
 
 
 

Managementhögskolan 
Blekinge Tekniska Högskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridningen av finansiella innovationer 
En studie av aktieindexobligationernas popularitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Hansson 
Sverker Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 

VT 2005 

 



Förord 
 
Författarna till denna kandidatuppsats är Henrik Hansson och Sverker Nilsson. Vi går på 
Informationsekonomiprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen innefattar 10 
högskolepoäng. 
 
Efter mycket och många diskussioner oss emellan och även med handledare Anders 
Hederstierna så kom vi slutligen fram till vår undran/problemfråga. Vi vill ge Anders ett stort 
tack för all hjälp och inspiration som vi fått under uppsatsskrivandet. 
 
Vi vill även tacka alla banker, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea och S-E 
banken, som har ställt upp på våra intervjuer och där vi har fått givande diskussioner. Vi vill 
även passa på att tacka Marie Aurell, kursansvarig för kandidatkursen, för idéer och givande 
föreläsningar. 
 
Vi är bägge mycket intresserade av aktiemarknaden och alternativa sparformer, det här har 
varit ett bra tillfälle att gå djupare inom detta. Vi tycker att det har varit en rolig, intressant 
och utvecklande tid. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, en rolig tid tillsammans och att vi har 
”stått ut” med varandra. Vi tackar även dem i vår omgivning för att de har stått ut med oss 
under dessa veckor. 
 
Ronneby maj 2005 
 
 
--------------------------------    ------------------------------- 
Henrik Hansson    Sverker Nilsson 

 



Sammanfattning 
 
Titel:  Spridningen av finansiella innovationer - En studie av aktieindexobligationernas 
popularitet 
 
Författare: Henrik Hansson och Sverker Nilsson. 
 
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara varför sparandet i AIO:er har ökat och hur AIO:en 
har spridit sig. 
 
Metod: Vi har genomfört intervjuer av kvalitativ karaktär på de fyra storbankerna. Vi har 
sedan analyserat resultatet av intervjuerna med hjälp av teori om hur innovationer sprids. 
 
Slutsats: AIO:ernas relativa fördel har ökat de senaste åren. AIO:ernas position stärktes mot 
aktier och aktiefonder i och med börskraschen. När sedan räntorna började falla sökte 
placerarna nya alternativ. I AIO:erna har de hittat en gyllene medelväg. 
 
Under 1990-talet var AIO:ernas utveckling bromsad av att rådgivarna inte hade kunskap om 
AIO:erna. Detta medförde att AIO:ernas kommunikationskanal inte fungerade 
tillfredställande och detta hade en starkt bromsande effekt på deras spridning.  
 
Kring år 2003 nådde AIO:erna early majority. Då dessa är många fler än early adopters ökade 
spridningstakten för AIO:erna. 

 



Abstract 
 
Title: Diffusion of financial innovations – A study of the stock index bond’s popularity 
 
Authors:  Henrik Hansson and Sverker Nilsson. 
 
Supervisor: Anders Hederstierna 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose with this essay is to explain why the savings in stock index bonds has 
increased and how this diffusion process can be analysed. 
 
Method: We have interviewed employees at the four largest banks in Sweden. The results of 
the interviews have been analysed whit help of diffusion of innovations theory. 
 
Results: The relative advantage of stock index bonds has increased the last few years. The 
stock index bonds position, compared to stocks, improved when the stock market fell. When 
the interest decreased the investors begun to search for new alternatives. Stock index bonds 
have become their middle risk alternative. 
 
The fact that the economic advisors didn’t have the knowledge about stock index bonds 
during the 1990’s held the diffusion of the stock index bonds back. 
 
Some time around the year of 2003 the stock index bonds reached the early majority. Because 
of this group’s much lager size than the early adopters, the rate of diffusion accelerated. 
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1  Bakgrund 
Aktieindexobligationer1, AIO:er, har blivit en storsäljare. År 2004 emitterades2 AIO:er för ett 
belopp av 38,7 miljarder kronor. Detta var en ökning med 75 procent från år 2003, då det 
emitterades för 22,2 miljarder kronor.(VPC3) 
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Figur 1.1 Total nyemittering, i kronor, på den Svenska AIO-marknaden (Källa: VPC) 
 

“Under fjärde kvartalet låg obligationer och framförallt aktieindexobligationer i 
topp för nysparandet.” 
(Finansinspektionen via Nyhetsbyrån Direkt 2005-02-18) 

 
Den 30 december 2004 var den utestående volymen, 66,9 miljarder kronor.(VPC) Detta kan 
jämföras med den svenska fondmarknaden som beräknas uppgå till dryga 1000 miljarder 
kronor, 2005-03-31 (Fondbolagens Förening). 

1 En Aktieindexobligation är en obligation vars avkastning beror på ett aktieindex.(en utförligare beskrivning 
kommer under rubriken ”Vad är en aktieindexobligation?” ) 
2 Emittera betyder utgiva 
3 Värdepapperscentralen 
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2 Problemdiskussion  
 

”Börskraschen efter IT- och telekombubblan har satt skräck i småspararna. 
Skrämda sparare har därför sett ett behov av mer värdesäkra sparformer. De är 
inte längre villiga att riskera det insatta kapitalet, men väl avkastningen.”  
(Björn Wilke Dagens Industri 2005-03-12) 
 
”Rädsla och girighet driver börsen - men om girigheten dominerade  
år 2000 så har rädslan fortfarande inte släppt sitt grepp om placerarna.” 
(Lotta Engzell-Larsson Affärsvärlden 2005-03-16) 
 
"De är säkra och ger möjlighet till en god avkastning. Ett intressant alternativ för 
alla dem som minns hur dåligt det kan gå för börsen." (Staffan Liewendahl 
kontorschef FöreningsSparbanken i Göteborg via Göteborgs-Posten 2004-04-02) 

 
Citaten ovan är inte de enda som skrivits i affärspressen som antyder att förklaringen till 
AIO:ernas popularitet4 ligger i den senaste börskraschen, början av 2000-talet. Då börsen 
stigit de senaste två åren, år 2003-2004, skulle det vara märkligt om hela 
popularitetsökningen beror på rädslan för en ny börskrasch.  
 
I en magisteruppsats från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet skriver författarna att 
AIO:ernas popularitet är förankrad i dess låga risktagande med möjlighet till en ökad 
avkastning. (Argillet 2005). 
 
De första AIO:erna kom ut på den svenska marknaden år 1991, men slog inte igenom förrän 
på 2000-talet. Vilka var det som började investera i AIO:er och varför tog det så lång tid 
innan AIO:er blev en erkänd sparform?  

2.1 Problemformulering 
Varför har sparandet i aktieindexobligationer ökat så pass kraftigt de senaste åren? 

2.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förklara varför sparandet i AIO:er har ökat och hur AIO:en har 
spridit sig. 

2.3 Metod 
Metoden för att konstatera att AIO:er har blivit populära är av kvantitativ karaktär. Det 
handlade om att samla in data, främst från VPC, och sedan analysera denna. När vi 
undersökte varför AIO:er har ökat så kraftigt var det svårt att använda en kvantitativ metod på 
grund av att det var svårt att få information om vilka som äger AIO:er, bankerna lämnar inte 

4 Med popularitet menar vi hur spridd en produkt är. Då vi inte har några siffror för AIO:ernas spridning 
använder vi årligt emitterat belopp som mått på AIO:ernas popularitet. Mer om detta står i under rubriken mått 
på spridning i metodavsnittet. 
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ut den informationen. Vi valde därför att rikta in oss på de som säljer AIO:er, det vill säga 
bankerna och dess personal. Vi genomförde personliga intervjuer på bankkontoren. Detta 
gjorde vi för att skapa förtroende mellan intervjuare och den som blev intervjuad. Intervjuer 
per telefon inger inte samma förtroende (Eriksson 1999). Att vi gjorde intervjuer med 
bankpersonal medför att intervjuerna som vi använder fick en mer kvalitativ karaktär. 
Resultatet grundar sig på kvalitativa data som till viss del får stöd av de kvantitativa data vi 
samlat in. För att uppnå svaret på vår frågeställning behövde vi inte särskilja intervjusvaren 
från de olika bankerna. Vår fråga sträcker sig över hela branschen, inte någon enskild aktör. 

2.3.1 Intervjudel 
Vi har intervjuat personal på de fyra storbankernas5 kontor i Ronneby. Att vi nöjt oss med att 
göra intervjuer på storbankerna beror på att de står för över 80 procent av AIO-marknaden. Vi 
gjorde både intervjuer med de som säljer AIO:er till kunderna, d.v.s. banksäljare/rådgivare, 
och med de som har mer teknisk kompetens inom området. Sammanlagt gjorde vi fem 
intervjuer med bankpersonal. På två av bankerna var det samma person som stod för 
försäljningen som för det tekniska området. Tanken med att både intervjua rådgivare och 
tekniskt kunniga var att få en så bred bild som möjligt. Vi ställde inte samma frågor till 
banksäljaren/rådgivaren som till den tekniskt kunnige. Om det t.ex. var en fråga där vi ville 
ha statistik som svar ställdes den enbart till den tekniskt kunnige, ville vi ha en uppfattning av 
vad kunden tycker ställdes frågan bara till banksäljaren/rådgivaren. Vi tyckte att intervjuerna 
med banksäljarna/rådgivarna gav en bra bild av hur kunderna upplever AIO:er, det är de som 
har den dagliga kontakten med kunderna. De tekniskt kunniga gav mer bankens helhetsbild 
bild av AIO:er. 
 
Vi använde oss av en frågemall i intervjuerna. Vi skickade ut mallen till intervjupersonerna 
några dagar innan intervjun, det gjordes för att personerna skulle vara väl förberedda under 
intervjun. Vi ville ha en öppen dialog med intervjupersonerna, med hjälp av en öppen dialog 
kunde vi anpassa våra frågor och följdfrågor allt eftersom intervjun fortskred (Eriksson 1999). 

2.3.2 Mått på spridning 
Det mått på spridningen, populariteten, av AIO:erna som vi använder är hur mycket det säljs 
eller emitteras för per år. Så länge det bara är ”nytt” kapital som investeras i AIO:er kan 
nyemitteringen likställas med nysparandet i AIO:er. Eftersom AIO:er har en löptid så kan det 
tänkas att vissa sparare återinvesterar det kapital som fallit ut när en AIO förfallit i nya 
AIO:er. Detta får till följd att nyemitteringen inte längre kan likställas med nysparandet. Vi 
har gjort den bedömningen att AIO:erna ännu så länge är i en fas där nyemitteringen relativt 
väl representerar nysparandet. Anledningen till att vi inte använder data som beskriver den 
utestående volymen är att den bara finns data från andra halvåret 2002 och framåt. Bankerna 
har inte kunnat ge oss några exakta siffror på hur stor andel av deras kunder som har AIO:er, 
så nyemiteringssiffrorna har varit de enda vi kunnat använda. Detta leder till att vi fått lita 
mer på kringdata när vi bedömer spridningsgraden.   

2.3.3 Kritik 
För att få en bild av vad kunderna tycker om AIO:er hade vi behövt göra intervjuerna med 
dem. Bankerna har sekretess och kan inte lämna ut information om vilka som äger AIO:er. 

5 FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB,  
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3 Kapitalmarknaden 
Kapitalmarknaden är beteckningen för de marknader där betalningsmedel av olika slag bjuds 
ut och efterfrågas. Kapitalmarknaden brukar delas upp i två huvuddelar, Kreditmarknaden 
och aktiemarknaden.  

3.1 Kapitalmarknadens struktur 

 
Figur 3.1 Kapitalmarknadens struktur.(Konstruerad med hjälp av information från Forssten 2005, 
Eklund 1999) 
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3.1.1 Kreditmarknaden  
På kreditmarknaden handlas det med lånat kapital. Kreditmarknaden består av två delar, 
penningmarknaden, marknaden för kortfristiga tillgångar, och obligationsmarknaden, 
marknaden för långfristiga tillgångar. Den som har överskott av kapital ger åt den som har 
underskott och som behöver kapital. Det är på kreditmarknaden det lånas och sparas. De som 
deltar på marknaden är hushållen, företagen och även den offentliga sektorn. Utlåning och 
upplåning spelar stor roll för utvecklingen av efterfrågan. Om det av någon anledning börjas 
låna mer och vi får en ökad skuldsättning, blir resultatet en ökad efterfrågan. Under 1980-talet 
skedde en rad avregleringar på kreditmarknaden i Sverige. Detta medförde att hushåll och 
företag lånade mer (Eklund 1999). Avregleringarna ledde även till att ett antal, för Sverige, 
nya instrument dök upp på marknaden (Lydbeck 1996). I tabellen nedan presenteras ”Nya 
instrument på kreditmarknaden i Sverige 1980 – 1994” 
 
År Instrument 
1980 Bankcertifikat 
1982 Statsskuldväxlar 
1983 Marknadsbevis 
1983 Riksobligation 
1985 Ränteterminer 
1986 Ränteoptioner 
1986 Floating Rate Notes (FRN) 
1986 Ränte-swappar 
1987 Caps and floor 
1987 Forward Rate Agreement 
1990 Variable Rate Notes (VRN) 
1991 Nollkupongsobligationer 
1991 Indexobligationer 
1994 Realränteobligationer 

Tabell 3.1 Nya instrument på kreditmarknaden i Sverige 1980-1994.(Källa: Bernhardsson 1996; 
Lydbeck 1996) 

 

3.1.2 Aktiemarknaden 
Aktiemarknaden är till för att publika aktiebolag ska kunna skaffa kapital på ett effektivt sätt, 
genom nyemissioner. Den dagliga handeln på börsen är en andrahandsmarknad där olika 
investerare handlar med sina andelar i de noterade bolagen. Det är de här andelarna i bolagen 
som kallas för aktier. Delägarna är inte personligt ansvariga för företagets skulder. Går 
företaget i konkurs är det bara det satsade kapitalet som förloras, ägarnas privata ägodelar 
riskeras alltså inte. Den som äger en aktie äger alltså en del av ett företag (Eklund 1999). 
 

3.1.3 Derivat 
Ordet derivat kommer från latin och betyder att värdet härleds till underliggande värdepapper. 
Derivatmarknaden består av optioner och terminer. Optioner ger placeraren rättigheten, men 
inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja värdepapper till ett på förhand bestämt pris 
(Eklund 1999). I juni 1985 startade handeln med optioner i Sverige. Det var Stockholms 
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Optionsmarknad, OM Fondkommission AB, som startade upp verksamheten (Bernhardsson 
1996). 

3.1.4 Obligationer 
En obligation är ett lån som oftast har lång löptid, ibland över 10 år. Obligationen är ett 
skuldebrev6 som vanligtvis emitteras av staten, statsobligationer, obligationer kan även ges ut 
av privata företag, industriobligationer. Kunder som köper statsobligationer lånar egentligen 
ut pengar till staten. Ersättningen som kunden får för att den lånar ut pengar till staten, den 
kostnad som staten måste betala, är ränta. Räntan ligger oftast högre än bankernas 
inlåningsräntor. Desto längre löptid obligationen har desto högre blir räntan (Eklund 1999). 
 
En nollkupongobligation lämnar inte ut någon löpande ränta, istället emitteras de till en kurs 
under det nominella värdet. Detta medför att en nollkupongsobligation stiger i värde under 
hela din löptid, förutsatt att ränteläget ligger still (Hansson 1996). 
 

3.1.5 SOX-listan 
SOX7-listan är den lista på Stockholmsbörsen som AIO:er handlas på. Alla AIO:er som är 
utgivna är inte noterade på SOX-listan. Vid årsskiftet 1995/1996 fanns det cirka 50 stycken 
AIO:er noterade på SOX-listan.(Lybeck 1996). Den 24:e maj 2005 fanns det drygt 600 lån 
noterade på SOX:s indexlånlista (Stockholmsbörsen).  
 

3.2 Vad är en Aktieindexobligation 
År 1991 lanserades en ny sparform i Sverige, Aktieindexobligationen. AIO:er hade varit 
förbjudna i Sverige på grund av att de ansetts driva inflationen (Lybeck 1991). AIO:er består 
av en obligation som ger ränta och, vanligtvis, en köpoption kopplad till ett index eller en 
indexkorg. Det är optionen som möjliggör den potentiellt höga avkastningen. Det som 
investeraren riskerar att förlora, då AIO:en har en återbetalningsgrad på 100 procent av det 
nominella beloppet, är courtaget, eventuell överkurs samt hela beloppet om emittenten8 går i 
konkurs9. Det tas ut ett courtage på köp av en AIO, den avgiften ligger normalt på 2-3 procent 
av sparbeloppet. AIO:er har oftast en löptid på mellan 3 – 5 år. Minsta belopp för investering 
i AIO:er ligger i regel mellan 5 000-10 000 kronor (Bolander 2005). 

6 Ett värdepapper som visar att innehavaren har en fordran på utgivaren av skulderbrevet.  
7 Stockholm Bond Exchange 
8 Den som givit ut aktieindexobligationen. 
9 Konkursrisken får anses som liten. Det är värt att kolla upp emittentens kreditbetyg. T.ex. Har handelsbanken 
AA- i kreditbetyg hos Standard & Poor’s. 
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Figur 3.2Marknadsandel Aktieindexobligationer (Källa: FöreningsSparbanken vid intervju) 
 
Som vi ser i bilden ovan står de fyra storbankerna för över 80 procent av AIO-volymen på 
SOX-listan. Bland de övriga aktörerna ä Crédit Suisse First Boston störst, de agerar på den 
svenska marknaden genom fondkommissionärer som till exempel HQ och Öhman 
(FöreningsSparbanken vid intervju). 
 
AIO:er kan konstrueras på många olika sätt, nedan följer en lista på fyra vanliga 
konstruktioner: 
 
Klassikern: Är den vanligaste konstruktionen. Klassikern ger möjlighet att få avkastning om 
indexet stiger under AIO:ens löptid, det satsade kapitalet är alltid garanterat. Slutkursen 
grundar sig ibland på en genomsnittsberäkning av indexet under hela perioden. Då finns det 
ett antal utvalda observationspunkter.  (Bolander 2005) 

 
Figur 3.3 Klassikern  

Marknadsandel Aktieindexobligationer 
baserad på utestående volym på SOX per 31 december 2004

Handelsbanken
29,86%

Nordea
16,00%
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16,93%

SEB
9,36%

FöreningsSparbanken
27,85%

Handelsbanken
FöreningsSparbanken
SEB
Nordea*
Övriga*
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Räntebärande: Ger en minsta garanterad ränta och det satsade kapitalet tillbaka. Denna 
konstruktion har en sämre hävstångseffekt än klassikern. Denna form är sämre när ränteläget 
är lågt, eftersom nästan hela investeringen sker i obligationer. (Bolander 2005) 

 
Figur 3.4 Räntebärande 

Chansobligationen: Här riskeras ett ”överkursbelopp” i gengälld mot chansen att få en högre 
avkastning. Spararen betalar exempel 5 500 kronor för en AIO med det nominella beloppet 5 
000 kronor, betalar alltså 500 kronor i ”överkurs”. För detta får spararen en bättre 
hävstångseffekt vid en indexuppgång. Det som garanterat fås tillbaks är det nominella 
beloppet. (Bolander 2005) 

 
Figur 3.5 Chansobligationen 
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Takobligation: Avkastningen är begränsad, till exempel max 40 procent. Spararen får alltså 
maximalt en avkastning på 40 procent, även om indexet skulle stiga betydligt mera.  
(Bolander 2005) 

 
Figur 3.6 Takobligationen 
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4 Teori 
Hur kan då AIO:ernas frammarsch på senare tid förklaras? Det finns en teori som beskriver 
hur innovationer sprids. Denna teori kallas för ”diffusion of innovations” som översatt till 
svenska blir spridning av innovationer. Det är denna teori som ligger till grund för en stor del 
av analysen. För att kunna tillämpa de resonemang som förs i diffusion of innovations- teorin 
behöver vi använda andra teorier och faktorer som ligger närmare finansiella innovationer 
och AIO:er. De teorier vi använder oss av är främst till för att påvisa närvaro av de relativa 
fördelar som AIO:erna har och hur dessa kan ha förändrats de senaste åren och på så sätt 
bidragit till popularitetsökningen.  
 
Nedan i figuren illustreras hur AIO:erna har utvecklats sedan de introducerades år 1991. För 
perioden mellan 1991- 1997 har inte VPC kunnat tillhandahålla data. I början av år 2000 kom 
”kraschen” på börsen, detta kommer vi gå in närmare på senare i kapitlet. Sommaren år 2004 
kom rådgivningslagen, den kommer vi också att titta närmare på senare i kapitlet. Detta är 
punkter som troligtvis har påverkat AIO:ernas spridning, frågan är hur. Hjälplinjen i figuren 
ser ut som början på en klockkurva, jämför med Figur 4.2. 
 
Vi kommer även att gå in på hur finansmarknadens historia sett ut, detta görs bland annat för 
visa hur människan agerar i upp respektive nergångar. 
 
 

 
Figur 4.1Aktieindexobligationernas spridning 
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4.1 Spridning av innovationer 
Det finns en teori om hur innovationer sprids i en population. Vi kommer att tillämpa denna 
teori på finansiella innovationer och då främst på AIO:en.  
 
Rogers sätter upp en tes om vilka huvudelementen vid spriding av nya idéer är: (1) en 
innovation (2) som kommuniceras genom vissa kanaler (3) över tiden (4) bland 
medlemmarna i ett socialt system. (Rogers 2003) 
 

1. Innovation 
En innovation är något som är nytt för en individ. Karaktären hos en innovation 
bestämmer graden av spridning. Fem karaktärsdrag hos innovationer är: 
 
A. Relativ fördel – för att få fram de relativa fördelarna hos en AIO kommer vi 
använda Frame och Whites lista över vilka faktorer som påverkar skapandet av 
finansiella innovationer. Här kommer även prospektteorin in. 
 
B. Kompabilitet – här kommer AIO:ernas plats i portföljen in. 
 
C. Komplexitet – här kommer vi att gå in på hur bankerna presenterar en AIO för 
kunderna. 
 
D. Möjligheten att testa – här kommer vi gå in på hur förstagångsköparna agerar. 
 
E. Observations möjligheten. – här kommer vi att gå in på hur synliga AIO:erna är för 
personer som inte äger AIO:er. 
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2. Kommunikationskanaler 
En kommunikationskanal är sättet ett meddelande tar sig från en individ till en annan. 
Exempel på kommunikationskanaler är massmedia och mun till mun kommunikation, 
många lyssnar mer på vad arbetskamraten säger än reklamen på TV. Massmedia är 
effektivt för att snabbt sprida information till stora grupper. Nedan följer en tabell som 
visar kommunikationskanalerna för våra fondval. 

 2002 2004 
Fond-, bank- och försäkringsrådgivare 53% 52% 
Arbetet och fackföreningen 6% 15% 
Bekanta och familjemedlemmar 13% 11% 
Tidningar 8% 10% 
Annonser och direktreklam 5% 5% 
Befintlig kundrelation med fondbolaget 2% 4% 
Telefonförsäljare 1% 2% 
Fonder på Internet 1% 1% 
Tidningarnas hemsidor 0% 1% 
Övrigt 15% 18% 

Tabell 4.1 Vem och vad påverkar våra fondval? (Publicerad i aktiespararen nr 4, april 2005, 
aktiespararens källa uppges vara Fondbolagens Förening) 

3. Tid 
Beslutsprocessen för en innovation kan beskrivas i fem steg: Vetskap, övertalning, 
beslut, implementation och bekräftelse. 
 
Innovationsbenägenheten beskriver hur snabbt en individ tar till sig en innovation. 
Här finns fem kategorier: innovators, early adopters. Early majority, late majority och 
laggards.  

 
 Figur 4.2 Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness (Källa: Rogers 2003) 
 

4. Socialt system 
Det sociala systemet är den omgivning som innovationen ska användas i. I systemet 
finns det bland annat normer och opinionsbildare. Det finns tre huvudsätt en 
innovation kan införas på: Individerna avgör individuellt om de vill anamma 
innovationen, consensus beslut avgör om innovationen ska anammas i systemet samt 
auktoritetsbeslut, de/den med makt avgör om en innovation ska anammas eller inte. 
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4.2 Hur finansiella instrument påverkas av sin omgivning 
Frame och White har gjort en analys som lett fram till en lista som beskriver vilka faktorer 
som påverkar frekvensen på skapandet av finansiella innovationer. Vi kommer att använda 
listan för att förklara hur en förändring i dessa faktorer påverkar redan befintliga finansiella 
instrument.  

4.2.1 Underliggande teknologier  
De grundläggande ”fysiska” teknologierna som används i den finansiella sektorn är 
telekommunikation och databehandling. Det finns även intellektuell teknologi som är viktig 
för den finansiella sektorn så som the Black-Scholes option pricing model eller the capital-
asset-pricing model (CAPM). Framsteg inom de underliggande teknologierna kan skapa nya 
finansiella innovationer (Frame, White 2002). 

4.2.2 Makroekonomiskt klimat 
Ett ostabilt makroekonomiskt klimat, med oroliga priser, räntor och växelkurser, skapar risk 
som i sin tur troligtvis driver utvecklingen av finansiella instrument, som omfördelar risken 
(Frame, White 2002). 

4.2.3 Regleringar 
Regleringar kan både främja och hindra innovationer. Till exempel om en reglering förhindrar 
att banker får äga försäkringsbolag så förhindras de innovationer som möjligtvis skulle ha 
uppstått vid ett gemensamt ägande. Innovationer kan även uppstå för att komma runt 
regleringar. Till exempel om nu inte banker och försäkringsbolag får vara samägda så har 
bankerna incitament att skapa produkter som är ”försäkringslika” och försäkringsbolagen har 
analogt incitament att skapa produkter som är ”banklika” (Frame, White 2002).  

4.2.4 Skatter 
Skillnader i beskattningen av olika typer av inkomster medför att det finns en strävan att flytta 
inkomster från de områdena med högre beskattning till de med de med lägre beskattning. 
Detta kan bidra till uppkomsten av innovationer (Frame, White 2002). 

4.2.5 Andra faktorer 
Här återfinns faktorer som nätverksexternaliteter och lämplighet. (Frame, White 2002). Här 
kommer prospektteorin, som beskrivs under rubriken 4.3, in. 

4.2.6 Interaktiva effekter 
De olika kategorierna ovan är inte helt oberoende av varandra. Det kan mycket väl finnas 
interaktion mellan dem. T.ex. kan oroligheter i den makroekonomiska marknaden påverka 
skatterna som i sin tur kan inspirera till nya innovationer. (Frame, White 2002) 
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4.3 Prospektteorin 
År 1979 publicerade Kahneman och Tversky prospektteorin. Genom att ställa frågor med två 
eller flera utfall och givna sannolikheter skapade de en värdefunktion (se fig. 4.3) som visar 
att människor inte alltid väljer det statistiskt fördelaktigaste alternativet. I studien visade det 
sig även att en majoritet av personerna i undersökningsgruppen överskattade värdet av säkra 
alternativ och överskattade kostnaden av säkra förluster. Detta illustreras på ett bra sett i 
tabellen nedan. Till exempel problem 3: När frågan ställdes så att utfallen var positiva valde 
80 procent det alternativ som gav 3000 med 100 procents sannolikhet. Medan bara 20 procent 
valde alternativet 4000 med 80 procents sannolikhet, vilket har ett väntevärde på 4000*0,8 = 
3200. Att fler personer valde det alternativ med det lägre väntevärdet kan till viss del 
förklaras med att det har lägre osäkerhet eller varians. Men när frågan ställdes så att båda 
utfallen var negativa så valde 92 procent alternativet –4000 med 80 procents sannolikhet, 
trots att detta alternativ har ett väntevärde på –3200 och en högre osäkerhet än alternativet –
3000 med 100 procents sannolikhet (Kahneman 1979). 

 
Tabell 4.2 Preferences between positive and negative prospects (Källa: Kahneman 1979) 
Vidare konstaterade Kahneman och Tversky att när det gäller relativt höga sannolikheter är 
personerna i undersökningen riskaverta (t.ex. problem 7) och risktagare vid låga sannolikheter 
(t.ex. problem 8), vid positiva utfall. Medan de agerar helt omvänt vid negativa utfall.  
De kommer även fram till att marginalnyttan av en ytterliggare värdeenhet är mindre än den 
negativa marginalnyttan som upplevs vid förlust av en värdeenhet (Kahneman 1979). 

  
Figur 4.3 En hypotetisk värdefunktion. (Källa: Kahneman 1979) 
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4.4 Finansmarknaden 
Finansmarknaden är den marknad där AIO:en hör hemma. För att kunna få en förståelse för 
AIO:ens plats eller funktion på denna marknad ska vi ge en historisk återblick över vad som 
hänt på finansmarknaden under 1900-talet. Vi beskriver även hur marknaden kan bete sig i 
vissa situationer. 

4.4.1 Historia 
”Finanskriser är ett återkommande inslag i vår ekonomi och är kopplade till 
dess fundamentala finansiella instabilitet”  
(Keynes citerad i Pålsson 2002 s.347) 

 
Keynes menar att det har varit ett antal finansiella kriser och fler kommer i framtiden. 
Marknaden för värdepapper har expanderat snabbt och detta minskar det ekonomiska 
systemets stabilitet. Detta får konsekvensen att risken för kriser ökar. Något som påverkar är 
att investerare och spekulanter tänker mer kortsiktigt än långsiktigt, vilket gör marknaden än 
mer instabil. Det gäller för investerarna är att vara listigare än de andra på marknaden och 
”lura” på någon annan de dåliga aktierna (Pålsson 2002). 
 
Ett antal år efter en krasch har investerarna ”glömt” kraschen. De som inte ens upplevde den 
är inte direkt benägna att lyssna på dem som var med. ”Det är ju ett helt annat läge nu”, det 
var sånt vi hörde innan IT-bubblan brast. Det gick inte att jämföra ”den nya ekonomin” med 
gamla värderingar. Människor var giriga och tog stora risker. Ett alltför stort risktagande 
brukar sluta med ett ekonomiskt bakslag, de gjorde det nu med (Gyllenram 1998). 
 
Den stora kraschen inträffade den 29 oktober 1929 ”den svarta torsdagen”, då brast den 
ekonomiska bubblan. Det började med att aktiekurserna i USA föll handlöst. Den avgörande 
störningsfaktorn var den våldsamma börsspekulationen som började i mitten av år 1928. Det 
amerikanska folket finansierade sina spekulationer inte bara med eget kapital, utan också med 
lånade pengar. Det var den amerikanska krisen från hösten år 1929 som utlöste 1930-talets 
världsdepression. (Fagerfjäll 2003). 
 
En börsbaisse som inte var lika extrem som kraschen år 1929; var den nedgång som inleddes i 
USA år 1974. Det var inte bara den amerikanska börsen som gick dåligt, utan även en oljekris 
som i kombination med den överhettade amerikanska ekonomin ledde till en prisstegring på 
20 procent på 18 månader. När börsen nådde botten, ca 2 år senare, hade aktiekurserna sjunkit 
över 40 procent och var tillbaka på 1954 års nivåer, efter justering för inflationen. Även 
obligationernas reala värde sjönk med 35 procent. Denna massiva finanskris som drabbade 
USA fick hela finansvälden att tänka om. De började lyssna på akademiska teorier och 
började skapa metoder för att minimera riskerna (Bernstein, 1993). 

4.4.2 Finanskriser på senare tid 
”The Big Bang, Svarta måndagen” den 19 oktober 1987 rasade den amerikanska börsen 
ungefär 25 procent, detta enbart på en dag. Kursuppgången på 1980-talet hade varit 
enastående, värdet hade nästan tiofaldigades på ”The New York Stock”. Raset kom som en 
kalldusch den 19 oktober, men det var ändå många som ansåg att den amerikanska 
marknaden vara övervärderad. De stora faktorerna till att raset utlöstes var kursfall på dollarn 
och räntehöjningar (Bernhardsson 1996). 
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Börserna återhämtade sig relativt snabbt innan det var dags för en mer långvarig finanskris i 
Sverige eller som Jonas Bernhardsson uttryckte det: ”Wall Street nös, Europa fick influensa 
och Sverige bäddades ner med lunginflammation.” 
 
I Sverige dubblades utlåningen från banker och finansbolag mellan åren 1986 och 1989. Detta 
berodde till stor del på avregleringen av kreditmarknaden år 1985. Aktiemarknaden och 
fastighetsmarknaden var övervärderade. När sen Irak gjorde sitt intåg i Kuwait år 1991 steg 
räntorna kraftigt i hela världen, samtidigt vände den svenska konjunkturen neråt. Efter detta 
höjdes räntorna drastiskt ett antal gånger fram till september år 1992 (Bernhardsson 1996). 
Detta fick till följd att fastighetskrisen uppstod, fastigheterna var belånade och räntorna steg.  
 
Den allra senaste kraschen, var ”IT-bubblan” som sprack. I och med börskraschen i början av 
år 2000 fick de svenska hushållen upp ögonen för att aktier även kan sjunka i värde. År 2000 
hade hushållen 73 procent av sitt sparande i aktiefonder. I början av år 2005 var siffran 54 
procent. Det är räntefonder som har tagit de flesta av aktiefondernas förlorade 
marknadsandelar (Engzell-Larsson 2005). Innan kraschen talades det om den nya ekonomin 
som möjliggjorde en makalös uppgång som absolut inte var någon ”bubbla” (Fagerfjäll 
2003). Bubblan sprack och ledde till historiens största börskrasch. Som sagt detta var dock 
inte den första stora börskraschen i världshistorien och antagligen inte heller den sista 
börskraschen.  
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Figur 4.4 Årlig förändring av generalindex på Stockholmsbörsen justerat med kpi. (1916 – 
2004) (Skapad med information från SCB (kpi) och affärsvälden (generalindex)) 
 
Det sägs att aktiemarknaden är rationell, stabil och effektiv. Men i grunden är det människor 
som styr kurserna genom att sälja och köpa aktier. Människans handlande är inte rationellt, 
speciellt inte när pengar är inblandat. Ett kraftfullt utbrott i en kursrörelse skapar 
förutsättningar för flockbeteendet. Det är ofta flockbeteendet som styr kurserna på 
aktiemarknaderna (Gyllenram 1998). Det är detta beteende som skapar bubblor på börsen. 
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4.4.3 Utvecklingen på aktiemarknaden 
Omsättningen på Stockholms Fondbörs var 1,9 miljarder kronor år 1979, år 1989 hade den 
stigit till 112,9 miljarder kronor och till år 1999 så hade omsättningen ökat till hela 2 608,9 
miljarder kronor (Jonsson 2000). Att aktiemarknaden har gett så bra avkastning på 1980- och 
1990-talet tros vara att mycket nytt kapital kom in på marknaden. Ett par viktiga orsaker till 
det nya kapitalet anses vara att skatterna blev fördelaktigare i början av 1980-talet. Även det 
utländska kapitalet ökade på marknaden. År 1979 var det utländska ägandet 4 procent, år 
2001 hade det utländska ägandet ökat till 35 procent. Det är även så att aktieägandet i Sverige 
har ändras. År 1979 var det mer privatpersoner som ägde aktier, 36 procent, på 90-talet var 
det institutioner som stod för det stora ägandet.  Det blir också allt fler som äger aktier, 
omkring år 1975 fanns det ca 700 000 aktieägande privatpersoner, år 2001 fanns det ungefär 
6,6 miljoner aktieägare, inklusive indirekt aktieägande. Det direkta ägandet var ungefär 3,4 
miljoner (Aktieboken). Aktiemarknadens omsättning ökade sålunda lavinartat på 1980- och 
1990- talet, detta medförde att många nya instrument gjorde intåg på den svenska marknaden, 
till exempel AIO:er. Sparformen fick ingen direkt respons på den svenska marknaden. 
AIO:ers genombrott skulle vänta på sig och vad vi har kunnat utläsa så slog AIO:er inte 
igenom på allvar förrän i början på 2000-talet.  

4.5 Risk & Avkastning 
Sparare har olika riskprofiler, vilket medför att de efterfrågar instrument med olika risk. 
Spararnas riskprofiler ändras med tiden. Efter händelser som börskrascher har sparare en 
tendens att överskatta riskerna. Vilket medför att de söker sig till sparalternativ med lägre risk 
än de skulle ha gjort vid en ihållande börsuppgång. Människor som är noggranna vill ha koll 
på sin ekonomi, utgifter och inkomster, de är mindre benägna att spendera pengar på något 
som är beroende av chans. Chanstagning är överlag mer förekommande hos män än hos 
kvinnor (Wärneryd 1999). 
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4.6 Rådgivningslagen 
Många sparare hoppade på börståget och blev brända i början av 2000-talet. Investeringarna 
som spararna gjorde skedde ibland på egna initiativ, men ofta efter möten med bankernas, 
försäkringsbolagens eller fondbolagens säljare eller rådgivare. Även i pressen haussades 
aktierna upp. Åtskilliga sparare fick se sitt satsade kapital sjunka drastiskt (Strandberg 2005).  
 
Det var dags att hitta syndabockar till att sparkapitalet sjönk. Bland annat hängdes 
börsmäklare, rådgivare och säljare ut i massmedia, det var de som bar ansvaret. Det riktades 
inte någon direkt kritik till massmedia eller spararna själva. Det var många missnöjda sparare 
som vände sig till konsumentverket, allmänna reklamationsnämnden eller till sin bank för att 
få upprättelse. De ville få sina pengar tillbaks eller åtminstone en del. Det var få som 
lyckades, i och med att det var upp till de drabbade att bevisa fel i rådgivningen. Lagen var på 
rådgivarens sida (Strandberg 2005).  
 
Börskraschen medförde inte enbart negativa effekter. En positiv effekt var att sommaren år 
2004 kom ”Rådgivningslagen”. Lagen handlar om finansiell rådgivning till konsumenter. 
Detta innebär inte att kunderna får tillbaks sina förlorade pengar vid dåliga aktieköp. Lagen är 
till för att skydda både rådgivarna och kunderna, den innebär följande: 
Lagen omfattar rådgivning från näringsidkare till konsument, hur kundens tillgångar 
placerats. Det förs en diskussion mellan rådgivare och kund, detta för att kartlägga kundens 
situation. Detta sker på fyra områden: 

• Förkunskaper 
• Ekonomiska och andra förhållanden 
• Önskemål och syfte med placeringen 
• Riskbenägenhet 

Med hjälp av kartläggningen ska rådgivaren bli insatt i kundens situation för att det ska bli en 
bättre rådgivning. Här ligger även ett stort ansvar hos kunden, det gäller att kunden är ärlig i 
diskussionen. Hela rådgivningen ska dokumenteras, vilket underlättar eventuella framtida 
skadeståndsprocesser (Strandberg 2005). 
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5 Resultat  
Resultaten gäller bankerna överlag. När vi valde intervjua de fyra storbankerna visste vi inte 
om alla banker skulle ge liknande svar på våra frågor. Vi fick en relativt homogen bild som vi 
presenterar i detta kapitel. 

5.1 Vilka och hur stor andel som sparar i AIO:er 
Alla kundkategorier sparar i AIO:er. Äldre och medelålders har i allmänhet mer AIO:er på 
grund av att de i större utsträckning kan avvara den klumpsumma som krävs vid köp av en 
AIO. Yngre sparar istället i aktiefonder, där kan de spara lite i taget exempelvis kan de 
månadsspara. Det framkom att det är lika många män som kvinnor som sparar i AIO:er. I 
gruppen lite äldre kapitalstarka, mångmiljonärer, finns det tendenser till att männen tycker att 
AIO:er är lite för tråkiga. Kvinnorna i denna grupp är mer positiva till AIO:erna. Bankernas 
uppfattning om hur många kunder som har AIO:er är ganska svävande men ligger i intervallet 
mellan 5 och 15 procent. Kapitalmässigt sett är AIO:er fortfarande en liten produkt för 
bankerna. Bankerna ser fortfarande ett starkt inflöde av nya AIO-kunder. 

5.2 Vilka det var som började investera i AIO:er 
De första som fick upp ögonen och började handla med AIO:er var de kunder som redan 
aktivt handlade med aktier. De allra kapitalstarkaste konstruerade redan under 1980-talet sina 
egna AIO:er. När regleringen som förbjöd AIO-försäljning på den svenska marknaden 
upphävdes 1991 började bankerna snart marknadsföra AIO:er till de kunder som var aktiva på 
börsen men inte hade haft kunskapen/intresset att skapa egna AIO:er. De fick tips om den här 
”nya” produkten från sina aktiemäklare. AIO:er marknadsfördes inte, i detta läge, till den 
breda massan. AIO-marknaden och dess aktörer var relativt statisk under hela 1990-talet. Det 
var således i princip samma pengar och placerare på marknaden under denna period. Under 
1990-talet var det vanligt med minsta investeringsbelopp på 100 000 kr och uppåt.  

5.3 Varför AIO:er har blivit populära senaste åren 
När börsen började gå ner fick placerarna på aktiemarknaden känna på att aktier även kan 
sjunka i värde. Detta skrämde både kunder och rådgivare.  
 
Innan kraschen visste knappt rådgivarna vad en AIO var och vad den innebar. Det var bara de 
mest insatta kunderna som hade chansen att spara i AIO:er. Innan börsnedgången förekom det 
att bankpersonalen hade skrivbordsunderlägg med grafer över de bästa fonderna. Då dessa 
grafer bara pekade uppåt är det kanske inte så konstigt att efterfrågan på till exempel AIO:er 
eller andra instrument med låg risk var begränsad. 
 
Bankerna började vidareutbilda sina rådgivare och kunskapen om AIO:er började spridas 
bland rådgivarna, som i sin tur började föreslå AIO:er som ett placeringsalternativ till sina 
kunder. Börsen fortsatte att sjunka under år 2002, fler och fler kunder blev allt mer skeptiska 
till aktier och aktiefonder. De började nu efterfråga alternativ där de begränsade riskerna, de 
ville ha komplement till aktie och fondsparande. De sökte sig till alternativ som räntefonder 
och traditionella sparkonton men även, till viss del, till AIO:er. En bit in på år 2003 började 
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börsen att, relativt stabilt, klättra igen. För att kunna ta del i börsuppgången men till en 
begränsad risk, började kunderna köpa AIO:er som aldrig förr. Nyemitteringen av AIO:er 
fortsatte att accelerera under år 2004. 
 
Bankerna har successivt ökat emitteringsfrekvensen på AIO-lånen10. Med det ökade utbudet 
har även en större differentiering mellan de olika lånen uppstått. Idag finns det många AIO:er 
på olika tillväxtmarknader och branscher, det förekommer obligationslån som har andra 
index11 än aktieindex. 
 
Det är fortfarande relativt ovanligt att en kund kommer in till banken och vet att den vill 
investera i en specifik AIO. Det krävs ofta att rådgivaren informerar om vad en AIO är samt 
vilka AIO:er som går att teckna vid tillfället.  

5.4 De sparformer som AIO:er tar sina marknadsandelar från 
Det är främst från räntesparande AIO:er tar andelar, från både fonder och konton. Det är alltså 
inte från aktiemarknaden som AIO:er tar sina primära andelar. 

5.5 Egenskaper som gör AIO:er populära 
Den överlägset ”bästa” egenskapen hos AIO:erna är att de ger spararna en möjlighet att delta 
på börsen till en begränsad risk. Det faktum att rådgivarna kan informera kunderna om exakt 
hur mycket de kan förlora, räknat i kronor, ses som mycket positivt av bankerna. Det 
framkom också att AIO:er är en ypperlig produkt i en volativ marknad. 
 
En annan bra egenskap är att det finns AIO:er som har lite mer spännande underliggande 
index. Dessa AIO:er ger kunderna möjligheten att testa högriskmarknader så som Kina eller 
Indien.  
 
Bankerna verkar hittat en bra balans när det gäller att informera om hur en AIO fungerar. De 
koncentrerar sig på att förklara de grundläggande egenskaperna. Det vill säga kunden får, när 
AIO:ens löptid avslutas, minst det nominella beloppet samt en eventuell extraavkastning om 
det underliggande indexet har utvecklats positivt. 
 
En annan faktor som bankerna är flitiga att påpeka är att AIO:erna har haft bra avkastning 
historiskt sett. Till exempel har Handelsbanken tagit fram en broschyr som heter 
”Aktieindexobligationer – Tre studier av avkastning och risk”. I den presenteras bland annat 
ett index som, är beräknat på Handelsbankens AIO:er under perioden 1994 – 2004, har gett en 
genomsnittlig årsavkastning på 9,8 procent. MSCI World, som är ett totalavkastande index 
som speglar väldens börser, gav under perioden en genomsnittlig årsavkastning på 7,09 
procent. AIO:erna uppvisade en betydligt lägre risk, volatilitet, under perioden. 
 
Kunderna blir informerade om att det finns en andrahandsmarknad för AIO:er, där är det dock 
marknadspriser som gäller och kurser som är lägre än det nominella beloppet kan förekomma. 
Det är dock så att de flesta som köper en AIO ämnar behålla den till slutdagen. Det har 
förekommit att AIO:er dubblat sitt värde en bit in på löptiden. Då har vissa banker som praxis 

10 Från någon gång per år till i princip minst ett lån i månaden.  
11 T.ex. elpriset på nodpol eller hur den polska zlotyn utvecklas mot euron. 
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att kontakta de kunder som innehar dessa AIO:er angående om de vill sälja AIO:erna och 
köpa nya, för att på så sätt ha säkrat ett högre nominelltbelopp. 
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6 Aktieindexobligationernas spridning –analys del 1 
I det här kapitlet kommer AIO:erna att sättas in i Rogers teori om spridingen av innovationer. 

6.1 Innovationen – AIO:en 
Vad en AIO är finns beskrivet tidigare i uppsatsen. Här kommer vi att sätta in och beskriva de 
fem karaktärsdragen som är väsentliga för hur spridningen av AIO:erna artar sig. 

6.1.1 Relativ fördel. 
För att belysa de relativa fördelarna med AIO:er kommer vi sätta in dem i Frame och Withes 
lista. 
 
1.Underliggande teknologier. På den här punkten har vi inte sett någon förändring som kan 
tänkas ha påverkat AIO:ernas relativa fördel. 
 
2. Makroekonomiskt klimat. AIO:er passar bra i en volativ marknad, på senare år har det 
makroekonomiska klimatet varit oroligt. Det har varit börskrascher, krig, terrordåd, etc. 
Dessutom ”går allt mycket snabbare nuförtiden”, alla har möjlighet att få realtidsinformation. 
 
3. Regleringar. AIO:erna var förbjudna på den svenska marknaden tills år 1991. När denna 
reglering släpptes introducerades AIO:erna omgående på marknaden. Vi har även sett att 
rådgivningslagen som kom under år 2004 varit positiv för AIO:ernas spriding. Det är kanske 
främst för den lett till utbildningssatsningar hos bankerna. 
 
4. Skatter. De fördelar, för AIO:er, vi sett i det svenska skattesystemet är att placerare som 
har kapitalvinster och kapitalförluster får kvitta förlusterna till 100 procent mot kapitalvinster 
men endast till 70 procent mot tjänsteinkomster. AIO:er är konstruerade på det sättet att de 
inte ger särskilt stora kapitalförluster, som riskerar att endast kunna användas till 70 procent. 
Jämfört med aktier och aktiefonder begränsas således de eventuella kapitalförlusterna om en 
investerare väljer AIO:er. Detta kan upplevas som en relativ fördel i de fall investeraren inte 
har orealiserade kapitalvinster. Detta belystes i och med IT-kraschen. 
  
5. Andra faktorer. Här återknyter vi till Kahneman och Tverskys prospektteori som visar att 
människor i allmänhet är riskaverta när det gäller möjligheter att tjäna pengar. Den visar även 
att förlusten av en krona upplevs som mer dålig än vad vinsten av en krona upplevs bra. Om 
vi för över detta resonemang till AIO:ernas potentiella avkastning är riskerna eller 
kostnaderna väldefinierade och i realiteten begränsade till courtaget och eventuell överkurs. 
Den andra delen av placerarens risk, att gå miste om räntan på en alternativ placering, är inte 
lika mycket värd per krona i placerarens ögon. Ur prospektteorins perspektiv är således 
AIO:en en ypperlig placering. 

6.1.2 Kompabilitet 
AIO:erna har hittat sin plats i portföljen. De används som ett komplement till mer riskabla 
placeringar som aktier och aktiefonder. De upplevs även som mer spännande och ska 
förhoppningsvis ge bättre avkastning än rena ränteobligationer eller räntekonton. 
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6.1.3 Komplexitet 
Vissa AIO:er kan vara väldigt komplext uppbyggda. De kan till exempel bero av en 
indexkorg med tre index. Dessa index får sen olika vikt beroende på hur de utvecklas 
sinsemellan. Rådgivarna försöker inte förklara i detalj hur en specifik AIO fungerar, utan de 
försöker förklara på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. De grundläggande 
egenskaperna är relativt lätta för kunderna att förstå. 

6.1.4 Möjligheten att testa 
Bland de som är förstagångsköpare av AIO:er är det många som köper för ett mindre belopp 
för att testa. Möjligheten att testa har blivit större på senare år. Under 1990-talet var det inte 
ovanligt med minsta investeringsbelopp på 100 000 kronor och uppåt. 

6.1.5 Observationsmöjligheten 
AIO:ernas exponering har ökat de senaste åren. Det finns nästan alltid plakat uppsatta på 
bankkontoren. Det har även skrivits en del i affärspressen om AIO:er. Dessa skriverier har 
både varit positiva och negativa, men de har ändå ökat exponeringen av AIO:er som sådana. 
SOX-listan, där en del AIO:er är noterade, är inte särskilt lätt att hitta. När väl listan har 
hittats; anges namnen på de olika AIO:erna med en kod. Denna kod skiljer sig från det namn 
AIO:en har marknadsförts med.  

6.2 Kommunikationskanaler 
En mycket viktig faktor till det ökade sparandet i AIO:er, som inte fått någon nämnvärd 
uppmärksamhet i medierna, är att AIO:er var en relativt okänd produkt för rådgivarna innan 
millennieskiftet. Att få rådgivare informerade sina kunder om AIO:er som 
placeringsalternativ ledde till att väldigt få kunder ens visste vad en AIO var. Det är självklart 
att kunderna inte placerar i något de inte vet existerar. De kunder som idag får information 
om AIO:er brukar också testa produkten. I dagsläget verkar det som om AIO:er kommer upp 
på så gott som alla rådgivningar som gäller placeringar. Om vi drar paralleller till Tabell 4.1, 
som visar vem och vad som påverkar våra fondval; ser vi att rådgivarna ligger på en 
överlägsen förstaplats. Det kan då tänkas att rådgivarna har den viktigaste rollen som 
kommunikationskanal även för AIO:er. 
 
Det har blivit mycket lättare för kunderna att placera i AIO:er. Den ökade 
utgivningsfrekvensen tillsammans med de massiva informationskampanjerna12 på 
bankkontoren gör att kunderna uppmärksammas på att det finns AIO:er att köpa. Det är även 
viktigt att de som köper AIO:er blir nöjda, då rekommenderar de sina vänner att köpa AIO:er.  

6.3 Tid 
Tidsrymden under vilken de fem beslutsstegen13 för om en investerare ska investera i en AIO 
från det att den fått vetskap om AIO:en är väldigt kort. Till exempel om en kund kommer in 
på en bank för att få rådgivning kan den efter rådgivningen ha tecknat sig för en AIO. 
 
AIO:ernas spridning i samhället som beskrivs av individernas innovationsbenägenhet har sett 
ut som följande: På 1980-talet började den första gruppen, innovators, konstruera sina egna 

12 Förutom information vid rådgivningar så finns det gott om broschyrer och plakat på bankkontoren. 
13 Vetskap, övertalning, beslut, implementation och bekräftelse 

25 

                                                



Sverker Nilsson  Spridningen av finansiella innovationer 
Henrik Hansson 
   
AIO:er. De som gick in i AIO:er under 1990-talet kan placeras i gruppen early adopters. 
Individerna i dessa två grupper var således kapitalstarka de hade även ett genuint intresse för 
finansmarknaden och dess produkter. De småsparare som hade kännedom om AIO:erna hade 
egentligen inte möjlighet att investera i dem. Förrän minsta investeringsbeloppen närmade sig 
dagens nivåer. Idag är bankernas bild att ”alla” köper AIO:er. Detta talar för AIO:en som 
produkt har spridit sig till, åtminstone, early majority gruppen. Det kan vara så att AIO:erna 
till och med kan ha nått late majority gruppen. En faktor som talar för detta är att AIO-
försäljningen sjönk med 11 procent det förstakvartalet 2005 jämfört med förstakvartalet 2004 
(Skingsley 2005). Det är dock alldeles för osäkert att dra slutsatsen att nyförsäljningen 
passerat toppen bara för att försäljningen minskat under ett kvartal.  

6.4 Socialt system 
Det går inte att investera i AIO:er genom PPM systemet därför är det i princip upp till varje 
individ om de vill spara i AIO:er eller inte. 
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7 Aktieindexobligationens liv – analys del 2 
I det här kapitlet kommer vi att sammanfatta det vi kommit fram till och presentera det 
kronologiskt. För att illustrera det hela har vi gjort en figur över vad vi kallar ”AIO:ens liv”. 
 

 
Figur 7.1 Aktieindexobligationens liv 
 
År 1991 introducerades AIO:en på den svenska marknaden. Under åren 1991 – 1997 finns det 
inga siffror för utestående belopp eller nyemitterat belopp hos VPC eller SCB14. Detta tyder 
på att AIO:erna inte var så uppmärksammade under denna period. AIO:erna var främst en 
produkt för kapitalstarka som dessutom hyste ett relativt stort intresse för sin privatekonomi. 
Under senare delen av 1990-talet gick Stockholmsbörsen väldigt bra. Detta medförde att 
intresset för finansmarknaden ökade bland allmänheten. Vid millennieskiftet, då IT-hysterin 
var som störst, kunde “medel Svensson” komma till banken och säga att de ville köpa någon 
IT-aktie som började på E för 100 000 kronor. Det var alltså många som inte visste vad de 
egentligen köpte och då inte heller var medvetna om vilka risker de utsatte sig för. Det var 
flockbeteendet som styrde. 
 
När börsen rasade under de tre inledande åren av det nya millenniet ströp spararna 
nysparandet i aktier och aktiefonder. Aktiefondernas andel av hushållens sparande minskade 
kraftigt15. Det var främst räntefonderna som till en början tog aktiefondernas andelar Spararna 
viktade alltså om sina portföljer mot räntebärande värdepapper. Börskraschen blev 
grogrunden till en debatt om de rådgivarnas ansvar vid rådgivning. Det är denna debatt som 

14 Statistiska Centralbyrån  
15 Från 73 procent år 2000 till 54 procent är 2005 (Engzell-Larsson 2005) 
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är anledningen till att det kom en lag om finansiell rådgivning sommaren 2004. Bankerna 
visste om att lagen skulle komma och satsade på att utbilda rådgivarna. Det var i denna 
process som kunskapen om AIO:er spreds bland rådgivarna. Kunskapen tillsammans med 
rädslan för att på nytt bli uthängda i pressen kan tänkas ha påverkat rådgivarna så att de blivit 
defensivare i sina rådgivningar. 
 
I slutet av år 2002 började riksbanken sänka räntan, på cirka sju månader sänktes räntan med 
1,5 procentenheter. Detta medförde att de redan låga räntorna på spararnas räntekonton blev 
ännu lägre. Detta ledde till att spararna började leta alternativa placeringar. Många var 
fortfarande skeptiska till börsen, detta trots att den då sjunkit under tre år och var på väg att 
vända. Människor är ofta orationella i sitt beteende, de underskattade risken på börsen då den 
stigit i ett antal år och överskattade risken då börsen gått ner en tid. Detta beteende ledde till 
att spararna inte ville flytta pengar till börsen i samma utsträckning som om IT-kraschen 
aldrig inträffat. Spararna ändrade även sitt portföljtänkande i samband med kraschen, de var i 
detta skede mer medvetna om riskerna på börsen. De letade alltså efter alternativ med låg risk 
men möjlighet till högre avkastning än räntesparandet gav. Det var nu rådgivarnas nya 
kunskap om AIO:er började få genomslag bland spararna. 
 

 
Figur 7.2 Reporäntan (skapad med information från Riksbanken och VPC) 
 
Idag, år 2005, har AIO:erna blivit en breddprodukt som bankerna rekommenderar till de flesta 
kunder som kommer in till rådgivning och frågar om investeringsalternativ. Den grupp av 
sparare som är underrepresenterade bland dem som har AIO:er är unga. Detta beror främst på 
att unga inte kan eller vill låsa upp det kapital som ändå krävs vid investering i en AIO. Det 
kapital som tillkommit på AIO-marknaden tycks vara det kapital som placerades i räntefonder 
eller räntekonton då nysparandet i aktiefonder minskade. Detta tyder på att AIO:erna ändå tar 
vissa marknadsandelar från aktiefonder även om det sker indirekt. Spararna fick upp intresset 
för börsen i och med IT-hysterin, de blev sedan avskräckta av den nedgången som följde. När 
börsen började gå upp ville de in på marknaden igen, men utan att riskera det satsade 
kapitalet. 
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8 Slutsats 
Så vilka är då de viktigaste faktorerna till att AIO:ernas popularitet ökat så kraftigt de senaste 
åren?  
 
Den första och självklaraste faktorn är att AIO:ernas relativa fördel har ökat de senaste åren. 
Spararnas attityd till aktier och aktiefonder ändrades i och med börskraschen. Detta medförde 
att de viktade om sina portföljer. Det var främst räntefonder som ökade sin del av 
portföljerna. När sedan räntorna började falla sökte placerarna nya alternativ. Samtidigt 
började börsen stiga igen. Men spararna kom fortfarande ihåg att aktier innebär ett 
risktagande. För att kunna ta del av framtida börsuppgångar har de därför sökt sig till ”den 
gyllene medelvägen”, AIO:en. 
 
Den andra och kanske viktigaste faktorn är att spararna i allt större utsträckning blivit 
medvetna om att AIO:er finns som ett investeringsalternativ. Under 1990-talet var AIO:ernas 
utveckling bromsad av att rådgivarna inte hade kunskap om dem. Då rådgivarna kan anses 
som den viktigaste informatören om olika sparalternativ för den genomsnittliga spararen, 
medförde detta att AIO:ernas kommunikationskanal inte fungerade tillfredställande och detta 
hade i sin tur en starkt bromsande effekt på AIO:ernas spridning.  
 
Den tredje och naturligaste faktorn är att tiden haft sin gilla gång. När de två ovanstående 
faktorerna infallit nådde AIO:erna gruppen early majority. Spridningstakten, vid tiden t, för 
en innovation beskrivs av hur hög klockkurvan, som beskriver spridningen för innovationen, 
är vid tiden t. Detta får konsekvensen att när AIO:erna nådde gruppen early majority, som är 
större än gruppen early adopters, steg spridningstakten markant. Det är den ökningen vi sett 
de senaste åren.  
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Bilaga – Intervjufrågor 
 
Hur stor del av bankens kunder har AIO:er? 

- Hur stor del av sparkapitalet motsvarar detta? 
 
I vilka produkter har ni störst nysparande (rangordna)? 
 
Från vilka sparformer tar AIO:na sina marknadsandelar? 

- Din uppfattning. (banksäljare) 
- Statistik. 

 
Vilka är det som har AIO:er? 

- kapitalstarka? 
- Unga – gamla? 
- Kön? 

 
- Early adopters 
- Early majority 
- Late majority 

 
Hur spreds sig populariteten, vilka började att köpa AIO:er? 

- kapitalstarka? 
- Unga – gamla? 
- Kön? 
 

När märkte ni uppsvinget, någon särskild händelse? 
 
Vad är det för egenskaper som gör AIO:er populära? 
 
Vilka faktorer har bidragit till att AIO:er ökat så kraftig de senaste 2 åren? 
 
Hur är din uppfattning om framtiden för AIO:er, kommer ökningstakten hålla i sig? 
 
AIO:er kom ut på marknaden 1991, men har genomgått en  popularitets ökning de senaste 
åren. Vad tror du är anledningen till detta? 
 
Tror du de negativa skriverierna i affärspressen påverkat kundernas inställning till AIO:er? 
 
Är det kunden eller banken som föreslår sparande i AIO:er? (banksäljare) 

- Hur har rekommendationsbenägenheten förändras? 
- Hur sker diskussion inför köp? (banksäljare) 

 
Har ni samma rekommendationer på en ”säker” investering nu (2005) som år 2000? 
 
Finns det någon fördel för banken i att kunden sparar i AIO:er istället för andra sparformer? 
 
Varför tror du att aktieindexobligationer (AIO) har ökat så kraftigt i popularitet den senaste 
tiden? 
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