Min karriär

KARL ERLANDZON

1999

Pluggade nationalekonomi i Australien, vid Griffith University i Brisbane.

1996

Började på Handels i Göteborg. Säsongade i Alperna
och åkte snowboard.

2007

2005

Drog igång Lifeplan ordentligt,
som heltidssysselsättning.

Grundade Lifeplan

2001

Började på forskarutbildning vid
Göteborgs universitet. Avhandling
om ”optimalt portföljval över
livscykeln” eller hur man placerar
sitt kapital på bästa sätt.

2008

2006

Finanskrisen. En ny
Bjöds in till Palo Alto, Kaliforperiod med pasta och
nien av Nobelpristagaren
William ’Bill’ Sharpe för att träffa tomatsås.
Financial Engines, världens första och största robotrådgivare.

2014

Utsedd till Årets
försäkringsförmedlare liv, av affärs
nyheterna Risk &
Försäkring, en del
av Bonnier Business
Media.

”Nöjd med att vara en good guy”
Han är forskaren som aldrig
haft ett vanligt jobb. I stället
har han uppfunnit sin egen
verksamhet: oberoende pensionsrådgivning utförd av
robotar och utan ”hemliga
avgifter”, varken för anställda
eller arbetsgivare.
– Hos oss har kunden kontroll, vi har
ingen personal som trycker ner något
i halsen på någon. Det är helt absurt
att många inte vet att pensionsråd
givare ofta är försäljare av vissa utvalda
produkter, och får provision från
försäkringsbolagen. Det handlar om
mycket pengar.
Hittills har det gått bra för vd:n Karl
Erlandzon och bolaget Lifeplan. De
stora kunderna blir allt fler, som ABB,
Ericsson, Ikea, Astra Zeneca och Eon,
”vi har i dag 150 000 användare, det ser
jag som ett erkännande”. Det Lifeplan
gör är att revolutionera systemet med
tjänstepensioner med hjälp av robotar.
Inga personliga besök av säljande rådgivare, här är det algoritmer som fixar
allt. Avgifterna blir därför låga, ett par
hundralappar per år och anställd.
– Arbetstagarna för hjälp att fatta
rationella, vetenskapligt grundade
placeringsbeslut. Utgångspunkten är
relevant, avgörande information, som
lön, sparande, antal yrkesverksamma
år, framtida löneutveckling och karriär.
Det kan vara jättestor skillnad mellan
människor – alla 50-åringar är inte
likadana.
Vad händer sedan?

– Vi analyserar ofta flera tusen olika
alternativ. Slutligen optimerar vi fram
den placering som är bäst för den enskilda individen, utifrån hennes specifika
förutsättningar.
Hur vet ni att era robotar räknar rätt
vad gäller framtida löner?

– Vi har följt 300 000 personer och
deras karriärutveckling under 15 år
genom Statistiska centralbyråns Linda,
som är en urvalsbaserad, longitudinell
individdatabas och bara öppen för
forskare.
38

tidningenkarriar

...

KARL
ERLANDZON
w Ålder: 39
w Familj: Sambo,
två döttrar
w Utbildning:
Doktor i finansiell ekonomi,
Handelshögskolan
i Göteborg. Studerat matematik på
Chalmers tekniska
högskolan och
finansiell ekonomi
på Handelshög
skolan i Stockholm.
40 gilla-markeringar
tidningenkarriar Svarta måndagen 1987
fick Karl, 10, att börja fundera över vad som
egentligen ligger bakom en börskrasch. ”Jag
var väl lite brådmogen.” 
FÖR 5 MINUTER SEDAN

När började du planera för din egen
karriär?

– Det har jag aldrig gjort. Visserligen
har jag under åren utfört en del konsultuppdrag åt banker och investmentbolag
och varit anställd som doktorand på
Göteborgs universitet. Men jag har
faktiskt aldrig haft ett vanligt jobb, inte
ens ett sommarjobb. Att vara lärare
tyckte jag var kul, men lite märkligt. Jag
undervisade på masterutbildningen när
jag var 25 år och flera av de utländska
studenter kallade mig för professor, fast
de var äldre än jag.
Vad är viktigast när du jobbar?

– Att ha kul och uppleva harmoni. Jag
älskar tävling, fast på ett positivt sätt.
Vem har du inspirerats av?
– En som är riktigt vass: William
”Bill” Sharpe, som 1990 fick ekonomi-

priset till Alfreds Nobels minne. Han
har studerat livslångt sparande och
utrett hur individuella investerare bör
konstruera sina portföljer och ta hänsyn
till den situation man är i. Jag och min
kollega har kombinerat Sharpes forskning med vår egen.

w Bor: Särö, Göteborg

Hur ska man göra för att lyckas med
sitt drömprojekt?

– Man måste vara ödmjuk. Ofta
finns det någon som redan har tänkt
till och som man kan få inspiration av.
Samtidigt får man stå på sig. Om man
gör som alla andra revolutionerar man
ingenting. Sedan måste man inse att det
kan bli en berg- och dalbana. Tror man
på sin idé och vågar satsa, får man också
vara beredd på att leva billigt och äta
pasta med tomatsås.
Hur gör du för att inte tänka för
mycket på pengar?

– Pengar är inte min drivkraft, jag är
en typisk akademiker och mest intresserad av att lösa kluriga problem. Jag hade
kunnat tjäna ännu mer på att vara en ful
fisk. Men det hade inte varit lika kul. Jag
är väldigt nöjd med att vara en ”good
guy” i den här speciella industrin.
Hur mycket jobb pratar du på fritiden?

– Faktiskt inte alls. Det är mycket
roligare att prata om annat, gärna om
sådant som andra är duktiga på. Nu för
tiden tillbringar jag mycket tid med
min familj, och hinner inte med alla
bollsporter som jag gjorde förut, så min
enda träning får jag genom löpning. Det
är skönt med den där endorfinkicken.
Vad tror du om det svenska
pensionssystemets framtid?

– Det är viktigt att komma ihåg att
det allmänna pensionssystemet bara
täcker en bit. Tjänstepensionen är för de
allra flesta den stora delen. Många tycker att pensioneringen ligger långt fram i
tiden, och den där mentala blockeringen
är helt normal. Ändå är det viktigt att
göra några smarta val under arbetslivet,
för när det väl är dags att gå i pension
går det inte att trolla tillbaka tiden.
Maja Aase
maja . aase@ t idningenk ar r iar. se
Fotnot: Algoritm. Inom matematik och data
behandling betyder algoritm en systematisk
procedur som i ett ändligt antal steg anger
hur man utför en beräkning eller löser ett
givet problem.
Källa: Nationalencyklopedin
1/2017

