåret 2008. I Kinafonden var 

de yngre och medelålderskunderna mer intresserade för risk och valde istället att stanna 

kvar med sitt kapital och investera mer. Afrikafonden uppkom tyvärr under ett mindre 

lämpligt skede eftersom krisen kom efter bara två år på marknaden, vilket ledde till att 

inget större intresse uppstod från någon av åldersgrupperna mer än att 19-31 åringarna 

månadssparade mer i förhållande till de andra ålderskategorierna i denna fond. 

Rysslandsfonden var den mest populära tillväxtfond och i dennes popularitet fanns 

främst hos de äldre kundgrupperna. Helhetsmässigt syns det tydligt att intresset vid 

chansen till att erhålla potentiella vinster i goda marknadslägen är mycket intressant för 

kunder i alla åldrar, än under negativa perioder. Kapitalet som finns i dessa fonder är 

avsedda att brukas längre fram i tiden oberoende på hur gammal investeraren är, ändå 

handlas dessa fonder frekvent trots att två av tre fonder under år 2008 inte ens fyllt fem 

år. The Prospect Theory lika väl som Livscykelteorin kan därför även erkännas som 

lämpliga teorier gällande fondsparande, då de presenterar aspekten hur 

åldersgrupperna agerar samt att köp sker vid tillfällen då risken bortses till förmån för 

den största nyttan och vid försäljningar prioriteras nyttan bort om risken är för hög.  

 

Det mest anmärkningsvärda i undersökningen är upptäckten att Kinafonden hade ett 

positivt transaktionsflöde under år 2008. Det vill säga fler köpte i fonden än som sålde. 

Detta innebär att den generella synen och hypotesen gällande att folk köper vid uppgång 

och säljer vid nedgång kan förkastas gällande investerare i tillväxtmarknadsfonder hos 

denna utvalda aktör.  

 

 

 

  



42 

 

6.3 Framtida forskning 

Under arbetets gång har diverse avgränsningar ägt rum som kan ligga till grund för 

framtida forskning. Idag, år 2014, är marknaden fortfarande uppe på all time high 

nivåer och en vidare undersökning hur privatpersoner agerar nu jämfört under år 2007 

kan vara intressant. Även skillnader mellan könen i sparbeteendet skulle kunna 

undersökas i extrema marknadslägen, liksom en utvecklad studie hur sparandet är 

korrelerat till fondernas NAV-kurser.   
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