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Sammanfattning 

Pensionsområdet upplevs av många som svårt och jobbigt att sätta sig in i. Framtida pension 

består av de olika delarna allmän pension, tjänstepension och privat pension och det ser olika ut 

för alla beroende bland annat på arbetsplats och intjänande. Studiens fokus är tjänstepension och 

den grupp som har möjlighet att välja en alternativ pensionslösning. Studien är undersökande 

till sin natur och syftar till att utforska och beskriva medarbetares och experters syn på mötet 

mellan en medarbetare och en försäkringsförmedlare. Mötet ämnar ses som en potentiell arena 

för kunskapsutveckling kring tjänstepension och tjänstepensionsbeslut. Studien syftar också till 

att svara på frågan om vilka möjligheter och hinder, vad gäller lärande och kunskapsutveckling, 

pensionsmötet upplevs innebära. Utgångspunkt för den teoretiska referensramen är det 

sociokulturella perspektivet på lärande och några centrala begrepp inom teorin som upplevs 

särskilt aktuella för studien. Tidigare forskning och litteratur som ansetts relevanta är bland 

annat litteratur om pensionsmötet och det pensionsval mötet mynnar ut i. Då uppsatsen handlar 

om själva pensionsmötet belyses dessutom forskning som fokuserar på institutionella samtal 

samt liknande sociala sammanhang som mötet mellan pensionsrådgivare och medarbetare, så 

som möten mellan banktjänsteman och konsument. Forskningsstrategin som använts i studien är 

kvalitativ, och empirisk data har samlats genom intervjuer med medarbetare och experter inom 

området. Resultatet visar att arbetstagaren i många fall hindras få en neutral arena för 

kunskapsutveckling vad gäller beslut om pension. Hindren kan vara egna fördomar, krångligt 

upplägg eller rådgivarens roll. Arbetsgivarens roll lyfts också som viktig för framtida lärande i 

den här typen av möten.  

Nyckelord 

Pension, tjänstepension, alternativ ITP, tiotaggare, pensionsmöte, försäkringsförmedlare, 

sociokulturellt perspektiv, institutionella samtal.
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1 Inledning 

Författaren arbetar idag som HR generalist på en personalavdelning. I rollen som generalist 

ingår arbete med personalområdets alla delar. De flesta områden känns både roliga och 

spännande att ta tag i, men ett område som tidigare i våras däremot upplevdes svårhanterligt och 

problematiskt var området tjänstepensioner. När ”rädsla” och frustration bollades med 

personalvetare – både yngre och mer erfarna – på andra bolag, upptäcktes att det var fler som 

kände likadant. Det var faktiskt inte någon som sa ”Åh, det där med pensioner, det känns lätt” 

utan de flesta mumlade något ohörbart, skruvade på sig och tittade ner i marken.   

Detta väckte intresset att gå vidare med tjänstepensioner som ämne för uppsatsen och blicken 

lyftes för att se vad som skrivits inom området på samhällsnivå. Det visade sig att det, de 

senaste åren, skrivits en hel del inom ämnet men att det finns väldigt lite forskning att luta sig 

mot. Det mesta som skrivs publiceras i facktidningar, dagspress och på olika forum på internet, 

inte i vetenskapliga tidskrifter eller böcker (mer om detta i kapitlet bakgrund). Det som 

publicerats i facktidningar, dagspress och i olika forum på internet bekräftade dock tesen att vi 

personalvetare tycker att området är obekvämt och att vi gärna lägger över ansvaret på någon 

annan. En förklaring till detta kan vara att personalvetare faktiskt inte läser en enda poäng om 

pensioner i utbildningen. Det finns, enligt Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta 

(personlig kommunikation, 23 april 2014), inte någon personalvetarutbildning i Sverige som tar 

upp ämnet. Märkligt kan tyckas, och ett intressant ämne att prata mer om i ett annat forum, men 

det kan vara en förklaring till varför vi på personalavdelningarna så gärna stoppar huvudet i 

sanden. Vi kan helt enkelt för lite och förlitar oss istället på helt på försäkringsrådgivare som får 

ta över flera av frågorna.  

Ju mer litteratur som läses och ju mer information som inhämtas, desto mer intressant blir 

området. Det finns en massa frågor att fördjupa sig inom men en begränsning har naturligtvis 

gjorts. Studien kommer därför att ge en inblick i hur dagens pensionssystem, med fokus på 

tjänstepension, fungerar för att sedan gå in på området som valts att undersökas; lärande i 

relation till ett möte med pensionsrådgivare.  
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2 Bakgrund 

Pensionsområdet är omfattande och kan många gånger upplevas som snårigt och svårt att förstå. 

För underlätta för den som läser finns därför en kort förklaring av hur det svenska pensions-

systemet fungerar, vad tjänstepension innebär, en kort information om hur tiotaggarvalet kom 

till samt skillnaden mellan traditionell ITP/ITP 2 (kollektivavtalad tjänstepension för födda 

1978 eller tidigare) och alternativ ITP (överenskommelse om alternativ lösning mellan 

arbetsgivare och arbetstagare med ITP 2 och en lön överstigande tio inkomstbasbelopp) 

sammanställd och lagd som bilaga 1. Även en kort ordlista finns som bilaga 2. 

Det går, som nämnts i inledningen, att belysa pensionsområdet från flera olika håll. Det finns till 

exempel en oroväckande stor grupp i samhället som enbart kommer att ha den allmänna 

pensionen att leva på och som på grund av olika parametrar, det kan vara arbetslöshet eller en 

längre tids sjukdom, kommer att få en väldigt knaper pension.  

En pedagogisk ingång till området har dock valts och fokus kommer att vara arbetstagarens 

möjligheter och hinder vad gäller lärande, i relation till sin tjänstepension. För att studera detta 

har studien avgränsats till de pensionsrådgivningsmöten som arbetstagare erbjuds av sin 

arbetsgivare. Då det i stort sett bara finns en grupp av arbetstagare som blir erbjuden att delta i 

den typen av möte, är det den grupp som valts att studera. Denna arbetstagargrupp förväntas 

söka kunskap inför eller under ett fysiskt möte med en pensionsrådgivare. Detta för att kunna 

fatta ett genomtänkt beslut om en del av sin framtida pension, det vill säga tjänste-pensionen. 

Gruppen benämns tiotaggare, det vill säga medarbetare med en lön överstigande tio 

inkomstbasbelopp, som omfattas av ITP 2 och vars arbetsgivare tillåter en alternativ 

pensionslösning (bilaga 2).  

Tjänstepensionen innebär ofta val som de olika grupperna (bilaga 1) måste göra på olika sätt. 

För tiotaggarna handlar detta val övergripande om att välja mellan att stanna kvar i traditionell 

ITP eller att gå över till alternativ ITP, en lösning som vanligtvis erbjuds via en 

försäkringsförmedlare. Krasst sett är tiotaggarna som grupp, till skillnad från till exempel den 

grupp av pensionärer som nämndes inledningsvis, på intet sätt ekonomiskt svaga. Skillnaden för 

tiotaggarna handlar inte om huruvida de i framtiden kommer ha mat på bordet eller ej, utan 

frågan ses av många snarare om huruvida tiotaggaren kommer att ha råd att äta fläsk- eller 

oxfilé till fredagsmiddag. Poängteras bör att ingen ställning här tas i samhällsdebatten. Valet att 

studera tiotaggarna kommer bland annat från det faktum att det kan bli kostsamt för företagen 

om gruppen hanteras på ett felaktigt sätt (mer om detta längre ner i texten) och det är intressant 

ur personalvetarens perspektiv. 

En intressant bakgrundsinformation till att förstå pensionsmötet är benämningen på personen 

som arbetstagaren möter och att denna benämning har förändrats. Tidigare kallades dessa 

försäkringsmäklare och enligt Finansinspektionen (2014) kallas de idag för försäkrings-

förmedlare medan de i branschen gärna vill gå under benämningen finansiella rådgivare. I 

uppsatsen kommer alla tre benämningar att användas, detta då de fortfarande används på olika 
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sätt av olika grupper. Finansinspektionen tar även upp att det finns lagar och förordningar som 

försäkringsförmedlarna måste följa (se 4.2.3).    

Det har publicerats artiklar i media kring tiotaggarlösningen, där flertalet menar att tiotaggarna 

som valt alternativ ITP är förlorare. Ett exempel är hämtat ur SvD Näringsliv. Bursell & 

Neurath (2011, 16 december) beskriver en undersökning, genomförd på ett svenskt 

industriföretag, som visar att samtliga deltagare hade fått ett större pensionskapital om de stått 

kvar i traditionell ITP. Det främsta skälet till det är att de avgifter som tas ut är betydligt högre 

än i den kollektivavtalade pensionen och att kapitalet på så sätt äts upp. Bursell & Neurath 

(2011, 12 december) skriver i en annan artikel att grunden till försäkringsbranschens lönsamhet 

ligger i procenten. I den alternativa lösningen är avgifterna procentbaserade, vilket innebär att 

mäklare, försäkringsbolag, och fondbolag varje år får en förutbestämd procent av det samlade 

pensionskapitalet. Det innebär att ju fler kunder och ju högre premier, desto större blir denna 

”stock” som det kallas. Varje dag går en liten del av stocken bort i avgifter som sedan delas 

mellan aktörerna. Bursell och Neurath menar att för en tjänsteman i 50-årsåldern som sparat 

närmare 1 miljon kronor i sitt tjänstepensionssparande, kan 1 procent motsvara 10 000 kronor 

per år i rena avgifter. När tjänstemannen byter arbetsgivare, och därmed försäkring, ligger 

pengarna kvar och avgifterna dras år efter år, ända fram till tjänstemannen gått i pension och 

pengarna är förbrukade. Författarna säger att en snittkund hos försäkringsmäklaren Max 

Matthiessen, enligt bolagets egna uppgifter, har 17 olika försäkringar. Totalt handlar det om 

hundratusentals kronor i avgifter. Samtidigt menar författarna att priset på en produkt måste ses 

i ljuset av vad tjänstemannen får tillbaka. Om lösningen ger en högre avkastning är avgifterna 

inte lika kontroversiella. Den forskning författarna har tillgång till visar dock att det inte finns 

någon som helst korrelation mellan höga avgifter och bättre avkastning. Fler intressanta 

tidningsrubriker från samma författare lyder ”Din pensionsångest bygger deras vinst”, och ” De 

anställda får ta hela risken” (Bursell & Neurath, 2011, 12 & 14 december). 

I en annan artikel, hämtad ur Personal & Ledarskap (Jensen 2012, januari), varnar en 

tjänstepensionsexpert arbetsgivare som erbjuder alternativ ITP. Han menar att dagens 

ekonomiska utveckling innebär ökad risk för att missnöje riktas mot pensionsansvariga i 

företagsledningen. Det har de senaste åren skett en förskjutning av riskerna i pensionssystemet, 

från politiker och försäkringsbolag till individen. Han påtalar en skevhet i systemet – att det är 

arbetsgivaren som beslutar om upplägget för en alternativ lösning, men att det är medarbetaren 

som får ta placeringsrisken och betala de dyra avgifterna till valda försäkringsmäklare och 

förvaltare. Det är inte alla arbetsgivare som har granskat kvaliteten på försäkringsmäklarnas råd 

till medarbetarna och pensionsexperten, som räknat på detta, menar att det i värsta fall kan vara 

så att en tiotaggare som varit aktiv i 20 år kan förlora 500 000 till 1 000 000 kronor jämfört med 

den som valt att ligga kvar i en traditionell ITP 2. En advokat, specialiserad på pensionsrätt, har 

beskrivit sin syn på saken i en artikel, även den publicerad i Personal & Ledarskap (Dahllöv 

2012, mars). Han menar att det kan skapa problem för arbetsgivaren att skjuta över ansvaret på 

försäkringsmäklare och att ett tydligt exempel är när före detta anställda stämmer arbetsgivaren 

för att pensionen de får är mindre än vad som utlovats. I de ärenden pensionsadvokaten hanterar 

just nu tror han att arbetsgivaren kan tvingas betala för mellanskillnaden i efterhand. 

Grundproblemet, menar han, är okunskap hos arbetsgivaren, att de inte vet vad det står i avtalen 

och vad det i sin tur kan ge för konsekvenser. Han förmodar att stämningarna inom 

pensionsområdet kommer att öka, detta då tiotaggarna nu börjar gå i pension och det finns risk 

för att många av dem kommer att vara missnöjda med resultatet.  
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Liknande information kommer från Privattjänstemannakartellen, PTK (2014), som menar att det 

är flera i den första generationens tiotaggare, som nu pensioneras, som lyckats mindre väl med 

placeringen av sina pensionspremier och att det för dem sannolikt hade varit bättre om de 

stannat kvar i ITP 2. PTK (2014) är samtidigt tydliga med att det kan finnas fördelar med 

tiotaggarlösningen, främst för den som är ung, har en hög inkomst och som kommer att tjäna in 

sin mesta pension som premiebestämd pension (bilaga 2). Till detta krävs också att den som 

placerar pengarna är både skicklig och har tur med sina placeringar. För de allra flesta är det 

dock en fördel att vara kvar i ITP 2 (PTK, 2014).  

I en annan debattartikel, i formen av ett blogginlägg, ger VD för en av försäkringsförmedlarna 

deras syn på saken (Rentzhog 2011, 21 november). Han menar att det är en grov överdrift att 

säga att alla tiotaggare som gjort ett alternativt val är förlorare. Tvärtom är det fler än hälften, 56 

procent, som är vinnare menar han. Detta baserar han på en utvärdering av ett kundföretag som 

försäkringsförmedlarföretaget själva gjort. De jämförde pensionslösningarna hos ett 

kundföretags anställda (140 anställda) och kom fram till att det varit bättre för 44 % att aldrig 

lämna ITP 2. Tilläggas bör att det inte föreligger något intresse av att på något sätt ”svartmåla” 

försäkringsrådgivarna, men det finns mycket negativt skrivet i media och sagt av experter och 

intresset ligger i att se hur tiotaggarna själva resonerar kring detta.  

Det finns som sagt mycket skrivet om vad som är bäst för tiotaggaren, men inte mycket skrivs 

om hur tiotaggaren själv upplever situationen. Därför är det är tiotaggarens upplevelse av mötet 

med en försäkringsmäklare som kommer att undersökas. Pensionsval och risker handlar i ett 

pedagogiskt perspektiv, både för individ och kollektiv, om lärande och kunskapsutveckling och 

hur organisationer bygger upp ramar och villkor för individens beslutsfattande. I relation till 

mötet har pensionsfrågan valts att studera utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

framförallt beskrivet genom Säljö (2000). Vald avgränsning är att studera arbetstagares och 

experters upplevelser av mötet med rådgivaren. Det finns delar ur det sociokulturella 

perspektivet som är speciellt intressanta att studera i relation till lärande och pensionsmöten, 

bland annat samspelet mellan rådgivare och medarbetare, rådgivarens roll som mer kompetent 

samt språkets och artefakters betydelse. Då det inte bedrivits forskning på relationen mellan 

arbetstagare och pensionsfrågor utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan uppsatsen förstås ha en 

utforskande karaktär.  
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Primärt syfte med uppsatsen är att utforska och beskriva tiotaggares och experters syn på 

pensionsmötet mellan tiotaggare och försäkringsförmedlare. Sekundärt syfte är att diskutera på 

vilka sätt mötet har potential att förstås som arena för lärande och kunskapsutveckling kring 

tjänstepension och tjänstepensionsbeslut.  

3.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar tiotaggare och experter pensionsrådgivningsmötet?  

Vilka möjligheter och hinder vad gäller lärande och kunskapsutveckling upplevs pensionsmötet 

innebära? 
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4 Teori  

4.1 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs det sociokulturella perspektivet på lärande och några centrala begrepp 

inom teorin som upplevs särskilt aktuella för studien. Som nämnts ovan är intresset vad gäller 

pensionsmötet att undersöka mötet som miljö för lärande, kunskapsutveckling och 

kommunikation samt tiotaggare och experters uppfattningar om detta möte.   

4.1.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar enligt Säljö (2000) om hur människor lär i 

det samhälle de lever i och under vilka omständigheter kompetenser och färdigheter utvecklas. 

Han menar att lärande inte bara sker i formella utbildningsforum, så som i skolan eller på kurs, 

utan i praktiskt, kommunikativt och socialt samspel med andra i vardagliga sammanhang som 

på fritiden och i arbetslivet. Det vill säga; lärande i praktiken. I det sociokulturella perspektivet 

betonas också sambandet mellan tänkande och kommunikation. Att det är genom att 

kommunicera med andra som vi kan ta till oss nya sätt att tänka och agera.  

Fokus i uppsatsen är fyra centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det är 

kulturella redskap, mediering, appropriering och den så kallade proximala utvecklingszonen 

(The Zone of Proximal Development, ZPD) eller den möjliga utvecklingszonen (Jakobsson 

2012; Säljö 2000; Säljö, Schoultz & Wyndhamn 1999).  

4.1.1.1 Kulturella redskap och mediering  

Kulturella redskap är enligt Säljö (2000) ett nyckelbegrepp när det gäller att förstå lärande. Han 

menar att kulturella redskap kan vara både materiella (artefakter) och intellektuella (språkliga) 

och att de oftast överlappar varandra. Det viktigaste av redskapen är vårt språk. Med hjälp av 

språket kan vi strukturera och lösa problem och vi får hjälp att agera i sociala situationer. Men 

även de materiella redskapen har en viktig funktion då vi med hjälp av dessa kan vi förlänga vår 

mentala kapacitet (Säljö, Schoultz & Wyndhamn, 1999). Enligt Jakobsson (2012) finns det tre 

nivåer av materiella redskap; primära, sekundära eller tertiära. De primära artefakterna är 

fysiska verktyg som hammare och spik och kan ses som en förlängning av människokroppen för 

att underlätta våra sysslor. De sekundära artefakterna är snarare representationer av de primära 

och kan vara kalendrar eller recept som hjälper oss hålla koll på vardagen och som fungerar som 

externa minnessystem. De tertiära artefakterna är en utvidgning av de sekundära men är inte 

nödvändigtvis praktiskt användbara. Det handlar exempelvis om att förstå världen med hjälp av 

vetenskapliga argument. I det sociokulturella perspektivet ses vårt handlande som integrerat 
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med redskapen då vi ständigt använder dem. Länken mellan redskapen och oss människor kallas 

mediering. Världen medieras, eller förtolkas, alltså för oss via de redskap (språkliga eller 

materiella) som ingår i en viss verksamhet och vår uppfattning om världen är beroende av den 

kultur vi lever i. Vi hanterar vår omvärld genom redskap som utgör delar av olika sociala 

praktiker. Det innebär att vi, för att förstå lärandet, inte kan ta olika delar och titta på dem var 

och en för sig. Vi kan alltså inte isolera tänkande, agerande, redskap och den sociala kontexten 

från varandra utan måste se dem som en helhet. Säljö (2000) hävdar att vi inte kan göra något 

utan att använda oss av medierande verktyg och att vi är beroende av dem för att kunna tolka 

vår omvärld och sedan ta ställning till hur vi skall gå vidare. Han menar också att vi människor 

är en form av sociokulturella redskap och att vi fungerar som medierande resurser för varandra.  

4.1.1.2 Appropriering 

Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet som är intressant för studien är appropriering. 

Jakobsson (2012) beskriver appropriering som att göra något till sitt eget. Det finns två typer av 

appropriering. Appropriering av fakta, som handlar om att upprepa verkligheten, exempelvis att 

Stockholm är huvudstad i Sverige, och appropriering av medierade resurser som handlar om att 

utveckla förmågan att använda en karta som lämpligt system som hjälper en person att hitta 

huvudstäder i flera länder. Appropriering av medierade resurser handlar om att hitta den 

inneboende potentialen i olika begrepp och att använda potentialen i olika sociala sammanhang, 

så som i pensionsmötet.  

4.1.1.3 Den proximala utvecklingszonen 

För att betona betydelsen av appropriering som mellanmänsklig relation (Jakobsson, 2012) 

myntade Vygotskij begreppet ”den proximala utvecklingszonen” vilket, enligt Säljö (2000), kan 

beskrivas som mellanrummet mellan vad en person kan komma fram till själv, utan stöd, och 

vad personen är kapabel till under ledning av någon som kan mer om det aktuella ämnet. Han 

menar att alla, med lite stöttning, kan komma fram till lösningar som vi inte skulle gjort på egen 

hand. Storleken på utvecklingszonen beror på vem som vägleder och vilket material som 

används. Jakobsson (2012) lyfter även fram att kunskap och handling i den här zonen får 

specifika betydelser beroende på sammanhang. Det är en process att utveckla förmågan att föra 

sig som medlemmar av ett specifikt sammanhang och att socialiseras in i specifika grupper 

genom att tillägna sig betydelser av rådande terminologi.   

4.2 Tidigare forskning och pensionslitteratur 

Då uppsatsen handlar om kommunikationen i själva pensionsmötet belyses forskning som 

fokuserar på institutionella samtal samt liknande sociala sammanhang som mötet mellan 

pensionsrådgivare och medarbetare. För att ge en förståelse för själva mötet och vad som ligger 

bakom framtida pensionsval redogörs slutligen för litteratur om pensionsmötet och pensionsval 

för tiotaggare.  
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4.2.1 Institutionella samtal  

Institutionella samtal sker mellan en lekman å ena sidan och institutionella representanter å 

andra sidan. Den institutionella representanten är professionell, en socialt erkänd expert inom 

sitt område, och lekmannen är ofta novis inom det samma. Exempel på institutionella samtal 

kan vara läkar-patient-förhållande, anställningsintervjuer och polisförhör (Adelswärd, 1995). 

Det går också att se pensionsmötet, med en pensionsexpert som ena part och en arbetstagare 

(lekman) som den andre, som ett institutionellt samtal.  

Ett institutionellt samtal har enligt Adelswärd (1995), sett ur den institutionella expertens 

perspektiv, tre mål; diagnos, direktiv och rapport. Först måste diagnos ställas, vad behöver 

lekmannen hjälp med? Experten ställer olika typer av frågor, men för att få giltiga svar måste 

experten först placera in lekmannen i aktuell institutionell ram. Olika institutioner har olika sätt 

att se på världen och även olika sätt att klassificera lekmännen/klienterna. Adelswärd (1995) ger 

exempel på en polis, en läkare och en socionom som alla träffar samma skottskadade våldsman. 

Hon menar att de delvis skulle ställa olika frågor till mannen därför att de representerar olika 

institutioner och att de därmed också har olika institutionella ramar som styr. När diagnos är 

ställd skall också ett direktiv ges. Alltså ett råd till eller ett beslut som rör klienten. Till sist skall 

en rapport skrivas. Samtalet skall sammanfattas och ge någon form av motivation till direktivet 

som givits. I detta samtal deltar klienten/lekmannen aktivt. Adelswärd (1995) förklarar vidare 

att lekmännen har sina egna sätt att se på världen, något hon refererar till som klientramar. De 

har också olika grad av kunskap och kan i olika grad anpassa sitt problem till institutionens 

rationalitet. Adelswärd (1995) skriver också att ”det vanliga är […] att klienternas problem 

transformeras via de institutionella språkmönstren.” (s. 115). Med det menar hon att ett 

institutionellt samtal skall följa ett bestämt mönster, nämligen att experten ställer frågor och 

klienten svarar. Experten måste under samtalet få fram information som gör det möjligt att sätta 

in klientens problem i den givna ramen. Adelswärd (1995) beskriver slutligen att olika 

institutionella samtal kan ha olika karaktär och hon beskriver bland annat fyra olika 

samtalstyper, benämnda 1-4. I samtalstyp 1 skall experten ta ställning i en bestämd fråga och 

värdera lekmannens svar (exempelvis i en rättegång), samtalstyp 2 initieras av lekmannen men 

styrs av experten (exempelvis besök hos en socialsekreterare), samtalstyp 3 initieras av experten 

men ansvaret för innehållet ligger på båda parter (exempelvis utvecklingssamtal). Samtalstyp 4 

innebär att klienten vänder sig till experten för att få råd därför att experten antas besitta den 

information klienten behöver för att kunna värdera och ta ställning i en specifik fråga. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras ett institutionellt samtal av en tydlig struktur, en bestämd 

uppgift, en klar rollfördelning men också asymmetri gällande exempelvis kompetens 

(Adelswärd, 1995). 

4.2.2 Studier om möten mellan rådgivare och konsumenter 

I en avhandling vid KTH har Söderberg (2012) tittat på förhållandet mellan finansiella rådgivare 

och konsumenter. Tidigare forskning har pekat på att konsumenterna kanske inte riktigt förstått 

rådgivarens roll och att rådgivarens råd kanske inte alltid varit i linje med konsumentens 

riskpreferenser. Hon valde därför att titta på det faktiska och fysiska mötet mellan en 
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professionell rådgivare och en konsument och syftet med avhandlingen var att utöka förståelsen 

för och kunskapen om dessa möten. Hon gjorde detta genom fem olika artiklar, alla med olika 

metodansatser och olika vägar för datainsamling och analys.  

Ett centralt resultat som Söderberg (2012) kom fram till var att ett rådgivningsmöte består av tre 

delar; information, råd och försäljning (vilket liknar Adelswärds (1995) syn på institutionella 

samtal i stycket ovan). Söderberg (2012) menar att det kan vara svårt både för rådgivaren och 

konsumenten att identifiera beståndsdelarna. För att försöka illustrera hur vagt sambandet kan te 

sig, refererar hon till en fransk film i sin avhandling. I filmen Confidences trop intimes 

(regisserad av Patrice Leconte) ska en ung kvinna gå på sitt första möte med en psykoterapeut 

för att diskutera sitt olyckliga äktenskap. Av misstag hamnar hon istället hos den finansiella 

rådgivaren i porten bredvid. Utan att förstå sitt misstag berättar hon hela sin historia för 

rådgivaren, som inte heller vid första mötet förstår att ett misstag gjorts. När misstaget uppdagas 

tar filmen en annan riktning, men det intressanta i det hela är att varken kvinnan, rådgivaren 

eller filmpubliken först förstår att ett misstag gjorts. Så vagt och förvirrande kan mötet 

upplevas, menar Söderberg (2012).  

Det finns även en forskare vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Korling (2011), 

som undersökt svårigheterna för en konsument att veta huruvida de råd som ges i ett möte med 

en försäkringsrådgivare verkligen är råd och inte marknadsföring. Han har i sin avhandling 

analyserat gränsdragningen mellan marknadsföring och rådgivning i rådgivnings-, 

försäkringsförmedlings- och värdepappersmarknadslagen. Han drar slutsatsen att 

marknadsföring i många situationer uppfattas som rådgivning men menar samtidigt att det är 

svårt att sätta upp några tydliga bedömningsgrunder för när marknadsföring blivit rådgivning. 

Korling (2011) menar att en förklaring till detta kan vara att en kund kan tro att denne mottagit 

rådgivning när rådgivaren endast betraktar sig ha lämnat information om produkten och därmed 

marknadsfört den. Han menar vidare att försäkringsförmedlarnas verksamhet har blivit fokus för 

Finansinspektionens, FI, tillsynsverksamhet de senaste åren och att FI vid flera tillfällen riktad 

kritik mot hur vissa förmedlare agerat. Han beskriver att FI till och med ansett att 

betalningsmodellerna vid förmedling av finansiella tjänster och produkter skapar för stora och 

svårhanterliga intressekonflikter, vilket ”troligen påverkar vilka råd som lämnas och vilka 

produkter som förmedlas” (Korling, 2011, s. 25). Han menar att rådgivningen därför riskerar att 

övergå till en ren försäljningssituation där förmedlaren tar större hänsyn till provisionens storlek 

än till konsumentens situation och behov. FI konstaterar, enligt Korling (2011), att existerande 

regelverk inte hanterar intressekonflikterna på ett verkningsfullt sätt och menar att regeringen 

borde överväga ett provisionsförbud för sådan typ av förmedling.  

Söderberg (2012) är inne på samma linje som Korling (2011) och kom i sin avhandling fram till 

att rådgivande samtal mellan en professionell rådgivare och en konsument är uppbyggt på ett 

sådant sätt att konsumenten ska känna det som att väl underbyggda råd kommer att ges. För att 

illustrera detta refererar hon till en sann händelse där en äldre kvinna fått skadestånd från en stor 

svensk bank för att de brustit i dokumentationen av de råd som de gett henne (de erkände aldrig 

att själva rådet var felaktigt utan bara att de brustit i dokumentationen). Banken hade sålt en 

lösning som beräknades löna sig först år 2025, vid en tidpunkt då kvinnan skulle varit 105 år. 

Söderberg (2012) poängterar att hon inte återger händelsen för att misskreditera banker eller 

finansiella rådgivare, utan för att illustrera problemet med den här typen av möten. Kvinnan som 

drabbats intervjuades av Sveriges Television 2009 och beskrev då att hon trodde att en personlig 

rådgivare skulle sätta hennes intressen först, inte sina egna. Hon trodde att de, då de kallas just 
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rådgivare, skulle ge henne de råd som passade hennes personliga ekonomi bäst. Hon beskriver 

också den intima miljö som rådde i samtalen med rådgivaren, att de inte bara diskuterade 

ekonomi utan också privata angelägenheter och att hon på så sätt invaggades i en känsla av 

lugn. Slutligen framkom också i Söderbergs (2012) avhandling att kunderna många gånger får 

ett mycket större förtroende för rådgivarna än vad rådgivarna själva förstår. 

I den här typen av möten finns också inslag av försäljning. Detta bland annat enligt en 

undersökning genomförd av KTH och Finansinspektionen (Eriksson, Persson & Söderberg, 

2009) som har fokuserat på finansiell rådgivning vid personliga möten mellan bankrådgivare 

och bankkunder. Urvalet visade sig vara kunder med högre ålder, utbildning, inkomst och 

förmögenhet än riksgenomsnittet. Forskarna har fått fram sina data via enkäter. Svaren har 

bland annat analyserats med hjälp av deskriptiv statistik och faktoranalys. Undersökningen visar 

att gränsen mellan rådgivning och försäljning är väldigt otydlig och att det är svårt för en kund, 

som fått rådgivning, att veta huruvida de fick råd eller lyssnade på, vad författarna kallar, en 

sälj-pitch. Deras resultat visar att ju högre förtroende kunden har för rådgivaren desto mindre 

upplevs det som att de är i en köp-/säljsituation.  

Även Söderberg (2012), nämnd ovan, kommer i sin avhandling in på försäljning som en del i 

rådgivningsmöten. Hon beskriver att finansiella rådgivare, som intervjuats i samband med 

hennes avhandling, uppfattar sig själva som säljare, inte rådgivare. Att de talar om att ”sälja 

finansiella produkter” och när de får frågan om sitt yrke är det ofta titeln säljare de refererar till.  

Teorierna och den tidigare forskningen ovan kan sammanfattas med att möten många gånger är 

komplexa och består av flera olika delar. Det är viktigt att belysa vilken roll rådgivaren iklär sig 

för att optimera medarbetarens möjlighet till lärande.    

4.2.3 Råd och lagar för tiotaggares tjänstepension 

I detta stycke beskrivs kort de unika villkor som råder för pensionsrådgivning så som lagar och 

förordningar kring tjänstepension, vad försäkringsförmedling innebär samt hur ett tiotaggarval 

teoretiskt går till. Det är viktigt att veta då ett samtal med en rådgivare i många fall leder fram 

till just detta. Informationen från PTK må ses som subjektiv, men då den kommer från en part 

som värnar om medarbetaren anses användandet av den legitimt.  

Förhandlings- och samverkansrådet PTK beskriver i skriften ”Handbok om försäkringar” (2014) 

hur valet mellan att stanna kvar i traditionell ITP eller välja alternativ ITP går till. Skriften 

beskriver de försäkringar som privatanställda tjänstemän inom bland annat ITP-avtalet omfattas 

av och är ett hjälpmedel för alla som på något sätt kommer i kontakt med dessa försäkringar. 

Enligt ”Handbok om försäkringar” är arbetsgivaren den som anger vilka valmöjligheter 

arbetstagaren har och detta görs oftast i en pensionspolicy. Förutom valen om alternativ ITP styr 

också policyn ramarna kring vilka försäkringsbolag som går att välja mellan, hur och vem som 

ger rådgivning till den anställde samt hur pensionspremien fastställs. De flesta företag har idag 

upphandlat en försäkringsförmedlare för de som väljer alternativ ITP. Innan tiotaggaren väljer 

att ta en alternativ lösning, eller att stanna kvar i en traditionell ITP träffar personen en 

rådgivare. Rådgivaren är den som, utsedd av arbetsgivaren, skall ge tiotaggaren information, 

stöd och råd att kunna göra sitt val (PTK, 2014). 
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Enligt Finansinspektionen, FI (2014), innebär försäkringsförmedling ”att ge råd, och inte bara 

information, om lämpliga försäkringsprodukter och de finansiella instrument som är kopplade 

till dem”. Detta innebär även en skyldighet att avråda från val som inte är lämpliga samt att 

dokumentera rådgivningen och motivera varför kunden fått råden. De försäkringsförmedlare 

som har svenskt tillstånd, cirka tusen stycken, står under FI:s tillsyn och deras verksamhet styrs 

bland annat av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (läs mer om detta nedan). Huruvida 

de råd som ges är bra eller inte, är svårt för de allra flesta att bedöma. I lagen om 

försäkringsförmedling står att en försäkringsförmedlare måste anpassa sin rådgivning efter 

kunden och att rekommenderade lösningar måste anses lämpliga. Förmedlaren måste med andra 

ord ta reda på kundens ekonomiska ställning, bakgrund och mål med exempelvis 

försäkringslösningar eller kapitalplaceringar. Förmedlaren tar vanligtvis betalt via provision på 

försäkringen som sålts, oftast en engångssumma, och de tar dessutom en löpande ersättning på 

kapitalet. Vid rådgivningstillfället ska kunden få en tydlig redogörelse för alla arvoden som 

försäkringsförmedlaren tar (FI, 2014).  

PTK (2014) understryker att även om möjligheten till alternativ ITP är kollektivavtalad i ITP-

planen så är dess utformning individuell. Det innebär att den anställde själv får ta ansvar för 

innehåll och kvalité samt själv säkerställa att det som avtalats följs. För den som valt alternativ 

ITP fortsätter den att gälla oavsett om den framtida lönen hos arbetsgivaren vid något tillfälle 

skulle understiga 10 inkomstbasbelopp, exempelvis om tiotaggaren har bonus och den ett år 

skulle utebli. Den som valt alternativ ITP kan bara gå tillbaka till traditionell ITP vid byte av 

arbetsgivare och om denne tillåter detta. PTK (2014) rekommenderar ingen över 50 år att gå 

över till alternativ ITP, detta därför att tiden då är kort till pensionering. Slutligen skriver PTK 

(2014) att i det alternativa valet övertas risken, från arbetsgivaren/kollektivet, av den anställde 

och att avgifterna i den alternativa lösningen kan vara avsevärt mycket högre än i den 

traditionella lösningen vilket i många fall försämrar pensionen. 

Ett möte mellan en tiotaggare och en mäklare måste ske enligt god försäkringsförmedlingssed. 

Det kommer från lagen om försäkringsförmedling 5 kap 4 § (Svenska försäkringsförmedlares 

förening, Sfm, 2014). I lagtexten framgår att det i begreppet ligger ”en omsorgsplikt, en 

skyldighet att anpassa rådgivningen till kunden och en direkt avrådningsplikt i 

konsumentförhållanden” (Sfm, 2012). En försäkringsmäklare som handlar i strid med god 

försäkringsförmedlingssed kan riskera skadeståndsanspråk samt sanktioner ifrån 

Finansinspektionen (Sfm, 2014). Det är utöver detta upp till arbetsgivaren att sätta vilka ramar 

rådgivaren skall hålla sig inom under mötet. Enligt PTK (2014) vet dock de flesta arbetsgivare 

inte om att detta är något som bör regleras i samarbetsavtalet mellan arbetsgivaren och 

rådgivaren utan i praktiken så är det helt rådgivarens agenda som styr. Rådgivaren har heller 

ingen skyldighet att på ett pedagogiskt sätt informera tiotaggaren om dennes situation (PTK, 

2014).  

Flera förbättringar av ITP 2 gjordes under 2006, 2008 och 2009 (bilaga 1). PTK (2014) menar 

därför att flera av fördelarna med tiotaggarlösningen har försvunnit. Många uppfattar det som 

förmånligt att bli erbjuden en tiotaggarlösning och har därmed lämnat ITP 2 utan att egentligen 

veta vad de valt bort. PTK (2014) menar att många inte känner till att det krävs stor skicklighet 

och tur av den som själv placerar sina pensionspengar för att komma upp i de pensionsnivåer 

som ITP 2 ger. 
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5 Metod 

5.1 Metodval och forskningsstrategi 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen skiljs det på två typer av forskningsstrategier; 

kvalitativa och kvantitativa. I studien har den kvalitativa forskningsstrategin valts. Detta för att 

få en bättre förståelse för hur respondenterna uppfattar och tolkar ett möte med en 

pensionsrådgivare och uppfattningen är att svaret bäst ges genom en kvalitativ undersökning. 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) innebär den kvalitativa forskningsstrategin att forskaren 

beskriver verkligheten via språket för att sedan tolka och slutligen förstå det som tolkats. Ett 

abduktivt förhållningssätt har valts, något som Fejes & Thornberg (2009) beskriver som ett 

mellanting mellan induktion och deduktion. I enlighet med det abduktiva förhållningssättet, som 

handlar om att röra sig mellan teori och empiri, började bekantas med tidigare forskning, 

växlades över till att via intervjuer samla in data, gicks tillbaka till teorin, genomfördes 

ytterligare intervjuer för att samla mer data för att tillslut gå tillbaka till teorin igen.  

Uppsatsen ramas in i ett sociokulturellt perspektiv och utgår från teoretiska begrepp i detta 

perspektiv för att diskutera pensionsmötet i relation till lärandemöjligheter och hinder.  

Inom den kvalitativa forskningsstrategin finns olika metodval/förhållningssätt. Då uppsatsen 

fokuserar på vad som händer med lärande och samspel i mötet mellan arbetstagare och 

rådgivare, där en mer öppen hållning till tolkningsarbetet eftersträvats, har studien inspirerats av 

det hermeneutiska förhållningssättet. Det hermeneutiska förhållningssättet utformades från 

början för tolkning eller förståelse av text. Tanken var att forskaren skulle försöka få fram 

textens innebörd utifrån det perspektiv som dess författare haft (Bryman, 2011). Det 

hermeneutiska förhållningssättet går också att applicera på tolkning av den kvalitativa intervjun, 

som enligt Kvale (1997) är en muntlig diskurs som skall förvandlas till en text som sedan ska 

tolkas (mer om detta under rubriken analysmetod och analysförfarande). Enligt Starrin & 

Svensson (1994) kan det i en hermeneutisk undersökning samla material på många olika sätt. 

Exempelvis via observationer, genom att delta i aktiviteter, samtala, intervjua, läsa dokument 

och studera miljöer.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Både experter inom området och arbetstagare som i närtid varit på rådgivande samtal med en 

försäkringsmäklare intervjuades, mer om detta under rubriken urval. Med experterna 

genomfördes vad Bryman (2011) kallar ostrukturerade intervjuer. De ostrukturerade 
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intervjuerna liknar ett vanligt samtal och endast ett PM med övergripande områden fanns som 

minneshjälp. Intervjuformen var applicerbar då önskan var att experterna i mångt och mycket 

skulle styra samtalet. Med arbetstagarna valdes istället genomförandet av vad Bryman (2011) 

kallar semistrukturerade intervjuer. Det innebar att en intervjuguide med övergripande frågor 

skapades (bilaga 5) vilka sedan berördes under intervjuerna. Arbetstagarna var dock fria att 

själva utforma svaren och frågorna kom inte alltid i ordning. Intervjuformen valdes därför att 

områden att beröra till viss del skulle styra men att arbetstagarna samtidigt skulle ha möjlighet 

att vara flexibla. För att få veta lite mer om hur arbetstagarna uppfattade själva mötet gavs 

möjlighet att beskriva mötet utifrån fyra alternativ; mötet som en diskussion, ett utbildande 

möte, ett rådgivande möte eller ett säljsamtal, de fick också förklara varför.  

Intervjuerna skedde på en plats som arbetstagare och experter själva fått välja, detta för att skapa 

en så trygg miljö som möjligt. Intervjuerna skedde inte i någon planerad ordning utan skedde 

när respektive individ hade möjlighet. Samtalen varade mellan cirka trettio minuter och drygt 

åttio minuter, de flesta cirka trettio minuter. Samtliga intervjuer spelades in och precis som 

Bryman (2011) förespråkar, informerades noggrant de etiska aspekterna (mer om detta i stycke 

5.7).  

5.3 Urval 

Intervjuerna omfattar både experter inom området och arbetstagare som haft möjlighet att göra 

ett så kallat tiotaggarval. För tydlighetens skull kommer experter att fortsättningsvis kallas 

experter medan arbetstagana framåt kommer att kallas respondenter. Fokus är respondenternas 

upplevelser och det är vad som kommer att genomsyra uppsatsen, men för att förstärka 

respondenternas svar valdes även intervjuer med experter. Med båda grupperna gjordes ett 

bekvämlighetsurval och urvalet består av människor som finns i relativ närhet (Bryman, 2011).  

Experterna valdes ut efter tips och både oberoende pensionsexperter och pensionsspecialister 

samt en rådgivare på ett av försäkringsrådgivarföretagen intervjuades. Experter från olika parter 

intervjuades för att få en så objektiv bild av området som möjligt. Av de experter som 

intervjuats är tre män och en kvinna, de har alla minst tjugo års arbetslivserfarenhet inom 

pensionsområdet och är väl insatta i ämnet.  

Tabell över experter 

Expert nr 1 2 3 4 

Arbetar som Oberoende 

pensionskonsult 

Oberoende 

pensionskonsult 

Pensionsspecialist Finansiell 

rådgivare 

 

Gällande urval av respondenter så gick information först ut till sex företags HR-funktioner 

(bilaga 3). Svar gavs från tre företag: ett av företagen tackade nej och två tackade ja. De två HR-

funktionerna gick ut med information från mig till sina tiotaggare (bilaga 4) och bad de som var 
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intresserade att själva ta kontakt. I brevet hade specificerats att kontakt ville tas med tiotaggare 

som inom de senaste sex månaderna deltagit på ett rådgivande möte med en försäkringsmäklare, 

vilket företag egalt. Svar kom från åtta personer som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Två av dem var bosatta på annan ort än Stockholm och då telefonintervjuer i 

möjligaste mån ville undvikas avfördes de som respondenter. Detta skedde dock först när 

informationsmättnad uppnåtts i intervjuerna och de med säkerhet inte behövdes. När de sex 

tiotaggarna intervjuats visade det sig att de alla, efter mötet med en rådgivare, valt att gå över 

till en alternativ lösning. Beslut togs därför att, genom privata kanaler, också söka en respondent 

som varit på rådgivning men som efter mötet valt att stanna kvar i en traditionell ITP. Det 

lyckades och de sex respondenterna blev sju.   

Respondentunderlaget består av två män och fem kvinnor i åldrarna 38 till 59 år. Målet var att 

intervjua personer som träffat mäklare inom de senaste sex månaderna. Trots specificerat 

önskemål var det ändå en spridning på mötestid från för två år sedan till för bara någon vecka 

sedan. Sex personer som intervjuades valde att efter mötet med rådgivare gå över till en 

alternativ lösning, en person valde efter mötet att stanna kvar i traditionell ITP. Personen som 

stannade kvar i den traditionella lösningen träffade mäklare för drygt två år sedan och har 

därefter inte blivit kontaktad igen. Av de sju respondenterna har två gått till ett 

försäkringsrådgivarföretag och fem har gått till ett annat. 

Tabell över respondenter   

Respondent nr 1 2 3 4 5 6 7 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man 

Senast på 

rådgivning 

Ett år 

sedan 

Nio 

månader 

sedan 

Fyra 

månader 

sedan 

Ett år 

sedan 

Två år 

sedan 

Fem 

månader 

sedan 

En 

vecka 

sedan  

5.4 Analysmetod och analysförfarande 

Som beskrivet i 5.2 går det hermeneutiska förhållningssättet att applicera på tolkning av den 

kvalitativa intervjun (Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att det med hermeneutiken som redskap 

går att ”först kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan 

genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas” (s. 49). Det finns enligt Kvale 

(1997) ett antal principer för hermeneutisk tolkning. Den första principen handlar om det som 

kallas för den hermeneutiska cirkeln och innebär en ständig växling mellan delar och helhet. Att 

först läsa igenom materialet för att bilda sig en första uppfattning, sedan gå tillbaka till specifika 

teman och specifika uttryck för att försöka förstå dess mening, för att återigen gå tillbaka till att 

se helheten och så vidare. Kvale (1997) nämner ytterligare sex principer som handlar om när 

tolkningen skall avslutas, hur tolkningarna skall jämföras, att tolkningarna skall hålla sig inom 

området, att forskaren måste ha förståelse för ämnet för att kunna tolka, att det inte finns någon 

förutsättningslös tolkning samt att tolkningen skall föra något nytt till området.   
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Det hermeneutiska förhållningssättet har inspirerat, vad gäller val av datainsamling och 

dataanalys, men analysen styrs även av den teoretiska inramningen och av vad Bryman (2011) 

kallar tematisk analys. Den tematiska analysen är enligt Bryman (2011) ett av de vanligaste 

angreppssätten inom kvalitativ forskning. Det innebär i korta drag att forskaren skapar en matris 

med olika teman och subteman där återkommande element i den text som skall analyseras förs 

in. På så sätt kan forskaren organisera och beskriva data.   

Efter varje genomförd intervju transkriberades samtalet direkt, totalt blev det 80 sidor 

transkriberat material. Det var en tidskrävande process, men som Bryman (2011) skriver så 

underlättade det utskrivna materialet en noggrann analys. Först lästes alla utskrifter grundligt 

igenom för att, som i en form av hermeneutisk cirkel, börja med helheten. Det utskrivna 

materialet kategoriserades sedan så som vid tematisk analys, i stora teman och mindre 

undergrupper. En empiridriven delvis tematisk analys användes, som relaterade till teoretisk 

inramning och uppsatsens syfte. Exempel hittades och andra valdes bort, helheten gick tillbaka 

till för att sedan landa i färre och mer tydliga teman. På detta sätt löpte analysen på tills det 

slutligen landades i ett antal teman med analyserat material. I analysen hittades samband och 

likheter som hängde ihop med tidsordning snarare än specifika termer och ord, därför har de 

teman som presenteras i resultatet slutligen valts.  

5.5 Reflektion över tillförlitlighet 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till och vissa huvudområden relevanta för uppsatsen har 

valts ut. Fejes & Tornberg (2009) menar att en forskare måste drivas av två grundläggande 

förhållningssätt: Det ena är kritiskt tänkande med disciplinerat arbete, kritiskt perspektiv och där 

materialet ständigt prövas och ifrågasätts. Det andra är kreativt tänkande, att våga pröva sig 

fram, testa olika vägar och att skapa nya kopplingar. Under processens gång har ett objektivt 

sinne med rum för kreativitet försökt hållas och tankar och idéer har ständigt bollats med 

handledare.  

Enligt Fejes & Thornberg (2009) finns det olika sätt att mäta tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie, exempelvis genom validitet och analytisk generalisering. Validitet handlar enligt Fejes & 

Thornberg (2009) om att undersöka det som sagts skall undersökas. Gällande intervjuer kan det 

handla om huruvida de intervjufrågor som ställts varit relevanta för syftet och om 

respondenterna var rätt målgrupp. Intervjuguiden, med dess frågor, diskuterades både med 

experter och med handledningsgrupp. De hade nog kunnat vässas ytterligare, exempelvis med 

fler frågor om arbetsgivarens roll, men intresseområdet anses väl täckt. Gällande respondenterna 

så hade de alla deltagit i ett möte med försäkringsmäklare, men ett bättre utfall hade möjligtvis 

getts om respondenterna hade gått på mötet närmare i tid och ifall mötet hade varit deras första. 

Nu fanns tillfällen då respondenten inte mindes hur delar av mötet gått till. 

Analytisk generalisering handlar enligt Fejes & Thornberg (2009) om huruvida resultatet går att 

applicera på andra som inte ingått i studien, alltså även på andra som gått på rådgivande 

pensionsmöte. För en kvalitativ studie rekommenderar de att forskaren genomför en så kallad 
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analytisk generalisering vilket innebär en överlagd bedömning gällande huruvida resultatet 

skulle kunna ge vägledning i en annan situation. Då respondenterna kan liknas vid ett 

representativt urval (viktigt att poängtera att det är bredd i urvalet som åsyftas, inte 

representativt urval i statistisk mening) – de är män och kvinnor, i olika åldrar, som innehar 

vanliga positioner inom näringslivet – går det att utifrån uppsatsens forskningsfråga och 

teoretiska inramning argumentera för en analytisk generalisering, Fejes & Thornberg (2009) sid. 

230.  

5.6 Reflektioner över metoden 

Den kvalitativa forskningsstrategin, med ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer, 

passar syfte och frågeställningar. Önskemålet var att få en utförlig och målande beskrivning från 

respondenterna och samma resultat hade troligtvis inte uppnåtts med hjälp av en kvantitativ 

studie och, låt säga, enkäter. Användning av strukturerade intervjuer hade kanske varit bättre då 

alla respondenter och experter fått exakt samma frågor, men det hade inte passat 

undersökningen då det skulle styrt både experter och respondenter i för stor grad. Det hade varit 

väldigt intressant att observera ett eller flera samtal mellan försäkringsmäklare och tiotaggare 

och detta var också min intention. En förfrågan skickades till en av de ledande 

försäkringsrådgivarna men, trots påstötning, kom aldrig något svar från deras juridiska 

avdelning. Valet blev därför att släppa observationer för att istället fokusera på kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod.   

Det finns inom den kvalitativa forskningsstrategin olika metodansatser att välja mellan. En 

tanke var att istället för hermeneutik, välja textanalys eller diskursanalys som metod. 

Uppsatsens fokus har dels varit på tiotaggares och experters uppfattningar om pensionsmötet 

och dels att diskutera deras uppfattningar om mötet och samspelet mellan arbetstagare och 

mäklare i relation till lärande. Därmed har analysen präglats av öppenhet utifrån det empiriska 

materialet och ingen styrning till att från början fokusera exempelvis på frågor om makt som i 

diskursanalys ville göras. Det ansågs inte heller att analys av texter (även om arbetet påbörjades 

där i form av att läsa på om tjänstepensioner och vad som diskuterats på nätet i exempelvis 

bloggar och liknande forum) uppfyllt kunskapsintresset därför valds tillslut inspiration av det 

hermeneutiska förhållningssättet (se 5.1). 

Hade möjligheten funnits hade det bästa varit att intervjua ett par tiotaggare inför sitt första 

möte, genomföra ett par observationer på plats hos en rådgivare samt intervjua dem igen efteråt. 

Att intervjua några tiotaggare precis efter mötet, utan att ha intervjuat dem före, hade också varit 

intressant. På grund av både svårighet att hitta respondenter, svårighet att få tillträde till 

pensionsmöten att observera samt tidsbrist var detta dock inte ett alternativ.  

Alla intervjuer transkriberades, det blev totalt 80 sidor text, och det gjorde att det vid analysen 

fanns ett omfattande material att utgå ifrån. Genom detta gavs en djupare insikt i intervjuerna.   



18 

En aspekt att diskutera gällande metoden är att respondenterna träffat två olika 

försäkringsrådgivarföretag. Respondenterna beskrev inte sina upplevelser på olika sätt, utan 

deras upplevelser pekade snarare på liknande fenomen vilket bör ses som en styrka. 

Slutligen en rad om förförståelsen, som var obefintlig när uppsatsen började skrivas. Hade mer 

kunskap besuttits innan hade möjligtvis en annan strategi valts och mer tid hade också kunnat 

läggas på andra delar än att lära om ämnet.  

5.7 Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att en forskare är medveten om etiska principer och vad 

de kan få för konsekvenser inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Undersökningen har 

utgått från  etenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga  informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med utgångspunkt i Informationskravet informerades både respondenter och experter om 

studiens syfte. Detta gjordes både inför intervjuerna, via mail och med preliminärt syfte, och 

igen muntligt innan själva intervjun startade.  

Så som Samtyckeskravet fordrar säkerställdes att deltagarna frivilligt medverkade i studien. 

Respondenter och experter informerades både inför intervjuerna och under intervjuerna att 

deltagandet var frivilligt. Respondenterna informerades dessutom att de, när som helst fram till 

att uppsatsen lämnats in, hade möjlighet att dra tillbaka sitt medgivande och hoppa av studien.    

Med Konfidentialitetskravet som mall lovades deltagarna att det som sades i intervjuerna skulle 

förbli konfidentiellt och att material skulle förvaras likaså. Alla deltagare informerades om hur 

materialet tänkt sparas och att de inte kommer att figurera i studien med varken namn eller 

företagets namn. Det transkriberade materialet sparades under fingerade namn och via färgkoder 

för att minimera risker.  

Med Nyttjandekravet som utgångsläge försäkrades alla deltagare om att informationen som 

samlats in endast skall användas i forskningssyfte. De informerades också om att allt material 

kommer att raderas så snart uppsatsen blivit godkänd.  

Lyhördhet både i kommunikationen med respondenter och experter har eftersträvats igenom 

hela processen.  

Utöver de fyra etiska principerna kan det finnas andra etiska aspekter att ta hänsyn till. Det går 

förstås att diskutera kring vad som skulle kunna hända trots vidtagna försiktighetsåtgärder. 

Exempelvis gällande respondenterna och vad som skulle kunna hända med dem om studien 

uppmärksammas. I det här fallet kan de inte identifieras och det vore otroligt att någon medial 

”häxjakt” mot dem skulle förekomma och att de på så sätt skulle kunna lida skada av att bli 

utpekade. Kritik skulle kunna riktas mot mina kollegor i branschen, personalvetarkåren. Det blir 

tydligt i studien att många personalvetare inte är insatta i pensionsfrågan och får studien 

spridning kan det innebära att personalavdelningarna kan bli kontaktade både av tiotaggare, som 
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undrar vad som händer med deras pension, och av andra grupper som undrar över sina 

lösningar. Det är med andra ord möjligt att uppsatsen väcker den björn som sover. Det kan i 

förlängningen också innebära en försämrad relation mellan arbetsgivarna och 

försäkringsrådgivarna. Om studien får spridning kan det innebära att fler personalchefer sätter 

press på rådgivarna, vilket troligtvis inte skulle vara populärt särskilt för de oseriösa i 

branschen. Med ovanstående kritik samlad hade det slutligen kunnat innebära ett etiskt dilemma 

för författaren. Att delar som avhandlas i resultat, analys och diskussion inte skulle våga beröras 

på grund av risken för konsekvenser. Nyttan med att göra studien bedöms dock som större än 

den potentiella skadan och det är betydelsefullt att undersöka området och få djupare insikt i 

ämnet med stöd i empiri. 
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6 Resultat 

6.1 Redovisning och analys av empiri   

I detta kapitel redogörs för studiens empiriska data samt analyseras och jämförs resultatet med 

tidigare forskning och teorier. Respondenternas svar kommer att redovisas och intressanta delar 

av samtalen med experterna sammanfattas. I kapitlet kommer mötet alltså att belysas både ur ett 

arbetstagarperspektiv och ur experternas perspektiv, detta för att det tack vare expert-

intervjuerna går att säga mer om pensionsmötet. Resultat och analys presenteras tillsammans 

utifrån de olika teman som identifierats under analysens gång. Dessa teman länkas alla till 

tillbaka till frågeställningarna och till de teorier och tidigare forskning som presenterats i 

tidigare kapitel. Vid uppdelning av resultat och analys föreligger en risk för att det i analysen 

blir en återupprepning av resultatet samt att det blir svårt för läsaren att följa med i texten. I 

analysarbetet växte dessutom resultat och analys naturligt ihop och därför har en 

sammanslagning av resultat och analys valts. Slutligen bör tillägga att det som presenteras i 

resultatdelen, det material som tolkats och analyserats, inte är en direkt avspegling av världen 

utan författarens perspektiv på den. För en påminnelse om respondenternas och experternas 

bakgrund och vem som är vem, se 5.3.  

6.1.1 Förkunskap, intresse och förberedelser inför mötet 

Ett viktigt område att diskutera, när det gäller frågan om lärande och uppfattningar om 

pensionsmötet, är tiotaggarnas förkunskaper och intresse för pensionsfrågan. Det är olika på 

olika företag hur den här gruppen hanteras, men på de flesta företag ges ingen specifik 

information till tiotaggaren inför mötet. De får möjligtvis information om att de kommer bli 

kontaktade av en rådgivare, inte mer. Rådgivaren kontaktar tiotaggaren via telefon eller mail för 

att boka in ett möte. Enligt erfarenhet skickar rådgivaren också en hel del information till 

tiotaggaren inför mötet och tiotaggaren ombeds att fylla i en fullmakt för 

informationsinhämtande. I följande avsnitt kommer exempel ges från både experter och 

respondenter på hur de uppfattar detta.  

6.1.1.1 Experter 

Stycket börjar med att låta Expert 4, finansrådgivare på ett försäkringsrådgivarföretag som 

erbjuder tjänster för tiotaggare, förklara hur de förbereder en tiotaggare för ett pensionsmöte. 

Expert 4 både beskriver och visar, genom att lägga in mig som kund, vilken information hans 

företag går ut med till medarbetare inför ett möte. Den information de nu går ut med, och som är 

den som kan uttalas om, är tydlig och pedagogisk. Som kund fås både ett mail och ett brev 
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hemskickat. I dessa står det bland annat vad som kommer hända under mötet, hur rådgivaren 

ersätts, vilket rådgivarens uppdrag är samt kort om hur försäkringssystemet fungerar med mera. 

I brevet som skickas hem får kunden också en kod till företagets privattjänst där uppgifter skall 

matas in inför mötet. Expert 4 förklarar att det är information de behöver för att kunna beskriva 

tiotaggarens nuläge, något som ligger till grund för de val som skall göras under eller efter 

mötet (Mer fokus på mötet kommer i senare delar av resultatet). Expert 4 beskriver här de 

dokument som tiotaggaren får, sett genom Säljö, Schoultz & Wyndhamns (1999) begrepp 

materiella verktyg skulle dokumenten kunna tolkas som en hjälp för tiotaggaren att förlänga sin 

mentala kapacitet det vill säga ett medierande redskap som arbetstagaren och rådgivaren samlas 

kring för att förstå frågor om tjänstepension.  

Apropå tiotaggarnas förkunskaper säger Expert 1, som är oberoende pensionskonsult, att det 

finns få områden som det är så socialt accepterat att säga att vi inte har någon som helst aning 

och att vi inte bryr oss, som inom pensionsområdet. En tolkning är att det är en ”bra” ursäkt för 

både arbetsgivare och medarbetare som valt alternativ ITP (tiotaggare) att använda för att slippa 

ta ansvar för policybeslut och val. Att detta är en rimlig tolkning stöds med det PTK (2014) 

skriver om att få arbetsgivare har koll på vad som egentligen gäller.   

6.1.1.2 Respondenter 

Endast två av de sju respondenterna säger att de hade vissa förkunskaper innan de gick på sitt 

första möte. Förkunskaper de två tillskansat sig på grund av sina yrkesroller, inte tack vare ett 

brinnande intresse. Fem respondenter kunde inte redogöra för skillnaden mellan traditionell och 

alternativ ITP, många av dem har gått på flera möten med rådgivare och har haft en alternativ 

lösning under flera år. Det var inte någon av respondenterna som hade läst på inför mötet med 

rådgivaren och alla ger på olika sätt uttryck för att det är ett svårt ämne som de helst inte sätter 

sig in i. Detta val att inte sätta sig in i frågan gör att respondenterna inte har någon kunskap om 

ämnet och de sällar sig per automatik till gruppen som Säljö (2000) refererar till som mindre 

kunniga och som Adelswärd (1995) kallar för novisa inom ett område. Ett par av 

respondenterna säger att de inte har tagit reda på något inför mötet därför att de helt enkelt inte 

är intresserade. Ett annat svar på varför tiotaggarna inte gjort något förarbete är tidsbrist. Det 

tredje svaret, det som flest respondenter lyft fram, är att de förlitar sig på mäklaren. Detta 

exempel stödjer Adelswärds (1995) teori om samtalstyp 4, att mötet mellan en tiotaggare och en 

rådgivare innebär att tiotaggaren vänder sig till rådgivaren, i egenskap av expert, för att få råd. 

Detta därför att rådgivaren antas besitta den information tiotaggaren behöver för att kunna 

värdera och ta ställning i sitt pensionsval. 

När frågan ställs om vilken känsla respondenten får när ordet ”pensioner” nämns ges 

likstämmiga svar. En respondent tycker efter nuvarande förutsättningar att det känns relativt 

lugnt, sex respondenter tycker att det är ett jobbigt ämne, något som ger dåligt samvete, en 

klump i magen, att det är ett ämne de inte har koll på samt att det är svårt och komplicerat. 

Respondent 5 sammanfattar ordet pension med:  

”Ont i magen, ingen koll, långt bort.”   

I det empiriska materialet ovan kan konstateras att det inte är någon respondent som själv tagit 

reda på information inför mötet. Det är också få som fått någon information från sin 

arbetsgivare inför mötet. Åsikterna går isär gällande huruvida detta hade varit önskvärt eller ej. 
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Flera respondenter har sagt att de inte fått någon information alls från mäklaren inför mötet utan 

bara en uppmaning om att infinna sig en viss tid på ett möte och till det mötet fyllt i och skickat 

in en fullmakt. Detta talar emot det Expert 4 beskriver. Möjligen kan det vara olika hos olika 

mäklare. Ett annat alternativ kan vara att tiotaggaren inte tar till sig den information som ges, 

exempelvis därför att det, som Expert 1 säger, är socialt accepterat att inte bry sig. 

6.1.2 Pensionsmötet  

Mötet som avses är ett möte mellan en tiotaggare och en pensionsrådgivare, eller finansiell 

rådgivare som de själva säger. Mötena hålls antingen på respektive rådgivares kontor eller på 

tiotaggarnas arbetsplats. De pågår i allt mellan 30 minuter till två timmar. Vilken information 

som ges i mötet är svårt att säga, det beror på vem som tillfrågas. Övergripande verkar det vara 

så att rådgivaren går igenom nuläge gällande lön och försäkringar, går igenom möjligheter 

risker med nya försäkringar, pratar om pensionsupplägg och övrigt om familjens situation 

gällande försäkringar. I detta avsnitt har empiri gällande själva mötet och rådgivarens roll 

samlats.  

6.1.2.1 Experter 

Även i detta stycke får Expert 4 inleda och beskriver hur ett möte på hans företag går till. Expert 

4 säger att hans företags roll, när de träffar tiotaggare, är att få dem att förstå vad de har för 

upplägg idag, vad de har för valmöjligheter och vad de under mötet tackar ja eller nej till. Han 

beskriver att ett personligt förstagångsmöte med en rådgivare, på företaget han representerar, i 

stora drag ser ut som följer:  

Har tiotaggaren gjort det som begärts finns grunduppgifterna redan inlagda i systemet (se ovan 

gällande fullmakt) och rådgivaren känner bland annat till familjesituation, privatekonomi, 

boendeform, hur erfarenhet av pensioner ser ut, hur kunskap kring placeringar ser ut, hur 

tiotaggaren prioriterar mellan olika saker samt nuvarande försäkringar. Med det utgångsläget 

går rådgivaren först in på olika försäkringar. Försäkring efter försäkring gås igenom och beslut 

tas huruvida nuvarande lösning är den bästa. Försäkringar som gås igenom är sjukförsäkring, 

invaliditetsförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt livförsäkring. När försäkringarna är 

genomgångna är det dags att se över pensionen. Rådgivaren tar hänsyn till erfarenhet och 

riskbenägenhet. Med det menar Expert 4 hur det får se ut när rådgivaren och tiotaggaren träffas 

om tre år igen. Vad får ha hänt? Är tiotaggaren villig att ta en risk, vad tror tiotaggaren om 

börsen själv? Är det avgifterna som styr? Eller är tiotaggaren intresserad av att spara i etiska 

fonder, intresserad av möjlighet att styra fondutbudet själv och så vidare? Svaren på dessa 

frågor styr sedan rådgivarens rekommendation. Det är förstås alla möjliga parametrar som 

berörs och sedan läggs ganska mycket tid kring själva placeringen. Till sist avslutas mötet med 

att eventuella löneväxlingar, ITPK-val och eventuellt eget sparande diskuteras. Första mötet tar 

cirka två timmar och ett uppföljningsmöte cirka en och en halvtimme enligt Expert 4. 

Ovanstående skulle kunna ses som ett exempel på vad Adelswärd (1995) benämner ett 

institutionellt samtal. Att detta är en rimlig tolkning anses då samtalet berör det institutionella 

samtalets tre mål; diagnos, direktiv och rapport. Det följer också det institutionella samtalets 

språkmönster, där experten frågar och respondenten svarar. Expert 4 berättar också att det är 
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viktigt för företaget att det ska vara samma information som går ut till tiotaggarna oavsett 

rådgivare och att det är kundföretagets policy som styr under mötet. Detta i enlighet med 

gällande regler (PTK, 2014). Han är också noga med att påpeka att de inte arbetar med 

försäljning utan med rådgivning och säger samtidigt att det tyvärr finns många oseriösa aktörer i 

hans bransch som ger direkt felaktiga råd till sina kunder. Det kan handla om 8-10 % i 

provisioner för en förmedling då kunderna inte har en aning om vad de köper.  

Expert 1, oberoende pensionskonsult, ger en annan bild än Expert 4 och menar att 

försäkringsmäklare framförallt spelar på tre saker i ett samtal med tiotaggare. Fåfänga, valfrihet 

och felaktig information. Med fåfänga menar han att de spelar på en persons känsla av att bli 

”en del av klubben” som tiotaggare, att det är lite häftigt. Med valfrihet menar han att det är 

något vi människor vill ha till dess att vi faktiskt måste välja något. Att det sedan, när valen 

skall göras, är mindre roligt. När Expert 1 säger felaktig information så menar han snarare 

undanhållande av information, att mäklare tiger om vad alternativet att stå kvar i ITP 2 innebär 

för individen (han kommer in på premierabatt, ansvar för placeringars utfall med mera). Han 

menar att mäklarna spelar på människors okunskap. Både Expert 1 och Expert 2 säger, 

oberoende av varandra, samma sak: försäkringar köps inte, de säljs! Detta är en något 

annorlunda bild än den Expert 4 ger och går också emot de riktlinjer som Sfm (2012 & 2014) 

satt upp för hur försäkringsmäklare skall jobba.  

I sammanfattning av empiri nedan framkommer att många respondenter känner sig trygga och 

litar på mäklaren. När saken diskuterades med Expert 2, nämnde han att han tror att en 

anledning till att tiotaggare känner sig trygga och kan lita på rådgivaren kan vara att de tror att 

rådgivaren är kvalitetssäkrad av arbetsgivaren. Längre resonemang om detta senare.  

6.1.2.2 Respondenter 

Två av respondenterna gick på sitt första möte, fem av dem hade tidigare varit på möte med 

rådgivare. Av de fem som tidigare träffat mäklare gick två respondenter på sitt första möte med 

just den rådgivaren och tre av dem gick på uppföljningsmöte med samma rådgivare som de 

tidigare träffat. Respondenterna beskriver upplevelsen av sina möten på lite olika sätt. Det 

varierar hur mycket annat än pensioner respondenterna uppfattar att de pratat om. Vissa 

uppfattar att de pratat om många andra delar, någon nästan inte alls. Mötena har varat allt från 

30 minuter till tre timmar. 

Respondent 1 säger att mötet tog tre timmar och att det var ett väldigt trevligt möte. Hon 

beskriver att de bland annat gick igenom hennes lön, vad som händer om hon blir sjuk och vad 

som händer om hon dör. Hon tycker att den delen av mötet är bra. Hon säger också att hon 

tycker att området är komplicerat att förstå och att hon tror att rådgivaren ibland gör det mer 

komplicerat än vad det är för att tiotaggarna skall känna att de behöver hjälp. Här ger 

Respondent 1 uttryck för ett klart hinder för lärande. I det här fallet, när respondent saknar en 

kompetent ledare, blir den proximala utvecklingszonen begränsad (Säljö, 2000).  

Respondent 2 säger att det var ett långt möte som pågick i 1,5 timme och att de hade mycket att 

gå igenom. Det var hennes första möte för den här arbetsgivaren och med en ny rådgivare. Den 

nya rådgivaren tyckte inte att hon hade en bra lösning sedan tidigare så det fanns mycket att 

prata om. Respondent 2 säger att hon fick förtroende för rådgivaren för att hon uppfattade 

rådgivaren som duktig. Mötet mynnade ut i flera nya fondval och en massa dokument att skriva 

under. Detta tolkas som att Respondent 2 har uppfattat mötet på det sätt som Söderberg (2012) 
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beskriver som ett möte med väl underbyggda råd. Detta anses vara rimligt då respondent 2 litar 

så pass mycket på rådgivaren att hon väljer att ändra om hela sin pensionsportfölj.  

Respondent 6 beskriver att det var ett faktakonstaterande möte sett utifrån en analys av hur hans 

situation såg ut. Utifrån den analysen hade rådgivaren konstaterat att det inte fanns så mycket att 

göra då han redan hade den bästa lösningen för tillfället. Mötet tog 30-45 minuter, alltså 

betydligt kortare tid än Expert 4 menar att ett möte tar.  

Som beskrivet i metodkapitlet gavs respondenterna möjlighet att kategorisera sitt samtal. 

Respondent 2 uppfattade mötet som till viss del utbildande, då rådgivaren försökte få henne att 

förstå, till viss del säljande, då rådgivaren framhöll och sålde in olika alternativ, till viss del som 

en diskussion, då det var en dialog och till viss del rådgivande då rådgivaren gav råd. Flera 

respondenter uppfattade mötet som främst rådgivande, om än med inslag av andra former. De 

menade att rådgivaren visade fakta, analyserade, frågade, och kunde svara på explicita frågor. 

Flera menade också att det är en kombination av rådgivning och utbildning och det tolkas som 

att respondenterna menar att rådgivaren har ett pedagogiskt förhållningssätt. Rådgivaren 

uppfattas som ett professionellt bollplank som finns med i livets olika skeden. Inte bara vid 

tiotaggarvalet. Respondent 3 förklarade att hon uppfattat olika möten på olika sätt. Att det första 

mötet var mer rådgivande i sin karaktär och att uppföljningsmötet var mer av en diskussion, en 

genomgång. Respondent 1 uppfattade mötet vara både rådgivande och säljande. Rådgivande då 

rådgivaren gav råd om hennes placeringar men också säljande då hon uppfattar att rådgivaren är 

snabb på att styra mot ett visst alternativ. Respondent 1 säger: 

”...han [rådgivaren] förklarar ju hur det här hänger ihop och hur mkt jag kan placera och 

vad jag kan göra för val och fram och tillbaks. Och det gjorde han ju. Men det är ju sen när 

man kommer till att välja och att man själv skall ansvara för vissa av delarna, det är ju då 

säljet kommer igång. Och då tycker jag att de alltid är snabba på att styra mot ett visst 

alternativ.” 

Det respondenterna vittnar om ovan går att koppla till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2000 & Jakobsson, 2012) där pensionsmötet kan ses som ett sammanhang för lärande i 

praktiken, där en mer kompetent person (försäkringsmäklaren) vägleder någon som är mindre 

kunnig (tiotaggaren). Tiotaggaren är den som skall försöka ta till sig en, oftast, helt ny 

terminologi och jargong. Hur väl tiotaggaren lyckas och kan ta ställning till sitt val hänger på 

hur väl rådgivaren delar med sig av sin kunskap. Det går, utan motsättning, även att tolka det 

respondenterna säger utifrån det Söderberg (2012) säger om rådgivningsmöten. Hon menar att 

det kan vara svårt för en konsument att veta vad som är råd, information och försäljning och det 

uppfattas som att respondenterna ger ett tydligt uttryck för.  

Alla respondenter återger ett övergripande gott intryck av rådgivare och beskriver vederbörande 

i positiva ordalag. De har inte träffat samma rådgivare, alla går inte ens samma 

försäkringsmäklarföretag och flera av respondenterna har träffat många olika rådgivare hos flera 

olika försäkringsmäklare under åren och det kan tolkas som att de flesta rådgivarna är stöpta i 

samma form då omdömet om dem är likvärdiga. Respondenterna ger uttryck för att de upplever 

rådgivarna som seriösa, trovärdiga, kompetenta, trevliga och lättsamma. Flera kommer förvånat 

på att de också pratat ganska mycket om personliga saker och flera av respondenterna refererar 

till rådgivaren som en person de litar på. Nedanstående kommentar, från Respondent 2, är inte 

unik:  
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”Jag gör valet men självklart har han [rådgivaren] en stor påverkan. Och det är ju för att jag 

känner stort förtroende för honom såklart.”   

Detta tolkas som en bekräftelse av det Söderberg (2012) kommit fram till gällande 

uppbyggnaden av ett möte. Att mötet är uppbyggt på så sätt att tiotaggaren ska känna att väl 

underbyggda råd kommer att ges. På det sättet får tiotaggaren förtroende för rådgivaren. I 

Söderbergs (2012) exempel om den gamla damen, framkom att damen och rådgivaren hade 

pratat, inte bara om ekonomi, utan även om privata angelägenheter och att hon därför 

invaggades i en känsla av lugn. Det tolkas som att samma sak hänt med respondenterna. 

Respondenternas svar tolkas också utifrån det Adelswärd (1995) benämner samtalstyp 4. Ett 

samtal där klienten vänder sig till experten för att få råd, därför att experten förväntas kunna 

svaret. Tolkningen är att det i denna samtalstyp även handlar om förtroende och att tiotaggaren 

litar på rådgivaren att hitta den bästa lösningen. Inte för rådgivaren utan för tiotaggaren.  

Hur uppfattar då tiotaggaren sin lösning? Respondenterna fick beskriva sin uppfattning om 

nuvarande lösning samt specificera ifall de kan peka på något konkret eller ifall det bara är en 

känsla. Det är en stor spridning mellan respondenternas svar och Respondent 2 och 7 hade ingen 

tydlig uppfattning i frågan.  

Respondent 5, som valt att stanna kvar i traditionell ITP säger att hon känner sig nöjd, lugn och 

trygg med sitt val, speciellt när hon läser om alla avgifter som äter upp kapitalet i den alternativa 

lösningen. Hon skulle göra samma val igen om möjligheten fanns. Uppfattningen är både 

konkret och en känsla och hon säger att det egentligen inte är någon som vet. Hon menar att hon 

aldrig kommer att kamma hem de stora vinsterna men heller aldrig ta de stora förlusterna. 

Respondent 1 uttrycker sitt missnöje med nuvarande mäklare snarare än nuvarande lösning. Hon 

uppfattar att mäklaren krånglade till det så vansinnigt att hon tillslut var så utmattad att hon gick 

med på deras rekommendation trots att hon kanske hellre gjort ett annat val av fonder. Detta kan 

tolkas som att mötet med pensionsrådgivaren varit så omfattande att respondenten mot slutet, 

inte längre orkar ta till sig, appropriera (Säljö, 2000), ny kunskap. Respondent 6 säger sig vara 

nöjd med sin lösning men kan inte förklara varför. Han menar att det krävs att han lär sig 

mycket mer om området först och att han varken har tid eller lust med det. Respondent 3 tycker 

att den lösning hon har känns bra, men får dåligt samvete över att hon är för oengagerad. Hon 

berör också känslan av att rådgivaren sålt in den lösning hon har. Trots det är den övergripande 

känslan att hon är nöjd. Respondent 4 beskriver till en början att hon är nöjd med de val hon 

gjort och de råd hon fått. Anledningen till det är att hon aldrig känt sig lurad och att hon har ett 

relativt brett fondval med låga avgifter. Vidare framkommer dock att hon egentligen inte har en 

aning ifall hon gjort rätt val utan att hon har litat väldigt mycket på rådgivaren. Hon beskriver 

att anledningen till det är att hon under mötet fick förtroende för rådgivaren. Hon tänkte att en 

person som arbetar med detta förhoppningsvis kan göra bättre val än hon själv. Samtidigt har 

hon fått olika råd av olika mäklare och att det är svårt att veta vad det är som gäller. Dessa 

utsagor tolkas som att de flesta egentligen är osäkra på vad som hänt i mötet och hur deras 

lösningar ser ut. De är osäkra på rådgivaren och vilken roll rådgivaren egentligen har. Att detta 

är en rimlig tolkning anses då Söderberg (2012) visat att det är svårt för en mötesdeltagare att 

identifiera beståndsdelarna i ett möte. Det går, utan motsättning, även att tolka ovanstående 

stycke som att tiotaggarna i enlighet med det sociokulturella perspektivet tillägnar sig, eller 

approprierar (Jakobsson, 2012), mer om saker runt omkring än själva pensionslösningen – den 

blir sekundär. Många av respondenterna vet att det är så men orkar inte handla annorlunda, ett 
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par av dem vet nog inte ens att det kan vara så. Det är också arbetsgivarens ramar som skall 

styra, enligt PTK (2014), något som inte framkommit.  

6.1.3 Avgifter och risk med tiotaggarvalet 

Den som väljer alternativ ITP tar över risken för sin pension och det innebär att den slutliga 

pensionen avgörs av hur väl tiotaggaren placerar de premier som arbetsgivaren betalar in. Den 

alternativa lösningen betalas också av tiotaggaren i form av avgifter och provisioner och något 

som berördes redan i bakgrunden är faran med de höga avgifter tiotaggarna ofta betalar. 

Försäkringsförmedlarna har olika sätt att ta betalt. Vanligast är att en provision tas ut på 

tiotaggarens premie men det går också för arbetsgivare att välja en arvodesbaserad modell där 

antingen arbetsgivaren eller tiotaggaren står för kostnaden. Den arvodesbaserade modellen 

innebär att försäkringsrådgivaren får ett fast arvode oberoende av vilken lösning de säljer. 

Följande avsnitt kommer att visa vad som framkommit om detta i det empiriska materialet. 

6.1.3.1 Experter 

Expert 4 talar mycket och länge om hur tiotaggare skall tänka avseende risker och ger flera 

exempel på när tiotaggaren bör ta en risk och när den inte bör göra det. Rådgivaren har dock 

enligt PTK (2014) ingen skyldighet att på ett pedagogiskt sätt informera tiotaggaren om dennes 

situation. Gällande avgifter säger Expert 4 att de informerar om avgifter vid varje möte. Han 

visar en enklare räknesnurra som visar vad de olika försäkringarna kostar och vad avkastningen 

måste bli för att det skall ge något. Expert 4 säger också att de, i och med sin provision, redan 

fått betalt och att de inte har något incitament för att välja den ena eller den andra fonden. Detta 

undantaget fond-i-fond (bilaga 2). Han menar att de i varje möte dokumenterar all provision de 

erhåller för exempelvis alternativ ITP, löneväxling och fond-i-fond och att det också anges i 

kronor och ören så att det skall vara tydligt för kunden. Dokumentationen får kunden med sig 

direkt eller mailad till sig efter mötet. Det tolkas som att de följer kravet på dokumentation från 

FI (2014).  

Expert 2 menar att mäklarbranschen aldrig hade existerat i den omfattningen den gör idag om 

det inte varit för tiotaggarna. Han berättar att mäklarna i början tjänade stora pengar via så 

kallade upfront-ersättningar. Den typen av ersättningar gav inget incitament till kundvård utan 

det lönade sig mer att sälja nya lösningar till nya kunder än ta hand om befintliga. Idag ser det 

bättre ut, säger han, men han menar att rådgivarna fortfarande får provision från 

försäkringsbolagen. Expert 2 tror att både företag och individer uppfattar rådgivarna som en 

gratistjänst trots att de får provisioner från försäkringsbolagen, vilket belastar försäkringens 

administrativa kostnader långsiktigt. Mäklare tar i snitt 6 % i provision av premien. Det innebär 

inte att det bara kostar 6 % på en engångssumma, utan i en mäklarsåld lösning med provision så 

belastar försäljningskostnaden försäkringen ända tills tiotaggaren lyft sista kronan. Detta i form 

av högre förvaltningsavgift på kapitalet. Och det blir enorma belopp på lång sikt. Expert 2 

gjorde för inte så länge sedan en kalkyl för ett företag för att visa hur mycket det blev. Företaget 

hade väldigt höga premier med ett snitt på 140 000 kr per år och för dem rörde det sig om 2 

miljoner i kostnader (avgifter och provisioner) för en tiotaggare som ligger i avtalet i 30 år. I en 

annan lösning hade kanske 1,5 miljoner av de 2 miljonerna kunnat gå till pensionen istället. En 
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tolkning av detta kan vara att tiotaggaren fått en redogörelse för alla arvoden (FI, 2014), detta 

med stöd för vad som står i 4.2.3, men att de inte tagit innebörden till sig.  

Expert 1 är inne på samma linje som Expert 2 och berättar om en utredning han gjorde redan 

1995 som kunde påvisa att tiotaggare med stor sannolikhet riskerar 30 % lägre livsvarig pension 

jämfört med ifall de stannat kvar i traditionell ITP. Det fick flera företag, så som Gambro, JM 

och Scania att stoppa nya medarbetare från rätten att teckna alternativ ITP. Det fick även 

parterna och ledningen för nuvarande Alecta att få upp ögonen för konsekvenserna för individer 

vid val av alternativ ITP. Detta till trots har takten på antalet individer som valt alternativ ITP 

ökat fram till idag. Detta gjorde Expert 1 arg på arbetsgivarna över att de kunde vara så 

ignoranta. Han menar att den alternativa ITP:ns succé endast bygger på två faktorer. Det ena att 

parternas regelverk betonade att premierna vid övergång till alternativ ITP skulle vara 

kostnadsneutral för arbetsgivarna. Det har inneburit att försäkringsmäklare, säljare i 

försäkringsbolag och bank har gått ut och erbjudit personlig rådgivning till nyckelpersoner med 

pensionsbesked i grafer med mera utan att det kostat arbetsgivarna någonting. Problemet är bara 

att ingen tänker på hur deras extratjänster finansieras. Expert 1 menar att om dåvarande SPP 

(idag Alecta) knappt kunde kommunicera ett läsligt pensionsbesked i pappersformat på grund 

av kostnadskrav, vem betalar då för alla så kallade rådgivare som i dräkt eller kostym och i 

tyska bilar erbjuder personliga rådgivningsmöten två-tre gånger i samband med tecknandet. Den 

andra faktorn är att företagsledningar har fördelat ansvar för pensionsfrågor som rör alternativ 

ITP på HR funktioner utan att utöka budget för att driva och äga frågorna. Effekten, menar 

Expert 1, har blivit att HR i sin tur lägger över frågan på förmedlare, försäkringsbolag och 

banker som utför delar utan att skicka faktura. Det har givit försäkringsindustrin i stort sett fritt 

spelrum vad avser avgiftsnivåer med mera. Det i sin tur, menar han, har inburit att den 

finansiella risken för medarbetare ökat mer jämfört med den utredning han gjorde 1995. Mot 

bakgrund av det PTK (2014) skriver om att den anställde själv får ta ansvar för innehåll och 

kvalité samt själv säkerställa att det som avtalats följs, kan man se ovanstående som ett exempel 

på hur viktigt detta är. Tiotaggarna måste själva säkerställa vad som står i avtalen och vad de 

innehåller.  

6.1.3.2 Respondenter 

Respondenterna är alla samstämmiga i att det är de som står med risken och att det känns okej 

utifrån det val de gjort. Detta tolkas som att försäkringsrådgivarna måste varit tydliga i den här 

frågan, och att tiotaggarna utifrån Säljös (2000) sociokulturella teori approprierat rätt kunskap, 

det vill säga kunskap om riskförhållanden. Det är dock ingen av tiotaggarna som skulle beskriva 

sig som en risktagare och ingen av dem har något intresse av att placera pengar.  

När det gäller avgifterna ser det lite annorlunda ut. Respondent 7 minns inte att han fått någon 

information om hur rådgivaren tar betalt men gissar att det är företaget som betalar. Det tror 

även Respondent 6. Respondent 2 och 3 vet inte hur mäklaren får betalt. Respondent 4 anar att 

rådgivaren får provision men tror inte att det är hennes kapital som belastas. Respondent 1 tror 

att rådgivaren får provision och efterfrågar en större transparens. Hon menar att:  

”Det är ju en bra förmån att få träffa en sån här [rådgivare] men man skulle önska att de 

vore mer transparanta i hur mkt de får i kickback.” 
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På hennes tidigare arbetsplats avlönades rådgivaren av arbetsgivaren per timme och hon 

uppfattade det som mycket positivt. Utdraget kan analyseras från en rad olika synvinklar men en 

tolkning som kan göras är att respondenten i sin tidigare anställning hade en tydligare lösning. 

Hon hade i enlighet med Söderbergs (2012) teori kontroll över alla beståndsdelar i mötet.  

Sammanfattningsvis verkar riskförhållandet klart medan vad de olika avgifterna innebär, och för 

vem, är mindre klart. Vad respondenterna säger om avgifter går också emot vad Expert 4 säger. 

Enligt Expert 4 är det väldigt tydligt vad lösningarna kostar, men tiotaggarna har inte, enligt 

Säljös (2000) sociokulturella perspektiv, approprierat ”rätt” kunskap. Det går också att koppla 

tillbaka till de medierande redskap som används (Jakobsson, 2012 & Säljö, 2000), då det verkar 

som att kulturella redskap (papper, hemsidor med mera) visar information om risker och 

liknande, men att avgifter inte är i fokus. På så sätt möjliggör dessa medierande redskap vissa 

former av lärande och kunskapsutveckling – (alltså riskförhållanden), men hindrar andra 

(avgiftsförhållanden).  

6.1.4 Tiotaggarvalet  

Detta stycke handlar om själva tiotaggarvalet. Det som rådgivaren har en stor del i som varande 

den kompetente ledaren, men som även arbetsgivaren kan ta en större del i. Tiotaggaren skall 

här ta ställning till huruvida hon skall stanna kvar i en förmånsbestämd och garanterad lösning 

eller gå över till en mer riskabel premiebestämd lösning. Argumenten för eller emot är många. 

Viktigt att poängtera är att när tiotaggaren väl valt en alternativ lösning så går det inte att byta 

förrän vederbörande byter arbetsgivare, givet att den nya arbetsgivaren accepterar återgång i 

ITP 2. Exemplen nedan får till uppgift att visa hur det ser ut för undersökningens respondenter.  

6.1.4.1 Experter 

Ur den information som går ut till tiotaggare inför mötet, den som skickades till författaren från 

Expert 4, så framgår det att ett val skall göras. Det är dock inte så jättetydligt vad det är för val 

och vad de olika alternativen innebär. Expert 4 säger att de under ett möte ger alla alternativet 

att stanna kvar i traditionell ITP och han menar att det varit så under lång tid. Han menar också 

att ju äldre de som har möjlighet att göra ett val blir, desto färre rekommenderar de att aktivt 

göra det. Expert 4 får frågan om Söderberg & Partners blogginlägg som nämnts i bakgrunden 

och menar att de 2011 nog hade rätt. Detta då det precis varit två finanskriser efter varandra. 

Han menar dock att marknaden hämtat sig och att siffran nu, enligt branschföreningen, är uppe i 

88 %. Expert 4 menar att det bara skrivs i media när det gäller något negativt, att de aldrig får 

någon positiv mediatid. Detta då journalisternas uppdrag är att granska kritiskt och att en positiv 

eller bekräftande blid förmodligen inte har samma nyhetsvärde.  

Expert 3, pensionsspecialist, har en egen teori, som hon är tydlig med är hennes privata, som 

innebär att det är många som gjort valet av VIP-skäl. Att det är psykologiska faktorer som ligger 

bakom, som att personen nu när den kommit upp i en viss lön är extra viktig för företaget, och 

att det är det som spelar roll, och inte fakta om hur stor den faktiska pensionen kommer bli. 

Oftast har tiotaggarna inte ens förstått vad de jämför med men tror per automatik att de kommer 

att få en högre pension då de väljer en alternativ lösning. Detta går att koppla till stycket ovan 
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där få av respondenterna som har koll på vad det kostar med en alternativ lösning. Det kan 

uttryckas genom att använda det PTK (2014) skriver om att avgifterna i den alternativa 

lösningen kan vara avsevärt mycket högre än i den traditionella lösningen vilket i många fall 

försämrar pensionen. På så sätt skulle man kunna säga att det blir ett glapp mellan vad 

tiotaggarna tror att de kommer att få och vad alternativet faktiskt kostar.  

Expert 1 är inne på samma linje som Expert 3 och säger att den alternativa lösningen har sålts in 

med huvudargumentet att tiotaggaren då har möjlighet att påverka hur premien investeras. Han 

menar dock att det är svårt att själv lyckas förvalta pengar. Denna insikt har uppstått först under 

senare år i samband med kritiskt granskande artiklar i media. Försäkringsbranschen har under 

lång tid satt diskursen för hur valmöjligheterna skall tolkas, ensidigt om möjlighet, och nedtonat 

riskerna. Det är inte orimligt att anta att det är arbetsgivarna som låtit rådgivarna sätta diskursen. 

Det kan ses genom det PTK (2014) skriver om att det är upp till arbetsgivaren att sätta vilka 

ramar rådgivaren skall hålla sig inom under mötet, men att det är få arbetsgivare som vet om att 

detta är något som bör regleras i samarbetsavtalet mellan arbetsgivaren och rådgivaren. 

6.1.4.2 Respondenter 

Sex respondenter har valt att gå över till alternativ ITP, en person har valt att stanna kvar i 

traditionell ITP 2. Fyra respondenter minns eller tror att de aktivt fått göra ett val, men jag tolkar 

det som att de inte riktigt minns varför. De vet egentligen heller inte vad det hade inneburit att 

stanna kvar i det traditionella alternativet. Frågan ifall de minns vad som gjorde att de valde den 

alternativa lösningen ställdes. Respondent 6 säger att det var länge sedan, att han varit med 

sedan tiotaggarlösningen kom i början av 90-talet. Företaget gjorde en upphandling, gick ut med 

erbjudande till ett antal och sa att det var mycket bättre att gå över än att ligga kvar i ITP-

planen. Så han gjorde inga djupare analyser utan hoppade på. Respondent 2 säger att 

anledningen var möjligheten att tjäna lite mer pengar. Hon säger också att det är rådgivaren som 

sålt in alternativet och att företaget anlitat personen att sköta hennes pension. 

”De [rådgivarna] säljer ju in det så. […] För de [rådgivarna] vill ju tjäna pengar och då blir 

ju jag deras kund. Så känner jag! Att det är väldigt fint insålt! Och företaget har ju anlitat 

den här personen [rådgivaren] till att sköta min pension.”  

Detta tolkas som att Respondent 2 litar på att företaget gjort en kvalitetssäkring och att hon 

därmed kan känna sig trygg att lita på rådgivaren. Den tolkningen kan anses vara rimlig då 

Söderberg (2012) visat att den här typen av möten är uppbyggda för att konsumenten skall 

känna sig trygg att lita på råden som ges. Frågan är dock huruvida hennes arbetsgivare faktiskt 

kvalitetssäkrat de råd som getts. En annan rimlig tolkning skulle kunna vara att hon i själva 

mötet trodde att hon fick rådgivning, men att det egentligen var säljargument hon lyssnade på. 

Det skulle kunna ses genom Eriksson, Persson & Söderbergs (2012) teori om gränsen mellan 

rådgivning och försäljning samt Korlings (2011) avhandling om gränsen mellan marknadsföring 

och försäljning i ett möte med försäkringsförmedlare. De har kommit fram till liknande 

slutsatser där det i den här typen av möten finns en otydlig gräns för vad som är sälj och råd.  

Två respondenter uppfattar inte att de haft någon möjlighet att göra ett val och vet inte vad det 

var de tackade ja till. Om man skulle se uppfattningen om att de inte fått göra något val genom 

Adelswärds (1995) teorier om institutionella samtal, kan det tolkas som att tiotaggarna inte vetat 

hur mötesstrukturen sett ut, de har inte vetat vilken del som varit vilken och har inte förstått vad 
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de tackat ja till. Den respondent som valde att inte tacka ja till den alternativa lösningen, 

Respondent 5, beskriver att hon aldrig fick valet att stanna kvar i en traditionell ITP utan att hon 

själv aktivt fick ställa frågan. Rådgivaren hade tagit fram olika alternativ som innebar att hon 

skulle gå över till alternativ ITP, och det var först när hon tryckte på som hon fick medhåll för 

att den traditionella lösningen nog var bäst. Detta går helt emot vad Expert 4 säger om hur 

rådgivarna skall bete sig under ett möte på hans företag. Detta skulle, om draget till sin spets, 

kunna tolkas som att rådgivaren var på väg att kringgå sin avrådningsplikt, något som enligt 

Sfm (2012) står i lagen och innebär att förmedlaren måste avråda från att konsumenten gör 

direkt felaktiga val. Hade Respondent 5 inte själv sagt emot hade hon troligtvis landat i den 

alternativa lösningen.  

Sammantaget kan sägas om det som framkommit i stycket att det föreligger vara svårt att veta 

vilken roll rådgivaren kontra arbetsgivaren har och att detta kan uttryckas genom att använda 

Säljös (2000) idéer om den proximala utvecklingszonen. Svårigheten ligger i att både 

arbetsgivaren och rådgivaren förväntas fungera som den kompetente och det blir svårt för 

tiotaggaren att veta vem som styr. Det kan också tolkas som att arbetsgivaren missat att 

genomföra sin uppgift, nämligen att som PTK (2014), säger: ge tiotaggaren information, stöd 

och råd att kunna göra sitt val.   

6.1.5 Återkoppling saknas efter mötet 

Tiotaggarna får, efter mötet med de stora försäkringsrådgivarföretagen, svara på en 

kundnöjdhetsenkät. Uppföljningen därefter verkar variera. Det verkar vara väldigt lite 

uppföljning från arbetsgivaren och någon gång vart tredje år hör mäklarna av sig. Exemplen 

nedan har till uppgift att visa hur experter och framförallt respondenter uppfattar uppföljning.  

6.1.5.1 Experter  

Expert 4, berättar om företagets kundenkät och menar att det är en bra värdemätare på hur de 

tiotaggare de träffat uppfattar mötet. Han berättar att de skickar en enkät till alla tiotaggare efter 

mötet. Där får tiotaggaren svara på frågor om hur rådgivarens kunskap uppfattades, ifall 

rådgivningen upplevdes förtroendeingivande, hur rådgivningen kring risk och avkastning 

upplevdes, hur aktuell pensionspolicy kändes, hur rådgivningen som helhet uppfattades med 

mera. Deras snittbetyg är 6,38 av 7. På frågan varför han tror att det är så högt ges svaret att de 

är väldigt måna om att kunderna skall uppfatta mötet som just positivt.  

Expert 1 och 2, båda oberoende pensionskonsulter, menar dock att rådgivarnas kundenkäter är 

ett stort marknadsföringstrick. Expert 2 säger att underökningarna förvisso visar en del om 

verkligheten men att det är en begränsad del av verkligheten och inte hela bilden. Han förklarar 

att tiotaggaren på mötet får träffa en väldigt utåtriktad, socialt kompetent person som får 

tiotaggaren att känna sig omhändertagen och utvald. Tiotaggaren får en sammanställning som 

visar precis vad som skulle hända vid sjukdom eller dödsfall, visar nuvarande kapitalvärde, 

fondval med mera. Expert 2 menar därför att tiotaggaren självklart är nöjd med det men att 

frågan handlar om hur djupt rådgivaren går in på de risker tiotaggaren utsätter sig för när 

han/hon lämnar ett förmånsbaserat system, med en garanterad förmån, och går över till ett 
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premiebaserat system. Han tror inte att tiotaggaren skulle vara lika nöjd med mötet ifall de fick 

se avgifter och utfall kopplade till valet redovisade i kronor och ören nuvärdesberäknade för 

hela avtalstiden. Expert 2 menar alltså att undersökningarna visar att kunden är nöjd idag efter 

ett trevligt kundmöte men att undersökningarna däremot inte visar kundnyttan ”at the end of the 

day” det vill säga när pensionen skall betalas ut. Han tror att det kan vara svårt att uppnå men 

tycker att frågorna borde handla mer om vad konsekvenserna blir på lång sikt exempelvis 

avseende kostnader, nuvärdesberäknade för hela försäkringsavtalet, risker och inte bra 

möjligheterna som han uppfattar att det är idag. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(Jakobsson, 2012 & Säljö, 2000) kan pensionsrådgivarnas enkätundersökningar förstås som ett 

kulturellt redskap i form av en beständig artefakt. Enkäten som en form av redskap används 

sedan av mäklarna som sätt att förmedla en generell uppfattning om mötet. Pensionsexperterna 

kritiserar dock detta medierande redskap eftersom de menar att redskapet inte förmedlar en 

neutral bild av mötet. 

Expert 1 pratar om uppföljning ur ett arbetsgivarperspektiv. Han tycker att arbetsgivaren bör 

följa upp vad det är för typ av råd som medarbetarna har fått. Det finns nästan inga arbetsgivare 

idag som ställer krav på att förmedlaren ska redovisa värdeutveckling av de råd som givits och 

ändå, säger Expert 1, är det känt att ungefär 90 % av de som går in i ett möte aldrig har en 

bestämd idé om vad de vill innan, utan är helt avhängda vad rådgivaren tycker. Expert 1 säger 

också att arbetsgivare inte, inför val av rådgivare, kartlägger kvalitén i de beslutsunderlag som 

skall ligga till grund för val eller de intressekonflikter som kan uppstå mellan rådgivaren och 

medarbetaren. Tolkningen är att detta går att koppla till Adelswärds (1995) institutionella samtal 

och att tiotaggaren vänder sig till rådgivaren för att få just råd men att kunskapsasymmetrin 

skapar vissa hinder. 

6.1.5.2 Respondenter  

Fem respondenter minns inte att de haft möjlighet att fylla i en enkät. Respondent 4 tror sig 

komma ihåg att hon fyllt i en enkät och att hon gett ett högt betyg. På frågan om varför svarar 

hon att hon kände sig väldigt nöjd vid tillfället. Att hon hade fått en hel sammanställning och att 

de gick igenom alla hennes försäkringar men också att hon ansträngt sig inför mötet och kände 

sig påläst. Svaret går tvärt emot vad hon sa inledningsvis. Respondenten hade enligt egen utsago 

inte tagit reda på något inför mötet och hon kunde inte svara på grundläggande frågor om 

traditionell vs alternativ ITP. Den andra respondenten som tror sig ha fyllt i en enkät, 

Respondent 3, minns inte vad hon svarade. Hon säger att hon inte minns för att det är så ofta 

hon får fylla i enkäter, allt ifrån när hon servar bilen till när hon handlat kläder. Hon säger att 

hon brukar svara och att svaret ofta grundar sig på om personen som utfört tjänsten som skall 

utvärderas varit trevlig eller ej. Intressant är att hon i detta fall inte berör företaget eller utfört 

jobb, hon utvärderar direkt personen hon träffat. Tolkningen som görs är att det kan ligga viss 

sanning i det Expert 1 och 2 menar med att enkäten inte riktigt säger något annat än att mötet 

var trevligt. Det är få av respondenterna som vet vad de svarat på och som kan koppla det till 

något resultat, men de upplever att mötet var trevligt.  

Gällande återkoppling efter mötet, från både rådgivaren och arbetsgivaren, är det inte alla 

respondenter som kommenterat detta. Respondent 1 har inte hört något alls efter sitt möte. 

Svaret kan tolkas som att hon upplever sig lämnad åt sitt öde efter mötet. I samtalet kring detta 

refererar hon hela tiden till säljmötet, men i andra delar av samtalet refererar hon istället till det 

trevliga mötet. Det kan tolkas som att det är svårt för respondenten att avgöra när rådgivaren har 
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rollen som rådgivare och när rådgivaren agerar säljare eller marknadsför sina produkter. Att det 

är ett rimligt antagande baseras dels på Eriksson, Persson & Söderberg (2012) som menar att 

gränsen mellan rådgivning och försäljning är väldigt otydlig och att det är svårt för en kund, 

som fått rådgivning, att veta huruvida de fick råd eller lyssnade på en sälj-pitch, dels på Korling 

(2011) som menar att marknadsföring i många situationer uppfattas som rådgivning och tvärt 

om. Respondent 3 säger att hon blivit kontaktad av rådgivaren vid flera tillfällen efter sitt första 

möte men att hon själv valt att inte svara på deras samtal. Detta på grund av tidsbrist. 

Sammanfattningsvis finns det väldigt mycket för både rådgivare och arbetsgivare att göra 

gällande uppföljning och återkoppling.   
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7 Diskussion 

Primärt syfte med uppsatsen var att utforska och beskriva tiotaggares och experters syn på 

pensionsmötet mellan tiotaggare och försäkringsförmedlare. Sekundärt syfte var att diskutera på 

vilka sätt mötet har potential att förstås som arena för lärande och kunskapsutveckling kring 

tjänstepension och tjänstepensionsbeslut.  

Frågeställningarna studien sökte svar på handlade om hur tiotaggare och experter uppfattar 

pensionsrådgivningsmötet samt vilka möjligheter och hinder, vad gäller lärande och 

kunskapsutveckling, pensionsmötet upplevs innebära.  

För att studera detta har, som beskrivet ovan, utgångspunkten varit ett sociokulturellt perspektiv 

och de sociala och kulturella dimensionerna som är relevanta inom perspektivet.  

7.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis hävdades att pensionsval, i ett pedagogiskt perspektiv, handlar om lärande och 

kunskapsutveckling och hur organisationer bygger upp ramar och villkor för individens 

beslutsfattande. I empirin har framkommit exempel på hinder, snarare än möjligheter, för detta 

beslutsfattande. Det har också framkommit fler hinder än möjligheter för att få till mötet som en 

arena för kunskapsutveckling kring tjänstepension. I nedanstående stycke ges utrymme för 

tankar kring detta. 

I resultatet framkom att alla respondenter initialt uppfattade mötet positivt. De ger muntligen 

uttryck för att det är ett lärorikt och trevlig möte. När vi kommer djupare in på området visar det 

sig dock snabbt att de flesta inte vet vad som hänt i mötet eller hur deras lösning ser ut. Bara en 

respondent säger uttryckligen att mötet kändes som ett säljmöte, ändå ger flera av 

respondenterna uttryck för att delar av deras lösning känns ”insåld”. Intrycket är att rådgivarna 

säljer på känslor och visionen om något snarare än att sälja ”hårdfakta”. De arbetar med en så 

subtil typ av försäljning att det är svårt för tiotaggaren att i själva mötet uppfatta detta. Slutligen 

kan sägas att respondenternas berättelser synliggör att det lärande som kopplas till mötet 

begränsas av de ramar som finns för mötet. Det vill säga, det handlar om otydligheten om vilken 

typ av möte det handlar om där rådgivarens agenda styr men att den underliggande agendan är 

otydlig.  

Alla respondenter har ett väldigt positivt intryck av rådgivaren som person. De ger alla samma 

bild och det verkar nästan som att rådgivarna är stöpta i samma form. Det kan ha att göra med 

det försäkringsförmedlarna själva säger, att det är viktigt för dem att tiotaggarna har en positiv 

bild av mötet. Det är svårare att ifrågasätta en trevlig person som låter kompetent, än en person 
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som inte anses sympatisk. Flera tiotaggare har också gett uttryck för att det är arbetsgivaren som 

förmedlat kontakten med rådgivaren och det skulle också kunna vara en bidragande orsak till att 

tiotaggarna har ett positivt intryck. De har ingen orsak att ifrågasätta eller se bakom den putsade 

fasaden. 

Det framkommer också ur analysen att tiotaggarna uppfattar sig själva som lika okunniga efter 

som innan ett möte, och att det inte verkar spela någon roll hur många möten de gått på. Detta 

kan ses som att ett klart hinder för kunskapsutveckling inom området tjänstepensioner och insikt 

i vilka val som har gjorts och dessas konsekvenser föreligger. Vad är det då som hindrat lärande 

kan man fråga sig, vad är det i mötet som gjort att tiotaggaren inte approprierat (Säljö, 2000), 

tillägnat sig ny kunskap kring området. Det verkar som att mötet med pensionsrådgivaren är så 

omfattande att tiotaggaren mot slutet, när det är dags för själva pensionsdelen, inte längre orkar 

ta till sig ny kunskap. Det finns bara utrymme för att tillgodogöra sig en viss mängd ny 

information och tiotaggaren approprierar, men fel delar. I samband med detta går det också att 

diskutera värdet av den kunskap som erhålls av experten och hur den approprieras av 

tiotaggaren. Tiotaggaren har ju möjlighet att se eller ta reda på mer och ifrågasatta det som 

experten redogör för och komma fram till att det inte är en bra lösning, speciellt de som redan i 

mötet uppfattar det som ett försäljningsmöte. Respondenterna verkar dock, oavsett de anser att 

det är rådgivning, sälj eller både och, ”ge upp” och lita på att det som experten säger är 

någorlunda ok. Det vill säga en form av ”lärande i praktiken” (Säljö, 2000). 

Ett hinder för lärande kan också vara att rådgivaren inte inbjuder till lärande och 

kunskapsutveckling inom pensionsområdet och att den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2000) därmed blir begränsad. Det skulle kunna bero på olika saker, dels att tiotaggarna inte fullt 

ut är intresserade av att förstå, dels för att de litar på att rådgivaren egentligen ”redan” valt åt 

dem, dels för att de är där bara för att de måste och att mötet inte känns som ett möte för att gå 

på djupet. Relaterat kan också vara att mötet med en rådgivare gör att frågorna upplevs svårare 

än vad de kanske i grund och botten är, vilket gör att tiotaggarna förminskar sin egen kompetens 

och inte ser mötet som en arena för lärande. 

Det går också att koppla respondenternas ointresse för området som hinder för lärande. Är de 

ointresserade kan det hända att de förbiser de möjligheter till lärande som rådgivarna faktiskt 

erbjuder. Ointresset kan komma av olika anledningar, men en skulle kunna handla om det 

faktum att tiotaggaren själv inte är involverad eller engagerad i bokandet av mötet. Det kommer 

på rådgivarens initiativ och tiotaggaren får i och med detta en viss syn på mötet. Den syn på 

mötet som tiotaggaren har, avgör vilken lärandearena mötet uppfattas som. Hade tiotaggaren 

varit tvungen att boka in mötet själv hade förberedelserna troligtvis sett annorlunda ut och så 

även arenan. 

Gällande risk och avgifter kopplade till tiotaggarvalet är respondenterna samstämmiga i att det 

är de som står med risken, däremot är det inte någon av respondenterna som har koll på vilka 

kostnader de står med. Expert 4 säger att företaget är väldigt tydliga med hur de tar betalt och att 

tiotaggarna dessutom får det med sig skriftligt eller per mail. Det borde vara en möjlighet för 

lärande men av någon anledning är det tvärt om. De medierande redskap som togs upp i 

resultatdelen borde kunna utvecklas så att området avgifter blir lika tydligt som området risker. 

Av de språkliga begrepp som kommer till uttryck under mötet kan tolkas som att begrepp om 

riskförhållanden används och har utvecklats till ett etablerat sätt att prata, medan begrepp om 

avgifter inte har utvecklats till ett etablerat sätt att prata. Även om det är primärt rådgivarnas 

ansvar att använda och utveckla denna terminologi så är det inte bara deras fel att de inte gör 
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det. Tiotaggaren borde själv ha med sig frågor till mötet som kan kopplas till terminologi och 

begrepp till avgiftsförhållanden. Denna kunskapsbank kring avgiftsterminologi bör utvecklas 

och tiotaggarna bör få någon form av utbildning i vad som är viktigast att veta för deras 

framtida pension.   

 

Adelswärd (1995) beskriver i sin forskning en samtalstyp där klienten vänder sig till experten 

för att få råd därför att experten antas besitta den information klienten behöver för att kunna 

värdera och ta ställning i en specifik fråga. Mötet mellan en mäklare och en tiotaggare kan ses 

som ett solklart exempel på ett sådant samtal. Samtliga respondenter har dock svårt att säga 

något om råden som ges och flera av respondenterna ger uttryck för att de inte vet vad de valt, 

inte har koll på sin lösning och ändå har de valt. Vad är det då som händer i mötet som gör att 

tiotaggaren gör valet trots all information, från experter, media och rådgivarna själva, som pekar 

på att lösningen inte passar alla? Det finns naturligtvis flera orsaker till detta. Dels finns det 

förmedlare som rekommenderar lösningen trots att det inte är den bästa för tiotaggaren. Detta 

bekräftas både från Expert 4, som höjer ett varningens finger mot oseriösa förmedlare, och från 

Respondent 5, som själv tillslut fick ställa frågan om alternativ ITP verkligen var det bästa 

alternativet givet hennes situation. Dels tror jag också att det är många tiotaggare som lockas av 

möjligheten att tjäna pengar. Det finns absolut de som tjänar på lösningen och vetskapen om 

det, i kombination med att få av riskerna lyfts upp, gör att de är villiga att chansa.  

Något som också hänger ihop med Adelswärds (1995) samtalstyp, och som till viss del berörs i 

andra stycken i diskussionen, är förtroendefrågan. Tiotaggaren vänder sig till rådgivaren för att 

denne förväntas besitta den kunskap tiotaggaren behöver. Detta gör att tiotaggaren får 

förtroende för rådgivaren och därmed litar på de råd som ges. Detta handlar inte bara om att 

tiotaggaren litar på rådgivaren utan ett förtroende för arbetsgivarens omdöme föreligger också.  

En del av respondenternas uppfattning av mötet handlar om uppföljning och enkäter. Det som 

framkommit är att rådgivarna får goda resultat och gärna framhäver dem. Vi vet inget om hur 

enkäten är konstruerad och det är svårt att avgöra vad enkäten egentligen mäter. Det är dock 

intressant att rådgivaren använder, och tror, att enkäten visar ”sanningen” om upplevelsen Att 

upplevelsen alltid kan nås via en enkät som medierande artefakt och hur mäklare använder den 

som sätt att förmedla en viss syn på världen. Kundundersökningarna säger ju något om 

verkligenheten, om än begränsad och tillrättalagd. Svårigheten för arbetsgivaren är hur man 

skall mäta framtida kundnöjdhet. Kundnöjdheten idag säger ju egentligen inget om den framtida 

pensionen. Det kan sägas vara företagens och personalavdelningarnas dilemma att verkligen få 

tiotaggarna att förstå det framtida värdet av den pensionsplan och den rådgivning man som 

arbetsgivare erbjuder. 

Vad som framkommit i resultatet angående just arbetsgivarens del är mycket intressant. Det 

framkommer tydligt i uppsatsens inledning, bakgrund och teoriavsnitt att arbetsgivaren har ett 

stort ansvar i frågan. Både som ansvariga för övergripande policyfrågor, för samarbetet med 

försäkringsförmedlare och för att främja tiotaggarnas möjligheter för lärande. Så många frågor 

om arbetsgivarens roll har förvisso inte uttryckligen ställts under intervjuerna men det är 

intressant att arbetsgivarsidan syns så lite. Mycket av osäkerhet och av det som är negativt både 

från respondenter och experter, läggs på rådgivarna. Ett stort hinder för tiotaggares lärande idag 

utgörs av okunniga arbetsgivare, alltså okunniga personalvetare. Något som inte undersökts i 

uppsatsen, men som hade varit intressant att får ta större del av är arbetsgivarens syn på dessa 
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samtal. Vad är egentligen syftet med mötet, handlar det om att utbilda och informera så att 

arbetstagare kan skapa sig en egen uppfattning och kunskapsutveckling inom området? Eller har 

mötet kommit till på grund av det som tog upp inledningsvis, att personalavdelningens 

kunskapsnivå ofta är otillräcklig och att de därför lägger över frågan på rådgivarna? I 

litteraturen beskrivs hur valet går till och att det skall finnas en pensionspolicy. Det som inte 

framkommer är att rådgivarna oftast är de som skriver policyn och som alltså sätter alla ramar. 

Arbetsgivaren sätter bara sitt namn på dokumentet och litar på att det är den bästa lösningen. 

För att runda av stycket kan detta kopplas till det som skrevs inledningsvis, att personalvetare 

inte läser några högskolepoäng inom området pensioner. Resultatet visar klart och tydligt vad 

det kan innebära och få för konsekvenser för tiotaggarna.  

Något som även framkommit under analysarbetet är att tiotaggarna alla är personer med höga 

positioner, ofta nyckelpositioner, inom företagen. De har, kan man förmoda, krävande arbeten 

och roller som fordrar en hel del tankeverksamhet. Vad är det då som gör att så få är 

intresserade av området och två av sju faktiskt inte ens vet vad de har tackat ja till? Vad hade 

hänt ifall de i sin yrkesroll sa ”nej, det har jag inte räknat på – jag litar på att vår motpart räknat 

rätt”. Det finns förstås flera svar på detta, men ett kan vara det som expert 1 lyfte upp, att det är 

socialt accepterat att strunta i det. Ett annat kan vara att resultatet av de val som görs idag ligger 

så långt fram i tiden att det blir ointressant, men det kan också handla om det som tidigare 

berörts - att tiotaggarna litar på att rådgivaren kan sin sak, att de ger råd som är fördelaktiga för 

tiotaggaren och att de är upphandlade för att sköta den här frågan så att tiotaggaren skall kunna 

lägga tid på annat – med andra ord det är något som sker ”under vingarna” på arbetsgivaren.   

7.2 Slutsatser 

Vad har då framkommit i studien? Vad går att säga om mötet? Studien har synliggjort 

potentialen för pensionsmötet som lärandearena. När det gäller tiotaggarna och dess möjligheter 

och hinder för lärande kan det anses vara tätt sammankopplat med hur arbetsgivaren och 

rådgivaren agerar men också hur tiotaggarna själva agerar. Dessutom går det att diskutera frågan 

både ur ett arbetspolitiskt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv.  

 

Arbetsgivare behöver ta kontroll över pensionsområdet och skapa en strategi för hur samarbetet 

mellan arbetsgivare, rådgivare och tiotaggare skall fungera. De behöver också vara de som 

sätter ramarna för att främja lärande. En försäkringsförmedlare tjänar pengar och bör, som vilket 

annat företag som helst, tjäna pengar på sina tjänster. Däremot måste arbetsgivaren på ett 

tydligare sätt ta kontroll över hur och hur mycket rådgivaren tjänar på lösningen. Tar 

arbetsgivaren kontroll över hur rådgivaren arbetar kan arbetsgivaren också på ett helt annat sätt 

kvalitetssäkra de råd som ges. Uppfattningen efter genomförd undersökning är att det finns 

olika typer av rådgivare på marknaden och att de är olika seriösa. Kanske det vore en idé för 

försäkringsrådgivare att själva bevisa för arbetsgivarna att delar av det som skrivs i media inte 

är sant? Intrycket rådgivaren som intervjuades gav, var positivt, och om de lever som de lär bör 

de inte förlora något på ännu tydligare transparens. Mer transparens skulle exempelvis kunna 
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uppnås genom en tydligare process för hur betalning sker och tydligare information till 

tiotaggarna på deras första möte i form av ett räkneexempel. Arbetsgivaren borde också ta 

kontroll över vad mäklaren får prata om under mötet och vilka tjänster som får erbjudas. Ett 

alternativ skulle också vara att be en extern part, som inte kan tjäna på tiotaggarens val, att ta det 

första mötet. Rådgivaren borde, om styrd på rätt sätt, vara den part som främjar lärande snarare 

än hindrar det.  

 

Tiotaggarna själva har också en del i detta. Sammanfattningsvis kan sägas att de måste ta 

kontroll över sin egen situation och börja bli mer aktiva i frågan. Ett område som inte berörs i 

uppsatsen är motivation, engagemang och vilja som komponenter för att främja lärande. Det 

som framkommit i undersökningen är att det inte var någon av tiotaggarna som inför mötet var 

engagerade eller motiverade att lära – då är det också svårt att göra just det. 

 

Framkommit har också att det krävs en förändring på samhällsnivå för att få inte bara 

tiotaggarna, utan även andra som berörs av pensionsrelaterade val, att engagera sig. Det är svårt 

att här ge en lösning på hur men det är tydligt att det behövs.  

 

Slutligen är det även en arbetspolitisk fråga – ska valet placeras på individen eller hos 

organisationen? Som nämnt inledningsvis går dagens system bort från organisationens ansvar 

mot individens ansvar. Frågan är var engagemanget skall väckas, på individnivå eller är det 

snarare på en annan nivå, att reglera detta och lägga ansvaret på arbetsgivaren (med andra ord 

personalavdelningen) och hoppas att engagemanget kommer ”naturligt”? 

7.3 Uppslag för framtida forskning  

Uppsatsen har berört en liten, liten del av området men förhoppningsvis kan någon inspireras till 

att forska vidare. Spännande frågeställningar och infallsvinklar att forska vidare i vore 

exempelvis: 

Hur säkerställer personalchef att arbetstagare får tillräcklig och adekvat information för att fatta 

beslut vad gäller pensionsfrågor? 

Hur säkerställer arbetsgivare att arbetstagare gör adekvata val vad gäller pensionsfrågor? 

En ingång vore att få tillgång till och studera själva mötet. 

Intressant hade varit att undersöka själva valet och hur det förhandlas fram i mötet mellan 

arbetstagare och rådgivare. 

Förtroendefrågan är också ett intressant område att undersöka närmare. 
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Bilaga 1 

Det svenska pensionssystemet    

 

Bild från Pensionsmyndigheten 

 

Pyramiden ovan symboliserar de olika delarna i det svenska pensionssystemet. Hur stora de 

olika delarna blir för den enskilde, eller om alla delar finns med är individuellt. Informationen är 

hämtad från Pensionsmyndigheten (2014). 

Allmän pension 

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den 

allmänna pensionen grundas på beskattningsbara inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

Varje år avsätts 18,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av 

pensionen (Pensionsmyndigheten, 2014). Det orangea kuvert som många får i brevlådan visar 

denna del av pensionen.  

Tjänstepension 

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer från olika 

tjänstepensionsbolag som respektive arbetsgivare har avtal med, antingen via en 

kollektivavtalad eller enskild upphandling (Pensionsmyndigheten, 2014). Mer information om 

området tjänstepensioner kommer nedan. 

Privat pension 

En individ kan också på egen hand spara till sin pension i bank eller via försäkringsbolag. Det är 

ett frivilligt och privat sparande (Pensionsmyndigheten, 2014). 
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Tjänstepension 

Tjänstepension kan delas in i olika områden beroende på om den anställde är privat-, kommun-, 

landstings- eller statligt anställd. Om den anställde är privatanställd så är det avgörande ifall 

företaget har tecknat kollektivavtal eller inte. Om företaget är privat och har tecknat 

kollektivavtal går det att tala om tjänstepension för arbetare och tjänstemän. För tjänstemän går 

det att dela upp tjänstepension i ITP 1 och ITP 2, beroende på när den anställde är född. ITP 2 

omfattar alla tjänstemän födda 1978 eller tidigare. ITP 2 kan sedan delas upp i traditionell ITP 

eller alternativ ITP (en så kallad 10-taggarlösning), beroende på vad den anställde tjänar och om 

arbetsgivaren tillåter, och det är den gruppen som är intressant för studien.   

Den första ITP-planen kom till 1960 och 1969 började ITP-planen gälla som kollektivavtal. 

Först 1990 infördes en alternativ pensionslösning i ITP-planen. Syftet var att ge tjänstemän med 

en lön över tio inkomstbasbelopp större frihet att själva sätta samman sitt pensionsskydd samt 

att skapa konkurrens på området. 2006, 2008 och 2009 gjordes vissa förbättringar och 

valmöjligheterna utökades (PTK, 2014). 

ITP 2 vs tiotaggare 

För att kunna fortsätta beskriva den del av området som är aktuell för studien, ges först en 

bakgrund till vad en tiotaggare är och vad det är för val som det pratas om. En påminnelse om 

att avgränsningen är privatanställda tjänstemän där företagen har kollektivavtal.  

ITP 2 – även kallad traditionell ITP 

Den som är född 1978 eller tidigare har tjänstepensionen ITP 2. Collectum (2014) förklarar att 

ITP 2 består av ålderspension, ITPK (som är en kompletterande ålderspension), sjukpension och 

familjepension. Intressant för uppsatsen är delarna som rör ålderspension, ITPK samt 

familjepension.  

Ålderspensionen är förmånsbestämd (bilaga 2) och pensionen räknas ut med vissa procentsatser 

för olika inkomstskikt. Ju högre lön, desto mer pension (Collectum, 2014). 

ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd (bilaga 2). Det innebär att det 

går att säga hur mycket ITPK kostar varje månad men inte hur stor pensionen blir. I ITPK-valet 

väljer arbetstagaren själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta ITPK-pengarna, och om de 

ska placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring (Collectum, 2014). 

Den som tjänar över en viss summa i månaden har även en familjepension som går till make, 

maka eller registrerad partner vid dödsfall (Collectum, 2014). 
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Alternativ ITP även kallad Tiotaggarlösning 

Den som omfattas av ITP 2 och har en inkomst över tio inkomstbasbelopp (ibb) kan, om 

arbetsgivaren tillåter, välja en alternativ lösning. De tio ibb är vad ordet tiotaggare syftar på. 

Collectum (2014) beskriver de val en tiotaggare har på följande sätt:  

A. Att stanna kvar inom ITP 2  

Om tiotaggaren inte väljer något annat, kommer den att fortsätta ha förmånsbestämd 

ålderspension för hela sin lön. Tiotaggaren kommer också att ha premiebestämd ITPK. Den som 

vill kan numera välja bort familjepensionen och istället styra över dessa premier till sin egen 

ITPK istället.  

B. ITP 2 för delar av lönen plus alternativ ITP 

Är personen överens med sin arbetsgivare om att välja alternativ ITP, kommer personen att 

kunna placera delarna över 7,5 ibb i en alternativ pensionslösning. Personen tar i dessa fall själv 

över risken (storleken på pensionen beror ju då på hur förvaltningen av det sparade kapitalet 

går) och arbetsgivarens skyldighet begränsas till att betala premien. En vanlig missuppfattning 

är att alternativ ITP är något av en bonus utöver den kollektivavtalade ITP-lösningen. Men så är 

det inte. Den som väljer alternativ ITP avstår från ITP 2 på lönedelen över 7,5 ibb. För den 

lönedelen tecknar personen och dess arbetsgivare en pensionslösning i ett annat 

försäkringsbolag/fondbolag än Alecta, som förvaltar övrig ITP. 

Har tiotaggaren väl valt alternativ ITP kan den inte ångra sig. Det går bara att återgå till hel ITP 

2 (alternativ A) vid byte av anställning och den nya arbetsgivaren tillåter det. 

Den vanligaste lösningen är att den alternativa ITP:n placeras i en pensionslösning helt utanför 

ITP-planen, via en försäkringsmäklare. Efter överenskommelse med personens arbetsgivare går 

det också att förstärka personens ITPK istället. Det kommer inte att gås närmare in på i 

uppsatsen. 

C. Övergång till ITP 1  

Ytterligare ett alternativ som tiotaggaren har, men som inte kommer att gås närmare in på i 

uppsatsen, är att komma överens med sin arbetsgivare om att helt gå över till ITP 1 (bilaga 2).  
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Bilaga 2 

Ordlista och centrala begrepp 

Alecta – förvaltar tjänstepensioner på uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv 

och PTK. 

Alternativ ITP – En överenskommelse om en alternativ pensionslösning som träffats mellan en 

arbetsgivare och en arbetstagare. Den anställde måste ha ITP 2 och en lön som överstiger tio 

inkomstbasbelopp. Arbetstagaren byter ut lönedelen över 7,5 ibb och ersätter den med en 

alternativ pensionslösning. Det är alltid arbetstagaren som står för kostnad och risk för denna 

del av pensionen. 

Collectum – är länken mellan tjänstemän som har ITP, arbetsgivarna som betalar 

pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. 

Fond-i-fond – sparandeform för den som inte själv vill sköta sina fondplaceringar. Hanteringen 

av pengarna lämnas över till försäkringsförmedlaren. Fördelarna är att tiotaggaren inte behöver 

engagera sig och att fondbyten inte utlöser skattekonsekvenser, nackdelarna är att det ofta kostar 

det mer än det smakar och att många förvaltare inte klarar sitt uppdrag. 

Förmånsbestämd pension – Pension vars nivå är bestämd i förväg, till exempel en viss procent 

av slutlönen. Arbetstagaren har ingen möjlighet att påverka, pensionen blir vad den blir oavsett.  

ITP – står för Industrins och handelns tilläggspension. 

ITP 1 – Kollektivavtalad, premiebestämd, tjänstepension som gäller för alla privatanställda 

tjänstemän födda 1979 eller senare.  

ITP 2 – Kollektivavtalad, i huvudsak förmånsbestämd, tjänstepension för den som är född 1978 

eller tidigare.  

ITPK – (K står för komplettering) Den premiebestämda delen av ITP 2.  

Premiebestämd pension – Pension som bestäms av hur mycket pengar/premier som betalas in 

under yrkeslivet och avkastningen på dessa pengar efter att pensionsaktörerna tagit betalt. 

Pensionens storlek avgörs av hur väl pengarna placeras och arbetstagaren har stor påverkan på 

utfallet.  

PTK – Privattjänstemannakartellen, är en förhandlings- och samverkansorganisation för 25 

fackförbund, som tillsammans representerar 780 000 privatanställda tjänstemän. PTK förhandlar 

och förvaltar kollektivavtal, till exempel tjänstepensionen ITP.  

Rådgivande möte – i uppsatsen innebär ett rådgivande möte, mötet mellan en 

försäkringsmäklare och en tiotaggare. Rådgivaren är professionell i sin roll och har en mycket 
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god kunskap om sitt specifika område (i detta fall pensioner och andra försäkringar). Mötet är 

ett fysiskt möte på plats hos försäkringsmäklaren och det är förbokat.  

Tiotaggare – En medarbetare som har en lön överstigande tio inkomstbasbelopp, som omfattas 

av ITP 2. 
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Bilaga 3 

Brev till HR-chefer 

Till HR chefer,  

Jag heter Anna Marmgård och arbetar tillsammans med X på X HR-avdelning. Vid sidan av 

mitt arbete färdigställer jag min C-uppsats på pedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet.  

Ett område som jag kan relativt lite om och som därför intresserar mig är området pensioner. 

Jag vill lära mig mer och därför blev mitt naturliga val av ämne för C-uppsatsen just pensioner.  

Jag är egentligen intresserad av att ta reda på hur en arbetsgivare kan säkerställa att dess 

arbetstagare, i rådgivning med en försäkringsmäklare, fått tillräcklig information för att fatta ett 

beslut gällande sin framtida pension. Jag kommer inte att besvara den frågan med hjälp av 

uppsatsen, men jag kommer att ta ett steg på vägen. I uppsatsen kommer jag avgränsa mig till 

privatanställda tjänstemän som omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP2 samt är 

tiotaggare.  

Det preliminära syftet med uppsatsen är att tydliggöra hur en arbetstagare uppfattar ett möte 

med en försäkringsmäklare samt hur arbetstagaren tolkar informationen som ges i det mötet. 

För att ta reda på detta vill jag bland annat intervjua tiotaggare som i närtid varit på rådgivning 

hos en försäkringsmäklare (vilken spelar ingen roll). Med närtid menar jag inom de senaste sex 

månaderna. Jag är också intresserad av att intervjua tiotaggare som precis skall gå på sitt första 

möte.  

De personer jag intervjuar kommer naturligtvis att förbli anonyma och jag kommer inte att 

nämna företagsnamn i min uppsats.   

Min förhoppning är att det kan finnas personer i din organisation som kan tänka sig att ställa 

upp på en timmes intervju.  

Mvh 

Anna Marmgård 
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Bilaga 4 

Mail till potentiella respondenter 

Mail via anonym HR-avdelning 

Hej Tiotaggare 

Vi har blivit kontaktade av en tjej som skriver uppsats på Pedagogiska institutionen på 

Stockholms Universitet med inriktning mot pensioner. Hon är intresserad av att komma i 

kontakt med personer som är tiotaggare och som under de senaste sex månaderna har 

genomfört ett samtal med en försäkringsmäklare. Om du har gjort det och är intresserad av 

att delta i hennes arbete kan du läsa mera nedan. Tidsåtgång max en timme, och ditt eventuella 

deltagande kommer vara helt anonymt.  

Tack på förhand 

X 

Mail direkt till tiotaggare  

Hej, 

Jag heter Anna Marmgård och skriver min C-uppsats på pedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Uppsatsen kommer att handla om området pensioner och det 

preliminära syftet med uppsatsen är att tydliggöra hur tiotaggare uppfattar mötet med en 

försäkringsmäklare samt tolkar informationen som ges i det mötet. 

Du blir kontaktad därför att du i relativ närtid kan ha träffat en försäkringsmäklare för ett 

rådgivande samtal och jag undrar ifall du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju 

med mig? Intervjun tar max en timme, genomförs där du önskar och du behöver ingen 

förberedelsetid. De personer jag intervjuar kommer att vara anonyma i uppsatsen och jag 

kommer inte att nämna företagsnamn i uppsatsen. Jag kommer inte att intressera mig för/ställa 

frågor om din lön, förväntade pensionsstorlek eller andra siffror utan intresserar mig för själva 

mötet/samtalet.   

Jag hoppas att du kan ta en timme av din tid för att hjälpa mig! 

Hälsningar, 

Anna Marmgård 
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Bilaga 5 

Intervju-guide 

Kort beskrivning av mig, vad jag studerar och vad min tanke med uppsatsen är.  

Etiska principer: 

(Informationskravet) Informera de medverkande om studiens syfte 

(Samtyckeskravet) Påpeka att det är frivilligt att delta 

(Konfidentialitetskravet) meddela alla deltagare att jag kommer att förvara inspelat material och 

anteckningar på ett säkert ställe samt försäkra att ingen kommer att ha möjlighet att känna till 

deras deltagande i undersökningen 

(Nyttjandekravet) Påpeka att allt inspelat eller oanvänt material kommer att förstöras efter att 

uppsatsen blivit godkänd och att jag bara kommer att använda materialet för studien.  

Bakgrundsinformation: 

Man/Kvinna 

Ålder 

Hur länge har du haft en alternativ lösning? 

Vilken försäkringsmäklare har du träffat? 

När träffade du senast en rådgivare? 

Vad får du för känsla när jag säger pensioner? 

Beskriv skillnaden mellan traditionell ITP 2 och alternativ ITP. 

 

Hur lång tid tog det innan du blev kontaktad av en försäkringsmäklare? 

Vad fick du för information inför mötet från arbetsgivare?  

Vad fick du för information inför mötet från försäkringsmäklaren? 

Vad hade du själv tagit fram för information inför mötet? 

 

Hur skulle du beskriva ditt möte med rådgivaren? 

Kan du beskriva hur själva mötet gick till?  

Hur upplevde du rådgivaren som person? 

Under själva mötet, kändes mäklaren (utveckla svaren) 

Professionell?  

Kunnig?  

Trevlig?  
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Personlig? 

Trovärdig? 

Om du får välja, uppfattar du mötet med rådgivaren som en diskussion, ett utbildande möte, ett 

rådgivande möte eller som ett säljsamtal. Varför?  

Frågade rådgivaren även om andra områden än bara pension? Vilka? (Privat ekonomi, 

försäkringar?)  

Fick du någonsin känslan av att du var i underläge? Utveckla 

Diskuterade ni din privata situation? På vilket sätt? 

Hur var tonen i mötet? 

 

Minns du ifall du fick alternativet att stanna kvar i traditionell ITP2? 

Vad var det som gjorde att du efter mötet gick över till alternativ ITP?  

Vad var det du tackade ja till när du skrev på för alternativ ITP? 

Vilken information om hur försäkringsmäklaren tar betalt fick du?  

Hur känns den lösning du valt? 

Är det något konkret eller bara en känsla? 

Finns det något som hade ändrat ditt val?  

 

Fick du svara på en enkät efter mötet? Minns du var det var för frågor?  

Minns du ifall du gav ett högt eller lågt betyg? Varför? 

Hur har uppföljningen sett ut? 

 

Beskriv ditt intresse av att placera i fonder? 

Skulle du beskriva dig själv som en risktagare?  

Hur skulle du beskriva dina möjligheter att påverka din pension?  

Med den lösning du har, vem står för risken? Du, mäklaren eller din arbetsgivare? 

Ge rätt svar (Du! storleken på pensionen beror ju på hur förvaltningen av det sparade kapitalet 

går och arbetsgivarens skyldighet begränsas till att betala premien):  

Hur känns det?  

 

Får jag återkomma ifall jag har fler frågor? 


