
Så får du 
pengar att växa



2

Sammanfattning

Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även 
ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp. 
Ju tidigare du börjar spara desto bättre. För ju tidigare du börjar spara desto mindre 
belopp behöver du spara.  

Placeringar i finansiella instrument bör ske i tre steg. 

Bestäm en lämplig risknivå.

Översätt risknivån till en lämplig fördelning mellan tillgångsslagen  
aktier och räntebärande värdepapper.

Välj och vikta finansiella instrument i syfte att maximera den förväntade  
avkastningen givet din valda risk.

Källa: Swedbank Privatekonomi
Arturo Arques, privatekonom, 072-292 99 62, arturo.arques@swedbank.se
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, 076-790 16 38, madelen.falkenhall@swedbank.se
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Privatpersoners riskvilja fördelar sig normalt runt fem risknivåer:

Den största gruppen av privatpersoner ligger runt medelvärdet och har en så kallad normal/
genomsnittlig riskvilja. Ungefär 1/3 av alla privatkunder har denna riskvilja. Den fördelningen mellan 
tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper som över tid uppvisat de egenskaper avseende 
avkastning och risk som bäst överensstämmer med denna grupp är ca 50 procent aktier och 50 
procent räntebärande värdepapper. För att skatta din riskvilja se Tabell 1.

Riskvilja

*Förväntad avkastning i snitt per år nominellt inga skatter eller avgifter

Låg

Låg till måttlig

Normal/genomsnittlig

Normal till hög

Hög

Tabell 1 Klassificering av Riskvilja

Tabell 1 är en tabell för att klassificera kundens riskvilja. Värdena är uppskattningar förenade med osäkerhet och ska därför tolkas med 
försiktighet. Syftet med tabell 1 är att underlätta valet av lämplig fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper och ge läsaren 
en möjlighet att uppskatta den förväntade avkastningen och risken. Utgångspunkten för tabell 1 är mycket långa placeringshorisonter i 
detta exempel 40 år. 
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Andel  
aktier

Andel  
räntebärande

Förväntad av- 
kastning per år*

Sannolikhet för negativ 
avkastning efter 5 år

Sämsta fall  
ett enskilt år Riskvilja

100% 0% 8,0% 26% -39% Hög

90% 10% 7,6% 24% -34% Hög

80% 20% 7,2% 21% -30% Hög

70% 30% 6,8% 18% -26% Normal till hög

60% 40% 6,4% 15% -21% Normal/genomsnittlig

50% 50% 6,0% 11% -17% Normal/genomsnittlig

40% 60% 5,6% 7% -13%

30% 70% 5,2% 3% -9% Låg till måttlig

20% 80% 4,8% <1% -6% Låg

10% 90% 4,4% <1% -4% Låg

0% 100% 4,0% <1% -3% Låg

Normal/genomsnittlig
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Risken i din portfölj är en funktion av tillgångarnas fördelning, volatilitet och korrelation med övriga 
tillgångar. Eftersom volatiliteten, korrelationer och fördelningen mellan aktier och räntebärande 
värdepapper varierar över tid varierar också portföljens risk1 över tid. Din portföljs förväntade av-
kastning är en funktion av tillgångarnas vikt och förväntade avkastning. I takt med börsens upp och 
nedgångar förändras tillgångarnas fördelning och därmed portföljens förväntade avkastning. Även 
tillgångarnas förväntade avkastning förändras över tid. Av ovanstående skäl bör därför portföljen 
”besiktas” en till två gånger per år för att se om din portfölj har de egenskaper som överensstämmer 
med dina önskemål avseende förväntad avkastning och risk.

Det är viktigt att ha fokus på rätt saker. Rätt fokus är fördelningen mellan aktier och räntebärande 
värdepapper. Den framtida risken och avkastningen beror till 90-95 procent av fördelningen mellan 
aktier och räntebärande värdepapper2. Ha därför fokus på ”allokeringen”. Det betyder inte att val av 
enskilda aktier eller fonder är oviktigt. Val av enskilda fonder och aktier har betydelse. Men i relation 
till allokeringen är val av enskilda fonder och aktier inte lika viktigt. Avgifternas storlek har också stor 
betydelse, inte minst vid långa placeringshorisonter. Vad som också har stor betydelse är hur länge 
du sparat och naturligtvis hur mycket. Ju tidigare du börjar spara desto bättre. För ju tidigare du börjar 
spara desto mindre belopp behöver du spara.

Våra beräkningar visar att en person som sparar 500 kronor i månaden när hen är 25 till 35 år, 1 000 
kronor i månaden när hen är 35 till 50 år och 2 000 kronor i månaden när hen är 50 till 65 år kan unna 
sig mellan 3 200 och 5 000 kronor3 i månaden i 20 år beroende på vald fördelning mellan aktier och 
räntebärande värdepapper och avgifter. En halv procent i högre avgiftsuttag påverkar ovanstående 
resultat med mellan 459 och 661 kronor i månaden beroende på vald fördelning mellan aktier och 
räntebärande värdepapper. 

Betydelsen av att börja spara 500 kronor redan vid 25 års ålder enligt ovan ska inte underskattas. 
Sker sparandet först vid 35 års ålder enligt ovan kan hen unna sig mellan 2 700 och 4 000 kronor 
i månaden i 20 år beroende på vald fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper och 
avgifter, se vidare Tabell 2.

Fokus på rätt saker

Risk och förväntad avkastning 

1Med risk avses portföljens volatilitet (standardavvikelse). Volatilitet är ett statistiskt spridningsmått och mäter spridningen på avkastningen i portföljen.
2 Se vidare Brinson, Hood och Beebower, Determinants of Portfolio Performance, 1986.
³ Belopp med hänsyn till inflation, avgifter och skatt.
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När du investerar på aktiemarknaden är det bra att vara långsiktig. Sannolikheten att drabbas av en 
negativ avkastning minskar nämligen med tiden. Om börsen går upp från en dag till en annan står 
skrivet i stjärnorna men om börsen står högre om ett år har historiskt sett inte varit slumpmässigt. 
Två år av tre har börsen nämligen stigit. Det betyder också att ett år av tre går börsen ner, problemet 
är bara att vi inte vet om det är i år börsen går ner - var därför långsiktig. Sannolikheten att börsen 
står lägre om t.ex. 10 år är låg, statistiskt sett ca 10 procent för en väldiversifierad aktieportfölj4.  
Eller omvänt: Ju längre placeringshorisont du har desto högre sannolikhet att du får en positiv 
avkastning. Sambandet mellan avkastning och risk är svagt på kort sikt. På längre sikt är sambandet 
starkare. Chansa inte med dina pengar, låt statistiken arbeta till din fördel och var långsiktig.

Vill du komplettera din statliga inkomtspension och tjänstepension med ett eget sparande och är 25 
år är 100 procent aktier sannolikt rätt fördelning i ditt privata sparande fram till dess att du är minst 
40 till 50 år. I synnerhet om din tjänstepension är placerad i en traditionell livförsäkring.

Bra att vara långsiktig

4Antagande: Förväntad avkastning 8 procent, volatilitet 16 procent.

Tabell 2 Utfall i kronor per månad i 20 år

* Nej, innebär att sparandet börjar vi 35 års ålder enligt exempel.
**Nej, innebär en extra avgift på 0,5 procent per år allt annat lika.
***Utfall i kronor per månad i 20 år inklusive avgifter, skatt och med hänsyn till inflation.

Ålder

25-35

35-50

50-65

65-85

Månadssparande

500 kr

1 000 kr

2 000 kr

0 kr

Aktier

100%

100%

100%

20%

Ränta

0%

0%

0%

80%

Hög andel aktier Låg till måttlig andel aktier

Ålder

25-35

35-50

50-65

65-85

Månadssparande

500 kr

1 000 kr

2 000 kr

0 kr

Aktier

80%

65%

45%

10%

Ränta

20%

35%

55%

90%

Prismedveten**

Ja

Nej

Ja

Ja

Namn

Eva

Carmen

Alex

Juan

Andel aktier

Hög

Hög

Hög

Låg

Började spara vid 25 års ålder*

Ja

Ja

Nej

Ja

Utfall***

4 996

4 335

4 034

3 648

Nej

Nej

Ja

Nej

Raina

Isabella

Marcus

Annelie

Hög

Låg

Låg

Låg

Nej

Ja

Nej

Nej

3 566

3 189

3 072

2 729
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Tar du ingen risk kan du inte förvänta dig en avkastning högre än den riskfria avkastningen.  
Den riskfria avkastning är idag i praktiken noll för privatpersoner. Vill du ha en positiv avkastning 
måste du ta risk. Frågan är bara hur mycket risk.

Ta aldrig högre risk än vad som motsvaras av din riskvilja. Gör du det är sannolikheten stor att du 
tvingas minska risken vid fel tillfälle (efter att det gått ner) och förlorar pengar. Tricket att få sina 
pengar att växa är att köpa billigt och sälja dyrt – alla talar om det men få gör det i praktiken. Många 
väljer att köpa när det går upp och ju mer det går upp desto mer vill de köpa. Och vad brukar hända då? 
Det går ner. Och ju mer det går ner desto mer säljer man. Till slut ger en del upp säljer ut allt. Och vad 
händer då? Det går upp...

 

Som kund bör du alltid be din rådgivare beskriva för dig portföljens egenskaper i termer av förväntad 
avkastning och risk. Varje gång du erbjuds att investera i ett finansiellt instrument ska du be 
rådgivaren besvara nedanstående tre frågor:

  
  Vad är den förväntade avkastning i snitt per år inklusive avgifter?

  Hur stor är sannolikheten att pengarna minskat i värde efter t.ex. fem år?

  Om pengarna minskar i värde – hur mycket kan de minska i värde i värsta 
  fall under ett enskilt år?

Tänk på att ingen kan besvara ovanstående tre frågor med hundraprocentig säkerhet. Svaren är 
uppskattningar förenade med osäkerhet och ska därför tolkas med försiktighet. Men svaren har ändå 
ett värde och kan t.ex. hjälpa dig att hitta en lämplig risknivå på dina placeringar eller jämföra olika 
placeringsförslag mot varandra.

Finansiella institut kan ha olika sätt att beskriva risk och förväntad avkastning. Det viktigaste är att 
du som investerare  får en förståelse för vilken risk du tar och vilken avkastning du kan förvänta dig.

Ställ krav på din rådgivare 

Aldrig högre risk än din riskvilja

Ingen risk – ingen avkastning

1

2

3
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De framgångsrika 
De framgångsrika köper efter att det gått ner och säljer efter att det gått upp. Inte för att de har 
en bättre kristallkula än andra utan för att de anpassar risken i sin portfölj efter sin riskvilja. Går 
börsen upp ökar andelen aktier. Till slut har andelen aktier ökat så mycket att risken i portföljen 
överstiger riskviljan väsentligt. Då minskar de risken genom att minska andelen aktier. Går börsen ner 
minskar andelen aktier. Till slut har andelen aktier och därmed risken i portföljen sjunkit så mycket 
att den understiger riskviljan väsentligt. Det i sig är inget problem. Problemet är att den förväntade 
avkastningen sjunkit och nu understiger avkastningskravet. Då ökar de andelen aktier för att anpassa 
den förväntade avkastningen till deras avkastningskrav. Gör man detta systematiskt över tid kommer 
man att köpa billigt och sälja dyrt. Alla talar om det men få gör det i praktiken.
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Få privatpersoner har tid, lust och kunskap att placera sina pengar aktivt. För dem finns två alternativ. 
Köpa en aktiv förvaltningstjänst eller köpa en billig passiv förvaltning. Vilket alternativ som är bäst 
varierar över tid. Vi vet från forskning att aktivt förvaltade fonder över tid har svårt att slå sitt 
jämförelseindex. Det talar för billiga indexfonder. Men vad vi också vet är att t.ex. kapitalviktade 
indexfonder under vissa perioder kan utvecklas dåligt som en effekt av att vissa indextunga 
börsbolag utvecklas dåligt. Det finns också fondförvaltare som över tid slagit sitt jämförelseindex 
med god marginal, vilket talar för aktivt förvaltade fonder. Rådet till privatpersoner som saknar tid, 
lust och kunskap att placera sina pengar aktivt är att vara prismedveten, selektiv vid val av aktivt 
förvaltade fonder och låta breda billiga indexfonder utgöra en naturlig del av placeringarna. För den 
som kan och vill placera aktivt och har ett större sparkapital, är invsteringar i aktier ett bra alternativ. 
En aktieportfölj bör bestå av minst 10-12 olika bolag. Gärna likvida, väl genomlysta av många 
analytiker, representera olika branscher och ha ett bra kassaflöde. Har de under lång tid uppvisat god 
lönsamhet även vid lågkonjunktur och stabil utdelning är det ingen nackdel.

Från tid till annan kan det ibland löna sig att avvika från sin långsiktigt riktiga fördelning mellan 
aktier och räntebärande värdepapper. Rådgivarna talar då om att vara över- eller underviktad. 
Bedömning är då att det betalar sig extra bra att t.ex. ta aktierisk. Denna över- eller underviktning 
bör sällan eller aldrig överstiga din normala och långsiktigt ”rätta” fördelning med mer än cirka 
+/- 10 procentenheter. När du som kund erbjuds denna typ av tjänst och råd be om att få ta del av 
rådgivninsgföretagets historik på denna typ av tjänst.

Att få sina pengar att växa är inte enkelt. Det kräver tid, lust och kunskap. Kundernas behov varierar 
från kund till kund men också över tid. Det vet finansmarkandens aktörer som därför utvecklat ett 
stort utbud av finansiella produkter och tjänster. Som kund är det viktigt att ha grundläggande 
kunskaper i portfölj- och kapitalmarknadsteori för att minimera risken att pengarna placeras fel. Det 
är det få privatkunder som har. Men genom att följa nedanstående rekommendationer minskar risken 
för felplaceringar samtidigt som möjligheterna att få pengarna att växa ökar.

Slutord

Timing 

Fonder och aktier 
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Råd till dig som ska investera dina pengar

Spara regelbundet. Ju tidigare du sparar desto mindre belopp behöver du spara.

Var långsiktig. Sannolikheten att förlora pengar på aktimarknaden minskar med tiden.

Tänk på att avgifterna har betydelse, särskilt om du sparar under många år.

Fokusera på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper.

Be alltid rådgivare om att få veta förväntad avkastning, sannolikheten att förlora  
pengar och vad som kan hända i värsta fall. 

Antaganden 

Inflation: 2,0 procent
Statslåneränta: 4,0 procent
Skatt lika med Schablonintäkt muliplicerat med 30 procent
Schablonintäkt lika med Kapitalunderlag muliplicerat med (Statslåneränta + 0,75%) dock lägst 1,25%
ISK: 1,43 procent
Aktier avser aktiefond med 1,0 procent i avgift
Räntebärande värdepapper/Ränta avser räntefond med 0,3 procent i avgift
Kostnadspåslag per år för högre avgifter 0,5 procent 
Förväntad avkasting aktier: 8,0 procent nominellt i snitt per år
Förväntad risk (volatilitet) aktier: 20 procent
Förväntad avkastning räntebärande värdepapper: 4,0 procent nominellt i snitt per år 
Förväntad risk (volatilitet) räntebärande värdepapper: 2,0 procent
Förväntad korrelation aktier/räntebärande värdepapper: -0,15
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