
 
 
 
 

 

 
 

Rapport: Ännu mer pension för pengarna 
 

Söderberg & Partners provisionsfria upphandling 
pressar priserna och behåller valfriheten 
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Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå 
 
SÖDERBERG & PARTNERS PROVISIONSFRIA UPPHANDLING bevisar att låga kostnader inte behöver leda 
till en sämre produkt. Den nya pensionsplanen tillhandahåller ett lika brett utbud av fonder som ett 
stort fondtorg, och samtidigt får kunderna rabatterade avgifter jämfört med den öppna marknaden. 
 

En snabb jämförelse med den nyligen avslutade ITP-upphandlingen ger oss goda argument för detta. 
Vår provisionsfria upphandling ger kunderna fler och bättre produkter till ett konkurrenskraftigt pris. 
Inkluderas rådgivning i kalkylen blir Söderberg & Partners nettoupphandling väsentligt billigare än 
vad Collectum kan erbjuda.   
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Utbudsutvärdering 
 
Ett stort kostnadsfokus i Collectums upphandling har tyvärr lett till att försäkringsbolagen inte har 
kunnat erbjuda ett varierat utbud av fonder i ITP-upphandlingen. En pensionssparare kan välja 
mellan fonder inom samtliga 62 fondkategorier i Söderberg & Partners provisionsfria upphandling, 
och i 60 av dessa mellan 3 eller flera olika fonder (grönt trafikljus i tabellen över fondkategorier).  
Collectums nya upphandling erbjuder endast fonder inom 29 av 62 kategorier, och inom endast 11 
kategorier finns 3 fonder eller fler att välja mellan. 
 

 
 
Den här skillnaden är inte oväsentlig och begränsar den enskilde spararen i väldigt hög utsträckning. 
Exempelvis har den som vill investera med exponering mot småbolag mycket få alternativ inom 
Collectums upphandling; mer specifikt saknas alternativ inom små och medelstora företag i Europa, 
Japan och Nordamerika. Inom Söderberg & Partners provisionsfria upphandling täcks samtliga dessa 
kategorier av 3 eller fler alternativ. Fonder inom specifika regioner är ett annat exempel; Afrika & 
Mellanöstern, Australien & Nya Zeeland och Turkiet täcks av vår upphandling men saknas i 
Collectums senaste upphandling.  Möjligheten att finna sparalternativ som passar den enskilde 
individen och möjligheten till en god riskspridning är alltså väsentligt högre i vår upphandling. 
 
  

Trafikljus

60 2 0

11 18 33
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I tabellen nedan visas antalet fonder som erbjuds inom respektive kategori för Söderberg & Partners 
provisionsfira upphandling, samt Collectums senaste ITP-upphandling. 
 

 
 
 
 
    

Trafikljus

Antal fonder         > 2 0       > 0

Fondkategori Fondkategori

Afrika och Mellanöstern 11 0 Investment grade, Global 14 1

Asien 9 1 Japan 29 4

Asien ex Japan 51 5 Japan, små och medelstora 7 0

Asien, enskilda länder 18 0 Kapitalskyddade strukturprodukter 2 0

Australien och Nya Zeeland 5 0 Kina 31 2

Bioteknik 6 0 Kommunikation 3 0

Blandfond, flexibel 16 0 Konsumentvaror 11 0

Blandfond, SEK aggressiv 45 2 Korta räntor, SEK 32 5

Blandfond, SEK försiktig 16 0 Latinamerika 16 3

Blandfond, övriga 33 0 Långa räntor, SEK 29 4

Branschfonder, övriga 14 1 Läkemedel 15 1

Brasilien 8 1 Marknadsneutral 13 1

Energi 8 0 Miljö 18 0

Equity hedge long short 22 0 Multistrategi 20 1

Euroland 10 2 Nordamerika 48 6

Europa 68 6 Nordamerika, små och medelstora 13 0

Europa, enskilda länder 32 0 Norden 29 0

Europa, små och medelstora 17 0 Ny teknik 21 1

Fastighetsbolag 11 1 Realobligationer, SEK 6 1

Finans 7 0 Ryssland 18 1

Fond-i-hedgefond 18 0 Råvaror 19 0

Fonder, övriga 8 0 Räntor, övriga 12 0

Företagsobligationer, SEK 11 0 Strategifond 6 0

Global 84 8 Sverige 72 7

Global macro 6 0 Sverige, små och medelstora 23 2

Global och Sverige 21 2 Tillväxtmarknader 67 6

Global, små och medelstora 13 0 Tillväxtmarknadsobligationer 25 0

High Yield, Europa 15 0 Turkiet 2 0

High Yield, Global 22 0 Ädelmetaller 7 0

Indien 17 2 Östeuropa 16 3

Investment grade, Europa 18 1 Östeuropa ex Ryssland 10 0
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Kvalitetsutvärdering 
 
Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska 
fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna presterat i relation till andra fonder inom 
samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. Fonderna genomgår först ett systematiskt, 
kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorerna som påverkar betyget är 
avkastning, risk, samt avgiftsnivå. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken 
att fonden ska minska i värde. 
 
Den initiala kvantitativa genomgången av fonderna följs av en värdering utifrån kvalitativa faktorer. 
Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av de kvantitativa och de kvalitativa analyserna. Den 
kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi 
eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att 
generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är 
optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med 
enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god 
strategi men utan goda resultat. 
 
Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. Framförallt har flertalet andra aktörer 
inom fondanalys enbart en kvantitativ analys som dessutom sällan tar hänsyn till olika fonders 
beroende av en specifik förvaltare. En fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares 
skicklighet påverkas naturligtvis i allra högsta grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners 
analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna 
viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare. 
 
Mer information om vår analysmetodik inklusive en utvärdering av densamma hittar ni i 
Trafikljusrapporten. 
 
Av de 1034 fonder som Söderberg & Partners betygsätter erbjuder vår provisionsfria upphandling 
662 av dessa (64,0%), medan Collectum erbjuder 50 (4,8%). Totalt erbjuder vi 1271 fonder; 
motsvarande siffra för Collectum är 81. 
 
Önskar sparare investera i fonder med hög kvalitet är utbudet ännu mindre för de som är begränsade 
av Collectums upphandling. Av de 169 fonder som erhållit grönt betyg av Söderberg & Partners finns 
bara 39 stycken att tillgå inom Collectum.  Spararen kan alltså välja mellan fler än fyra gånger så 
många fonder med grönt betyg, vilket gör att sannolikheten att finna en bra sparlösning blir 
väsentligt högre.  
 

 
 

Trafikljusbetyg

Grönt 168 39

Gult 318 10

Rött 176 1

Ej betygsatt - 612 - 31

Totalt antal fonder 1274 81
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Söderberg & Partners provisionsfria upphandling bevisar att det går att erbjuda ett brett utbud och 
samtidigt erbjuda många kvalitetssäkrade produkter. 
 

Kostnadsutvärdering 
 
Huvudfokus för ITPs upphandling har definitivt 
varit kostnader, och Collectum har lyckats sänka 
dessa väsentligt.  Trots detta är Söderberg & 
Partners senaste nettoupphandling mycket 
konkurrenskraftig.  
 
Låt oss först se på defaultlösningen hos 
Collectum, det vill säga fonderna man hamnar i 
om man inte gör något val. Med jämförbara 
placeringar hos våra upphandlade bolag kan vi 
tillhandahålla det näst lägsta priset genom 
Nordnet, beräknat som Normanbeloppet av en 
placering på 30 år. Endast SPP placerar sig lägre i 
Collectums senaste upphandling. 
 
Det är viktigt att poängtera att dessa pressade 
priser inte innehåller någon rådgivning. 
Inkluderas grupprådgivning i prisjämförelsen kan 
vi erbjuda pensionslösningar till ungefär hälften 
av kostnaden som om man omfattats av 
Collectums senaste upphandling.  
 
Inom ITP tillhandahålls ingen möjlighet att välja 
rådgivning för att hitta rätt bland de erbjudna 
fonderna.  Istället hänvisas kunden till att köpa 
rådgivning separat, vilket av skatteskäl i många 
fall gör rådgivningen mellan 60 och 200 procent 
dyrare. 
 
Eftersom kostnaden för rådgivningen i vår 
nettoplan är skattemässigt avdragsgill för 
företaget, blir den faktiska kostnaden väsentligt 
lägre än om rådgivningen betalas med 
konsumentens nettolön. En ytterligare 
skatteeffekt som påverkar är att den rådgivning i 
kombination med försäkringsförmedling som 
Söderberg & Partners kan erbjuda inte omfattas 
av momsplikt. Om en privatperson köper 
rådgivning separat tillkommer alltså även en 
moms på 25%. Vi ser effekten av ovanstående 
tydligt i normanbeloppet med grupprådgivning. 
Kostnaden för grupprådgivning är beräknad till 
995 kr per år exklusive moms.  

Utan rådgivning

Normanbelopp 30 år

Brummer Life 56 593 kr

Danica Pension 83 142 kr

Folksam 62 017 kr

Länsförsäkringar 91 592 kr

Nordnet 28 735 kr

Swedbank 63 269 kr

Normanbelopp 30 år

AMF Pension 42 137 kr

Danica Pension 29 483 kr

SEB Trygg Liv 32 965 kr

SPP 25 977 kr

Swedbank 40 999 kr

Med grupprådgivning

Normanbelopp 30 år

Brummer Life 76 835 kr

Danica Pension 103 788 kr

Folksam 82 342 kr

Länsförsäkringar 112 367 kr

Nordnet 44 780 kr

Swedbank 83 210 kr

Normanbelopp 30 år

AMF Pension 95 441 kr

Danica Pension 82 787 kr

SEB Trygg Liv 86 269 kr

SPP 79 281 kr

Swedbank 94 303 kr
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Försäkringslösningar för höginkomsttagare, 
med personlig rådgivning, uppvisar samma 
mönster som lösningar med grupprådgivning, 
om än med ännu större kostnadsfördelar med 
Söderberg & Partners alternativ. Vår nya 
nettoupphandling kan erbjuda en 
pensionslösning med individuell rådgivning till 
ett pris som är mer än 60 procent lägre än om 
motsvarande tjänst tillhandahållits genom 
Collectum och separat rådgivare. Kostnaden för 
personlig rådgivning är beräknad till 2 450 kr 
per år exklusive moms 

 

Med personlig rådgivning

Normanbelopp 30 år

Brummer Life 120 485 kr

Danica Pension 147 438 kr

Folksam 125 992 kr

Länsförsäkringar 156 017 kr

Nordnet 88 430 kr

Swedbank 126 860 kr

Normanbelopp 30 år

AMF Pension 255 800 kr

Danica Pension 243 146 kr

SEB Trygg Liv 246 628 kr

SPP 239 640 kr

Swedbank 254 662 kr


