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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi undersökt pensionsmarknaden i Sverige för privatpersoner. Syftet med 

studien är att kartlägga hur aktörerna på marknaden anpassar sin marknadsföring samt vad de 

anser vara svårigheterna med marknadsföring av pensionssparande. 

För att få en bra inblick i pensionssparandet har vi utgått från kvalitativa intervjuer. Totalt fick 

vi ihop fem intervjuer med välkända aktörer på marknaden, dessa var AMF-pension, Skandia, 

Avanza pension, Nordea Liv & Pension och Folksam. 

Kortfattat kan vi sammanfatta slutsatserna med att det samtliga aktörer anser att pension är av 

lågt intresse hos gemene man vilket är svårigheten vid marknadsföringen. Vi såg att det 

användes olika sätt att marknadsföra, allt från välkända TV-kampanjer till nästan ingen 

marknadsföring över huvudtaget utan mer förlitning på word of mouth och bra erbjudanden. 
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Introduktion 

Vi avser med introduktionskapitlet att ge läsaren en inblick i ämnet samt därefter precisera 

det valda undersökningsämnet. Det som tas upp här ligger därefter till grund för resten av 

arbetet när vi presenterat problemformuleringen samt de frågeställningar vi finner 

intressanta och som ska besvaras i uppsatsen. 

Inledning & Problemformulering 

Att pensionsspara kan vara en av de viktigaste besparingarna människor gör under sin livstid 

(Källén, 2012). I all större utsträckning finns det i dag flera olika bolag som säljer 

pensionstjänster. Som konsument är det förmodligen inte lätt att välja det bolag som ger bäst 

avkastning eller låga avgifter. Undersökningar visar att fyra av tio pensionssparare tycker det 

är svårt eller mycket svårt att förstå hur pensionssystemet med dess delar fungerar. Bristen på 

kunskap hos konsumenter är ett faktum. Det kan handla om brist på intresse, felaktiga 

förväntningar, människor som inte känner till sitt eget sparande och avgifter som inte går att 

begripa (Eriksson, Pensionsmyndigheten, 2011).  

Pensionssparande kan ses som något fiktivt då det ligger så pass långt fram i tiden. Pengarna 

som pensionssparas får tas ut först vid 55 års ålder vilket gör att för den yngre generationen 

finns det ingen direkt relation till pengarna, vilket leder till att många fattar felaktiga beslut 

eller inga beslut alls gällande sitt pensionssparande (Pensionsspara, 2012).  

Enligt artikeln Avoiding the black hole verkar särskilt dagens unga konsumenter ha en ”spend 

now, save later” mentalitet viket gör att de kommer uppleva ett finansiellt svart hål i 

framtiden, och pensionsverkligheten kommer slå hårt för den yngre generationen (Turner, 

2006, s.24). Det är därför viktigt att inte vänta för länge med sitt pensionssparande så det blir 

en hård verklighet vid pensionsåldern. Även om det visat sig att många av de yngre väljer att 

inte göra något val alls hellre än att göra ”fel” val (Turner, 2006, s.25). Många unga lockas 

även till att ta ut högre löner istället för att pensionsspara genom tjänstepensionen vilket kan 

leda till att de får tusenlappar mindre i månaden som pensionärer (Andersson, placera.nu, 

2011).  
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Det kan även ses som väldigt tidskrävande att sätta sig in i pensionssystemet och 

informationen som är tillgänglig kanske inte är tydlig nog. Det kan även vara så att en stor del 

potentiella pensionssparare inte vet om att det kan eller att det vore bra att välja ett 

pensionsbolag att börja spara hos. Detta kan ge upphov till ett lågt intresse för 

pensionssparande vilket medför en utmaning för banker och pensionsbolag att marknadsföra 

sig och locka till sig potentiella kunder (Linden, 2012). Detta ger pensionsbolagen ett stort 

utrymme av att kunna marknadsföra sig på olika sätt för att få konsumenter att spara hos just 

dem. 

När vi nu vet att pensionssparade uppfattas som något krångligt och ganska svårbegripligt för 

många konsumenter ligger det i vårt intresse att ta reda på hur en del pensionsbolag jobbar 

med att marknadsföra sig i den konkurrenskraftiga marknaden.  

 

Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur aktörerna på pensionsmarknaden arbetar med att 

nå ut sina budskap med marknadsföringen och hur det går tillväga för att dra till sig kunder. 

Vi vill med uppsatsen kunna få ett bredare perspektiv om hur marknaden ser ut, och ifall det 

är svårt att marknadsföra pensionstjänster. Vi utgår från att pensionssparande är svårt att sätta 

sig in i som konsument, och undrar hur pensionsbolagen tar sig tillväga när det marknadsför 

sig emot konsumenter. Samt vad aktörerna anser om pensionsmarknaden och dess 

svårigheter. 

- Hur marknadsför pensionsbolag sitt pensionssparande och väcker ett intresse?  

- Hur behåller aktörerna en bra relation med kunderna med tanke på att det är en 

långvarig tjänst?  

För att kunna svara på dessa frågor tänker vi följa en process för försäljning av tjänster som 

kallas AIDA-modellen. Vi tänker koppla samman de resultat vi fått fram från empirin med 

teorierna där vi utgår från ovanstående modell och andra teorier som berör långvariga tjänster. 

Vi anser att detta ger en hög validitet då vi utgår från våra teorier när vi formulerar 

intervjufrågorna samt anpassar frågeställningarna vi ämnar få svar på med teorierna vi tar 

fram. 
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Disposition 

Introduktion:  Här har vi presenterat samt motiverat syftet och frågeställningarna 

vi har med denna uppsats. 

 

Pensionssystemet:  Med den här delen förklarar vi kortfattat hur det svenska 

pensionssystemet är uppbyggt för att ge en mer ökad förståelse för 

läsaren. 

 

Teori: Med teoridelen tar vi upp olika marknadsföringsteorier som passar 

in på tjänsteföretag som vi senare knyter an med empirin.  

 

Metod: I metoddelen beskriver vi tillvägagångssättet, varför vi valt att 

skriva om detta ämne samt hur intervjuerna gått till. 

 

Empiri:  Här presenterar vi det data vi samlat in angående de pensionsbolag 

vi undersökt, främst genom intervjuer. 

 

Analys: I analysen knyter vi ihop våra teorier med empirin för att kunna 

svara på de frågor vi ämnar. 

 

Slutsats & Diskussion Här har vi i en kortfattad diskussion om ämnet samt en 

presentation av den slutsats vi fått fram. 

 

Framtida studier Vi ger här förslag till framtida studier utifrån de frågor och 

funderingar som uppstått under arbetets gång. 
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Pensionssystemet 

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt i tre delar. Den består av den allmänna pensionen, 

tjänstepensionen och det privat pensionssparandet. Vi vill kortfattat berättat hur 

pensionssystemet är uppbyggt för att få läsaren att sätta sig in i ämnet något djupare.  

Bakgrundsfakta  

Målsättningarna för det nya pensionssystemet fastslogs 1994. Intentionen med det nya 

pensionssystemet var att skapa ett ålderdomssystem som gick i takt med den 

samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen och där relationen mellan avgift och 

förmån var starkare för den enskilde individen. Det nya ålderpensionssystemet gick i lagkraft 

1 januari 1999 (Pensionssystemet, 2012). 

Den allmänna pensionen  

Den allmänna pensionen bygger på premie och inkomstpensionen. Inkomstpensionen baseras 

på den inkomst individen tjänar när denne jobbar, studerar har småbarn eller gör värnplikten 

och består av 16 procent av individens inkomst under året.  Premiepensionen är som 

inkomstpensionen men består endast av 2.5 procent av individens inkomst och är delen denne 

kan påverka själv genom att placera pengarna i olika fonder. Den sista delen som enbart kan 

appliceras på vissa är garantipensionen. Den kan endast appliceras på de som har låg inkomst 

eller som inte haft någon inkomst alls . Garantipensionen finansieras av staten och ska 

fungera som ett skydd för de som inte haft någon inkomst eller haft en låg inkomst i 

arbetslivet (Försäkringskassan, 2012). 

Tjänstepensionen 

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och utgör den del av 

pensionen som har förhandlats fram i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund 

eller mellan den anställda och arbetsgivaren. Den delen av pensionen kan uppgå till hälften av 

den totala pensionen och individen kan därför påverka den genom att göra ett aktivt val 

(Länsförsäkringar, 2012). Enligt pensionssystemet så omfattas omkring 90 procent av 

arbetstagarna i Sverige av kollektivavtal om tjänstepension, vilket internationellt sett är en 

mycket stor andel (Pensionssystemet, 2012). 
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Privat pensionssparande 

Det privata pensionssparandet är ett frivilligt sparande och är till för de som vill leva på mer 

än vad individen kan få genom den allmänna pensionen och tjänstepension vilket utgör cirka 

50-65 procent av slutlönen. Det här är den del av pensionen som individen tar ställning till 

själv och således kompletterar sitt pensionssparande (Länsförsäkringar, 2012). Pengarna kan 

tas ut tidigast från 55 års ålder och minst under 5 år (Pensionssystemet, 2012). 

De olika delarna influerar inte varandra negativt utan slås ihop till den totala pension som 

individen kan ta del av när denne pensionerar sig (Länsförsäkringar, 2012). 

 

 

Förklaring av pensionssystemet i en pensionspyramid, (pensionspyramid, 2012) 

Teori 

I teori kapitlet tar vi upp olika marknadsföringsteorier som kan kopplas till marknadsföring 

av tjänster som pensionssparande. En kort förklaring av marknadsföring kan sammanfattas 

med; ”Marketing is managing profitable customer relationships.” (Kotler, Armstrong, 

Parment, 2011, s.8). De teorier vi tar upp här kommer sedan ligga till grund för analysen av 

vårt empiriska resultat. 

Inledning 

För att få en förklaring till hur olika pensionsbolag och banker väljer att marknadsföra sig har 

vi valt att ta upp teorier om säljprocessen för tjänster, mediemarknadsföring, 

marknadssegmentering, relationsmarknadsföring samt hög- och lågengagemangs produkter. 

Anledningen till att vi valt dessa teorier är att vi anser att påverkar individer på personliga 
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samt psykologiska plan. Marknadsföring är väldigt viktigt för att nå succé för vilken 

organisation som helst och vi blir påverkade av marknadsföring överallt. Allt från 

traditionella sätt så som TV-reklamer, i tidningar, reklamblad etcetera. Men på senare år har 

marknadsförare kommit fram med nya metoder att marknadsföra på så som fantasifulla 

webbsidor, internet forum, sociala nätverk samt på mobiltelefonerna (Kotler, Armstrong, 

Parmnet, 2011, s.10). Vi börjar med att presentera säljprocessen för tjänster, därefter 

presenterar vi teorier som är viktiga att tänka på vid försäljning av tjänster och som kan bli 

sammankopplade med de olika stegen i säljprocessen som kallas AIDA modellen.  

 

Säljprocess av tjänster 

En bra modell för att beskriva hur köp går till är AIDA-modellen som förklarar att 

konsumenten först måste känna till vad som erbjuds av företagen (attention). Sedan måste 

konsumenten bli intresserad (interest). När detta är gjort finns det en grund för att föredra 

produkten (desire) och därefter kommer handlingen d.v.s. köp av produkten (action). AIDA-

modellen har en del år på nacken och det finns nu nyare och modernare modeller som är en 

utveckling av AIDA-modellen. En sådan modell som är särskilt anpassad för säljprocessen av 

tjänster är säljtrappan. Den består av följande steg: Skapa kontakt, Väcka intresse, 

Åstadkomma preferens, Offerera, Avslut, Produktion/konsumtion samt Hålla kunden nöjd. 

(Falonius, Hedberg, 1997, s110) 

Första steget på denna trappa innebär att skapa kontakt med kunden som ger möjlighet att gå 

vidare i processen. När väl kontakten är skapad gäller det att väcka intresse hos den 

potentielle kunden för den vara eller tjänst som erbjuds. För att sedan behålla kunden måste 

en förmån på något sätt erbjudas för produkten eller tjänsten. Det är ett viktigt steg för de 

argument som används är avgörande för relationen mellan kund och säljare både på kort och 

på lång sikt. När man sedan får lämna offert gäller det att göra det konkurrenskraftigt så att 

avslutsarbetet kan bli framgångsrikt. Nästa steg i processen är produktion/konsumtion som är 

ett extrasteg för tjänster som inte finns på samma sätt för varor. Leveransen är istället en 

aktivitet som delvis konsumeras och produceras samtidigt. För det mesta produceras och 

förbereds tjänsten före konsumtionen som vid exempelvis skolutbildningar är allt förberett 

innan kursstart och när kursen startar börjar konsumtionen. Sista steget i den här säljtrappan 

är, hålla kunden nöjd, där det nu gäller att behålla en långvarig och fast affärsförbindelse med 

kunden.  Här har nu företagen möjlighet att stärka kundrelationen som inte direkt genereras i 
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och med försäljning men är en form av erfarenhetsutbyte och skapande av stommen i en 

långvarig och lönsam affärsförbindelse. (Falonius, Hedberg, 1997, s110ff) 

AIDA-modellen: 

 
(AIDA-modell,2012) 

 

Marknadssegmentering 

Med marknadssegmentering urskiljer företagen sina kunder i olika grupper. Det betyder inte 

att kunderna inom samma grupp är identiska med varandra men de har likheter mellan dem 

som anses vara så pass stora att de kan betraktas som lika. Alla företag arbetar med 

segmentering, det är något som inte går att välja bort. Inget företag kan bearbeta alla tänkbara 

kunder och behandla dem på samma sätt. Företag väljer helt enkelt bort kunder som är 

ointressanta för dem (Söderlund, 1998, s.1f). 

Enligt Magnus Söderlund finns en segmenteringsprocess som kan beskrivas i tre olika 

dimensioner. Dessa är klassificering av kunder, val av kunder/segment och bearbetning av 

kunder/segment (Söderlund, 1998, s.18). 

Klassificering av kunder går ut på att dela in de potentiella kunderna i olika grupper. När 

marknadsföraren har delat in kunderna i olika grupper med olika egenskaper är det möjligt att 

klassificera de kunder som finns på marknaden. Det första steget går alltså ut på att få fram en 

tillräckligt stark bild av marknaden så det är möjligt att gå vidare till nästa steg. Första steget 

brukar ta lite extra utrymme för att få en mer detaljrik bild och därmed underlätta för följande 

steg (Söderlund, 1998, s.18f). 

Steg två i processen är val av kunder/segment. Vid steg två har marknadsförarna fått bilder av 

kunderna i form av profiler av ett antal olika segment. Marknadsförarna ska sedan bedöma 

värdet av segmentens attraktivitet. På så sätt få svar på olika utvärderingskriterier som tar reda 

på i vilken utsträckning de kan vara attraktivt att bearbeta de olika segmenten som finns. 
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Kriterier som kan granskas är t.ex. lönsamhet, positiv utveckling över tiden, dynamiska 

effekter etcetera (Söderlund, 1998, s.157). 

Det tredje steget i processen är bearbetning av kunder/segment. Vilket innebär att kunderna 

nu är grupperade inom ramen för ett antal olika segment och marknadsförarna valt de segment 

som ska bearbetas. Det gäller nu att överföra informationen till handling och bestämma samt 

svara på frågor som bland annat ”vad vill kunden ha?”, ”hur kan vi möta kunden?”, ”Vilket 

budskap ska vi ha?”. Med hjälp av denna information gäller det sedan att anpassa sitt 

erbjudande så att det överensstämmer med vad målgruppen vill ha och marknadsföra i rätt 

kanaler som lättast når den tänkta målgruppen (Söderlund, 1998, s.171). 

Segmentering kan även delas in i geografiska och demografiska faktorer. Geografisk 

segmentering är där marknader delas in i lika geografiska grupper så som nationer, regioner, 

städer eller områden. Ett företag kan välja att vara verksam i en eller flera geografiska 

segment, eller att vara verksam i alla olika segment men då lägga mer energi på skillnader i 

olika behov. Större delen av dagens företag använder sig av regionalisering när det kommer 

till marknadsföring och anpassar marknadsföringen till dessa geografiska segment och har 

olika kampanjer i t.ex. olika städer (Kotler, Armstrong, 1994, s.241). 

Demografisk segmentering går ut på att dela in marknaden i olika demografiska grupper som 

exempelvis ålder, kön, inkomst, religion eller utbildning. Denna segmentering är en av de 

vanligaste vilket beror på att en kunds behov och viljor ligger nära kopplat till olika 

demografiska variabler samt att det för det mesta lätt att mäta (Kotler, Armstrong, 1994, 

s.242). 

 

Mediemarknadsföring 

Internet skiljer sig på flera sätt jämfört med traditionella medier när det kommer till 

interaktionen mellan avsändare och mottagare. Kommunikationen däremellan sker på varje 

användares villkor vilket skiljer internet från andra medier så som TV, radio, direktreklam 

etcetera.  Internet skapar en enorm konkurrens om uppmärksamheten och gör att många röster 

från diverse företag kan reduceras till det som kallas för ett brus. Bara de som verkligen kan 

göra sin röst hörd har en realistisk möjlighet att uppmärksammas. Det gör att det ställs högre 

krav på marknadsföringen via internet och att verkligen få personerna att klicka på företagens 

annonser eller läsa deras mail (Anders Frankel, s.14). Det räcker helt enkelt inte att bara 
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finnas där, det är en handelsplats och inte ett reklamforum. Det är nästan ett måste för ett 

företag idag att finnas på internet, det ger en möjlighet att kommunicera med kunder och 

tilltänkta kunder (Magnusson, Forssblad, 2009, S.253). 

TV är numera det mest effektiva reklammediet enligt SIFO och hälften av de vuxna minns en 

genomförd TV-reklamkampanj vilket är dubbelt så bra jämfört med direktreklam. Då 

kostnaden blir hög vid användning av TV-reklam gör att de flesta får marknadsföra sig via 

lokal-TV i sina kampanjer (Magnusson, Forssblad, 2009, s.254). 

Reklamens främsta uppgift är att ge kunskap åt kunderna samt skapa attityder kring företag 

och deras varumärken och leder inte alltid till direkt försäljning (Magnusson, Forssblad, 2009, 

s.255). 

Nya sätt att marknadsföra är bland annat via mobiltelefonen. Då mobiltelefonen nästan alltid 

är privat får reklamen en unik mottagare. Vilket innebär att företagen kan skräddarsy sin 

reklam. Det är även ett medium med en makalös räckvidd då den bärs med i stort sett hela 

tiden. Till skillnad från TV-reklamen som förutsätter att folk sitter framför TVn vilket för de 

flesta sker under en begränsad tid under dygnet så kan nu företagen nå fram med reklam hela 

dagen (Dahlén, 2002, s.102). 

Hög- och lågengagemangs produkter  

För att kunna förstå beslutsprocessen hos konsumenter är det viktigt att titta närmare på 

involveringsnivån. Beslutsprocessen hos konsumenter skiljer sig mycket och en faktor bakom 

detta är graden av involvering konsumenten har till produkten eller tjänsten. Fill (2005) 

nämner att de karakteristiska drag som kan associeras med graden av involvering kan delas in 

i tre steg. Dessa steg är Contextual, Influencers och Outcomes. Första steget innebär graden 

involvering som är situationsanpassat och kommer influeras av konsumenternas tidigare 

erfarenheter. Andra steget handlar om personlig relevans, om det är högt eller lågt, samt om 

det är temporärt eller långvarigt. Sista steget handlar om utfallet och om hur individerna 

reagerar på konsekvenserna av involveringen, detta leder till att det skapas ett 

högengagemang eller ett lågengagemang kring produkterna och tjänsterna.  

Hög engagemangs produkter handlar om när konsumenter köper något som inte bara har 

personlig relevans utan också har en högre risk. Här kan bilar, hus, tvättmaskiner med mera 

räknas in. Köp som inte sker särskilt ofta och innebär ett stort engagemang. (Chris Fill, 2005, 

s.156) 
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Låg engagemangs produkter är däremot produkter och tjänster som innebär en låg risk för 

konsumenten. Produkter som köps ofta kan räknas in i denna grupp och som inte kräver 

någon större vetskap om eller vidare mycket av konsumentens engagemang (Chris Fill, 2005, 

s.156). 

Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är en relativt ny eller nyupptäckt syn på marknadsföring och kom in 

i marknadsföringslitteraturen på 1990-talet men har i verkliga fallet funnits i handel och 

affärsverksamheten längre än bytesperspektivet. Grundtanken med relationsmarknadsföring är 

att marknadsföringen ska bygga på ett relationsperspektiv. Det ska bli ett värdeskapande 

mellan producent och förbrukare och inte enbart värdedistribution (Grönroos, 1996, s.12f). 

Vidare säger Magnusson och Forssblad att det inte bara handlar om att sälja tjänsten utan att 

tjänsten används och skapar en lösning på kundens problem och skapa ett fördjupat 

samarbete. (Magnusson, Forssblad, 2009, s.275) 

Generellt ses korttidskunder vara dyrare att utveckla och få dem att få intresse för företagets 

produkter eller tjänster kräver ofta en hög marknadsföringsbudget. Det betyder inte att 

enstaka kunder är oviktiga, dock bör betoningen ligga på att utveckla och behålla långsiktiga 

kundrelationer. Om det kan bildas nära och långsiktiga relationer med kunder kommer även 

marknadsföringskostnaden bli lägre (Grönroos, 2007, s.96ff). En långtgående relation kan 

bidra med att ge kunderna säkerhet, en känsla av kontroll och tillit samt reducerar kostnaden 

av att vara kund. (Grönroos, 2007, s.145) 

Det finns en hel del olika definitioner på vad relationsmarknadsföring är. En definition på 

relationsmarknadsföring från www.relations-marknadsforing.se lyder: 

Relationsmarknadsföring handlar om kraften hos relationer som en grund för 

marknadskommunikation. Fokus är mot interaktion, relationer och nätverk. 

Sammanfattning av teorierna 
Den utvecklade versionen av AIDA modellen består av sju steg. Dessa steg använder vi som 

grund och kopplar samman de andra teorierna med. 

1. Skapa kontakt  Marknadssegmentering och mediemarknadsföring 

2. Väcka intresse  Hög- och låg engagemangs produkter 

3. Åstadkomma preferens  Tar vi upp mer om i empirin där vi presenterar de olika 

bolagen och vilka erbjudanden de har. 



15 
 

4. Offerera 

5. Avslut 

6. Produktion och konsumtion 

7. Hålla kunden nöjd  Relationsmarknadsföring 

Marknadssegmentering och mediemarknadsföring används i första steget för att skapa en 

kotakt med de potentiella kunderna. Det är viktigt att kunna segmentera sig till rätt målgrupp 

och sedan presentera sig och synas genom marknadsföring i olika kanaler. 

Hög- och låg engagemangs produkter används för att väcka intresse. Denna teori handlar om 

som beskrivits ovan om involvering och personlig relevans. Som nämnts tidigare är det lågt 

intresse för pensionssparande och det måste ändras på. 

Sist används relationsmarknadsföring som handlar om att hålla kunden nöjd och det ska bli ett 

värdeskapande mellan partnerna.  

 

Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som baseras på djupgående intervjuer. Metoddelen 

beskriver hur vi gått tillväga, vilka aktörer vi baserar studien på samt hur vi formulerat våra 

intervjufrågor. 

Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats då syftet med uppsatsen är att studera och 

jämföra hur de olika aktörerna synliggör sig på pensionsmarknaden samt få en djupare inblick 

i hur marknadsföringen ser ut i dagsläget. Då vi genomfört en fallstudie av fem bolag som 

erbjuder pensionssparande för privatpersoner har kvalitativ datainsamlig i form av intervjuer 

varit det vi använt oss av (Bryman, Bell, 2007, s28). I strävan efter att få ett så genuint svar 

som möjligt angående marknadsföringen kring pensionssparande beslutade vi oss för att 

försöka få så många fysiska intervjuer som möjligt, då vi anser att det ger seriösare intryck till 

den intervjuade och samtidigt ger oss chansen att ställa följdfrågor och tolka eventuella 

kroppsspråk under intervjun (Bryman, Bell, 2007, s.426). Vi började med att lista alla 

pensionsbolag i Sverige och ringde runt så mycket vi kunde. Att få tag på rätt person att 

intervjua var inte lätt, och när vi väl fick tag på rätt, var de oftast inte intresserade av att ställa 

upp på en intervju. När vi slutligen efter många mail och samtal fick ihop tre fysiska 

intervjuer och ett skriftligt svar på våra intervjufrågor samt en telefonintervju, kunde vi 
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sammanställa våra reslutat.  

 

Val av aktörer 

För att få en bra inblick i pensionsmarknaden ville vi få kontakt med några av de ledande 

aktörerna på marknaden, vi fick som tidigare nämnt kontakt med fem av de aktörer som finns 

på pensionsmarknaden. De bolag vi grundar vår studie på är Nordea, Skandia, AMF-pension, 

Avanza samt Folksam. Vi anser att dessa bolag ger en bra bild över hur pensionsmarknaden 

ser ut och representerar marknaden på ett någorlunda bra sett. Anledningen till valet av 

aktörer och varför vi valt att intervjua aktörerna är för att få ta del av deras kompetens inom 

området. Hos aktörerna har vi valt att kontakta individer som arbetar med pension i dagliga 

arbetet då vissa aktörer erbjuder andra tjänster förutom pensionssparande i bolagen. Sedan har 

vi försökt att ta kontakt med individer inom områden så som marknadsföring, kundkontakt, 

rekrytering av kunder, strateger, Chefer och även Vd:n. Vi ville ha kontakt med just dessa 

eftersom vi anser att dem skulle på bästa sätt kunna svara på de frågor vi ämnat ställa. 

Eftersom vi vill få svar på frågor om hur aktörernas tillvägagångssätt är till att marknadsföra 

pension, ansåg vi att det mest logiska var att ta kontakt med individer som jobbar med just 

marknadsföring. Om dessa personer som vi intervjuade inte kunde svara på någon av våra 

frågor erbjöd de sig att ta reda på det från annat håll. Dock var detta något som inte behövdes 

göra då vi i förväg skickat in intervjufrågorna och därefter blivit hänvisade till de som kunde 

svara på våra frågor. 

 

De personer vi slutligen fick kontakt med och som ställde upp på en intervju var följande: 

Avanza pension VD 

Folksam Projektledare & marknadskoordinator 

Folksam Research ansvarig 

AMF pension Marknadskommunikationschef 

AMF pension Nykundsrekryterare 

Nordea Marknads- & kommunikationschef 

Skandia Sparexpert 

 

 

Vi genomförde en intervju på varje bolag men på Folksam och AMF pension intervjuade vi 

två personer samtidigt. 
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Efter att intervjuat dessa personer anser vi att vi har tillräckligt många intervjuer samt att 

personerna har de kompetensområden som vi sökte för att arbetet ska få den reliabilitet som vi 

eftersträvade. 

 

Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att på så sätt få en inblick 

från de intervjuade personernas perspektiv (Kvale, brinkmann, 2009, s.39). 

Tillvägagångssättet vid kvalitativa intervjuer är betydligt mindre strukturerat än vid 

kvantitativa intervjuer vilket ger mer tyngd på intervjupersonens egna synsätt och 

uppfattningar och tillåter intervjun att röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011, s.39ff). Detta 

gör att vi får möjligheten att använda oss av följdfrågor och inte behöver vara bundna till fasta 

frågor. Vi ämnar erhålla bredare förklaringar samt spontanare reflektioner kring deras 

resonemang med utförliga och detaljerade svar. Vi anser därför att en kvantitativ intervju 

skulle ge oss alldeles för vaga svar jämfört med en kvalitativ intervju. 

Vi har försökt avgränsa våra intervjuer och kontaktat personer som arbetar på 

marknadsföringsavdelningen eller som bolagen själva anser kunna svara på frågor kring 

marknadsföring. 

Genomförande av intervjuer 

I vårt genomförande av våra kvalitativa intervjuer tog vi kontakt med Avanza Pension som i 

sin tur hänvisade oss till deras VD. Vi genomförde en intervju på ca 45 minuter och vi fick 

relevanta svar och intervjun gick bra i sin helhet. I vår intervju med folksam fick vi träffa en 

projektledare/marknadskoordinator samt en research ansvarig. Dessa jobbade inte direkt med 

pension utan hade poster inom kommunikation och marknadsföring för hela folksam. 

Frågorna vi ställe gav i detta fall mer generella svar om hur Folksam jobbade med 

marknadsföring för alla sina tjänster men vi fick även där relevanta svar som gav oss 

förståelse och tillräckligt med information för att kunna svara på våra frågeställningar. Tredje 

intervjun som vi fick var med AMF pension där vi träffade deras 

marknadskommunikationschef samt nykundsrekryterare. Även här vart vi nöjda med de svar 

som de gav oss och intervjun genomfördes på ett bra och trevligt sätt. De två ytterligare 

intervjuerna som vi genomförde var med Skandia och Nordea Liv & Pension. Här hade vi inte 

fysiska intervjuer utan använde oss utav en telefonintervju samt fick svar via mail. Det 

gjordes på grund av tidsbrist i ena fallet och i det andra fallet var det på grund av att de vi 
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skulle intervjua hade svårt att ta tid till en personlig intervju och kunde därför bara svara via 

mail. 

Operationalisering av intervjufrågor 

Som Kvale, Brinkmann diskuterar är det viktigt med en hög validitet, som handlar om att 

studien undersöker det som den påstås undersöka. (Kvale, Brinkmann) Vi har därför valt att 

ställa frågor om täcker områden runt marknadsföring, approach, strategi, planering, budget 

samt relationsmarknadsföring för att kunna svara på våra frågeställningar. Inom dessa 

områden har vi ställt frågor som ska kunna ge oss svar på hur aktörerna jobbar samt kunna 

koppla till de teorier vi valt. Vi har tagit inspiration av marknadsföringsböcker i formandet av 

frågorna och anpassat frågorna till pensionsbolag. 

Insamling av data 

Det finns två olika sätt för insamlig av data, vilket är primär samt sekundär datainsamling. 

Primär datainsamling innebär att den inte finns tidigare utan samlas in till ett specifikt arbete 

(Föreläsning Karin Brunsson). I vårt fall innebär det de fem intervjuerna vi valt att genomföra 

som varade runt 30-60 minuter. Vi har även samlat information från de kanaler som de olika 

bolagen valt att marknadsföra sig igenom samt aktörernas hemsidor. För att få en bredare 

kunskap och allmänt informera om pensionssparande har vi använt oss av diverse hemsidor 

om pension. För att få en bra bas angående de företag vi var i kontakt med har vi använt oss 

av allmän information från deras hemsidor, vilket är våra sekundärkällor. 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till endast pensionsbolagens marknadsföring till privatpersoner. 

Vi undersöker de olika pensionsbolagens tillvägagångssätt att marknadsföra och vill därmed 

inte jämföra de olika företagen om huruvida deras marknadsföringsstrategier är bättre eller 

sämre jämfört med andras.  Vi riktar inte in oss på en specifik ålder hos deras konsumenter 

utan tittar på hur pensionsbolagen marknadsför sig mot alla åldrar. Vi avgränsar oss enbart till 

den svenska pensionsmarknaden. Vid val av aktörer har vi avgränsat oss till Folksam, Avanza 

pension, AMF-pension, Nordea Liv & Pension och Skandia. I analysen samt i empirin 

kommer vi inte namnge de olika bolagen då vi känner att det inte var nödvändigt. Vi vill 

heller inte lämna ut något särskilt bolag och dess strategi då det är en konkurrenskraftig 

marknad och vi har därför försökt, till en viss del, hålla en anonymitet. 
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Empiri 

Här tänker vi först göra en kortfattad presentation av de fem bolag som vi intervjuat samt 

därefter skriva ut intervjuerna i en enhetlig text med alla olika aktörer för att på så sätt behålla 

en viss anonymitet. 

AMF-pension 

AMF-Pension är ett livsförsäkringsaktiebolag som ägs till lika delar av LO samt Svenskt 

Näringsliv. De arbetar med tjänstepensioner på både individ- och företagsmarknaden.  

Samtliga produkter som AMF erbjuder erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som 

fondförsäkring. AMF förvaltar runt 372 miljarder kronor och det är cirka 3,7 miljoner 

människor som valt att spara hos AMF pension. Det viktigaste strategiska målet enligt AMF 

är de alltid ska erbjuda låga avgifter och högavkastning i jämförelse med konkurrenterna. 

Detta förverkligas genom att de alltid prioriterar kostnadseffektiv drift, kundnytta och hög 

avkastning i första hand. (AMF, 2012) 

Visionen som AMF använder sig av är ”Pensionsbolaget med enkla och trygga 

tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad”. De använder sig mycket av 

marknadsföring via TV där reklamfilmerna handlar om kändisar som spelar sig själva i 

framtiden som pensionärer där de lever livet helt enkelt (AMF, 2012).  

 

Folksam 

Folksam är ett kund ägt bolag vilket betyder att det ägs av deras kunder och inte av 

aktieägare. De är drygt 6300 medarbetare där fördelningen är 50 procent kvinnor och 50 

procent män. De arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor ur olika aspekter då de att företag som 

ligger i framkant inom frågor kring detta är framtidens vinnare. Allt de gör styrs av deras tre 

kärnvärden: att vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Folksam jobbar efter sin 

affärsidé som innebär att de är kundernas företag som erbjuder försäkringar och 

pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många (Folksam, 2012). 

Folksams vision kan kortfattat förklaras som; ” Vår vision är att människor ska känna sig 

trygga i en hållbar värld”. Folksam har hand om större delen av idrottsförsäkringar och har en 

del marknadsföring på Tv om bland annat försäkringar inom idrott och pension där de frågar 

vilken sport ditt hjärta klappar för. (Folksam, 2012) 
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Avanza  

Avanzabank är ett internetbaserat företag och därav finns inga kontor för kunder utan all 

verksamhet bedrivs via deras hemsida.  

Avanza Bank har cirka 253,700 kunder i Sverige och deras totala sparkapital gå upp mot 

86100 Mkr. Avanza erbjuder ett användarvänligt och enkelt sett för deras kunder att spara hos 

dem. Som kund kan du på ett enkelt och tryggt sett samla hela ditt sparande på ett och samma 

ställe. De erbjuder dessutom marknadens lägsta avgifter för den som sparar hos dem.. Avanza 

bank jobbar aktivt med att förse sina kunder med det bästa beslutsunderlag i form av analyser, 

nyheter och mjukvara i kombination med en mycket kompetent kundsupport. 

Avanza använder sig inte av marknadsföringskanaler så som t.ex. Tv utan enbart via Internet 

och andra marknadsföringskanal. Generellt så marknadsför de inte så ofta (Avanza, 2012)  

 

Nordea Liv & Pension 

Nordea har total runt 11 miljoner kunder, med ca 1400 kontor runt om i landet och är ett av 

Europas tio största fulservicebanker mätt i börsvärde. Nordea har som vision att vara en 

”great European bank” som skapar ett betydande värde för sina kunder och aktieägare. De 

erbjuder ett brett urval av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning, 

pension samt försäkring.  

Nordea arbetar efter sex fokus områden; Ansvarsfull utlåning, Öppenhet och tydlig 

information, Hållbara produkter, bekämpning av ekonomisk brottslighet, Lika möjligheter och 

Miljö.Nordea har alltid strävat efter att hjälpa sina kunder att uppnå sina mål, detta är något de 

levt upp till sedan 1820. Nordea strävar efter att driva en egen verksamhet på ett miljövänligt 

sätt genom att minska sina koldioxidutsläpp med 18000 ton fram till 2016. Nordea satsar 

mycket för att vara miljömedvetenhet och sponsrar årligen idrottare och musiker. De har ett 

aktivt CSR arbete och jobbar flitigt med att involvera sina intressenter i liksinnade arbeten. 

(Nordea, 2012) 

När det kommer till marknadsföringen av pensionssparande hos Nordea kan vi inte säga att vi 

vet hur de marknadsför sig då de inte jobbar så mycket på den fronten.  
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Skandia Liv 

Skandia Liv är Sveriges största livbolag (försäkringsbolag), under 2011 förvaltade Skandia 

Liv 297 miljarder kronor åt cirka 1,2 miljoner. Skandia Liv satsar på att göra det enkelt för 

kunden att planera sin ekonomi så kunden upplever bästa möjliga ekonomiska trygghet i 

livets olika skeden.  

Skandia har som vision att ha sparmarknadens mest nöjda kunder. Skandia ingår i den 

internationella finans- och försäkringskoncernen Old Mutual och är idag en av världens 

ledande leverantörer av lösningar för ekonomiskt sparande samt långsiktigt sparande. De har 

verksamhet i 34 länder runt om i världen och har runt 54 000 anställda. 

Deras erbjudanden bygger på en kombination av sparande, försäkring, rådgivning och 

administration. Hela det resultat som uppstår i bolagets verksamhet i form av avkastning och 

låga kostnader går till kunden vilket innebär att de inte ger någon utdelning till sina 

aktieägare. (Skandia, 2012) 

 För några år sedan spelades Skandias Pensionsreklam på TV, ”mogen nog att prata pension” 

som handlade om korta reklamsnuttar som visade hur individer mellan 25-35år började bete 

sig på att mer moget sätt vilket skulle ge upphov till att börja fundera kring pensionssparade.  

 

Marknadsföringsinsatser hos företagen 

Alla de bolag som vi intervjuat är verksamma i hela Sverige och alla är relativt välkända inom 

pensionsmarknaden. Samtliga bolag anser att det är svårt att sälja pensionstjänster och det att 

krävs mycket arbete för att vinna konsumenterna och kundernas förtroende. Genomgående 

satsar de på är att få kunder att känna sig trygga i sitt sparande. Alla arbetar ständigt med att 

förenkla och tydliggöra pensionssparandet genom att uppdatera sina hemsidor för att kunder 

och konsumenter så enkelt och lättförståeligt som möjligt ska kunna ta del av tjänsterna som 

erbjuds.  Med utgångspunkten att pensionsspara är relativt svårt att sätta sig in i och att 

tjänsten inte är något individer självmant vill ta tag i, utan mer måste införskaffa för framtida 

själva, är något de håller med om. Just därför anser samtliga aktörer att pensionssparande 

skiljer sig jämfört med andra tjänster som säljs ute på marknaden. På grund av detta så 

försöker samtliga företag vi intervjuat att anpassa sin marknadsföring så att kunder och 

konsumenter uppmärksammas. Vissa företag använder sig av direkt marknadsföring kring 

pension medan andra försöker marknadsföra hela varumärket med exempelvis reklamer på 

TV som riktar in sig för hela dess varumärke och vad de har för tjänster att erbjuda.  
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Mediemarknadsföring 

Hälften av de bolag vi kontaktat försöker nå ut till konsumenter genom diverse olika 

marknadsföringskanaler inom TV, radio och annonser. Dessa bolag har kontinuerliga TV 

reklamer och annonser på tidningar och busskurer etcetera. Ett av de tre andra bolagen har 

testat olika närmande med marknadsföring via TV och tidning men har ansett att det inte har 

uppnått den effekt det förutspått och valde därför att inte satsa så mycket inom de 

marknadsföringskanalerna. De satsar istället på nuvarande kunder, sin hemsida, annonser på 

tidningar ibland, via andra små marknadsföringskanaler men främst via kundträffar och 

genom att lyfta fram erbjudandet om avgiftsfria kostnader som slår ut de flesta konkurrenters 

erbjudanden och fungerar då som en ”lockvara”. De tror på detta och anser att ett positivt 

spridande från nuvarande kunder till andra konsumeter är en bra väg, då nöjda kunder sprider 

budskapet till nära och bekanta. Sedan har denna aktör även en sparekonom som ska stå på 

spararnas sida och marknadsför inte bolaget utan är där för att lyfta upp viktiga frågor från 

spararnas perspektiv. Så marknadsföringsbudgeten för denna aktör är relativt låga jämfört 

med de övriga aktörernas budget. Ett annat av bolagen satsar mer på hela varumärket och 

inom pensionsdelen framförs ingen marknadsföring över huvudtaget. På hemsidan finns 

information om pensionstjänster och vill man som kund ta del av mer information kan man 

boka tid med en rådgivare. Sedan har vi en aktör som har haft reklamkampanjer på TV men 

inte setts så mycket de senaste åren då de valt att ta bort vissa marknadsföringskanaler. De har 

istället lagt mycket tyngd på direktreklam, EDR, mässor samt att åka ut till företag och hålla 

föreläsningar. 

Två av aktörerna anser att deras låga avgifter och stora kundbas ger dem både ett bra 

förtroende och försprång i marknaden. De bolag som har stora kundbaser anser att det ger 

dem ett försprång då många känner till dem och det sprider ett positivt budskap medan de 

mindre satsar på att vinna företroende genom bättre erbjudanden. Annars är det inte så mycket 

som skiljer de olika bolagen förutom att de alla framhäver sina visioner och värden som de 

tycker de står lite extra för och som de är bra på, som exempelvis förvaltning av kapital och 

lång erfarenhet. När det kommer till marknadsföring så går det att skilja på tema men pension 

är pension, så det är svårt att urskilja sig på ett större sätt. 

Det flesta företagen försöker uppdatera sig i den snabbt utvecklande mobilvärlden. Några av 

aktörerna har utvecklad en applikation för smartphones, medan ett annat företag satsade på 

mobil internetsida redan för några år sedan med syftet att visa nymodighet och trendighet. Ett 

annat sätt som används av några av de intervjuade är att de har en sida på facebook där kunder 
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och konsumenter kan ”gilla” och ta del av information. Att twittra på twitter och ha följare där 

är ett annat sätt som används. Med tanke på att teknologin utvecklas ständigt och exempelvis 

smartphones har blivit väldigt populärt, försöker aktörerna på pensionsmarknaden ständigt 

hänga med och utveckla nya sätt att synas på dessa marknadsföringskanaler. Det blir då 

möjligt att styra det mesta inom bank, försäkring och pensionssparande via mobiltelefon.  

Alla bolag satsar på en nationell marknadsföring och det är enbart två bolag som i vissa fall 

har lokal marknadsföring som främst innebär marknadsföring för hela varumärket. Då oftast 

via annonser i dagspress och utskick till befintliga kunder. De lokala kontoren i de här fallen 

har relativt fria händer i förhållande till den lokala marknadsföringen de bedriver. De kan 

handla om att understödja en nationell kampanj som genomförs via insatser på lokal nivå. 

De företag som använder sig av TV-reklam anlitar utomstående experter i form av 

reklambyråer. Dessa skapar deras TV-reklamer och hjälper också till med andra 

marknadsföringsmetoder. De företag som inte marknadsför sig via TV använder inte 

utomstående experter, eftersom de anser att det inte behövs då det som ska genomföras kan 

skötas på egen hand inom företaget. Det som marknadsförs och de idéer som kommer upp 

skapas oftast av utomstående hjälp, vissa av företagen har egna avdelningar med 

marknadsförare som delvis jobbar med att komma upp med idéer, och i andra företag är det 

fritt fram med att lägga fram förslag lite hur som helst.  

Svårigheter med marknadsföring kring pension 

Av de intervjuade företagen så ansåg alla att något av de svåraste med marknadsföringen av 

pensionstjänster var att en stor del av konsumenterna och kunderna inte var tillräckligt 

kunniga om hur pensionssparande fungerade. Det är en lågintresseprodukt och många går runt 

och har dåligt samvete då de vet att de bör sätta sig in i det men inte gör det. Därför är det 

ytterst viktigt att kunna marknadsföra på en nivå alla förstår. Det gäller att skapa förståelse för 

sparandet, då det är ett av de viktigaste sparanden i livet. Att pengarna inte kan nås förrän vid 

55 års ålder påverkar också då många människor hellre använder pengarna till något som är 

viktigt i nuläget, som att exempelvis finansiera för ett bolån, eller en bil. Det gäller dock att få 

spararna att vara disciplinerade då det trots allt inte är så stora summor som ska läggas undan 

varje månad. På frågan om det var något annat så fick vi inte några konkreta svar, men de 

olika företagen syftade på att de var viktigt att visa omtanke och kundvärde, vilket kan vara 

svårt inom vilken marknadsföring som helst. Det nämndes även att i denna bransch med 

pensionssparande, försäkringar och fonder etcetera. finns det många som ”dumförklarar” 
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sparare och får dem att tro att det är svårt och komplext. De anser därför att det är viktigt att 

göra enkla och transparenta produkter som spararna förstår sig på. 

Ett av företagen vill helst associeras med hälsa då deras reklamer inriktar sig på 

idrottsrelaterade klipp och att många idrottsklubbar har slutit avtal med detta bolag. Ett annat 

bolag vill helst inte gå ut med vad de ansåg att de tror kunder vill att det ska associera dem 

med, då de menar att kunden själv ska kunna associera det till vad de vill utan att företagen 

ska försöka framhäva en specifik association. Ett annat bolag säger att de vill associeras med 

hög kundnytta, hög kvalitet och Sveriges bästa sparerbjudande. En av aktörerna menade att de 

vill associeras med deras vision som är att vara öppna, enkla och engagerade och har 

omfattande arbete kring CSR då de anser att det är viktigt att föra samhällsutvecklingen i en 

positiv riktning. Denna aktör har även samarbete med bland annat BRIS och har skapat en 

egen stiftelse som stöttar verksamheter som jobbar med barn och ungdomar. 

Marknadssementering 

Samtliga företag svarade ja på frågan om de använde marknadssegmentering för att kartlägga 

sina kunder, men få valde att vidareutveckla sina svar då de inte vill avslöja för mycket hur 

det går till. Det vi fick reda på var kortfattat att de jobbar ständigt med segmentering och de 

segmenterar efter bland annat ålder, kön, inkomst och var de bor. De förklarade att 

segmenteringen var till nytta då de ville marknadsföra till rätt målgrupp med olika annonser 

och utskick det gjorde för att nå ut till sina kunder och konsumenter. De andra ansåg att det 

var för känsligt att tala om segmentering och valde att inte utveckla sina svar utan kunde bara 

säga att de genomförde utförligt segmenteringsarbete.  

Relationsmarknadsföring 

När det kommer till relationerna med kunderna jobbar alla aktörer på ett snarlikt sätt. Det 

påpekades att en viktig punkt är att behålla en bra och nära kontakt med sina kunder då de är 

viktigt med nöjda kunder. 

 

Flera av aktörerna anordnar kundträffar där nuvarande kunder men även tänkbara kunder 

bjuds in till tillställningar där de pratar om marknadstrender, hur man bör tänka med 

sparandet och hur man ska komma igång med sparandet. En av aktörerna anordnade dessa 

kundträffar mellan 100-200 gånger per år på olika platser runt om i landet med 50-1000 

personer per tillfälle. De aktörer som erbjuder mer än bara pensionserbjudanden kan vid 

exempelvis samtal om bolån med en nuvarande kund ta chansen och fråga om 

pensionssparande samt ge tips och råd om hur de bäst kan hjälpa kunden att komma igång 
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med pensionssparande och på så sätt skapa starkare relationer. Dock nämnde en 

intervjuperson att det då gäller för deras företag att inte ”toksälja” erbjudanden som kunden 

inte har behov av och istället blir missnöjd. 

Ett annat sätt som nämndes av en aktör var att de vill vara lättillgängliga med deras 

kundservice, där väntetiderna ska vara korta och man ska inom en rimlig tid få svar på sin 

fråga, vilket leder till nöjda kunder. En aktör har gett kunderna möjligheten att chatta med 

experter på bolaget via bolagets hemsida där de kan ställa alla möjliga frågor om sparandet.  

 

Analys 

Här analyserar vi våra empiriska resultat med de teorier som vi valt at använda oss av för att 

kunna svara på de frågeställningar vi ämnar svara på. Vi utgår från ett par punkter ifrån 

säljtrappan som förklaras i teorin och de steg som vi anser vara viktigast vid marknadsföring 

av pension. 

 

Vår utgångspunkt med att påstå att pensionssparande är svårt att sätta sig in i höll alla de 

intervjuade aktörerna med om. Det diskuterades allt från att ifall det borde vara kommun, stat 

och landsting som bör informera befolkningen om detta eller ifall det låg hos 

pensionsbolagen. Av de vi vet så finns information tillgänglig i alla Sveriges pensionsbolag. 

De vi intervjuade ansåg att utan information kring hur pensionen är uppbyggd och hur 

sparandet fungerar, blir det ytterst svårt för många konsumenter och kunder att kunna sätta sig 

in i sparandet. Eftersom alla inte riktigt vet hur det går till. En av de intervjuade sa att, trots att 

de skrivit allt som har med pension att göra på sin hemsida, hjälper den ändå inte i vissa fall. 

Vissa konsumenter tar helt enkelt inte sin tid och läser igenom det som skrivs på hemsidan. 

Just därför är de tvungna att stödja detta med kompetent personal som når kunderna och 

konsumtenterna via telefonservice eller i små delar via marknadsföring mot konsumenterna i 

form av TV-reklam eller tidningar, för att konstant uppdatera dem och få dem att förstå 

pensionssparandet och ge dem en rättvisande bild av hur det går till. 

 

Skapa kontakt genom marknadsföring 

Något som vi fann intressant var att aktörerna vi intervjuat skiljde sig en hel del när det kom 

till hur de valt att marknadsföra sig.   Det var allt från reklam inom TV, busskurer och 
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tidningar etcetera till nästan ingen marknadsföring alls utan istället lägga budgeten på att 

utveckla attraktiva erbjudanden och förlita sig på word of mouth. Magnusson och Forssblad 

diskuterar i Marknadsföring i teori och praktik (2009) om mediemarknadsföring och om 

bland annat att TV reklamer numera är det mest effektiva reklammediet. Det blir däremot 

höga kostnader vid användning av detta medium vilket gör att bolag väljer bort TV-

reklamerna. Vissa av aktörerna vi pratat med nämner att de haft TV-kampanjer vid tidigare 

tillfällen men sedan valt bort detta samt en annan aktör som valt att inte marknadsföra via TV 

över huvudtaget på grund av kostnaden. 

 

För att sedan kunna anpassa dessa marknadsföringskampanjer till rätt segment av 

befolkningen behöver aktörerna utföra ett segmenteringsarbete vilket alla aktörerna även 

gjorde. Som Söderlund (1998) beskriver i Segmentering är det viktigt att först få fram en bild 

av marknaden för att därefter kunna välja och rikta in sig på de särskilda segmenten som 

marknadskampanjerna ska rikta sig emot, och ser då vilka segment som är mest attraktiva. 

Därpå är det dags att överföra informationen till handling och försöka svara på vad kunderna 

verkligen vill ha. Alla de vi intervjuade genomförde segmenteringsarbete i olika 

utsträckningar men då det är ett ganska känsligt område så kunde vi inte riktigt få de svar vi 

var ute efter men dock fick vi veta att de bland annat segmenterar eter ålder, kön, inkomst och 

var i landet de bor. På så sätt kan de lättare anpassa sin marknadsföring. 

Några av aktörerna som vi intervjuade påpekade att det var viktigt att ligga i framkant vid 

marknadsföringen och när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Frankel (2007) 

pratade om internetmarknadsföring, vilket alla de vi intervjuat ämnade sig åt fast i olika 

utsträckningar, och om den enorma konkurrensen som finns där. Det gäller att göra sin röst 

hörd och det räcker inte att bara finnas där då risken för att försvinna i det enorma bruset 

finns. Även mobilmarknadsföring var det många som ägnade sig åt och erbjöd allt från appar 

till mobillogin. En av aktörerna skapade en mobil internetsida för ett par år sedan med syftet 

av att vara i framkant och visa på trendighet. Detta anser vi vara bra för pensionsmarknaden 

och skapar lite mer av ett intresse även om det inte är så många som hakar på denna 

teknologiska marknadsföringskanal. 
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Väcka intresse  

Som AIDA-modelen beskriver i steg två så är det viktigt att väcka intresse hos den potentiella 

kunden. Så om aktörerna på pensionsmarknaden kan associeras på ett positivt sätt och väcka 

känslor hos människorna som får dem att vilja spara och ser vikten av att börja spara väcks 

det intresse och det engagemang som ska finnas. Att få personsparande att uppfattas som en 

hög engagemangs produkt vilket sparandet ska ses som. Då det är en tjänst som har hög 

personlig relevans och borde har ett högt intresse bland gemene man. 

Vid frågan om vad aktörerna tror de vill bli associerade med eller vad vill väcka för tankar 

och känslor hos konsumenterna och sina kunder, gav aktörerna lite olika svar. En del av de 

förfrågade sa att de ville att de som såg deras reklamfilmer skulle väcka känslor kring ett 

aktivt och hälsosamt liv, andra sa att de ville väcka känslor kring ett rikare och finansiellt 

säkrare liv i och med ett sparande hos dem. I helhet med vad det ville att deras varumärke 

skulle väcka för känslor och tankar var i små och stora drag en rad olika ledord i alla dess 

olika synonymer och former, exempelvis ärlighet, trygghet, gemenskap och mervärde. Alla 

aktörerna ville förmedla en trygg och omfamnande atmosfär för konsumenter och sina 

kunder. En del aktörer sa också att det inte handlade om att bara sälja på en tjänst utan att den 

som tagit del av tjänsten också måste vara nöjd och känna att den gjort ett bra avtal, om inte 

så skulle de drabba aktörernas image.   

Vid frågan om svårigheterna vid marknadsföring av pension håller samtliga företag med om 

att det svåraste är det låga intresset som finns hos gemene man. Det är en lågintresseprodukt 

och det anser att det är svårt och tidskrävande att sätta sig in i. Därför är det många som hellre 

inte gör något val över huvudtaget. När vi ser vad Fill (2005) skrivit anser han att en tjänst 

som pension ska vara en hög engagemangs produkt då det är en produkt om inte införskaffas 

ofta och innebär en ganska hög risk. Tjänsten har en hög personlig relevans och är inte en 

form av vardagsköp. Däremot nämndes det åtskilliga gånger under våra intervjuer att 

pensionssparande är av lågt intresse och kan nästan anses vara en låg engagemangs produkt 

på grund av det låga intresset. Men samtidigt är pensionssparande ett av de viktigaste 

sparanden vi gör i livet och bör därför inte klassificeras som en låg engagemangs produkt utan 

bör upplysas och marknadsföras vid den vikt som det verkligen innebär. 

 

När vi ser till AIDA-modellen för att kunna följa hur ett tjänsteföretag ska gå tillväga vid 

försäljning av tjänster ser vi att de första stegen handlar om att kunden först och främst måste 

veta vad som erbjuds därefter måste det finnas ett intresse för tjänsten och det är sedan upp till 
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konsumenterna att välja bland aktörerna. Det första stegen anses inte vara ett problem, nästan 

alla vet om att pensionssparandet finns till och att de borde börja spara. Det är däremot 

intresset för tjänsten som måste öka och som alla de intervjuade ansåg vara det absolut 

svåraste vid marknadsföringen av pension. Därför måste aktörerna på marknaden 

marknadsföra på en nivå som alla förstår. Det måste göra det enkelt och skapa förståelse för 

ämnet i sin helhet. Så för att kunna marknadsföra på alla nivåer är segmentering en oerhört 

viktig del i arbetet med pension, vilket även alla aktörerna som intervjuades höll med om. 

Söderlund (1998) förklarar att när det gäller att dela in befolkningen i grupper med likheter 

mellan dem som anses vara så pass lika att de kan sättas i samma grupp. 

 

Hålla kunden nöjd 

Grönroos (1996) nämner att grundtanken med relationsmarknadsföring är att det ska bygga på 

ett relationsperspektiv och därmed bilda ett värdeskapande mellan producent och konsument. 

Det ska därmed inte bara vara en värdedistribution mellan dem utan även en bra relation som 

båda partner tjänar på. Aktörerna vi intervjuat nämnde gång på gång hur viktigt det var med 

att behålla nuvarande kunder och att sträva efter kundvärde och kundnytta var något som 

ständigt nämndes flitigt. En del aktörer antydde på att kundservicen per telefon var ytterst 

viktigt, då kunden oftast kontaktar eller blir kontaktade via telefon. Där var det viktigt att 

ständigt förbättra kundservicen genom att ha kompetent, trevlig och hjälpsam personal. Andra 

aktörer har dessutom chatt funktioner på deras hemsidor där kunder kan ställa frågor och få 

svar. De erbjuds gratis rådgivning från andra aktörer, då kunder via telefon eller via deras 

hemsida kan boka tid hos någon av aktörens kontor runt om i landet. Kundservicen ansågs av 

samtliga aktörer vara oerhört viktig del i relationen med kunderna, då aktörerna har chans att 

lösa eventuella problem kunden har med besparingar, om kunden har specifika frågor kring 

pensionssparandet etcetera. Utöver kundservicen så har samtliga aktörer även arrangerade 

kundkvällar, där de bjuder in kunderna och informerar dem om pensionsmarknaden, sparande 

och pensionen i helhet. Detta är dock inget som alla kunder självmant deltar i men är ändå en 

viktig del i strävan efter att hålla sina kunder ajour om att deras sparande kan bli bättre eller 

bara informera dem om nya erbjudanden och sparformer som finns att erbjuda. 
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Slutsats 

Under studiens gång har vi märkt att tyngdpunkten vi marknadsföring av pension ligger i att 

skapa en trygghet hos spararna, få dem att känna sig säkra och få så bra avkastning som 

möjligt. Mycket av den marknadsföringen som utfördes var främst riktat till att bygga på 

varumärket i helhet, särskilt då för de lite större och mer välkända aktörerna. Trots detta har vi 

noterat att det ligger mycket jobb bakom marknadsföringsstrategierna som genomförs av 

aktörerna. Det anlitas externa reklambyråer, det segmenteras och erbjudanden förbättras 

ständigt för att få konsumenter att blir mer intresserade av pensionssparande. 

Som vi ser i analysen stämmer pensionsbolagens marknadsföring och försäljning bra överens 

med AIDA-modellen som förklarar försäljning av tjänster. För att svara på frågan hur 

pensionsbolagen marknadsför sig för att väcka ett intresse så ser vi att de använder sig av 

segmentering i stor utsträckning för at rikta in sig på rätt målgrupp för rätt kampanj.  Sedan 

när det kommer till att få de potentiella kunderna att bli intresserade så marknadsför de olika 

bolagen via diverse olika marknadsföringskanaler och det finns en hel del marknadsföring 

som rullar i olika medier. Med tanke på det låga intresset hos konsumenterna måste 

pensionsbolagen ständigt utveckla nya sparerbjudanden och intresseväckande 

marknadsföring. 

Vi har märkt att det läggs en stor tyngd på relationsmarknadsföringen och att hålla kvar starka 

relationer. Även om det inte är regelbunden kontakt ska aktörerna vara lättillgängliga och 

trevliga och på så sätt fortsätta hålla kunderna nöjda. Vilket görs bland annat genom 

kundträffar, bra kundservice och chattfunktioner på hemsidorna. Aktörerna erbjuder 

kundservice digitalt, verbalt och fysiskt i olika utsträckningar vilket enligt oss ger en bild av 

ett seriöst kundbemötande. 

Framtida studier 

Vi har insett att detta ämne är väldigt intressant och det finns mycket att skriva om. Det är 

roligt att sätta sig in i då det är ett viktigt område men det är ett allmänt lågt intresse för 

pensionssparande. Det finns många intressanta studier som kan genomföras men på grund av 

tidsbristen som uppstår vid uppsatsskrivande är alla inte genomförbara.  

Det stora problemet som vi märkt är som sagts tidigare det stora ointresset för att 

pensionsspara. Så en studie på hur detta skulle kunna förbättras samt attityder kring varför det 

är så skulle vara intressant att undersöka. Även underökningar om privatpersonerna är nöjda 
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med marknadsföringen som finns där ute eller om de vill ändra på den skulle vara ett 

intressant undersökningsämne. 

Frågor som uppstod under arbetets gång men som vi inte kunde eller hade tid att svara på men 

skulle vara intressant att forska vidare på var följande:  

- Hur er attityderna ut för pensionssparande för den yngre generationen? 

- Trots att de flesta aktörerna är välkända är pension av lågt intresse, hur kan aktörerna 

anpassa och ändra sina budskap för att skapa högre intresse? 
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Appendix 
 

Intervjufrågor 

Namn, ålder, utbildningsbakgrund, antal år inom företaget och position idag? 

 

Marknadsföring 

Med tanke på att pensionssparande är en tjänst som verkligen måste säljas till kunden då 

kunden inte letar själv, hur marknadsför ni? 

 

I vilka kanaler marknadsför ni er? Vad är skälen att ni valt just dessa kanaler? 

 

 

Hur utskiljer ni er marknadsföring från konkurrenterna? 

 

 

Har er marknadsföring kring pension ändrats de senaste 10-15 åren med tanke på den 

teknologiska utvecklingen med internet och smartphones? 

 

 

Har ni en nationell marknadsföring eller finns det även lokala? I så fall vilka möjligheter och 

friheter har de lokala kontoren? 

 

 

Vad känner ni att det svåraste kring marknadsföring av pension är? 

 

 

Tar ni hjälp av utomstående experter vid marknadsföringen? 

 

 

Marknadsföringsplanen ni kommer fram till hur genomförs den? Utveckla fritt. 

 

 

Vad vill ni ge ut för signaler med marknadsföringen? 

 

 

 

Approach 

 

Vad vill ni att ert bolag ska associeras med? Hälsosammare liv, rikare liv, miljövänligare liv, 

roligare liv?  

 

 

Med tanke på konkurrensen som finns på marknaden vad anser ni att ni har att erbjuda som är 

unikt från konkurrenterna? Service, image, personligt, personal etc.  
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Strategi 

 

Vad har ni för planer på kort och lång sikt med er marknadsföring? Allmänna strategier runt 

dessa? 

 

 

Planering 

 

I vilken utsträckning använder ni er av marknadssegmentering? (demografiska, geografiska 

faktorer) 

 

Budget 

 

Ungefär hur stor del av budgeten läggs på marknadsföringen och hur stor del läggs på 

marknadsföring specifikt mot pension? 

 

 

 

Relationsmarknadsföring 

 

Vilka målsättningar jobbar ni med angående kundrelationer? Långvariga kundrelationer?  

 

 

Hur bygger ni upp en bra relation med era kunder med tanke på att det är en långsiktig tjänst? 

 

 

 

Önska ni vara anonyma eller ger ni oss rätten att använda företagets namn och 

personliga uppgifter? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


