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TIPS

HAR DU KONTROLL ÖVER DINA PENSIONSPENGAR?
På Carnegie Privatbank kan du samla alla dina pensionsförsäkringar på ett ställe och få tillgång till ett team av marknadens bästa specialister. 
Carnegie har all kunskap du behöver under ett tak.
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ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

Maj 2012
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

Nr. 01

DIN PENSION

Annika Creutzer: Det är avgörande för pensionen att 
                                                                  ha ett arbete och arbeta så länge det går.

BÄSTA PENSIONEN
ÄR GOD HÄLSA

Viveca Wallén 
 Vrenning: 
Om projektet Trygga din 
ekonomiska framtid

Katrin 
Westling Palm:
Att jobba är ditt viktigaste 
pensionssparande

En samlad bild 
av din pension: 
Vi reder ut begreppen och 
vad de innebär för dig
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UTMANINGAR

Trygga din ekonomiska framtid!

Vi konsumenter behöver ta allt fl era privatekonomiska beslut. Det ställer 
krav på tid och kunskaper som vi ofta har svårt att leva upp till.  För att stärka 
 allmänhetens medvetenhet och förmåga har fl er  utbildningsprojekt startat.

U
tbudet av fi nan-
siella produk-
ter och tjäns-
ter förändras 
och  utvecklas 
ständigt. Sam-
tidigt läggs ett 

ökat  ansvar på finansmarkna-
dens  konsumenter när det gäl-
ler att hantera fi nansiella  frågor 
och ta beslut. Därför blir våra 
 privatekonomiska kunskaper och 
medvetenhet inom det  fi nansiella 
området allt viktigare. Undersök-
ningar visar att många konsumen-
ter har kunskapsbrister som tyd-
ligt påverkar deras hantering av 
till exempel sitt  pensionssparande 
inklusive tjänstepensionerna, svå-
righeter vid jämförelser av spar-
former liksom vid ränte- och kost-
nadsberäkning av lån. 

Detta är ett allvarligt problem 
– för  alla. Med ökad kunskap, mer 
information och en djupare för-
ståelse får både konsumenter och 
företag bättre förutsättningar att 
navigera rätt och undvika misstag 
på  fi nansmarknaden.

En av Finansinspektionens 
uppgifter är att stärka konsu-
menternas ställning på fi nans-
marknaden  genom att  initiera 
 privatekonomisk utbildning. 
 Detta sker via ett antal privat-
ekonomiska utbildningsprojekt 
för olika målgrupper – för elever i 
grundskolan och gymnasiet, för 
nyanlända som deltar i svenskun-
dervisningen för invandrare (sfi ) 
och för unga vuxna arbetslösa. 

Folkbildningsprojekt
Hösten 2010 bildades nätver-
ket Gilla Din Ekonomi där 

närmare 40 myndigheter, organi-
sationer och företag verkar för att 
sprida privatekonomisk utbild-
ning till allmänheten. Utbildning-
ar som  genomförs inom ramen för 
Gilla Din Ekonomi är oberoende 
och helt fri från kommersiella 
 intressen.

Inom ramen för Gilla Din Eko-
nomi har Finansinspektionen och 
Pensionsmyndigheten startat det 
privatekonomiska folkbildnings-
projektet Trygga din  ekonomiska 

framtid, som genomförs på arbets-
platser. Hösten 2011 startade våra 
utbildningar av  privatekonomiska 
vidareinformatörer. De utbildas in-
om områdena budget, betalningar, 
sparande, lån och  pensioner. 

Informatörerna ska i sin tur, 
själva eller med stöd av medlem-
mar i Gilla Din Ekonomi, infor-
mera på arbetsplatser runt om i 
landet. De vi hittills utbildat är 
fackliga ombudsmän från TCO:s 
medlemsförbund. Parallellt har 
vi även utbildat lärare på Folk-
universitetet över hela landet. 
 Därigenom får många företag i rol-
len som  arbetsgivare möjlighet att 
beställa utbildningsinsatser på ar-
betsplatserna för sina anställda. 
Arbetsgivarna kan på detta sätt 
hjälpa  anställda att ta hand om sin 
 privatekonomi på ett bättre sätt. 

Kostnadsfri vägledning
Vi vill med information och 
fortsatt utbildning råda bot 

på den osäkerhet och oförmåga 
som många konsumenter ger ut-
tryck för. Lösningen är fl er kunni-
ga, medvetna konsumenter som 
har tillgång till bra, oberoende 
hjälp och stöd på fi nansmarkna-
den . 

Vid sidan av de utbildnings-
projekt som löper, erbjuder de bå-
da konsumentbyråerna för bank 
och försäkring opartisk och kost-
nadsfri vägledning till alla kon-
sumenter.  Målet, en bättre plane-
rad  privatekonomi, behöver där-
för  inte alls vara särskilt svårt eller 
tidskrävande att uppnå. 

”Tycker du inte att den 
allmänna pensionen 
blir tillräcklig bör du 
överväga privat pen-
sionssparande som 
komplement.”

Carita Lindborg
Jurist vid 
Konsumenternas 
försäkringsbyrå

FOTO: PETER ODDSON

VI REKOMMENDERAR

SIDA 10

Allt du vill veta om fonder 12
Fondexperten Jonas Lindmark ger dig 
tips och råd om fonder.

Viveca Wallén Vrenning
Projektledare privatekonomisk  utbildning
Finansinspektionen konsumentenheten

Egen budget

1
Börja med att göra en bud-
get. Du hittar en användbar 

kalkyl på www.konsumentverket.
se/privatekonomi/ 

Sätt dig in

2
Ta dig tid att sätta dig in i 
hur mycket du kommer att 

få i pension. Jämför med din 
 nuvarande lön och din budget. 
Kommer dina kostnader att 
sjunka eller inte? Svaret avgör 
om du behöver spara privat till 
din pension.
Gå in på  www.minpension.se.

Var skeptisk

3
Var skeptisk, köp bara de 
 fi nansiella produkter och 

tjänster du förstår.

MINA BÄSTA TIPS
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Citera oss gärna, men ange källan.

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Vi får våra läsare att lyckas!

Kommer din Sverigeplacering slå börsen med 40 %?
Kommer din Sverigeplacering även ge avkastning när börsen går ner? 

Investera smart genom Mangold Fondkommissions Twin-Win produkter. 
Finns hos en rådgivare nära dig. 

Startvärde

Avkastning som 
överträffar börsen 
med 40 %

Avkastning 
ned till -50 %

Riskbarriär: 50 % 
av startkursen

Riskinformation
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 ■ Tolka villkor

 ■ Jämföra bank- och försäkringsprodukter

 ■ Gå vidare om du är missnöjd med ett beslut

 ■ Finansiella tjänster

 ■ Lagar och regler på området

 ■ Omprövningsmöjligheter

KONSUMENTERNAS WEBBPLATS GER DIG BESKED:

!
Läs mer 
på webben:

www.konsumenternas.se
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SÄNK SKATTEN PÅ  
PENSIONSINKOMSTER!
T rots vissa skattelättnader via grundavdrag 

föreligger stora skillnader i disponibel 
inkomst mellan löntagare och pensionärer. 
Medelinkomsten för pensionärer är ca 15 

000 kronor i månaden och på den inkomsten betalar 
pensionären 340 kronor mer i skatt än en löntagare 
med motsvarande inkomst. 

Pension är att se som uppskjuten lön och ska där-
för inte beskattas relativt sett hårdare. Pensionärer 
är generellt en ekonomiskt utsatt grupp som väl 
behöver skattelättnader. Dessutom medför dagens 

skeva beskattning en sänkt vilja att avsätta medel till 
framtida pension, något som ingen torde önska.
 
Den årliga kostnaden för att likställa beskattnin-
gen med vad som gäller för löntagare kan beräknas 
till 7-8 miljarder kronor. Beloppet motsvarar bara en 
halv procent av statsbudgetens utgifter och ryms 
väl inom ramen för den årliga ökningen av statens 
inkomster. 

Det finns inte heller något politiskt hinder för 
sänkt skatt på pensionsinkomst. Detta är en av de få 

skattefrågor där alla partier i riksdagen är överens 
om färdriktningen. Istället för att blockera varandras 
tekniska lösningar borde partierna därför kunna enas 
om en skattesänkning för pensionsinkomster som 
ger pensionärerna samma skattesänkning som de 
som arbetar.

Likvärdig beskattning av pension och lön är 
 önskvärd, politiskt möjlig och kan ske utan att stats-
finanserna äventyras. 

www.skattebetalarna.se/pension

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för god hushållning med skattemedel,  
låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga.

Vill du också sova gott 
om nätterna?
Med 11 år utan förlust och en genomsnittlig avkastning om 
närmare 7 % sover våra fondandelsägare gott år efter år.

AVKASTNING SEDAN START +100,65 %.  

ÅRSVIS AVKASTNING SEDAN START  2001 +3,26  |  2002 +5,18    
2003 +12,01  |  2004 +9,64  |  2005 +1,20  |  2006 +2,74  |  2007 +5,47   
2008 +7,32  | 2009 +11,79  |  2010 +7,06  |  2011 +3,87  |  2012 +2,82     

FÖRVALTAT KAPITAL  2001: 300 mkr  |  2005: 1 000 mkr     
2010: 2 000 mkr  |  2011: 3 000 mkr.

Utsedd till ÅRETS HEDGEFOND 2009 och 2010. Nominerad till 
ÅRETS HEDGEFOND 2011.*

Du investerar i Excalibur Värdepappersfond via Avanza Bank och 
Nordnet eller direkt via oss vid större poster. 

Läs mer på www.excalfond.se.

08-599 295 10 | info@excalfond.se | www.excalfond.se

* Årets Hedgefond utses en gång om året av Privata Affärer. 

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. En investerare i 
fonden kan få se sin placering både öka och minska i värde och det är inte säkert att 
en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Försäkrad i Bliwa?
Då har du antagligen en  arbets  givare  
som bryr sig om din trygghet och hälsa. 

Bliwas kunder är företag som värde sätter 
grupp försäkringar och ser det som ett  viktigt 
mervärde för anställda. De inser också 
 värdet av ett hälsosamt arbetsliv. Vårt jobb 
är att ta fram bra liv-, sjuk-, olycksfalls-, 
barn- och sjukvårds försäkringar och  
stödja våra kunders hälsoarbete.  
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NYHETER

Är du lik personen som sitter i bilen bredvid?                                                     
Kanske på något vis men på det stora hela är ni nog ganska olika.

Olika arbete, olika familjeförhållanden. Olika behov. 

Aldrig tidigare har ansvaret kring vår pension vilat så tungt i våra egna händer. Det är viktigt att veta vilka val du kan göra 

för att sörja för din egen framtid, din hälsa och din familj. 

Hur ser det ut omkring dig? Vet du om Ica har godare mjölk när du alltid handlar på Coop? Och resten av varorna i 

kundvagnen, finns de mer prisvärda någon annanstans? Har du tid och råd att åka till olika butiker för att hitta de bästa 

varorna? Tänk om någon kunde göra det åt dig!  Factor säljer varken mjölk, smör eller bröd men kan hjälpa dig se till att 

det finns på ditt bord även när du blir pensionär. Factor är den  personliga försäkringsrådgivaren med lång  erfarenhet 

inom liv- och pensionsförsäkring, nationellt och internationellt. 

Under tillsyn av Finansinspektionen, oberoende av försäkringsbolagen, skräddarsyr vi tjänstepensionslösningar. 

 Rådgivning tillhandahålls varje anställd hos våra kundföretag där även möjlighet till översyn av individens privata 

sparande och placeringar erbjuds. Genom löpande kontakter bygger vi trygghet och förtroende. Kunden kan vara säker på 

att försäkringsskyddet alltid är rätt anpassat utan dolda avgifter.  Livet är föränderligt, rådgivning har aldrig varit viktigare.

“En riktigt bra försäkringsförmedlare tänker efter. Fast före.”
Factor Insurance Brokers AB, Grev Turegatan 14, Stockholm. Kontakta Eva Felldin 08-637 87 06 eller eva.felldin@factor.se

EN SAMLAD BILD 

Den samlade pensionen brukar redovi-
sas i en pensionspyramid för att du på 

ett överskådligt sätt ska få kontroll över de 
olika delarna i din pension. Den allmänna, 
statliga pensionen är basen medan tjänste-
pensionen betalas in av arbetsgivaren och 
baseras på din lön. Beroende på vilken situa-
tion du har, varierar det hur stora de olika 
 delarna är i ditt pensionssparande. Har du ett 
sparande från alla delar omfattas du av hela 
pensionspyramiden. Det privata pensions-
sparandet, högst upp i pyramiden, 
 bestämmer du själv om du vill satsa i.    De 
pengarna satsar du från den egna plånboken.

Pensionspyramiden

Det är många aspekter som påverkar 
hur stor pension du får. Det är främst 

din lön som ligger till grund för hur stor 
 pensionen blir. Det är också viktigt att tänka 
på att ju längre du håller dig frisk och orkar 
arbeta desto mer får du i pension. Även yttre 
faktorer kan påverka pensionen: Den ekono-
miska situationen i Sverige, löneutveckling-
en och hur du har valt att satsa dina pengar. 
Den genomsnittliga livslängden spelar också 
roll för hur stor pensionen blir.

Hur vet jag hur mycket jag 
kommer få i pension?

Alla inkomster som du betalar skatt för är pensions-
grundande med några  undantag: kapitalinkomster, 

till exempel ränteinkomster och pensioner. Det är därmed 
pensionsgrundande med lön men också med sjukpen-
ning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och olika 
aktivitetsstöd. För dig som blir erbjuden förtidspension är 
den inte pensionsgrundande i den allmänna pensionen. 
För att få tillgodoräkna sig  pensionsrätter krävs en in-
komst överstigande cirka 18 620 kr år 2012 (42,3 procent av 
prisbasbeloppet), det vill säga grundavdraget för skatt-
skyldighet. Gör man det får man  pensionsrätter beräknat 
från första kronan. Det är alltså inte ett grundavdrag utan 
ett tröskelvärde. 

Vad ger rätt till pension?

Fråga: Vilka delar består min pension av och vad 
 innebär de olika delarna?
Svar: Din pension består av en allmän pension, 
en tjänstepension och ett frivilligt privat  sparande. 
Vi reder ut begreppen och vad de innebär för dig.

1. Den allmänna  pensionen

Den allmänna pensionen består av  inkomstpension och premiepension. När du arbetar betalas en 
avgift in till din  allmänna pension. Avgiften motsvarar 18,5 procent av din lön (varav du står för 7 

procent, arbetsgivaren för resten). Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande 
mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Den inkomstpension som du får är grundad på den 
inkomst du har och  baseras på de pensionsrätter du har tjänat in. Den andra delen – premiepensionen, 
är  inkomstgrundad och du kan själv välja hur du vill placera pengarna i premiepensionen. Hur stor 
premiepensionen blir beror på hur mycket som har betalats in och hur dina  placeringsalternativ har 
utvecklats. Den som har haft låg eller ingen inkomst får en garantipension. För att få garantipension 
ska du ha varit bosatt i Sverige i 40 år och den kan inte tas ut förrän vid 65 års ålder. Hur mycket pengar 
du får i garantipensionen beror på när du är född och om och hur mycket du har arbetat. Det fi nns klar-
görande information i det orange kuvertet eller på  pensionsmyndigheten.se

2. Tjänstepensionen
Tjänstepensionen är viktig, dels därför att den betalas in av 
 arbetsgivaren, dels därför att du själv kan vara med och påverka 

hur den förvaltas. För dig med kollektivavtalad tjänstepension, så 
 kallad avtalspension, betalar arbetsgivaren in pengar varje månad 
som är baserad på din lön. Tjänstepensionerna ser olika ut för olika 
grupper, men för de fl esta anställda är pensionsavgiften 3,9 till 4,5 pro-
cent av lönen. Tjänstepension tjänar du in på hela din lön, oavsett hur 
hög den är. För dig som inte har en arbetsgivare som  betalar in tjänste-
pension eller för dig som driver ett eget företag är det viktigt att själv-
kompensera att du inte har tjänstepension. Tjänstepensionens delar 
består av ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Har du 
 jobbat inom olika områden kan du ha fl er än en tjänstepension. 
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 AV DIN PENSION
För dig som vill komplettera inkomstförsäkringen och tjänstepensionen 
fi nns det många möjligheter att spara privat, ur den egna plånboken. Det 

fi nns i dagsläget många  aktörer som erbjuder privat förvaltning, och som har 
många tips och idéer på hur de på bästa sätt ska förvalta dina pengar. Kom ihåg att 
ett privat sparande är dina privata pengar och att du bör inhämta information från 
många olika aktörer  innan du bestämmer dig. 

3. Det privata sparandet

För dig som vill veta mer om hur din 
pensionssituation ser ut kan du titta i 

den sammanställning som fi nns i det orange 
kuvertet. Där ser du också en upp-

skattning över hur mycket du 
kommer att få när du går i pension. 

Det är ett enkelt och bra verktyg 
där du som pensionstagare får rätt 

information om din situation och 
som gör att du kan förändra din 

 situation om du vill och kan det.

Det orange kuvertet
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Sveriges Pensionärers 
Riksförbund

Bra pensioner och rättvisa skatter
är ett måste och

 bristerna i dagens äldrevård
angår alla, även yngre

Du behövs!

Kontakta oss:  
08-702 28 80   kansli@sprf.se

www.sprf.se

    

                  
 

                            Pusselbiten som saknas? 

 
Vi tillhandahåller administration och 
rådgivningstjänster inom försäkring. 

  Philipsson & Partner AB                        
 SOLNA BUSINESS PARK         
 Tel. 08-226030           
 www.philipssonpartner.se 
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INSPIRATION

Så väljer du rätt 
försäkringsrådgivare 

EN BRA FÖRSÄKRINGS-
RÅDGIVARE tar in en fullmakt, gör 
ett utredningsjobb  vilket  resulterar 
i en försäkringssammanställning
FOTO: THINKSTOCK 

Björn Amb har arbetat som försäk-
ringsrådgivare i många år och är 
noga med att göra skillnad mellan 
å ena sidan sin egen yrkeskategori 
och å andra sidan investeringsråd-

givare. För en lekman är det enligt 
honom svårt men viktigt att veta 
vilken typ av rådgivare det är man 
träff ar.

”Fel och orättvist”
– Det fi nns rådgivare som inte är 
försäkringsförmedlare utan som 
enbart jobbar med placeringar via 
en försäkring, så kallade investe-
ringsrådgivare, vilket är en helt 
annan yrkeskategori som omfattas 
av helt andra regler. Vissa av dessa 
rådgivare lever ibland i en gråzon. 
Att vi förväxlas med dem är fel och 
orättvist, säger Björn Amb.

Försäkringsrådgivare  jobbar 
i  huvudsak med  försäkringar; 
 individens trygghetspaket, men 
kommer  ibland också in på 
 placeringsområdet.

– Skillnaden kan vara svår för en 
kund att förstå och jag kan tycka 
att det här fi nns brist i lagstift-
ningen; otydligheten leder lätt till 
ett svagt konsumentskydd. 

Björn Amb förklarar att en bra 
 försäkringsrådgivare tar in en 
fullmakt, gör ett utredningsjobb 
vilket resulterar i en försäkrings-
sammanställning där det framgår 
vad kunden har för försäkrings-
situation, vilka brister som fi nns 
och ett förslag på lösning. Huvud-
målet är att skapa en trygghets zon 
för individen och dennes  familj, 
både vid sjukdom och  dödsfall.

För Björn Amb handlar försäk-
ringsförmedlarens yrke i mångt 
och mycket om att bygga lång-
variga relationer med kunder. Han 
jämför med exempelvis relationen 
med en husläkare.

– En husläkare kan din familjs 
situation. Man behöver inte dra 
sin livshistoria varje gång man 
kommer dit. Försäkringsförmed-
ling bygger också på det. Att byg-
ga  relationer är en mycket viktig 
 faktor.  

Han betonar också vikten av 
tydlig kommunikation:

– Om jag inte kan förklara för dig 
vad du har för risker och  vilka 
 möjligheter du har att täcka de 
risk erna, då kan du heller inte fatta 
rätt beslut.

Avser man att skaff a en långsik-
tig relation med sin försäkrings-
förmedlare så bör man vara väldigt 
noggrann under upphandlingen 
och ta reda på vilka tjänster man får.

– Får man ett erbjudande på 
 placering eller skatteupplägg som 
 låter fantastiskt bra så ska man 
ändå inte skriva på det direkt. Jag 
skulle först titta efter alternativ 
och ta referenser från bekanta och 
kollegor om de har försäkringsråd-
givare som de är nöjda med.

Behovet av försäkringsrådgiv-
ning menar Björn Amb är lika stort 
i dag som tidigare, om inte större, 
eftersom staten inte erbjuder sam-
ma trygghetspaketet som tidigare.

 ■ Fråga: Det fi nns olika typer 
av rådgivare när det gäller för-
säkringar. Hur väljer man rätt? 

 ■ Svar: Känna till skillnaden 
mellan försäkringsrådgivare  
och investeringsrådgivare, 
 vilket är en helt annan yrkes-
kategori.

KRISTIAN TIGER

redaktionen@mediaplanet.com

SÅ LYCKAS DU

FÖRSÄKRINGAR

Björn Amb
Försäkrings-
rådgivare.

FOTO: PETER ODDSON

KRISTIAN TIGER

redaktionen@mediaplanet.com

TIPS

Långsiktig relation med rådgivaren

1
Skaff a en långsiktig relation med en försäk-
ringsrådgivare. Genom en långvarig relation 

kan  denne få en bra bild av just dina behov och ordna 
en försäkringslösning som passar just dig.

Var noggrann med vad som erbjuds

2
Ta reda på vad rådgivaren verkligen erbjuder. 
Han dlar det om att bara placera pengar så är det 

inte en försäkringsrådgivare utan en investerare. 
 Denne måste vara knuten till värdepappersbolag 
och omfattas av annan lagstiftning än försäkrings-
rådgivare. Utger sig denne för att vara försäkrings-
rådgivare (men bara jobbar med placeringsfrågor) så 
skyddas man inte alltid av ansvars försäkringen. 

Leta efter en god kommunikatör

3
En försäkringsrådgivare ska kunna erbjuda dig 
och din familj en bra trygghetszon, men också 

vara en god kommunikatör i den meningen att den-
ne måste kunna beskriva vad han erbjuder och vilka 
 alternativ du har att välja mellan.

Ta referenser

4
Ta referenser.  Utnytttja ditt  nätverk och prata 
med kollegor och bekanta och fråga om de kan 

rekommendera en bra  försäkringsrådgivare.  Det 
fi nns alltid någon som har erfarenheter inom ämnet.

Premiepensionen grundas på 
inkomsten och på pensionsrät-
ter i premiepensionssystemet. 
Hur mycket som betalas in och 
hur det går för de fonder som 
man valt avgör premiepensio-
nens storlek. Den här delen av 
den allmänna pensionen kan 
man själv påverka genom de val 
man gör då man placerar sina 
pengar. Av den totala pensionen 
utgör dock premiepensionen en 
mindre del. 

Den som inte gör ett aktivt 
val när det gäller premiepensio-
nen får denna del av pensionen 
förvaltade av staten genom AP7. 
Vill man själv mer aktivt påver-
ka placeringen av premiepen-
sionen kan man ta hjälp av pen-
sionsrådgivare. 

I kontakten med pensionsråd-
givare är det viktigt att det råder 
en tydlighet i dialogen. Vad man 
får hjälp med och vad som er-
bjuds måste vara glasklart. Man 
bör be om så mycket informa-
tion som möjligt beträff ande ex-
empelvis risker och avgifter. En 
seriös pensionsrådgivare ska in-
te ha problem att tydligt redogö-
ra för detta. 

Enligt konsumentverket kan 
det vara svårt att veta om en te-
lefonförsäljare som ringer och 
erbjuder pensionsrådgivning är 
seriös. Därför manas till försik-
tighet och en lista med tre tips 
fi nns:

 ■  Man ska inte säga ja till 
 något man inte vill ha. 

 ■  Man bör inte be om 
mer  information om man 
inte vet att man kan lita 
på säljaren. 

 ■ Det gäller att vara tyd-
lig med vad man säger. 
Ska företaget bevisa att 
man sagt ja till ett  avtal 
krävs exempelvis en 
 bandinspelning. 

RÅDGIVNING

Välj en seriös 
pensionsrådgivare

En del av den  allmänna 
pensionen utgörs av 
premiepensionen. 2,5 
 procent av en persons lön 
och andra  ersättningar 
som är skattepliktiga 
 avsätts till den här delen 
av pensionen. 

KRISTIAN TIGER

redaktionen@mediaplanet.com
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Hjerta består av 300 oberoende 
förmedlare av försäkrings- och 
�����������	�
������������
kunder över hela Sverige. 
Många  av medlemmarna är 
erfarna rådgivare med djupa 
rötter i den lokala myllan och 
har ofta bedrivit verksamheten 
på egen hand under många år.

- Poängen med Hjerta är att vi 
kunnat förena den självständige 
entreprenörens frihet och lokala 
förankringen med de muskler 
som krävs i form av IT-stöd 
och tyngd i förhandlingar med 
�����
����������������

����
berättar Robert Edberg.

Den typiska Hjertakunden är 
en småföretagare i en mellan-
stor stad. 

– Ofta är det den klassiska 
 entreprenören. De jobbar sten-
hårt och månar om de egna 
medarbetarnas och familjens 
trygghet för framtiden. Men 
de har varken tid eller ork att 
sätta sig in i snåriga pensions- 
������
���
��	��
�	�
����	
�
Robert Edberg. Han ser tre 
trender som ökat behovet av 
förmedlare av  Hjertas typ:

Valfrihetsrevolutionen 
��������������
�������
��������
�-
re val. Inte minst på den ekono-
miska arenan där utvecklingen 
går mot ett allt mer svåröver-
skådligt utbud av allt mer kom-
plexa tjänster och produkter. 
Det är lätt att i en tidspressad 

vardag ge efter för lusten att 
rycka på axlarna och ägna sig 
åt något trevligare. Men det kan 
bli dyrt och otryggt.

Elefantparaden
Den som söker råd upptäck-
er snart att marknaden för 
��
���
��	�
���������������
produkter domineras av ett 
fåtal giganter. De rådgivare 
kunden möter har ofta som 
främsta mål att sälja så mycket 
som möjligt av de lönsamma 
standardprodukterna i den 
egna portföljen.

Nytänkande
Även för branschen är mångfal-
den viktig. Med många alterna-

tiv och aktörer garanteras inno-
vationskraft och fokus på den 
nytta som skapas för kunderna. 
Långsiktigt är det avgörande 
för branschens livskraft och 
legitimitet att den utvecklar 
och ständigt omprövar sin roll i 
samhället. 

I det sammanhanget har 
Hjerta en unik position och ett 
viktigt uppdrag enligt Robert 
Edberg:

– Man kan kalla oss för ekono-
miska husläkare på grund 
av närheten och engage-
manget. Men husläkare som 
har det  stora sjukhusets alla 
avancerade verktyg och 
preparat  med i portföljen till 
kundmötet. 

Hjerta är Sveriges största oberoende försäkringsförmedlare och vill erbjuda 
sina kunder närhet i kombination med marknadens vassaste produkter.
– Våra förmedlare möter kunderna i kön på ICA eller vid idrottsplatsen. Det 

är en relation som bygger på förtroende och ömsesidig respekt, säger Robert 
Edberg vid Hjerta.

Ekonomisk  
husläkare med Hjerta

FÖRMEDLARE MED HJERTA: På en marknad dominerad av 
stordrift och standardprodukter erbjuder förmedlarna på Hjerta 
relationer och lokal förankring.

MAN MED ETT UPPDRAG: Vi ser oss som en partner till hårt 
 arbetande småföretag och privatpersoner. Ryggraden i vår ekonomi 
med lite tid, men stort behov av goda och oberoende råd..., säger 
Robert Edberg vid Hjerta.

Vad krävs av en bra förmedlare?
”Att kunna vara rådgivare på min sida och sätta ihop komplexa 
smakfulla helhetslösningar, snarare än att bara förmedla produk-
ter. Naturligtvis är den personliga relationen viktig. Jag känner 
att jag alltid kan lita på Björn på Hjerta, och följer oftast hans 
 rekommendationer.”  
 Peter Berglund, IT-företagare

DÄRFÖR ÄR JAG HJERTAKUND”För att utbudet av pensions lösningar 
och försäkringar är en oöverskådlig 
djungel. Jag har vare sig tid eller 
lust att lägga ned all den tid som 
krävs för att ta rätt beslut. Men det 
är viktiga saker som kan få stora 
 konsekvenser för tryggheten och den 
framtida ekonomin. Därför behövs bra 
 oberoende rådgivare.”
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Fråga: Hur kan jag spara klokt och på bästa sätt säkra att jag 
har pengar när jag går i pension?
Svar: Ett klokt sparande är en kombination av god hälsa och en 
bra tjänstepension. 

Annika Creutzer är ekonomijournalist, 
opinionsbildare och egenföretagare. Med 
sig i bagaget har hon en examen i natio-
nalekonomi, erfarenhet som privateko-
nom från Skandiabanken och många år 
som ekonomijournalist och chefredak-
tör på Privata Aff ärer och Pengar24.

Ämnen som svensk ekonomi, sparande 
och pensioner engagerar henne mycket. 
Ett av Annikas viktigaste råd till männis-
kor som funderar över sitt sparande är att 
sköta sin hälsa och ha en bra arbetsmiljö 
så att man orkar och kan arbeta fram till 
pension.

 – Det är avgörande för pensionen att ha 
ett arbete och arbeta så länge det går. Det 
gör stor skillnad för pensionen om du or-
kar arbeta fram till 60 eller fram till 67 års 
ålder,  säger hon. 

Kollektivavtal
En god hälsa och ork att arbeta länge är 
något Annika ständigt återkommer till. 
Ju fl er arbetande år, desto fl er år av lön 
och tjänstepension. Och tjänstepensio-
nen är viktig. Annika påminner om hur 
viktigt det är att ha koll på tjänstepen-
sionen,  som till skillnad från ett privat-
pensionssparande betalas in av arbets-
givaren och inte kommer från den egna 
plånboken. 

– Välj en arbetsgivare med kollektiv-
avtal eller annan pensionslösning.  Om 
företaget inte kan betala in pension bör 
du kompenseras med högre lön, säger 
Annika.

Lyssna på olika rådgivare
De pengar som sätts av i tjänstepen-
sion kan du själv som anställd vara med 
och påverka. -För anställda med hög lön 
kan det handla om tiotusentals kronor 
i tjänstepension varje månad. Som an-
ställd bör du sätta dig in i hur du kan pla-
cera din tjänstepension, säger Annika, 
och tycker att både arbetsgivare och fack 
kan bli bättre på att informera om tjän-
stepensionerna.

– Jag brukar påminna arbetsgivarna 
om att de borde skryta i sina platsannon-
ser och bli tydligare med vad tjänstepen-
sionen innebär för den anställde, säger 
hon. 

För den som funderar på att komplette-
ra sitt sparande med ett privat pensions-
sparande upplyser Annika om hur viktigt 
det är att ta reda på så mycket informa-
tion som möjligt från många olika aktö-

Pensionssparande är god 
hälsa och tjänstepension

 LOUISE HARVIG OLSMAR

redaktionen@mediaplanet.com

TJÄNSTEPENSION

STOCKHOLM

INSPIRATION

 ■ Det viktigaste pensions-
sparandet är hälsan, vad 
 menar du?
– Det kostar mycket om kroppen 
inte orkar arbeta. En bra hälsa gör 
att du själv kan välja hur länge 
och hur mycket du vill arbeta. Det 
är stor skillnad på att orka arbe-
ta fram till 67 års ålder eller läng-
re än att sluta arbeta vid 60. Det 

FRÅGOR & SVAR

PROFIL

Annika 
Creutzer 

 ■ Yrke: Eko-
nomijourna-
list, opinions-
bildare och 
egenföreta-
gare. 

 ■ Bakgrund 
Hon har ett 
mycket gedi-
get kunnande 
inom svensk 
 ekonomi och 
är känd som 
en tongivande 
röst på om-
rådet. Annika 
har  tidigare 
 arbetat som 
privatekonom 
på Skandia-
banken,  varit 
ekonomijour-
nalist och 
chefredakttör  
på Privata 
 Affärer och 
Pengar24. 

rer innan man bestämmer sig. Enligt An-
nika är det var och ens unika ekonomis-
ka situation som avgör hur var och en 
ska spara. 

– Det finns ekonomiska intressen 
i branschen att göra pensionsfrågan 
krånglig. Att välja vilken pensionslös-
ning som passar dig är inte svårare än 
andra val du gör. Det kan vara värdefullt 
att lyssna på olika rådgivare, men ta in 
information från många olika aktörer 
och inte bara en. Ta dig tid att förstå vad 
de menar och låt dig inte övertygas om 
något du inte vill. Och kom ihåg att räk-
na på det, det är lätt att avgifterna äter 
upp avkastningen,  säger Annika. 

Ungdomsarbetslösheten
Avslutningsvis menar Annika, är det av-
görande för pensionsfrågan att svensk 
ekonomi sköts. I det sammanhanget är 
det viktigt att komma tillrätta med ung-
domsarbetslösheten. 

– Vi har alla ett ansvar och är en del i 
en helhet. Tillsammans måste vi hjälpas 
åt att komma på lösningar för att få fl er i 
arbete. I det allmänna pensionssystemet 
är det de som arbetar i dag som betalar 
för dem som är pensionärer. På samma 
sätt ska ungdomarna betala för morgon-
dagens pensionärer. 

”Det är  avgöran      de     
för pensionen att 
ha ett arbete”

SE UPP MED 
AVGIFTERNA

2
TIPS
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1
Få grepp om din pension, ta 
reda på hur mycket du har 

sparat och vad du förväntas få i 
pension. När du har all informa-
tion om din pension är det bra 
att börja fundera på hur du ska 
göra för att eventuellt höja din 
pension.

2
Låt inte andra styra om du 
ska ha ett avdragsgillt pri-

vat pensionssparande eller inte. 
När pengarna betalas ut beskat-
tas de som lön och det kan till 
exempel göra att du får sämre 
bostadsbidrag som pensionär. 
Betalar du bara kommunal skatt 
kan annat sparande vara bättre. 

3
Spara aldrig i något som du 
inte förstår. Ju krångligare 

en sparprodukt är desto dyrare 
brukar den vara. Välj en risknivå 
du är bekväm med. Alltför hög 
risk kan göra att du förlorar 
mycket av ditt pensionskapital, 
alltför låg risk kan göra att det 
inte växer. 

4
Lär dig räkna procent på 
procent. Det är viktigt att 

känna till hur kostnaderna kan 
urholka ditt pensionssparande. 

5
Välj rätt arbetsgivare om du 
kan så att du får en kollek-

tivavtalad tjänstepension eller 
annan pensionslösning. Om inte, 
bör du kompenseras med högre 
lön så att du själv kan pensions-
spara.

innebär att det är viktigt för pen-
sionen att vara noga med arbets-
miljön och säga ifrån på jobbet när 
du vill förändra något. Fundera 
längs vägen på vad du mår bra av 
och motionera. 

 ■ Du talar om vikten av en bra 
tjänstepension, vad innebär 
det?
– Det viktigaste valet du gör är va-

let av arbetsgivare. Om du kan 
välja – arbeta där det fi nns kol-
lektivavtalad tjänstepension. Om 
det inte fi nns, fråga efter en an-
nan pensionslösning. Om det inte 
fi nns någon pensionslösning alls 
bör du få högre lön så att du själv 
kan pensionsspara. I vissa fall kan 
du pensionsspara mer än taket 
som är på 12 000 kr. Kom ihåg att 

du som anställd kan påverka place-
ringen av din tjänstepension. Du 
har mycket att vinna på att vara 
engagerad i din pension!

ANNIKAS BÄSTA TIPS
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FOTO: THINKSTOCK

 LOUISE HARVIG OLSMAR

redaktionen@mediaplanet.com

Rhenman Healthcare Equity L/S – rankad #1 
bland mer än 75 globala aktiehedgefonder i 
facktidskriften Eurohedge (Feb 2012)

Rhenman Healthcare Equity L/S är en absolutavkastande, global 

sektorspecialistfond med vetenskaplig fokus på börsnoterade 

hälso- och sjukvårdsbolag

Därför ska du investera i Rhenman Healthcare Equity L/S:
1. Hälso- och sjukvårdssektorn antas uppvisa högre vinsttillväxt än     

den breda aktiemarknaden på såväl kort, medellång och lång sikt

2. Tillväxten är stabil - den drivs av många faktorer

3. Emerging markets är en viktig del av tillväxten

4. Fonden fokuserar på snabbväxande bolag

5. Företagsvärderingarna är attraktiva

Rhenman Healthcare Equity L/S är inriktad på läkemedel, 

medicinsk teknik, bioteknik och vård. Fonden är unik i det att den 

får support av ett vetenskapligt råd av världsklass som dessu-

tom har ett brett nätverk av framstående vetenskapsmän och 

experter vid flera erkända institutioner över hela världen, däribland 

 Karolinska Institutet.

För mer information, vänligen besök www.rhepa.com eller ring 08 - 459 88 80

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen

Undvik 
obehagliga 

överraskningar!

DET FINNS EKONOMISKA
intressen i branchen att  göra 
pensionsfrågan krånglig, 
 säger Annika
FOTO: EMELIE PALMCRANTZ 



10  ·  MAJ 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

– Du bör först ta reda på hur myck-
et du får i allmän pension, det vill 
säga inkomstpension och pre-
miepension, vilket du hittar i det 
orangea kuvertet som alla verkli-
gen ska ta del av. Det säger Carita 
Lindborg, jurist vid Konsumen-
ternas försäkringsbyrå, som ger 
allmänheten råd i pensionsfrågor.

–  Du bör dessutom ta reda på 
vad du får i tjänstepension, den 
som betalats in av arbetsgivaren.
En bra källa till kunskap om hela 
pensionsläget är att gå in på www.
minpension.se

–  Där får man enkelt och kost-
nadsfritt en samlad bild av  hela 
pensionen – allmän pension, tjäns-
tepension och privat pensions-
försäkring, säger Carita Lindborg. 
Det är enkelt att beställa en inlogg-
ningskod.

Hennes råd i övrigt är att regel-
bundet se över pensionens utveck-
ling, precis som man varje år gör 
sin deklaration och då och då ser 
över sina bolån.

– Den allmänna pensionen 
och tjänstepensionen brukar ge 
 ungefär 65 procent av den slutlön 
du har. Är du inte nöjd med det gäl-
ler det att fundera över hur situa-
tionen kan förbättras.

– Man kan spara till pensionen 
på olika sätt – avdragsgillt pen-
sionssparande i privat pensions-
försäkring eller IPS, amortera på 
lån eller spara i fonder eller på 
bankkonto. Försök att sprida din 
risk.

 Pensionssparande i privat 

 pensionsförsäkring är avdragsgillt 
upp till 12 000 kronor per år. Det är 
ett långsiktigt sparande. Pengarna 
är låsta och kan tas ut först vid 55 
års ålder. Kortaste utbetalnings-

tiden är fem år. Det privata pen-
sionssparandet är också belastat 
med diverse avgifter. När det faller 
ut betalar man också skatt.
Det är viktigt att jämföra avgifter 

mellan olika pensionsförsäkring-
ar. En avgift på pensionskapitalet 
på 0,75 procent kanske inte ser så 
stor ut, men på lång sikt blir det 
stora pengar. På www.konsumen-
ternas.se kan du enkelt jämföra 
försäkringsbolagens avgifter.

Jämför olika försäkringar
–  Jämför också försäkringsbola-
gens utbetalningsmodell (livs-
längdsantaganden och prog-
nosränta), liksom avkastningen 
 historiskt, även om det inte är nå-
gon garanti för framtiden.

Carita Lindborg tycker också det 
är viktigt att fundera över återbe-
talningsskydd och efterlevande-
skydd, så att inte pengarna går för-
lorade om den försäkrade avlider 
i förtid, liksom möjlighet till pre-
miebefrielse i händelse av långva-
rig sjukdom.

Med individuellt pensionsspa-
rande, IPS, sparar man i bank eller 
värdepappersbolag. IPS är inte en 
försäkring och har ingen garante-
rad avkastning. Endast värdet på 
sparandet utbetalas till efterlevan-
de vid dödsfall.

– Det är mycket att sätta sig in 
i, men det är viktigt att ha intres-
se för pensionen, verkligen se den 
som en lön som du ska leva på som 
pensionär och lära sig att ta del av 
informationen.

Avsätt till tjänstepension
– Som egenföretagare eller  privat 
anställd utan kollektivavtal är 
det viktigt att avsätta pengar för 
en tjänstepension eller göra upp 
med arbetsgivaren om avsätt-
ningar. Den som driver eget bör 
tar ut lön för att få allmän pensi-
on. En anställd som omfattas av 
kollektivavtal har automatiskt en 
 tjänstepension och behöver inte 
tänka på det.

Pensionen – lönen du ska leva på

NYHETER

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com
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PENSIONSPLACERING

Viktigt placera
pensionen på
medvetet sätt
61 procent av  svenskarna 
har ingen eller  mycket 
liten kontroll på sin 
 pension. 

– I vårt nuvarande pensions-
system får vi pension i form av 
 premier varje år under hela vår 
yrkesverksamma tid, det gäller 
såväl premiepension som tjäns-
tepension. Placeringen av dessa 
premier avgör storleken på vår 
pension, berättar Bo Bjerkhede, 
expert på pensioner. 

Helt avgörande
Avkastning och kostnader på 
pensionskapitalet kommer att 
bli helt avgörande för såväl pen-
sionsnivå som pensionsålder i 
framtiden. Två procent skillnad 
i avkastning, alternativt i kost-
nader, över 20 år ger 50 procent 
skillnad i pensionsutfall.

Skapar engagemang
Det är arbetsgivaren som har 
störst möjlighet att nå individen 
och även har intresse av att de 
anställda får en tillräckligt bra 
pension.

Ett tips är att arbetsgivaren 
ger information och verktyg för 
att skapa engagemang och med-
vetenhet som stöd för aktiva 
pensionsval hos sina anställda. 

MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

 ■ Fråga: Vad ska man som 
konsument tänka på när det 
gäller pensionssparande?

 ■ Svar: Tycker du inte att 
den allmänna pensionen blir 
tillräcklig bör du överväga 
 privat pensionssparande som 
 komplement.

PROFIL

Carita Lindborg
Ålder: 48
Funktion: Jurist vid Konsumen-
ternas försäkringsbyrå
Familj: Man och en 15-årig son-
Bor: Stockholm 

Intressen: Familj, vänner, 
 vardagsmotion och resor
Eget försäkringsskydd: 
”Är nog litet yrkesskadad. 
Har de försäkringar jag tycker 
behövs”.   

FAKTA

 ■ Din totala pension kan ut-
ökas genom sparande i en 
 privat pensionsförsäkring  eller 
i individuellt pensions sparande 
(IPS). Premier för  privat 
 pensionssparande kan dras av 
med upp till 12 000 kronor per 
år. När pensionen betalas ut 
betalar du  inkomstskatt.

 ■ Pensionssparandet kan 
 placeras i traditionellt förvaltad 
pensionsförsäkring, där försäk-
ringsbolaget placerar pengar-
na, i en fondförsäkring, där du 
själv väljer fonder eller i indivi-
duellt pensionssparande (IPS), 
där du kan placera pengarna i 
fonder, aktier, andra värdepap-
per eller på bankkonto.

 ■ IPS ger inte garanterad 
 avkastning som traditionellt 
 förvaltad försäkring.

 ■ IPS ger större valfrihet att 
 välja hur pengarna ska förval-
tas.

 ■ IPS är inte en försäkring. 
 Bara värdet av sparandet ut-
betalas till efterlevande. Till en 
pensionsförsäkring kan där-
emot skyddet för efterlevande 
utökas.

 ■ Vid dödsfall utbetalas en 
IPS till förmånstagare eller 
dödsboet. Saknas förmåns-
tagare i en pensionsförsäk-
ring tillfaller värdet de övriga i 
 försäkringskollektivet.  
Källa:    www.konsumenternas.se

”Den allmänna 
pensionen och 
tjänstepensionen 
brukar ge  ungefär 65 
procent av den slutlön 
du har. Är du inte 
nöjd med det gäller 
det att fundera över 
hur situationen kan 
förbättras.”
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Bo Bjerkhede
Expert på
pensioner

FOTO: PRIVAT

Tjänsten är

GRAT
IS

ARBETSGIVARENS OBEROENDE PARTNER I STRATEGISKA 
PENSIONS- OCH FÖRMÅNSFRÅGOR



Vi är övertygade om att Value Investing är det snabbaste sättet 
att på lång sikt uppnå ekonomisk frihet. 
Väldigt få blir rika över en natt. Det tar tid, kräver kunskap och mycket tålamod. 
Sedan start har vår aktieportfölj stigit med 72%. Trots att vi letat har vi haft svårt att 
hitta någon som lyckats åstadkomma ett bättre resultat för sina kunder.

Vi kallar vår förvaltning Basic.

08 522 984 00 info@investerum.se www.investerum.se

* Avser perioden 2009-01-01 till 2012-04-27. 
Investerum är ett värdepappersbolag specialiserat på global kapitalförvaltning och långsiktigt sparande. Vi står under tillsyn av Finansinspektionen och våra kunder omfattas av 
det statliga investerarskyddet. Investerum har kontor i Stockholm, Kista och Uppsala.

*

Seminarium på Nordiska Muséet, Stockholm

Onsdag 23/5 kl. 18:00 

För dig 40-65 år

Anmäl dig genom att ringa oss på 08-410 689 60 

eller via mail till pension@consilatio.se

Passar inte dagen, ring oss så berättar vi när nästa 

seminarietillfälle är.

Om du vill behålla din nuvarande levnadsstandard som pensionär eller vill kunna gå i 

 pension tidigare, behöver du pensionsspara själv. De flesta börjar planera för sin  ekonomi 

som pensionär för sent. Vi på Consilatio är experter inom området och lägger upp 

 individuella planer som kombinerar pension och privat sparande så att framtiden blir som 

du har tänkt dig. Många har sitt pensionssparande i fonder som de senaste åren backat i 

värde, vilket gör att de pensionsprognoser som finns ofta ej stämmer. Under seminariet 

belyser vi hur pensionssystemet är uppbyggt och vad man som individ skall tänka på, för att 

säkerställa att pensionen blir som man har tänkt sig.

Hur kommer din ekonomi 
som pensionär se ut?

Consilatio är en oberoende ekonomisk rådgivare som samarbetar med flertalet ledande 

banker och försäkringsbolag. Consilatio arbetar dels inom pensionsområdet men även med 

privat sparande då det är viktigt att se till helheten i ekonomin.

Consilatio, Birger Jarlsgatan 32 B, 114 29 Stockholm, 08-410 689 60   

www.consilatio.se       info@consilatio.se

Volvofi nans Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. 
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp 
som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från 
den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Har du ett sparkonto som ger lika dålig avkastning som kakburken där hemma? Byt till 

ett sparkonto hos Volvofi nans Bank. Vi ger dig f.n. 3,00% (maj 2012) sparränta från 

första kronan och utan bindningstid. Sparar du över 500.000 kronor får du vår 

plusränta på f.n. 3,35% (maj 2012) på den del av beloppet som överstiger 500.000 

kronor. Givetvis är det fria uttag som gäller. Öppna ditt sparkonto på volvokort.com

NU UPP TILL

3,35%

KAKBURKSRÄNTA?
BYT SPARKONTO!
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INSPIRATION

Fonder – en gyllene medelväg 

FONDER

Investera i 
hyreshus
En investering i hyres-
rät  ter innebär en stabil 
avkastning på en miljard-
marknad. Men man får 
inte ha bråttom. Investe-
ringshorisonten ligger på 
minst sex år.

Att investera i hyresrätter har 
ingenting med hur det ser ut på 
marknaden för bostadsrätter el-
ler villor, säger Lars Swahn, fas-
tighetsfondförvaltare, på en av 
Sveriges största fastighetsfon-
der. 

Storleken på marknaden för 
hyresrätter är cirka två miljoner 
hyreslägenheter. Omräknat i 
pengar är värdet cirka 2 000 mil-
jarder kronor. 

Fond med låg risk
När du investerar i en bostads-
fond innebär det att du blir del-
ägare i ett av de många hyreshus 
som fonden äger och förvaltar. 
Du kan som privatperson, före-
tag eller institution se det som 
ett intressant investeringsalter-
nativ som tidigare varit reserve-
rat för aktörer med stort kapital. 
Investeringen har låg risk, efter-
som den har obetydlig koppling 
till andra marknader, men den 
ger ändå god avkastning utan 
några obehagliga överraskning-
ar, försäkrar Lars Swahn.

Du bör dock inte sätta in allt 
sitt kapital, utan snarare 20 
 eller 30 procent på botten av din 
 investeringsportfölj. 

CHRISTIAN MALMGREN

redaktionen@mediaplanet.com

CICERO FOCUS 

Årets Sverigefond 2011
christer sterndahlen är huvudförvaltare 
av Cicero Focus, med högsta betyg hos 
Morning star (5*****) och vald till årets  
fond hos Fondmarknaden.se 2011.  
Christer är även utsedd till årets stjärn-
förvaltare i kategorin Sverigefonder 2011 
av Morningstar och Dagens Industri. 

VAD ÄR HEMLIGHETEN? 

Cicero Focus är en specialfond där vi 
väljer ut kvalitetsbolag på Stockholmsbörsen.  
Med det menar vi bolag som har högre direktavkastning 
(utdelning i förhållande till börskursen) än börsen i 
 genomsnitt.  Samtidigt ska de ha levererat en positiv 
vinsttillväxt de senaste fem åren och bedömas göra det 
även det kommande året. Portföljen består av aktier i 
till  exempel Meda,  Intrum Justitia, Astra  Zeneca och 
H&M.

HUR SKILJER SIG FONDEN  

FRÅN  ANDRA  SVERIGEFONDER?

De flesta Sverigefonder har inte aktiv för-
valtning utan förvaltar väldigt nära index. 
Samtidigt är avgifterna lika höga som för  
aktiv förvaltning. Vi förvaltar Cicero Focus 
aktivt och de bolag som vi väljer ut (oftast 
10-15 stycken) väger lika tungt i fonden. 

HUR HAR FONDEN UTVECKLATS?

De senaste tre åren har fonden stigit med 80 procent 
samtidigt som snittet för breda Sverigefonder ligger  
på plus 55 procent.

Fondens risk har också varit lägre än snittet.  
Vi har framför allt varit bra på att försvara kapitalet 
under oroliga tider. I fjol sjönk fonden med 3 procent 
samtidigt som gruppen Sverigefonder föll med  
16 procent.

1

H

Box 7188, 103 88 Stockholm, besöksadress: Kungsgatan 6 
Tel: 08-440 13 80, www.cicerofonder.se

Värdeutveckling 3 år, Cicero Focus

Historisk avkastning inte är en garanti för  framtida avkastning.  
Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde.

 Cicero Focus 
Standardavv. 17,9 

 OMX30  
Standardavv. 22,6

Per 30/12 2011

Ladda gärna ner vår app där du lätt kan se 
information om våra fonder och aktuella kurser!
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 ■  Vad innebär fondinveste-
ring och vad bör varje fond-
investerare veta?
– Det är en bred sparform, ett mel-
lanting mellan det vanliga spar-
kontot och enskild  aktiehandel. 
Det möjliggör högre avkastning 
än andra sparformer, är  enkelt och 
tidsbesparande. Fondexperten 
 Jonas Lindmark lär ut  grunderna.

 ■ Vad är en fond?
– En fond är en samling värde-
papper av olika eller samma typ. 
 Fonder möjliggör högre avkast-

ning än vanliga sparkonton, men 
innebär lägre risk än privat/en-
skild  aktiehandel. Fondens förde-
lar är riskspridning, enkelhet och 
tidsbesparande. I stället för att 
själv köpa enskilda aktier betalar 
man ett fondbolag med förvaltare 
som väljer och samlar aktier och 
tillgångar i paket, fonder, som man 
investerar i. Dina viktigaste beslut 
blir därför de allra första. 

 ■ Hur väljer man? 
– Investering i fonder kräver beslut 
om vem som ska förvalta pengar-
na, under hur lång tid och med vil-
ken risk. Det finns olika typer av 
fonder, fondkategorier. En fond-
kategori kan liknas vid fotbollens 

laguppställning. Olika investe-
ringar har olika egenskaper  vilket 
ger fonden en viss helhetskarak-
tär. De fyra  vanligaste  kategorierna 
i Sverige i dag är globalfonder med 
aktier från  hela världen, Sverige-
fonder med  enbart svenska ak-
tier, fonder med  både globala och 
svenska aktier och blandfonder 
som kombinerar  aktier med andra 
tillgångar. 

 ■ Hur ska siffrorna tolkas? 
– De siffror man alltid bör kasta ett 
öga på är enligt Jonas Lindmark 
avgift, avkastning och fondbetyg. 

Avgift: Fondbolag tar normalt 
en årsavgift i procent på investe-
rat kapital. Avgiften skiljer mellan 

olika kategorier och fonder. Bland 
de breda fonderna finns  alternativ 
på 0,5 procent och lägre, vilket är 
 extra värdefullt för exempelvis 
pensionssparande. Högriskfon-
der och nischade fonder har högre 
 avgifter. Pensionsmyndigheten 
har rabatt på fondavgifter, där kos-
tar  fonderna mindre än normalt.

Avkastning är vinsten. Den 
skrivs i procent, vanligtvis som 
 total avkastning under 5-10 år. 
Här två  saker centralt: titta på 
 avkastningssiffror för långa tids-
perioder, och jämför bara fonder 
inom samma kategori, säger Jonas 
Lindmark. Bra avkastningssiffror 
 flera år i rad är sällan slumpfak-
torer utan tyder på god förvalt-
ning. Att jämföra fonder inom 
samma  kategori är viktigt då 
 jämförelse mellan kategorier inte 
säger så mycket om själva fonden 
som om olika  typer av marknader.

Fondbetyg är ett kombine-
rat omdöme om en fond. Det sätts 
 baserat på avkastning över tid, 
låg risk och  låga  avgifter. Fondbe-
tyg sätts inom  kategorier. Europa-
fonder jämförs med Europafon-
der, Sverigefonder med Sverige-
fonder och så vidare. Betygen talar 
om hur fonden har lyckats jämfört 
med andra fonder i samma kate-
gori - men ett högt fondbetyg ska 
inte tolkas som att fonden kom-
mer ge högre avkastning än andra 
 typer av fonder.

”Ett högt fondbe-
tyg ska inte tolkas 
som att fonden 
 kommer ge  högre 
 avkastning.”

 LISA THAMBERT

redaktionen@mediaplanet.com

6 TIPS

Satsa på breda fonder

1
Sprider risk med innehav i 
många länder och bran-

scher. Förvaltaren får större fri-
het, ger mer bekvämlighet för dig.

Låg avgift 

2
Ska man spara länge eller 
mycket är det viktigt att av-

giften är låg. Det låter lite men 
med en avgift på 1,5 procent per år 
hinner ganska mycket pengar 
försvinna över tid.

Titta på avkastning 
 under längre perioder 

4
Säger mer om förvaltarens 
skicklighet och kan ge indi-

kation för framtiden, kortare pe-
rioder av förändring beror ofta på 
slumpfaktorer.

Jämför fonder 

5
Jämförelser inom samma 
kategori säger mer om för-

valtarens skicklighet. Att jämföra 
fonder i olika kategorier säger hur 
en marknad gått hittills.

Fondbetyg

6
En grov indelning, perfekt 
som utgångspunkt för att 

söka sig vidare. Baserat på avgif-
ter, jämn utveckling och avkast-
ning över tid. Även här kan du 
jämföra inom  kategorier. 

Jonas Lindmark
Fondexpert

FRÅGOR OCH SVAR

PHOTO: THINKSTOCK

är riskspridning, enkelhet 
och tidsbesparande.
PHOTO: THINKSTOCK

FONDENS FÖRDELAR
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VI ÄR LOKALA PÅ EN GLOBAL ARENA
Alfred Berg erbjuder produkter som passar just dig då vi som en del av BNP Paribas Investment Partners samlar hela paletten av 
expertis inom kapitalförvaltning. Med 800 kvali� cerade medarbetare inom förvaltningsområdet lokalt verksamma i över 60 länder har 
vi ett brett nätverk av spetskompetens och specialister globalt.  

Alfred Berg grundades 1863 och är idag en nordisk kapitalförvaltare med både aktie- och räntebärande produkter. Vi har kontor i 
Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Ring oss om du vill veta mer på telefon 08-562 347 00 eller besök www.alfredberg.se.

Local Power     Nordic Strength     Global Reach

Vill du
också äga ett

HYRESHUS?
Genom oss blir du delägare i svenska hyreshus.
Vi förvaltar över 2,5 miljarder SEK fördelat på
3 500 lägenheter. Läs mer på
www.fastighetsinvestering.nu

Adress: Grev Turegatan 19
              114 38 Stockholm
Webb:    www.fondmarknaden.se

Tel:      08 - 545 186 00
Fax:     08 - 545 186 01
E-post:  info@fondmarknaden.se

Manne Bergh, Fondanalytiker

Vi gör fondsparandet enkelt!
Hos oss hittar du alla bankers och fondbolags fonder. Våra 
fondanalytiker hjälper dig med rådgivning, analys och 
fondportföljer i olika riskklasser. På ditt konto har du också 
tillgång till enkla och användbara verktyg. Välkommen till 
Fondmarknaden.se!
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PERSONLIG INSIKT

Du pensionssparar 
redan när du jobbar

När borde jag börja pensionsspara? Ibland får jag den oroliga frågan från 
 släktingar och yngre bekanta. Mitt enkla svar är att de redan sparar.

S
å fort du börjar job-
ba och betala skatt 
så tjänar du in till 
den allmänna pen-
sionen. Nio av tio 
tjänar dessutom in 
till  tjänstepension.

Svårare än så är det egentligen 
inte. Och ju mer och ju längre du 
jobbar, desto högre pension får du.
Det innebär att om du blir kvar 
länge på universitetet och börjar 
jobba sent, tar fl era sabbatsår utan 
inkomst, jobbar deltid och tar ut 
din pension från 61 år så får du en 
låg pension. Likadant om du jobbar 
svart, saknar tjänstepension eller 
om du är egenföretagare och inte 
tar ut inkomst från ditt företag.
De fl esta människor behöver inte 
känna sig oroliga. De får  eller tar ut 
lön från sitt företag, de har tjänste-
pension, jobbar vitt och jobbar på 
så mycket och så länge  de kan.

Mer än så behöver man inte känna 
till om hur pensionen funkar.

Sedan fi nns det detaljer för den 
som är intresserad. Som att välja 
fonder. Huvudregeln när du väl-
jer fonder är att titta på avgiften. 
Eftersom sparandet sker under så 

lång tid så gröper det annars ur ditt 
pensionssparande. 
Och så tillbaka till frågan från 
 bekantskapskretsen. Behöver 
man pensionsspara privat? För-
säljare från banker och försäk-
ringsbolag vill förstås det, efter-
som det man tjänar pengar på är 
människors sparande. Men det är 

du själv som kan och bör avgöra 
om du  behöver spara. Det bästa är 
att göra en  pensionsprognos med 
hjälp av tjänsten Min Pension. Då 
får du en uppfattning om vad du 
får när du går i pension. Du ser var 
du får  totalt per månad, i både all-
män pension och tjänstepension. 
Då kan du själv fatta beslut om du 
 behöver spara privat eller inte.

Visst är det alltid bra att spara. 
Frågan är när i livet du behöver 
dina pengar och hur du använder 
dem bäst. Är det genom att låsa in 
dem tills du blir pensionär eller ge-
nom att till exempel amortera av 
på dina lån?

Fortsätt alltså att jobba, det är 
ditt viktigaste pensionssparande. 
Och håll koll på avgifterna när du 
 väljer fonder, använd gärna de gui-
der som fi nns. Gör en pensions-
prognos med Min Pension så kan 
du känna dig lugn inför pensionen.

”Frågan är när i  livet 
du behöver dina 
pengar och hur du 
använder dom bäst”

PENSIONSSPAR

Katrin 
Westling Palm
Yrke: Generaldirektör, Pensionsmyndigheten

Få en prognos på din pension i dag
 ■ Med tjänsten Min Pension kan 

du enkelt få en prognos över hur 
stor hela din framtida pension 
blir. Min Pension fi nns vid inlogg-

ning hos Pensionsmyndigheten, 
fl era banker och försäkringsbolag 
eller direkt på    
www.minpension.se 

 ■ Arbeta så länge du kan
 ■ Arbeta vitt
 ■ Ha en tjänstepension

FAKTA

Det är viktigt med låga avgifter i fondsparandet
 ■ Fondavgifterna i premiepen-

sionssparandet och i tjänstepen-
sionssparandet gröper ur ditt 
sparande. Väljer man mellan ett 
par eller några få liknande fon-
der i samma kategori är det därför 

bra att välja den med lägst avgift. 
 Under en lång sparandetid kan 
avgifter på cirka en procent gröpa 
ut sparandekapitalet med upp till 
30 procent. 

Pensionssparande inte viktigast när man är ung
 ■ När man är ung kan andra 

 saker vara viktigare i privateko-
nomin än ett privat pensions-
sparande. Det handlar först och 
främst om andra  investeringar, 
som till exempel egen bostad el-
ler utbildning. Att ha ett eget 
sparande är generellt ett gott 

råd, men i ett pensionssparande 
binds pengarna ända tills man 
går i pension. Ett pensionsspa-
rande är inte alltid en bra aff är 
jämfört med andra sparformer, 
som till exempel att amortera av 
sina lån.
Källa: Pensionsmyndigheten
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Det viktigaste för att få en bra pension är att:

Vi hjälper dig eller ditt företag med 

verkligt * oberoende rådgivning i pensionsfrågor

 Pensionsrådgivning  Pensionsplanering  Opartiska råd 

Tel 08-33 66 70  -  info@koen.se  -  www.koen.se

* Vi berättar gärna vad vi menar med verkligt oberoende rådgivning

Kollberg & Enqvist Du är unik. 
Det är din pension också!

Robert Johansson
Livförmedlare i Helsingborg

Vi tycker pensioner ska vara enkelt.  
Samtidigt är vi medvetna om att det krävs 
gedigen kunskap och erfarenhet för att  
sätta samman en pensionslösning.

Säkras försäkringsförmedlare kan pensions-
marknaden och hjälper dig välja försäkrings-
bolag, fonder och placeringar anpassade 
utifrån dina unika förutsättningar.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare. 
Hitta till något av våra lokala bolag på www.sakra.se.



Kolla fonden: Hur går din Sverigefond jämfört med 
andra Sverigefonder? Din Globalfond jämfört med 
andra Globalfonder?

Med “Kolla fonden” kan du se hur din fond har 
gått under olika tidsperioder i jämförelse med andra 
liknande fonder. Du behöver bara skriva in fondens 
namn så hämtas rätt jämförelse. 

Hitta ny fond: Du vet ungefär vad du är intresserad 
����������	
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i den kategorin? Och vilka av dem har presterat bra?
Om du vill börja nyspara i en fond kan du ha hjälp att 
välja om du går till “Hitta ny fond”. Där hittar du en 
världskarta. Det är bara att klicka på den region eller 
den rubrik som visar den fondtyp som du är intresse-
rad av. Resultatet presenteras rangordnat efter hur 
fonderna har gått i snitt de senaste fem åren.

Räknesnurra: I den nya räknesnurran kan du 
 experimentera med hur sparbelopp, spartid, avkast-

ning och avgift påverkar ditt sparande med svar i 
kronor. Vi har också tagit fram exempel som ger 
inspiration till hur du själv kan laborera vidare.

Sparekonomens blogg: I sparekonomens blogg 
skriver Fondkollens sparekonom Hanna Helgesson 
om sparande och framför allt sparande i fonder. Där 
får du nyttiga tips och nyheter som berör dig.

Jenny Hanssons  
krönikor om hälsa och sparande
Jenny Hansson är en av världens bästa långlopp-
såkare på skidor. På Fondkollen.se delar hon med 
sig av sina erfarenheter av elitidrott och långsiktigt 
sparande. Kanske får du en bättre hälsa på köpet!
Välkommen till Fondkollen.se!

Om Fondbolagens förening: Fondbolagens 
förening, som står bakom Fondkollen.se, är en 
 branschorganisation med uppgift att ta tillvara 
 fondspararnas och fondbolagens intressen. 

Fondkollen ger dig koll på dina  
fonder enkelt– till premiepensionen också!
På Fondkollen.se svarar vi på frågan “Hur gör man?”. Med tips, verktyg och fakta hjälper vi dig på traven att 
få koll på dina fonder och att göra ett eget fondval – till ditt privata fondsparande och till din premiepension.

Nya appen håller  
koll på din premiepension
I den praktiska Fondkollen-appen kan du 
hålla koll på och utvärdera dina fonder till 
premiepensionen. Samla dina valda fonder 
och de du är nyfiken på i “Min portfölj”. 
Du ser enkelt hur fonderna presterar 
jämfört med andra fonder med samma 
placeringsinriktning. Är du inte nöjd ser du 
förslag på nya. I appen finns också tips, 
nyheter och quiz. 

Fondkollen.se  
Nya Fondkollen.se har många nyheter. En 
av dem är att vi numera hjälper dig med 
både privat fondsparande och premie-
pensionen. Vi har tagit fram några riktigt 
bra verktyg som hjälper dig att utvärdera 
fonder du redan har eller hitta en ny fond.



– VI REKOMMENDERAR ATT 

man har 10-30% av sitt sparande i 

fysiska guldtackor som ett komple-

ment till övrigt sparande. Statistiskt 

har det visat sig att guld lönar sig att 

köpa – över tid går det alltid upp, 

säger Johnny Singh, marknadschef 

på NSG. Norsk Svensk Guld (NSG) 

grundades1994 av två svenskar och 

en norrman. 

Företaget är i dag helsvenskt och 

verkar på den svenska marknaden. De 

senaste åren har priset på guld stigit 

kraftigt. Det beror på de osäkra ekon-

omiska tiderna och att dollarn har gått 

upp. Asiens starka ekonomi påverkar 

också kursen, eftersom de hellre köper 

guld än dollar. NSG erbjuder privat-

personer att investera i guldtackor,

ett stabilt sparande som historiskt sett 

alltid går upp.

– I sämsta fall är det en trygg inves-

tering, i bästa fall är det en bra inves-

tering, säger Johnny Singh på NSG 

som själv har satsat i guldtackor.

En investering i guldtackor riktar sig 

både till småsparare och större invest-

erare. Det är vanligt att ge bort guld i 

dop- -konfirmations eller bröllopspre-

sent säger Johnny. NSG säljer fingul-

dsguldtackor och kunden kan köpa 

allt ifrån 1 gram till 12,5 kilo guld. 1 

gram är i dagsläge värt ca 360 kr/g och 

är en momsbefriad produkt. För den 

som vill köpa guld är det enklast att 

ringa till NSG och komma överens 

om hur mycket man vill köpa. Då kan 

kunden enkelt få svar på alla frågor av 

NSGs hjälpsamma personal.

– Vi hjälper gärna till med att svara på 

frågor per telefon. För dig som har 

prisförfrågningar eller undrar när det 

är aktuellt att sälja, rekommenderar 

jag vår hemsida där du enkelt kan följa 

utvecklingen och ta del av historiska 

grafer, säger Johnny.

Guld är ett tryggt och långsiktigt 

sparande med många fördelar för sina 

investerare. Guld kan handlas när 

som helst över disk. Eftersom guld-

tackor har ett fysiskt konstant värde 

är det enkelt att ta med sig guld om 

man flyttar på sig. Det är vanligt att 

handla med guld på den europeiska 

marknaden men guld handlas även 

med fördel på den globala arenan. 

Många som köper guld i dag bygger 

upp ett sparande successivt över tid.

– Ska man köpa guld om 2 500 gram 

kan det vara bra att köpa 500 gram vid 

fem tillfällen, då kan det vara lättare 

att pricka rätt kurs. Detsamma gäller 

när du ska sälja ditt guld.

Avslutningsvis rekommenderar John-

ny den som köper 100 gram guld eller 

mer att förvara guldet i ett bankfack.

LOUISE HARVIG OLSMAR

”GULDTACKOR HAR 

ETT FYSISKT OCH

KONSTANT VÄRDE”

Norsk svensk Guld (NSG) har i dag 12 anställda och en 

förväntad omsättning på 400 miljoner SEK 2012. NSG 

verkar inom en rad framgångsrika affärsområden som 

guldsmide, återvinning, dentalteknik,investeringsmetall 

och metallprodukter till industrin. Företaget NSG har 

erhållit högsta kreditvärdighet (trippel A) vilket är ett 

kreditvärderingssystem som mäter kreditvärdighet 

och soliditet.För dig som är intresserad av att invest-

era i guld hjälper NSG gärna till med att svara på frågor 

per telefon. NSG rekommenderar också sin hemsida där 

du enkelt kan se dagsfärska priser och följa prisutveck-

lingen. www.norsksvenskguld.se | tel. 08 84 00 43

Bolaget har fokus på kostnadseffektiv förvaltning med kapitalbevarande 

egenskaper. Målet är att skapa förutsättningar för hög och stabil avkast-

ning till en låg risk, oberoende av marknadsklimat. Förvaltningsmodel-

len stabiliserar risk och avkastning över konjunkturcykler och levererar 

därmed en mer förutsägbar riskjusterad avkastning år efter år.

 

Detta möjliggörs genom att vi arbetar med allokering och portföljoptime-

ring mellan många olika tillgångsslag. Vår förvaltning passar investerare 

som inte vill utsätta sitt kapital för börsens obarmhärtiga svängningar 

men som vill se sitt kapital växa stabilt över tid.

 

Är du eller din familj i liknande situation? Är ni i med behov av  förvaltning 

med stabil risk, stabil avkastning och kapitalbevarande egenskaper?

Värden för generationer
Förmögenhetsförvaltaren Allba Asset Management grundades 
2008 av en i Sverige ledande industrifamilj efter försäljningen 
av familjens livsverk. Kapitalet från försäljningen utgör idag 
grunden i bolagets förmögenhetsförvaltning.

Blasieholmsgatan 5
SE - 111 48 Stockholm

info@allba.se, +46 8-614 48 00
www.allba.se

Norrons förvaltare har i över två decennier arbetat  
med fondförvaltning och erhållit en rad utmärkelser  

på de nordiska kapitalmarknaderna

Läs mer om de fonder som vi förvaltar
Target, Select, Preserve och Active

www.norron.com

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska 
i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.


