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Pensionsspara i struktu- 
rerade produkter
Finanskrisens börsturbulens var en djupt omskakande upplevelse för flera. Många såg 
sitt pensionskapital halveras och allt fler flyttar idag sitt kapital från gamla traditionella pen-
sionsförvaltningar till modernare och betydligt tryggare sparformer såsom strukturerade 
produkter, som erbjuds inom ramen för dagens pensionsförsäkringar. Men hur gör man 
rent konkret för att pensionsspara i strukturerade produkter – och vilka är fördelarna? 

1. Modernt  
pensionssparande 
Förvaltningen av våra pensionspengar är ett livsavgörande 
beslut och en utradering av en större del av pensionskapi-
talet, till följd av en kraftig börsnedgång, skulle få ödesdigra 
konsekvenser för den framtida pensionen. Därför är det 
viktigt att välja en långsiktigt trygg och säker förvaltnings-
form utan onödigt risktagande. Lika viktig är möjligheten 
att när som helst kunna förändra risktagandet med de 
egna pengarna, om livsförutsättningarna skulle förändras. 

Att pensionsspara i strukturerade produkter inom ramen 
för en pensionsförsäkring öppnar dörren för en rad viktiga 
fördelar, som sammantaget kan göra stor skillnad för Dig 
när Du blir pensionär. Allt fler människor väljer idag där-
för bort de traditionella försäkringsalternativen och flyttar 
sitt pensionskapital till mer flexibla depåförsäkringar där 
man genom att investera i strukturerade produkter ofta 
kan öka såväl avkastningspotential som erhålla under- 
liggande kapitalskydd. Detta utan att samtidigt ge upp 
möjligheten att själv eller i samråd med en oberoende 
investeringsrådgivare kunna påverka och kontinuerligt 
förändra förvaltningen av de egna pensionspengarna. 
Genom att placera pensionskapitalet i kapitalskyddade 

strukturerade produkter, kopplade till olika marknader eller 
tillgångsslag (exempelvis aktieindexobligationer) kan man 
dessutom öka antalet källor till möjlig avkastning, samti-
digt som kapitalskyddet innebär att man inte riskerar in-
satta pensionspremier vid negativ marknadsutveckling.

2. Traditionell försäkring
Att pensionsspara i en traditionell försäkring innebär 
att Du som kund är garanterad en viss grundpension. 
Försäkringsbolaget bestämmer enligt ett icke flexibelt 
regelverk hur Dina pensionspengar skall placeras, vilket 
ofta leder till en ofördelaktig tillgångsallokering givet 
rådande marknadsläge. Under Finanskrisen tvingade  
Finansinspektionen många livbolag att minska expo-
neringen mot aktiemarknaden då de ej ansågs tillräckligt 
solventa för att kunna hantera bestämda garantiåtagan-
den gentemot sina kunder. Resultatet blev en övervikt i 
obligationer, dålig avkastning och en missad möjlighet att 
återhämta stora förluster. Pensionens storlek beror bl.a. 
på hur mycket premier som har betalats in, hur länge de 
har betalats in, de administrativa avgifter som försäkrings-
bolaget tar ut, samt huruvida förvaltningsbolaget har  
lyckats med förvaltningen eller inte. Att låsa in sitt kapital 
och förlita sig helt och hållet på en pensionsförvaltare kan 
visa sig lyckosamt eller kostsamt, beroende på om man 
lyckas välja rätt förvaltare – något som visar sig först när 
man går i pension. Och då är det tyvärr för sent att göra 
något åt saken. 
    

3. Fondförsäkring
Att pensionsspara i fondförsäkring innebär en större möjlig- 
het för Dig som försäkringstagare att fritt välja i vilka fonder 
Dina pensionspengar skall placeras och till vilken risk. 
Nackdelen är att det inte finns någon garanterad lägsta 
pension. Du är med andra ord inte garanterad att få ut de 
premier som Du en gång satte in. Storleken på din framtida 
pension beror på hur stora premier Du betalar in, under 
hur lång tid de betalas in, hur höga avgifter försäkrings-
bolaget tar ut, samt hur fonderna utvecklats.     
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4. Depåförsäkring med  
strukturerade produkter
Ett tredje alternativ är att bygga Din egen pensionsportfölj 
med hjälp av strukturerade produkter. Med strukturerade 
produkter har Du möjlighet att skräddarsy en portfölj uti-
från Din egen marknadssyn och Dina preferenser vad 
gäller risk kontra avkastning. När det gäller pensions-
sparande söker de flesta en trygg bas. Kapitalskyddade 
strukturerade produkter kombinerar obligationsmarknadens 
trygghet med avkastningsmöjligheten från en rad olika 
marknader och tillgångsslag, såsom aktier, råvaror, valutor 
och hedgefonder. Genom att spara i strukturerade produkter 
med fullt kapitalskydd har Du möjligheten att helt skydda 
Dig mot en eventuell framtida börskrasch som skulle kunna 
radera ut Ditt sparkapital, samtidigt som Du behåller möj-
ligheten att följa med vid framtida börsuppgångar. 

AMF Länsförsäkringar Liv
Nordea Liv  
& Pension Skandia Liv

Index- 
obligation BAS2)

Ackumulerad  
avkastning (2000-2009)

61 % 34 % 22 % 42 % 116 %

Årlig genomsnittlig  
avkastning (2000-2009)

5 % 3 % 2 % 4 % 8 %

Förändras placeringsinrikt-
ning beroende på ålder?

Nej Nej Ja Ja Valfritt

Placeringsinriktning Varierar 
över tiden och beror bland  
annat på det ekonomiska 

läget

Räntebärande värdepapper 
55,4%, Aktier 37,5% och 
fastigheter 7,1%

Räntebärande värde- 
papper 51,4%, Aktier 42,3%, 
Fastigheter 6,3%

Räntebärande värdepapper 
83%, Aktier 6%, Fastigheter 
7% och Övrigt 4%

Räntebärande värdepapper 
34%, Aktier (ink Private Equity) 
42%, Fastigheter 10,2%, 
Alternativa inv. 7,7% och 
Övrigt 6,1%

Dynamnisk allokering mellan 
aktier, råvaror och ränte-
bärande värdepapper (max 
30 % i vardera)

Placeringsinriktning när man 
börjar närma sig pension/

från pension

Ingen förändring. Ingen förändring. Från 50 år minskar andelen 
aktier successivt. Vid 65 års 
ålder består portföljen till 
största delen av räntebärande 
värdepapper. 

Från 55 år minskar andelen 
aktier successivt. Ungefärlig 
fördelning vid 65 år: 40% 
aktier, 50% räntebärande 
värdepapper och 10% 
fastigheter.

Ingen förändring.

Vad är garanterat? Den garanterade nettoräntan 
är för närvarande 2,25 procent 
på pensionskapitalet.  Det 
betalas ut vid pensionering 
från 65 år.

Den garanterade nettoräntan 
är för närvarande 1,8 procent 
på pensionskapitalet. Det 
betalas ut vid pensionering 
från 65 år.

Minst de inbetalda premierna 
betalas ut vid pensionering 
från 65 år.

Minst de inbetalda premierna 
betalas ut vid pensionering 
från 65 år. Dessutom förstärks 
garantin från 55 års ålder.

Minst de inbetalda premierna 
betalas ut. Dessutom ges möjlig-
het till ytterligare avkastning 
kopplad till en rad olika aktiemar-
kander, råvaror, m.m.

Investerat belopp: 1 000 000 SEK
Kapital i tillväxt: 1 000 000 SEK

Kapitalskydd: 1 000 000 SEK

Traditionell försäkring1)

50 % ränte-
placeringear

40 % aktier 

10 % fastigheter 

Investerat belopp: 1 000 000 SEK
Kapital i tillväxt: 400 000 SEK

Kapitalskydd: 500 000 SEK

Depåförsäkring

Pensionssparande med 
kapitalskyddade strukturerade 

produkter

Ingen vet vad  
som händer 
på börsen  
i framtiden  
– investera  
därefter

”Fondförsäkring2)

100 % aktiefonder

Investerat belopp: 1 000 000 SEK
Kapital i tillväxt: 1 000 000 SEK

Kapitalskydd: 0 SEK

1) Detta exempel bygger på ett antagande om att 50 procent av värdet i portföljen utgörs av icke garanterad återbäringsränta. Tillgångsallokeringen ovan är ett exempel.
2) Exemplet ovan illustrerar att 100% investerats i aktiefonder även om sparformen även erbjuder andra fondkategorier.

2) Historisk avkastning på Indexobligation BAS är simulerad och baseras på en deltagandegrad om 100 procent, fem års löptid och 12 månaders genomsnittsberäkning under åren 2000-2009.
Villkoren i Indexobligation BAS kan komma att ändras från emission till emission, ta kontakt med din rådgivare för att ta del av aktuellt erbjudande.
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5. Indexobligation BAS  
vs. Traditionell försäkring
Många sparare känner att de varken har tillräckligt mycket 
tid eller kunskap för ett aktivt pensionssparande. Index-
obligation BAS erbjuder Dig som försäkringstagare en 
modern, kapitalskyddad pensionsförvaltningsform som 
syftar till att genom aktiv månadsvis omallokering av pen-
sionskapitalet, mot ett brett spektrum av marknader och 
tillgångsslag, skapa en jämn och stabil avkastning. Histo-
riskt har detta givit en klart bättre tillväxt av pensionskapi-
talet jämfört med många traditionella pensionsförsäkringar 
– och till en betydligt större förutsägbarhet. Omallokeringen 
görs automatiskt varje månad, utan att Du som försäkrings- 
tagare behöver engagera Dig. Allokeringen sker enligt en 
förutbestämd regel som innebär att pensionskapitalet varje 
månad kommer att allokeras till de tillgångar och marknader 
som har lägst risk, men samtidigt befinner sig i en positiv 
trend. Denna förvaltningsmetodik kallas för ”Riskbudgete-
ring”. Genom att investera i Indexobligation BAS med fullt 
kapitalskydd riskerar Du dessutom inte att pensionskapi-
talet försvinner vid en kraftig börsnedgång. Indexobligation 
BAS kan därigenom användas som verktyg för att förän-
dra och anpassa risktagandet i portföljen, i takt med att 
Dina livsförutsättningar förändras (se ”Bild 5”). Detta gör 
Indexobligation BAS till en intressant grundkomponent i 
ett dynamiskt pensionssparande. Ett sparande som se-
dan kan kryddas med andra typer av investeringslösnin-
gar med varierande risk och avkastningsprofil för att över 
tid skapa ett framgångsrikt sparande med möjlighet till en 
högre riskjusterad avkastning. 

6. Vikten av att välja rätt  
sparform
De flesta människor söker efter ett pensionssparande 
som gör det möjligt att leva både nu och sen. Målet är att 
öka sin framtida pension utan att öka insättningarna idag 
– och utan onödigt risktagande. Att välja rätt sparform för 
sin framtida pension är inte lätt, då det idag finns fler alter-
nativ än någonsin att välja bland. Inte desto mindre är det 
av stor vikt. Att välja rätt sparform kan få stora ekonomiska 
konsekvenser för Dig som pensionär.  

Vi antar att Martin och Maria båda börjar pensionsspara vid 
30 års ålder. Martin gör inget aktivt val och hans tjänste-
pension placeras därför i en traditionell pensionsförsäkring 
hos den förvaltare som anges i hans kollektivavtal. Maria är 
däremot lite orolig för att lägga sina pengar i händerna på 
en förvaltare. Hon går till en rådgivare som råder henne att  
flytta sitt pensionssparande till Indexobligation BAS, en ka-
pitalskyddad placeringslösning där allokeringen inte styrs 
av en förvaltare utan utifrån förutbestämd modell base-
rad på den aktuella marknadsrisken. Maria tycker att det 
låter tryggt och dessutom vet hon att hon framöver kan 
förändra utformningen av sin pensionsportfölj när tid eller 
intresse finns genom att komplettera med aktier, fonder 
eller andra strukturerade produkter.    

Antag att Martin och Maria sparar 1 000 kr i månaden fram 
till pensionen vid 65 års ålder. Tabellen nedan illustrerar hur 
mycket deras kapital vuxit den dag de går i pension.

Martin Maria

Månadsinsättning 1 000 kr 1 000 kr

Sparperiod 35 år 35 år

Sparform Traditionell försäkring Indexobligation BAS

Genomsnittlig årlig 
avkastning

5 % 8 %3)

Sparkapitalets stor-
lek vid pensionen

1 108 463 kr 2 142 568 kr

 

Indexobligation BAS har historiskt uppvisat en avkastning 
som är högre än konkurrerande alternativ. Skillnaden kan 
tyckas liten på kort sikt. På längre sikt kan en liten skillnad 
dock få stora effekter. Genom att placera sitt pensions-
kapital i Indexobligation BAS istället för i en traditionell 
försäkring har Maria den dag hon går i pension drygt  
1 miljon kronor mer i sin portfölj än vad Martin har. Pengar 
hon kan njuta av på ålderns höst.  

7. Ta steget mot en tryggare 
pension
Om Du som försäkringstagare värdesätter flexibilitet, 
värdebevarande och stabilitet i avkastningen är ett pen-
sionssparande i strukturerade produkter, inom ramen för 
en pensionsförsäkring, det självklara valet att förvalta Ditt 
pensionskapital. Ta kontakt med Din oberoende rådgivare 
så får Du veta mer. Strukturinvest Fondkommission har ett 
nära och framgångsrikt samarbete med några av Sveriges 
ledande oberoende investeringsrådgivare och tar kontinu-
erligt fram nya investeringslösningar som passar i en lång-
siktig pensionsportfölj. Du kan läsa mer om vår senaste 
emission på vår hemsida: www.strukturinvest.se 
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3) Genomsnittlig årlig avkastning är baserad på simulering av historisk avkastning 2000-2009.



Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveck-

ling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknads-

nära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi 

arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens 

intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå 

på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar 

vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under 

Finansinspektionens tillsyn. 
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