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  ~Sammanfattning~ 

 
 

SAMMANFATTNING 
De finansiella avregleringar och teknologiska framsteg som skett sedan 1980-talet har lett till 
stora förändringar inom den finansiella sektorn. Svenskarna placerar idag allt större del av sitt 
sparande i värdepapper och finansiell rådgivning, riktad till konsumenter, har därmed fått en 
ökad betydelse. Men konkurrensen mellan aktörerna har hårdnat och det är därför viktigt för 
företag att skapa långsiktiga relationer och en så god bild av sina kunder som möjligt. Det har 
länge diskuterats om banker och företags oberoende ställning vid finansiell rådgivning. I 
Sverige finns det ingen entydig definition på begreppet varvid det är svårt för konsumenterna 
att veta vad olika alternativ av rådgivning innebär. Med bakgrund i detta anser vi att finansiell 
rådgivning till privatpersoner är intressant att studera närmare och vi frågar oss: Finns det 
skillnader mellan finansiell rådgivning till privatpersoner som banker respektive oberoende 
företag erbjuder? 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende 
företag arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner. Syftet är vidare att utifrån detta 
identifiera eventuella skillnader mellan aktörerna. 
 
Våra utgångspunkter i studien har varit ett positivistiskt synsätt med hermeneutiska inslag 
samt ett deduktivt angreppssätt. För att skapa förståelse för problemet har vi använt oss av en 
kvalitativ metod och genom åtta semistrukturerade intervjuer med banker och oberoende 
företag samlat in det empiriska materialet.  
 
I teorikapitlet behandlar vi de teorier och studier som vi anser vara viktiga för finansiell 
rådgivning till privatpersoner. Teorikapitlet är indelat i olika områden där vi bland annat 
behandlar rådgivningsprocessen som helhet, rådande lagstiftning inom området, risk och 
riskprofilering, kundrelationer samt rådgivningsförhållanden. 
 
I det empiriska materialet presenterar vi resultatet från våra intervjuer. Varje intervju 
behandlas efter olika teman som sedan jämförs med den teoretiska bakgrunden i analysen för 
att identifiera likheter och skillnader mellan de olika aktörerna. 
 
Resultatet av vår studie visar att banker och oberoende företag arbetar med 
rådgivningsprocessen på ett grundläggande lika sätt. Vi menar att detta beror på 
åtstramningen av regelverket. Vi har dock identifierat vissa skillnader i rådgivningen till 
privatpersoner mellan banker och oberoende företag. Bankerna beskriver risk för kunden i 
termer om historiska svängningar medan de oberoende företagen förklarar i form av 
maxförlust. Bankerna segmenterar aktivt sina kunder efter lönsamhet vilket inga av de 
oberoende företagen gör. De oberoende företagen har däremot generellt sätt en mer 
regelbunden kontakt med kunderna och uppdaterar även kundernas riskprofiler mer löpande 
än vad bankerna gör. De oberoende företagen arbetar även generellt sätt med en högre nivå av 
relationsmarknadsföring än bankerna men erbjuder sina anställda provisioner, vilket vi menar 
kan leda till intressekonflikter, något som ingen av bankerna gör.
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1. INLEDNING 
 

 det inledande kapitlet ämnar vi att introduceras läsaren i det valda problemområdet. Vi 
redogör för vår frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas sedan med avgränsningar och 
begreppsdefinitioner.  

 

1.1 Problembakgrund 
De finansiella avregleringar och teknologiska framsteg som skett sedan 1980-talet har lett till 
stora förändringar inom den finansiella sektorn. Idag erbjuds fler och mer avancerade 
produkter på den svenska finansiella marknaden än någonsin förr. Antalet professionella 
aktörer har enligt en statlig undersökning ökat kraftigt och den grupp som ökat mest är de 
finansiella företagen (fondkommissionärer, placerings rådgivare, finansiella service företag 
etc.). (SOU 2008:12) I takt med avregleringar och teknologiska framsteg har även de svenska 
spararnas beteende förändrats. Likväl små- som storsparare placerar idag allt större del av sitt 
sparande i värdepapper. Det har skett en dryg fördubbling av andelen vuxna i Sverige som 
direkt eller indirekt äger aktier, omkring 84 procent år 2003. (Riksbanken, 2004) 
Värdepappersmarknaderna tar idag allt mer över bankernas finansiella roll och andelen insatta 
medel på banker har minskat från 42 procent 1980 till 27 procent 2005 (SOU 2008:12). 
Förändringarna på den finansiella marknaden har bidragit till att bankerna nu går ifrån 
traditionell bankverksamhet som in- och utlåning till finansiella tjänster så som rådgivning, 
kapitalförvaltning och emittering av värdepapper. Samtidigt får de, med den ökade 
konkurrensen från övriga finansiella företag och institutioner, arbeta hårdare för att behålla 
sina kunder. (Riksbanken, 2004) 
 
I takt med att spararnas vanor har förändrats och handeln med värdepapper ökat har finansiell 
rådgivning riktad till konsumenter fått en allt mer betydande roll (Svensson, 2004). I 
dagsläget erbjuds finansiell privatrådgivning av ett stort antal aktörer och det finns enligt 
finansinspektionen cirka 7000 SwedSeclicensierade1 rådgivare samt ytterligare omkring 
10 000 aktörer som arbetar med finansiell rådgivning i olika former (Dagens Nyheter, 2008). 
För att förstärka konsumentskyddet och skärpa kraven på dem som lämnar professionella råd 
har, på senare tid, två nya lagstiftningar införts, lagen om finansiell rådgivning (trädde i kraft 
2004) och lagen om värdepappersmarknaden (trädde i kraft 2007) (Svensson, 2004). I en 
granskning av finansinspektionen (2007:5) upptäcktes dock att ett betydande antal finansiella 
rådgivare fortfarande visar brister på flera områden av rådgivningen. 
 
Konkurrensen inom den finansiella servicesektorn har under det senaste årtiondet ökat kraftigt 
och det är idag viktigt för företag att skapa långsiktiga relationer och ökat mervärde till sina 
kunder för att vara konkurrenskraftiga (Roig et al, 2006) Leonard Berry introducerade på 
1980-talet ett nytt marknadsföringsbegrepp, relationsmarknadsföring, som allt sedan har haft 

                                                 
1 SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. SwedSec är ägt av 
svenska fondhandlarföreningen. 
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en betydande roll inom marknadsföringen. Med relationsmarknadsföring menas att företagen i 
sin affärsverksamhet skall identifiera och vårda alla så väl professionella som personliga 
relationer som har betydelse för företagets resultat. Inom relationsmarknadsföring skräddarsys 
både kommunikation och produkt för att passa den individuella kunden. (Feurst, 1999). Det 
har under de senare årtiondena genomförts en mängd forskning kring kundrelationer inom den 
finansiella sektorn, men ett forskningsgap finns dock när det gäller att studera skillnader 
mellan olika aktörer. 
 
För att vara konkurrenskraftig som finansiell rådgivare gäller det även att kunna skapa en så 
god bild av kunden som möjligt. Lagen om finansiell rådgivning (2003:862) kräver att 
rådgivaren skall dokumentera kundens kunskaper och inställning till risk. Olika personer 
uppfattar risk på olika sätt och som rådgivare är det därför viktigt att se till riskattityd och 
kapacitet att hantera risk hos kunden. Kunskapen om risk är viktig när en bedömning skall 
göras av vilken typ av investeringsrisk kunden kan ta. Djupare förståelse hos kunden leder 
även till förnuftigare placeringar. (Cordell, 2002) 
 
Det har länge funnits en debatt om banker och företags oberoende ställning vid finansiell 
rådgivning. Att många av de finansiella företagen fungerar som säljare av egna produkter i 
kombination med att vara rådgivare kan skapa intressekonflikter (Finansinspektionen, 
2007:9). I Storbritannien har begreppet oberoende definierats av Financial Service Authority 
(FSA), motsvarigheten till finansinspektionen. Enligt FSA kan en rådgivare ses som 
oberoende när rådgivaren erbjuder sina kunder att ta betalt för sina tjänster på ett 
avgiftsbaserat sätt, det vill säga att ta ut en fast avgift där det behövs, till exempel för 
finansiell rådgivning.  Företag som inte väljer att erbjuda denna möjlighet utan istället kanske 
arbetar helt på vinstprovisionsbasis får inte kalla sig för oberoende rådgivare då deras 
neutralitet inte kan säkerställas. (Ring, 2004) I Sverige finns det däremot ingen entydig 
definition på oberoende och begreppet tolkas olika av olika aktörer. Hos banker kan begreppet 
tolkas som att rådgivare får lön utan provision och därför är oberoende, medan en 
privatrådgivare kan tolka att möjligheten att erbjuda produkter från olika leverantörer gör 
denne oberoende (Morningstar, 2006). För en konsument kan det därför vara svårt att veta vad 
som kan förväntas av sin rådgivare och valet mellan en lokal bank eller en oberoende 
rådgivare kan vara svårt. Det finns en djungel av valmöjligheter för dagens konsumenter, men 
olyckligtvis lite information om vad de olika alternativen innebär.  
 

1.2 Problemformulering 
Med bakgrund i detta anser vi att finansiell rådgivning till privatpersoner är intressant att 
studera närmare och vi frågar oss: 
 
Finns det skillnader mellan finansiell rådgivning till privatpersoner som banker respektive 
oberoende företag erbjuder? 
 



~Inledning~ 

- 3 - 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende 
företag arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner. Syftet är vidare att utifrån detta 
identifiera eventuella skillnader mellan aktörerna. Vidare är vår förhoppning att denna uppsats 
skall ge läsaren en bild av hur de olika deltagarna själva ser på sin rådgivningsverksamhet. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats valt att fokusera på att undersöka hur de olika deltagarna arbetar med 
rådgivningsprocessen, hur de utformar riskprofil och förklarar risk för kunden samt hur deras 
kundrelationer och rådgivningsförhållanden ser ut.  Vi avgränsar oss därigenom från att 
studera förhållandet mellan avgifter och avkastning för de olika aktörerna. Vi har gjort detta 
val dels med bakgrund i att dessa uppgifter är svåra att få tillgång till, men främst på grund av 
att vi var intresserade av att se till de mer personkopplade aspekterna av rådgivningen, så som 
kundrelationer och framställning av riskprofil. 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 
Vi har i denna uppsats valt att göra en tydlig åtskillnad mellan banker och oberoende företag 
för att underlätta för våra läsare. 
 
Med begreppet Bank menar vi i denna uppsats de inrättningar som främst ägnar sig åt 
inlåning och utlåning. Med banker menar vi även bankkontor. 
 
Med Oberoende företag syftar vi i denna uppsats till de finansiella företag som erbjuder 
rådgivning till privatpersoner och marknadsför sig som oberoende. 
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2. TEORETISK METOD 
 

et teoretiska metodkapitlet behandlar våra förutsättningar för denna uppsats i form 
av vilken förförståelse vi har haft för ämnet, vilken kunskapssyn samt vilket 
angreppsätt vi har. Vi redogör även för vår undersökningsmetod och vårt 

perspektiv. Kapitlet avslutas sedan med en kritisk granskning av de sekundära källorna.   
 

2.1 Ämnesval 
Vårt intresse för att studera rådgivningsbranschen väcktes av debatten angående begreppet 
oberoende hos banker och privata rådgivare. Ur denna diskussion väcktes en nyfikenhet att 
studera skillnader mellan rådgivare på bank respektive företag som kallar sig oberoende. Vårt 
intresse var främst att studera hur oberoende företag och banker själva ser på sin verksamhet. 
Detta då vi ville identifiera eventuella skillnader som kan vara av betydelse för konsumenter. 
Intresset för att skriva om finansiell rådgivning till privatpersoner stärktes även när vi i en 
inledande fas av arbetet upptäckte att få studier var gjorda inom området.       
 

2.2 Förförståelse 
I enlighet med Johansson Lindfors (1993), menar vi att, förföreställningar hos forskaren är en 
viktig påverkan på dennes medvetna och omedvetna kunskapssyn. Vi är av den åsikten att 
olika uppfattningar leder till olika sätt att framställa studier. Johansson Lindfors menar vidare 
att förförståelsen har sin grund i forskarens bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter. 
Vi författare till denna uppsats, har båda liknande akademisk bakgrund. Våra tidigare 
kunskaper inom ämnet finansiell ekonomi och rådgivning är dock olika. En av oss 
uppsatsförfattare har sedan tidigare läst flertalet kurser inom detta ämne medan den andra inte 
är lika bekant med området. Vi är medvetna om att vi därför har något olika förförståelse inför 
finansiell rådgivning. Som uppsatsförfattare och utredare ser vi detta som något positivt. Stor 
kunskap inom området kan i enlighet med Darmer & Freytag (1995) leda till att forskaren 
lättare kan utforma en god teoretisk grund. Vidare menar vi dock att för bred förförståelse 
inom området även kan leda till att frågor som är relevanta för att öka läsarens förståelse till 
ämnet kommer i skymundan. Vi motverkar detta genom att vi har olika förförståelse och 
kompletterar varandra. På detta sätt menar vi att vi kan se på området finansiell rådgivning 
från ett vidare perspektiv.   
 

2.3 Kunskapssyn  
Kunskapssynen i uppsatsen är viktigt att definiera då det föreskriver hur vi har bedrivit vår 
forskning (Hartman, 2004). Vi har i denna uppsats haft en positivistisk kunskapssyn med ett 
hermeneutiskt inslag. Positivismen har sitt ursprung i den naturvetenskapliga traditionen men 
har under lång tid förändrats (Johansson Lindfors, 1993).  Positivistiska vetenskapsfilosofer 
formade verifierbarteser som menade att teorier skulle kunna testas empiriskt. Det som då inte 

D
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gick att testas, så som känslor, ansågs därför inte vara vetenskap. Positivismen har även en 
ideologisk sida där tolkningar kan göras så länge det är korrekt uppfattat. Positivismen strävar 
efter avbildningar till skillnad från hermeneutiken som strävar efter tolkning (Johansson 
Lindfors, 1993). Vi har i vår uppsats påverkats av en positivistisk grundsyn med 
hermeneutiska inslag då vi utrett hur rådgivare arbetar med och ser på rådgivning, det vill 
säga en form av avbildning. Vi har stävat efter att som Eriksson & Wiedersheim (1997) 
beskriver positivistisk förståelse, skapa en teoretisk bakgrund som ger beskrivning och 
förklaring till empiriska företeelser. Samtidigt har det varit nödvändigt för oss att tolka svar 
från de intervjuer vi gjort. Den tolkningslära som vi använt oss utav är central för den 
hermeneutiska vetenskapssynen (Patel & Davidson, 1994). Tolkning innefattade i vår uppsats 
till exempel att förstå respondenternas syn och tolkning av olika begrepp.  
 
Med betoning på relationer menar positivismen att forskarens värderingar ska hållas fria från 
det som observeras. Detta gav oss problem då kvalitativ forskning är värdebunden genom 
problemval, problemformulering och val av teoretisk utgångspunkt. Ett resultat av detta 
menar Johansson Lindfors (1993) är att validiteten och reliabiliteten inte blir trovärdig. I 
enlighet med den positivistiska grundsynen har vi dock strävat efter att vara så objektiva som 
möjligt i vår forskning. Vi har sedan tidigare inte haft någon kunskap om de oberoende 
företag vi besökt och inte heller kommit i kontakt med bankers rådgivning. Vi tror att detta 
har hjälpt oss i vår strävan efter objektivitet. Hartman (2004) skriver att observationer inte ska 
påverkas av tidigare förutfattade meningar utan ska anses vara teorilösa. Vi kan dock aldrig 
helt garantera att vi varit helt värderingsfria. Enligt den hermeneutiska synen kan inte 
forskaren hållas utan värderingar och detta är i vissa fall inte heller eftersträvbart. Enligt 
hermeneutiker går det inte att vara helt objektiv vid en intervju då det finns fler faktorer som 
kan påverkas, så som bemötande och personkemi. (Johansson Lindfors, 1993)  
 
Vi anser att vår studie berör vissa kulturella aspekter, till exempel undersöker vi hur företagen 
och bankerna förhåller sig till kundrelationer. Enligt det objektiva synsätt som hör till 
positivismen ska verkligheten vara kontextobunden. Men när en kulturell aspekt ska beaktas 
måste en kontextbundenhet uppmärksammas. Detta betyder enligt hermeneutiken att 
verkligheten måste tolkas från sitt hela sammanhang.(Johansson Lindfors, 1993) För att vi 
skulle kunna skapa en förståelse för helheten vid rådgivningsprocessen har vi brutit ner 
problemet i mindre delar, så väl i vår bearbetning av teorier och frågemall som löpande i 
uppsatsen. Detta går i linje med hur positivismen som förespråkar atomism som betyder att 
helheten måste brytas ned i delar och varje del ska studeras var för sig. Samtidigt strävade vi 
efter att sätta ihop alla delar för att kunna tolka en helhet. Detta förespråkas av den 
hermeneutiska kunskapssynen. (Johansson Lindfors, 1993) Vi har med vårt resultat från 
intervjuerna försökt förklara hur rådgivningsprocessen ser ut i sin helhet hos oberoende 
företag och banker. Detta visar på ett positivistiskt synsätt när förklaring ses som viktigaste 
forskningsgrund.  
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2.4 Angreppssätt 
Vi har i vår uppsats utgått ifrån ett deduktivt angreppsätt då vi har sammanställt en teoretisk 
referensram som sedan lagt grund för vår empiri och analys. Det deduktiva angreppssättet hör 
som regel till den positivistiska kunskapssynen och syftar till att ge forskaren mer kunskap 
inom ämnet (Johansson Lindfors, 1993). Vår strävan med uppsatsen är att få en bättre bild av 
och utreda skillnader mellan finansiell rådgivning till privatpersoner hos banker och 
oberoende företag. Utifrån vår teoretiska bakgrund formade vi vår intervjumall som sedan 
kom att påverka utformningen av vårt empiriska resultat. När empirisk verklighet ska nås 
deduktivt, styrs den enligt Johansson Lindfors utav vilka teorier som inkluderas.  
 
Vid det renodlade deduktiva angreppssättet mynnar studien ut i en bekräftelse eller 
förkastning av teorin, medan det induktiva angreppssättet lägger fokus på den tolknings- och 
förståelseprocess som görs under studiens gång (Johansson Lindfors, 1993). Då vi inte gjorde 
någon renodlad teoribekräftelse genom vår uppsats kan vi vidare inte kalla vårt angreppsätt 
rent deduktivt. Vi har gjort tolkningar av vårt intervjumaterial utifrån de teorier vi använt och 
närmar oss därigenom även det induktiva angreppssättet i genomförandet av vår studie. 
         

2.5 Undersökningsmetod  
Vi ämnade med vår studie, som Trost (2005) beskriver, att skapa förståelse för den 
granskades synvinkel för att sedan tolka vad det betyder, sett från det givna teoretiska 
perspektivet. Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod då det innebär en 
möjlighet för oss att öka förståelsen för vårt valda ämne, vi ville få svar på frågan ”hur” 
snarare än ”varför”.  
 
Vi valde vidare att bygga vår studie på kvalitativa intervjuer då vi, i motsatts till de 
kvantitativa metoderna ville lägga betoning på det generella i de inledande frågeställningarna. 
Att låta intervjuerna avvika från den ursprungliga frågemallen och ställa följdfrågor var två 
viktiga fördelar som vi såg med den kvalitativa intervjun. Som intervjuform är det kvalitativa 
angreppssättet mer flexibelt och undersökningens fokus kan anpassas efter den riktning som 
intervjupersonernas svar går i och viktiga frågor som dyker upp under intervjuns gång (Bell, 
2006). Precis som Trost (2005) beskriver den kvalitativa intervjun, ville vi skapa förståelse för 
den intervjuades sätt att tänka och handla. En annan fördel som vi såg med denna 
intervjuform var att den går djupare in och tolkar den data som insamlats och ger därmed ett 
högre värde av data jämförd med en kvantitativ metod (Walker, 1985).  
 
Som komplement till de kvalitativa intervjuerna, genomförde vi även en dokumentanalys för 
att inte behöva behandla detaljinformation om olika dokument under intervjuerna. Detta 
kommer att behandlas vidare i det praktiska metodkapitlet. 
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2.6 Perspektiv 
Med perspektiv menas hur vi ser på verkligheten och ur vems synvinkel frågeställningen har 
utformats. En forskares perspektiv påverkar vidare dennes val av problemformulering, metod 
och källkritik. (Eriksson & Wiedershiem, 1997) Vi är av den åsikt att författare och utredare 
bör redogöra för utifrån vilket perspektiv studien är genomförd. Detta då vi tror att läsaren 
kan ta åt sig informationen i uppsatsen på ett felaktigt sätt om denne inte är medveten om 
perspektivet ifrån vilket det skall ses. 
 
Vi har byggt vår studie utifrån ett oberoende företag/bank perspektiv då vi har intervjuat 
aktörerna om deras uppfattning och förhållningssätt till olika delar av finansiell rådgivning till 
privatpersoner. Studien har vidare utformats utifrån rådgivares synvinkel hos oberoende 
företag- och bankanställda.  
 

2.7 Sekundära källor  

2.7.1 Sökning  
Enligt Johansson Lindfors (1993) är det viktigt att som uppsatsförfattare att göra ett kritiskt 
teorival. Teorisökningen bör enligt författaren ha sin grund i studiens utgångspunkter och de 
teorier som passar dessa. Våra utgångspunkter var att behandla den finansiella 
rådgivningsprocessen och mer djupgående se till hur rådgivare förklarar risker och utarbetar 
riskprofiler samt hur kundrelationer och rådgivningsförhållanden ser ut hos de olika 
aktörerna. Utifrån dessa huvudområden frågade vi oss vilka sedan tidigare kända begrepp vi 
hade kunskaper om och vilka av dessa som i sin tur skulle kunna vara relevanta för vår studie. 
Med detta som angreppsätt genomförde vi vår litteratursökning. Vi valde att i första hand 
använda oss utav sökmotorer för vetenskapliga artiklar, främst av EMERALD och 
BUSINESS SOURCE PREMIER (EBSCO). Vi har även använt oss utav Umeås 
universitetsbiblioteks databas ALBUM för relevant litteratur inom området. För att inhämta 
information kring lagar och föreskrifter har även Finansinspektionens rapportsdatabas 
använts. Vi granskade utöver detta också referenslistor hos tidigare uppsatser och 
vetenskapliga artiklar inom området som vi ansåg vara intressanta. Vi anser i enlighet med 
Bryman (2007) att när bra artiklar och böcker väl har identifieras kan dessa ge bra tips på 
vidare läsning inom området.  
 
Vi menar att det som uppsatsskrivare är viktigt att läsa så mycket som möjligt inom det 
område som ämnas studera. Vi instämmer i Brymans (2007) argument att författare bör göra 
detta trots att långt ifrån all litteratur kommer att användas i studien. Detta då det ökar 
trovärdigheten hos författarna med breda kunskaper inom det område som utforskas.  
 
Då vår studie byggde på en kvalitativ metod i form av intervjuer ansåg vi att litteraturen kring 
vetenskaplig metod var en viktig del i vårt uppsatsskrivande. För att hitta relevanta källor 
inom området använde vi oss av tidigare erfarenheter från att skriva uppsatser samt 
rekommendationer från kunniga inom området. Då många författare av metodböcker har olika 
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syn på begrepp och tillvägagångssätt, ansåg vi det vara viktigt för oss att få en övergripande 
uppfattning om hur flertalet författare förhåller sig. Detta för att sedan kunna identifiera vilket 
synsätt och metod som var bäst lämpad för vår studie.   
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Den inledande sökningen av sekundärkällor pågick fram tills vi upplevde en 
kunskapsmättnad, det vill säga de ytterligare sökningar som genomfördes ledde till litteratur 
eller källor som vi redan tidigare uppmärksammat. Enligt Johansson Lindfors (1993) är det 
viktigt att som författare kunna avgöra när den inledande sökningen efter sekundärkällor bör 
avbrytas eftersom uppsatsförfattare arbetar under begränsad tid och måste kunna gå vidare 
med sitt arbete.      
 

2.7.2 Val av teorier 
Den teoretiska referensramen i denna uppsats är främst uppbyggd inom områdena: 
Rådgivningsprocessen och lagar kring den, risk och riskprofilering, kundrelationer samt 
depolarisering och oberoende (rådgivningsförhållanden). Vi har valt att lägga fokus på dessa 
områden då vi menar att de innefattar de delar av rådgivningen som är mest intressanta att 
belysa för denna studie. Vid vårt val av sekundärkällor ansåg vi det vara viktigt att använda 
oss av flera författares forskning. Detta för att möjligöra flera synvinklar och inte styras av en 
specifik forskares uppfattning. Inom området risk och riskprofilering använde vi oss av 
forskning gjord av David M. Cordell som arbetar som professor inom finansiell ekonomi vid 
The American Collage i Pennsylvania, USA samt Paul Slovic som arbetar som professor i 
psykologi vid University of Oregon, USA. Inom området kundrelationer var Christian 
Grönroos och Leonard Berry två viktiga författare. Grönroos är professor i marknadsföring 
och arbetar vid Swedish School of Economics and Business Administration i Helsingfors, 
Finland. Även Berry är professor i marknadsföring och jobbar vid Mays Business School at 
Texas A&M University i Texas, USA. För att visa på tidigare studier gjorda inom området 
kundrelationer använde vi oss främst av forskning inom den finansiella tjänstesektorn då vi 
ville att undersökningarna skulle ha så hög relevans som möjligt för vår uppsats. 
 

2.7.3 Access 
Vi upplevde under vår litteratursökning en viss accessproblematik. Då vi som författare anser 
att det är viktigt att undvika citerings- och informationsmissförstånd valde vi att alltid försöka 
gå tillbaka till ursprungskällan. Detta visade sig dock vara en svår process då flera av de äldre 
vetenskapliga artiklarna och litteraturen inte fanns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek 
eller deras databaser. I de fall accessproblematik fanns och sekundärkällor refererades till 
valde vi därför att vara extra uppmärksamma på betydelse och innehåll av det som skrivits. 
 

2.7.4 Källkritik  
Att kritiskt granska alla källor som använts under uppsatsens gång anser vi som författare vara 
mycket viktigt. Vi menar, i enlighet med Eriksson & Wiedersheim (1997) att det ökar en 
studies trovärdighet om uppsatsskrivarna i sin tur själv kritiskt granskar den forskning som 
används som teoretisk grund. De sekundära källorna i denna uppsats består främst av 
vetenskapliga artiklar, rapporter från finansinspektionen och litteratur inom områdena 
finansiella instrument och relationsmarknadsföring. Fåtalet ovetenskapliga artiklar har även 
använts till inledning och för att beskriva licensiering. 
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Enligt Patel & Davidsson (1994) är det viktigt att vid granskning av sekundärkällor att fråga 
sig; när dokumentet skapats och var, hur och varför det tillkommit, vad syftet bakom det är, 
vem som skapade dokumentet och under vilka omständigheter. Vi har under 
uppsatsskrivandets gång försökt att kritiskt granska de sekundära källor vi funnit med dessa 
kontrollfrågor som utgångspunkt. Vi har valt att använda oss av teorier främst från kända 
forskare inom området. Vi har tagit hänsyn till hur studier har genomförts, genom att kritiskt 
granska forskares urval och metod samt se till om syftet bakom studien varit objektivt. För att 
hålla en hög kvalité på vetenskapliga artiklar har vi, i de databaser där detta är möjligt, 
försäkrat oss om att de artiklar vi använt har genomgått en ”peer-review” och därmed blivit 
granskade. Tyvärr har inte alla databaser denna funktion varvid vi inte kan säkerställa att alla 
vetenskapliga artiklar vi använt oss av är granskade. 
 
De frågor som Patel & Davidsson tar upp vid granskning av sekundärkällor har använts som 
utgångspunkt vid teorivalet. De tre viktigaste aspekterna vid granskningen har dock varit, i 
enlighet med Johansson Lindfors (1993) beskrivning: Ursprung, empirisk grund och 
aktualitet. Med ursprung menar Johansson Lindfors vilken typ av källa det är, första eller 
andrahandskälla. Författaren menar vidare att förstahandskällor generellt sett är att föredra. Vi 
har i vår studie strävat efter att alltid använda oss av förstahandskällor. Vi har dock, som 
nämnts tidigare, stött på accessproblematik och i dessa fall har vi accepterat andrahandskällor. 
I de fall då vi refererat till andrahandskällor har vår vaksamhet kring begrepp och eventuella 
misstolkningar varit mycket stor, allt för att ge en så rättvisande bild av ursprungsverket som 
möjligt. Den empiriska grunden beskriver hur källan ser ut, har forskaren genomfört en studie 
eller baseras dokumentet på någon annans forskning är frågor som en granskare bör ställa. 
(Johansson Lindfors, 1993) Vi har valt att främst använda oss av forskning där författaren har 
stått bakom studien själv. Viss del av sammanfattande och beskrivande dokument har dock 
även använts. När det gäller aktualitet av teorier och forskning menar Johansson Lindfors att 
nya studier inte alltid är det bästa valet bara för att de är nya, utan att även gamla teorier i de 
fall de fortfarande är uppmärksammande är att rekommendera. Vi gjorde valet att i vår 
uppsats använda dagsaktuella studier för att lägga grund till en analys men främst äldre och 
mer befäst forskning som grund för förståelsen av koncept och grundläggande teorier. Vid 
valet av vetenskapliga artiklar har vi även sett till hur ofta, samt av vilka, artiklarna har blivit 
citerade och sedan använt oss av dem som andra författare har valt att refererat till i stor 
omfattning. 
 
Ett problem som vi stötte på under vår litteratursökning var att det finns mycket få erkända 
teorier som behandlar finansiell riskprofilering. Den forskning som skett har varit på senare år 
och få mätmetoder har blivit allmänt erkända. Detta har gjort det svårt för oss som 
uppsatsförfattare att hitta artiklar som behandlar området. Vi har löst detta genom att se till 
artiklar som har gemensamma nämnare. Det vill säga, olika författare har olika sätt att se på 
hur en riskprofil skall mätas men i grunden har de samma utgångspunkt och det är denna vi 
har försökt att fokusera på. Även inom området oberoende finansiella aktörer finns det i 
dagsläget mycket lite forskning. Vi har för att möjligöra en jämförelse därför valt att använda 
oss utav brittiska teorier . Det skall dock tilläggas att det även här finns en brist på studier och 
att diskussionen vi för därför blir kortfattad.   
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3.2 Finansiella instrument 
Finansiella instrument omfattar olika typer av fondpapper så som aktier och obligationer samt 
andra rättigheter och förpliktelser för handel på värdepappersmarknaden. Finansiella 
instrument är de instrument som handlas med på börserna. Att placera kapital i olika 
instrument ger risker, vissa instrument ger lägre risk medan andra ger högre.(Svensson, 2004) 
Det är viktigt som läsare av vår uppsats att ha en grundläggande förståelse för olika 
investeringsalternativ då det är dessa som rådgivningsprocessen i slutskedet leder till. 
Beroende på faktorer så som kunskap och riskattityd passar olika finansiella instrument olika 
placerare. Vi kommer nu därför att kortfattat redogöra för några av de viktigaste finansiella 
instrumenten för en privatplacerare. 
 
Räntebärande instrument fungerar som ett vanligt lån. Låntagaren är den som ger ut 
instrumentet som sedan köps av en långivare. Ersättningen som långivaren får är en 
förutbestämd ränta.(Gavelin & Sjöberg, 2007) Räntebärande instrument kan vara så väl en 
lång- som kortsiktig placering och ges ut av bland annat staten, kommuner och privata 
företag. Räntebärande instrument ses som en säker placering. (Andersson, 2002; Håkansson et 
al, 2002) 
 
Aktier är ägarandelar i ett aktiebolag. (Andersson, 2002) Löptiden är obestämt och aktierna 
ger utdelningar beroende på företagets prestation. Det finns både risker och möjligheter för 
hur aktierna kommer att gå i framtiden och risknivån är därför mycket olika för olika aktier. 
(Gavelin & Sjöberg, 2007) 
 
Fonder kan bestå av aktier eller andra finansiella instrument. Fonder skapas genom 
tillskjutning av kapital och ägs av de bidragande parterna men sköts av fondbolag. Det finns 
ett stort utbud av fonder och de kan klassificeras efter aktiefonder, räntefonder, blandfonder 
och specialfonder2. Det är viktigt att betrakta risknivåerna vid val av fonder, olika fonder ger 
olika typer av risk. Räntefonder är generellt sätt förknippade med låg risk medan aktiefonder 
anses ha högre risk. Ju längre tidshorisont investeraren har desto högre risker i sina 
placeringar kan personen ta. (Håkansson, 2002)  
 
Derivat karaktäriseras genom att deras värde beror på underliggande finansiella instrument. 
Derivatinstrument som till exempel optioner, swappar och terminer är ofta komplexa 
produkter och handlas vanligen av mer insatta placerare. (Gavelin & Sjöberg, 2007)  
 
Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för produkter som kombinerar olika finansiella 
instrument. En utav de vanligaste strukturerade produkterna är aktieindexobligationen. En 
aktieindexobligation är ett löpande skuldebrev som kan ha en löptid på cirka två till fyra år. 
Aktieindexobligationerna ger ingen avkastning i form av räntor utan emitteras enbart till ett 
nominellt belopp. (Andersson, 2002) Avkastningen från obligationen är kopplad till en 
aktiemarknad, som representeras av ett index. När indexet stiger, får obligationen ett högre 
värde och motsatsen om indexet sjunker. Innehavaren är dock alltid garanterad att få ut det 
nominella beloppet som är satsat i obligationen. En aktieindexobligation ses som en riskfri 
placering. Den enda risk innehavaren tar är att inte få någon avkastning alls. (Håkansson, 
2002)    
 

                                                 
2 Specialfonder kan ha mycket olika karaktär men gemensamt för dem är att de har friare regler för sina 
placeringar än till exempel aktiefonder. Hedgefonder är exempel på specialfonder. 
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3.3 Rådgivningsprocessen 
Vi anser att det som läsare är viktigt att få en övergripande bild av hur rådgivningsprocessen 
till privatpersoner ser ut. Vi menar att kunskap om helheten underlättar för förståelsen av de 
olika delar av processen som vi sedan kommer att behandla djupare. I detta avsnitt kommer en 
överblick av rådgivningsprocessen att tillhandahållas läsaren.  
 
Enligt lag (2003:862) beskrivs finansiell rådgivning till konsumenter som ”finansiell 
rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering 
av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar vars kapital helt 
eller delvis placeras i finansiella instrument som konsumenten bestämmer”.  
Rådgivningsverksamhet bygger följaktligen på att en rådgivare lämnar lämpliga råd i hur köp 
och försäljning av till exempel aktier eller andelar av värdepappersfonder kan gå till väga. 
Personer som verkar inom rådgivningsbranchen förutsätts vidare ha en god kompetens inom 
området. Dessutom förväntas rådgivaren ha kundens särskilda behov och förutsättningar som 
utgångspunkt och mål för sitt arbete. Finansiell rådgivning bygger på att kapital placeras 
främst i olika finansiella instrument.(Svensson, 2004)  
 
Enligt Harrison (2005) är en finansiell rådgivares huvuduppgift att skapa en god bild av sin 
kund och dennes situation för att därigenom kunna avgöra vilka placeringar som är bäst 
lämpade för den specifika individen. En finansiell plan bör utvecklas för varje kund. Denna 
ska innehålla investerarens personliga mål samt hur dessa skall uppnås. För att framställa den 
finansiella planen måste rådgivaren se till flertalet aspekter hos kunden. Rådgivaren måste ha 
all information om investerarens finansiella situation och faktorer som påverkar denna. 
Information om bland annat ålder, familjeförhållanden och civilstatus är inkluderade. Även 
information om personens inkomster, utgifter, skulder och tillgångar samlas in för att 
rådgivaren ska ha en så korrekt bild av personen och veta vilka möjligheter till placeringar 
personen har. 
 
Rådgivaren skapar sedan en riskprofil av investeraren för att få kunskap om hur riskbenägen 
personen är. I riskprofilen bör rådgivaren ta hänsyn till mål med placeringen, tidshorisont, 
attityd till risk med mera. Kundens behov skall alltid vara i fokus för rådgivaren och det är 
därför viktigt att som rådgivare inte ge rekommendationer om placeringar som inte 
överensstämmer med kundens riskprofil. Finansiell data om inflationsprognos och 
investeringstillväxt ska tas fram, och används för att ta reda på hur den finansiella planen 
kommer utvecklas i framtiden. Genom att sedan beskriva för kunden hur dennes placeringar 
kan utvecklas (med avseende på inflation och tillväxt) förstår kunden bättre de risker som är 
kopplade till investeringarna. (Harrison, 2005) 
 
Efter att information om kunden och dennes riskprofil har sammanställts skall rådgivaren se 
över detta för att bedöma vilken kapacitet kunden har att investera. Viktigt för kapaciteten är 
inte bara kundens finansiella situation utan även vilken kunskap och erfarenhet denne har av 
placeringar.(Harrison, 2005)  
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rådgivning kan minska kunskapsgapet mellan rådgivaren och placeraren medan dåligt 
fungerande rådgivning kan bidra till motsatsen. Finansiell rådgivning placerar kunden i en 
mycket sårbar situation och konsumentskyddet för finansiell rådgivning är därför mycket 
viktigt. (Finansinspektionen 2007:9) Det har under 2000-talet införts två nya lagar som 
reglerar och påverkar den finansiella rådgivningen: Lagen (2003:862) om finansiell 
rådgivning, som trädde i kraft 2004 samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som 
trädde i kraft 2007. 
 

3.4.1 Lagen om finansiell rådgivning 
Enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning gäller de uppsatta reglerna kring rådgivning 
alla näringsidkare som ger individuella råd till konsumenter om finansiella instrument. Lagen 
(2003:862) om finansiell rådgivning beskriver bland annat att rådgivaren skall ha tillräckligt 
god kompetens, att rådgivaren skall dokumentera vad som förekommit under rådgivningen 
och sedan låta kunden ta del av detta. Lagen säger även att rådgivaren skall iaktta god 
rådgivningssed, anpassa rådgivningen efter konsumentens behov och önskemål samt avråda 
konsumenten från olämpliga investeringsalternativ, lagen innebär även att en rådgivare kan 
bli skadeståndsskyldig för vårdslös rådgivning . 
 
Lagen om finansiell rådgivning är av ramlagskaraktär. Detta innebär att den endast innehåller 
grundregler, vilka ska fungera som mål och riktlinjer och kompletterande detaljföreskrivelser 
om hur kraven skall följas tillhandahålls av finansinspektionen (FI). I finansinspektionens 
författningssamling (FFFS 2004:4 & FFFS 2007:16) beskrivs mer detaljerat hur rådgivarna 
skall arbeta för att följa lagen: 
 
1. Då det gäller kompetenskrav säger FI att alla rådgivare skall ha god kännedom och 

förståelse för regelverket kring finansiell ekonomi, etik och placeringar. Dessutom ska alla 
rådgivare ha genomgått ett kunskapstest för att få ge råd, detta test skall godkännas av en 
oberoende granskare. 

 
2. Kraven för dokumentationen av rådgivningen innebär att näringsidkaren och personen 

som lämnar råd anges samt förutsättningarna för rådgivningen. Dokumentationen skall 
även innehålla information om kunden och dennes erfarenhet av placeringar, ekonomiska 
situation, riskprofil, syfte med placeringen och huvudsaklig placeringsinriktning. 

 

3.4.2 Lagen om värdepappersmarknaden 
Lagen om värdepappersmarknaden grundar sig i ett EU-direktiv (MIFID) om marknader i 
finansiella instrument och syftar till att öka konkurrensen inom EU samt förbättra 
konsumentskyddet och övervakningen av finansiella aktörer (Finansinspektionen, 2007:9). 
Lagen om värdepappersmarknaden innebär att alla företag måste ansöka om tillstånd hos 
Finansinspektionen för att få bedriva investeringsrådgivning3 (Svensson, 2007). Vidare måste 
företagen enligt lagen (2007:528) dela in sina kunder i kategorierna professionell kund och 
icke professionell kund. Ett utav huvudsyftena med lagen är att stärka konsumentskyddet, att 
anpassa de tjänster som erbjuds och begränsa riskerna främst för de icke-professionella 
kunderna, då de är den större kategorin. För näringsidkare som bedriver finansiell 
rådgivningsverksamhet innebär den nya lagen i korthet att de måste göra en lämplighets- eller 
passandebedömning för att kartlägga kundens kunskaper och förståelse för finansiella 
                                                 
3 Finansiell rådgivning som riktar sig till både konsumenter och näringsidkare och rör finansiella instrument. 
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instrument innan de får ge finansiella råd. Kartläggningen motsvarar de föreskrifter som följer 
av lagen om finansiell rådgivning. Rådgivaren skall alltså säkerställa att placeringen passar 
kunden med bakgrund i dennes kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet. 
(Svensson, 2007) Exakt hur denna passande- eller lämplighetsbedömning skall se ut framgår 
inte av lagen och det är därmed upp till varje enskild rådgivare att utforma bedömningen. Att 
lämna utformningen av passande- och lämplighetsbedömningen upp till varje rådgivare, 
menar vi har både för- och nackdelar. Genom att lämna utförandet öppet, kan varje aktör 
anpassa bedömningen efter den typ av finansiell rådgivning som denne erbjuder, något som vi 
ser som positivt. Vi ser dock en nackdel i det fria upplägget då risken att alla rådgivare inte 
gör bedömningen så djupgående som är lämpligt finns. Att lagen lämnar det upp till varje 
aktör menar vi således skapar en risk att informationen om kundens kunskap och erfarenhet 
av placeringar blir bristfällig.   
 
I finansinspektionens detaljföreskrifter (FFFS 2007:16) förklaras att företag som lämnar 
investeringsrådgivning skall ha en rimlig grund för de rekommendationer som utförs, för att 
detta skall vara uppfyllt krävs: 
 

1. Att rekommendationerna uppfyller kundens mål med investeringen 
 
2. Att rekommendationerna är av sådan karaktär att kunden finansiellt kan bära de 

risker som är kopplade till dem (det vill säga rådgivaren skall samla in information 
om inkomst, tillgångar samt huvudsakliga ekonomiska åtaganden). 

 
3. Att rekommendationerna är av sådant slag att kunden har tillräcklig kunskap och 

erfarenhet för att förstå riskerna kopplade till investeringen (Rådgivaren skall samla 
in information om de tjänster och finansiella instrument kunden har erfarenhet av, 
storlek och frekvens för eventuella transaktioner med finansiella instrument, 
utbildningsnivå samt yrke)  

 

3.4.3 Finansinspektionens undersökningar 
Finansinspektionen publicerade 2005 en undersökning om hur väl den nya lagstiftningen om 
finansiell rådgivning implementerats av finansiella företag på marknaden. I undersökningen 
granskades olika aktörer; banker, värdepappersbolag4, försäkringsbolag och 
försäkringsmäklare. Totalt 17 företag inspekterades. FI granskade riktlinjer, 
dokumentationsmallar, samt placerings- och portföljdstöd hos rådgivare. FI samlade även in 
material om företagens egna erfarenheter. Slutsatserna av undersökningen var att företagen 
hade anpassat sig till den nya lagstiftningen utan större svårigheter. FI ansåg att reglerna 
bevisats vara tillräckligt flexibla för att vara implementerbara i alla de olika typerna av 
finansiella företag. FI ansåg vidare även att rådgivarnas kompetens hade stärkts samt att den 
nya lagen gjorde den finansiella rådgivningsprocessen mer begriplig för konsumenterna. 
(Finansinspektionen, 2005:13) Finansinspektionens undersökning visar enligt oss att lagen om 
finansiell rådgivning skall ha varit enkel för banker och oberoende företag att implementera 
samt ha förbättrat konsumentens situation. Konsumenter bör därför efter den nya 
lagstiftningen, som vi tolkar det, idag kunna förvänta sig samma grundläggande struktur på 
rådgivningen oavsett vilken aktör denne väljer att vända sig till. 
 

                                                 
4 Bolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappershandel, det vill säga köper och säljer 
värdepapper. 



  ~Teori~  

- 17 - 
 

Under 2007 genomförde Finansinspektionen ytterligare en undersökning då de granskade en 
större mängd företag. FI gjorde dolda besök till 40 bankkontor och utgav sig för att vara 
kunder i behov av rådgivning. Drygt 60 privata ”verkliga” kunder intervjuades även. 
Resultatet jämfördes sedan med enkätsvar från 163 företag om hur de själva såg på sin 
verksamhet med finansiell rådgivning. Undersökningen visade att företagen själva anser att de 
följer lagstiftningen väl och att det inte finns några problem i rådgivningsverksamheten men 
att indikationerna från konsumenterna visar en annan bild. Undersökningen gav bilden av att 
företagen brister på flertalet punkter, vilket kan få negativa effekter för kunden. Några av de 
områden som företagen enligt undersökningen brister på är:  
 

1. Dokumentation av rådgivningen, företagen tycktes i många fall ta in bristfällig 
information om kundens ekonomiska situation samt erfarenhet och kunskap om 
investeringarna. 
 

2. Dra en gräns mellan försäljning och rådgivning, undersökningen visade att 
gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning ofta var otydlig både inom 
företagen och gentemot kunderna.  

 
3. Lämna ut dokumentation till kunden, flertalet av företagen visade brister i att lämna ut 

informationsdokument om vad som framtagits under rådgivningen till konsumenten. 
(Finansinspektionen, 2007:5) 

 
Studien som genomfördes 2007 framhäver alltså att det i dagsläget, trots de nya lagarna, finns 
brister i hur finansiella serviceföretag sköter rådgivningen. Vi tolkar det som att finansiella 
aktörer därigenom upplever sig själva vara mer laglydiga än vad de i många fall egentligen är. 
Vi menar dock att det är svårt för varje organisation att kontrollera hur väl var och en av 
rådgivarna följer lagstiftningen och att det därför finns detta gap mellan hur aktörer och 
konsumenter upplever att lagen följs.  
 

3.4.4 Kunskapskravet och licensiering 
Lagen om finansiell rådgivning och lagen om värdepappersmarknaden framhåller, som 
tidigare nämnts, att alla som lämnar råd skall uppfylla vissa kunskapskrav och har klarat ett 
lämpligt kunskapstest. Kunskapskraven omfattar följande huvudområden: regelverk, etik, 
placeringar och sparformer samt finansiell ekonomi. (FFFS 2004:4) 
 
Finansinspektionen ställer krav på kunskapstest och rekommenderar även att rådgivare skall 
licensieras. Varken lagarna eller finansinspektionens föreskrifter och råd slår dock fast hur 
mycket en person skall arbeta med rådgivning för att licensen skall krävas. De fastslår endast 
att särskilda krav på kompetens bör ställas på “sådana befattningshavare som har 
kundkontakter, exempelvis placeringsrådgivare och andra som har till uppgift att ge råd eller 
betjäna kunder” (Finansvärlden, 2005) 
SwedSec är ett utav Svenska Fondhandlareföreningen ägt aktiebolag, med syfte att 
upprätthålla allmänhetens förtroende för företag på värdepappersmarknaden. Den största 
parten av alla värdepappersinstitut som verkar på den svenska marknaden är anslutna till 
SwedSec. (SwedSec, 2008) När lagen om finansiell rådgivning kom 2004 var SwedSec även i 
princip den enda leverantören av licensieringstest på marknaden, idag finns dock flertalet 
aktörer som erbjuder kunskapstester. Olika företag har valt olika vägar för att testa sin 
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personal, då testet görs inom företaget krävs dock att det granskas av en oberoende part. 
(Finansvärlden, 2005) 
 

3.5  Risk och riskprofilering 
Det första huvudområde vi valt att behandla är risk och riskprofilering. Risk är ett omfattande 
begrepp som de flesta individer känner till och har kommit i kontakt med i någon form. Hur 
risk tolkas och uppfattas är dock olika för olika individer. Alla placeringar ger vidare någon 
typ av risk (Håkansson, 2002). Förväntad avkastning och risk hör ihop när det kommer till 
finansiella instrument. Ju högre risk en placerare är benägen att ta, desto högre avkastning kan 
personen få.(Gavelin & Sjöberg, 2007) Att bedöma och hantera risker är av största vikt vid 
finansiell rådgivning då målet är att skapa så hög avkastning som möjligt på en av kunden 
bestämd risknivå (Håkansson, 2002). Vi anser att det är viktigt som läsare att få en inblick i 
studier kring risk och riskprofilering då detta är en viktig del av rådgivningsprocessen. Då 
syftet med vår uppsats är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende 
företag arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner och utifrån detta identifiera 
eventuella skillnader mellan aktörerna, är det av betydelse att skapa en grundläggande 
förståelse för hur riskprofiler kan mätas och hur risk kan beskrivas för kunden. Detta för att 
möjliggöra för en jämförelse mellan de olika deltagarna i studien. Vi ämnar i detta avsnitt 
vidare därför att beskriva hur olika individer upplever risk, hur risk kan mätas och förklaras 
för konsumenter samt hur en riskprofil kan utformas. 
 

3.5.1 Risk är personligt 
Olika placerare har olika inställning till risk. Med ”Riskaversiv” menas att en investerare 
föredrar låg risk framför hög vid likvärdiga investeringar. Om kunden är riskaversiv krävs en 
högre förväntad avkastning för att denne ska acceptera en högre risk. ”Riskneutrala” 
placerare har inga preferenser om risk utan baserar enbart investeringsbeslutet efter förväntad 
avkastning.   (Gavelin & Sjöberg, 2007) För att utvärdera hur riskaversiv en person är finns 
det flera aspekter att se till. Schooley (2003) skriver om en livscykel av investeringar. 
Beroende på vilket steg i livscykeln personen befinner sig i, kommer detta att avgöra om 
personen gör säkra eller riskabla investeringar. Schooley beskriver vidare olika steg av 
investeringar i personens liv. Placeraren rör sig från säkra investeringar till mer riskfyllda då 
inkomsterna ökar. Därefter går investeringarna åter igen tillbaka till mer säkra då personen 
börjar närma sig pension. Schooley (2003) menar dessutom att investerarens tidhorisont 
påverkar personens riskaversion. Om det finansiella målet är längre bort är personen mer 
villig till att ta risker. Detta, menar vi, gör att det som finansiell rådgivare är viktigt att lägga 
tid på att identifiera var i livscykeln kunden befinner sig samt vad målet och tidshorisonten 
med placeringen är.      
 
Paul Slovic har länge forskat kring människors relation till risk och vad det finns för faktorer 
som förstärker denna.  Slovic (1987) menar att basen för dessa faktorer är hälsa och säkerhet. 
För att kunna förstå riskbenägenheten hos en individ måste dessa faktorer därför beaktas. 
Slovic menar att psykometriska tekniker kan användas för att identifiera skillnader och 
likheter i en grupps riskuppfattning och attityd. Hans forskning visar på att risk har olika 
betydelse för olika människor. Slovic kom även fram till att individer ofta upplevde sin 
nuvarande risknivå som oacceptabelt hög. Gapet mellan uppmätt risk och önskad risknivå 
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visar att människor inte kan acceptera förhållandet mellan risk och avkastning som råder på 
marknaden. Vi tolkar det som att Slovic menar att kunder i allmänhet har en högre risknivå på 
sina placeringar än vad de själva är medvetna om och kanske har benägenhet att ta. Slovic 
hävdar att risk behandlar olika attribut så som känslor, kunskap och fruktan. 
Riskmottagligheten är influerad av sociala och kulturella faktorer som tillit, rättvisa och 
demokratiska värderingar. Dessutom anser Slovic att risk alltid innehåller emotionella 
dimensioner.(Olsen, 2001)      
 

3.5.2 Att mäta risk 
Risker kan mätas på olika sätt. Ett utav dessa är med statistiska mått, då benämns risken som 
en avvikelse. Mätning av risk för till exempel aktier utgår ifrån avvikelserna på förväntad 
avkastning. När en aktie visar en låg risk, är avvikelserna från medelvärdet små. Hög risk 
innebär vidare större svängningar från medelvärdet. Varians och standardavvikelse är båda 
statistiska mått på risk som beskriver avvikelse från förväntad avkastning. Vi anser att det är 
viktigt som läsare att vara medveten om dessa begrepp då det är bland annat varians och 
standardavvikelse som rådgivare utgår ifrån vid bedömning av olika finansiella instrument. Vi 
anser dock inte att dessa termer är lämpliga att använda vid diskussioner med kunden. Vi 
menar att dessa begrepp är för komplicerade för en oerfaren placerare.  
 
Det är vidare, vid en portfölj med olika tillgångar, viktigt att se till vilken korrelation dessa 
har. Portföljens risk blir lägre om korrelationen mellan tillgångarna är låg. (Gavelin & 
Sjöberg, 2007) Med andra ord kan en placerare minska sin totala risk genom att sprida ut sina 
placeringsobjekt och välja tillgångar som har låg korrelation till varandra (Håkansson, 2002). 
 

3.5.3 Rådgivningens krav på riskinformation 
Enligt Finansinspektionens föreskrifter måste rådgivaren dokumentera kundens kunskaper 
och inställningar till risk. Det är av största vikt att bedöma vilken grad av riskbenägenhet 
kunden har. Vid en riskprofilering är det viktigt för rådgivaren att beakta kundens psykologi. 
Rådgivaren måste kunna koppla samman faktorer så som tidshorisont, sparmål, förväntningar 
och riskvilja för att kunna göra så bra placeringar som möjligt. Det är inte bara att försöka 
reda ut kundens risktolerans utan även förklara risktagningarna som krävs för att kunna nå 
kundens uppsatta mål.(Oxenstierna, 2006)  
   
I en investerares synvinkel betyder oftast risk förluster. Det kan därför vara svårt för rådgivare 
att förklara statistiska mått som standardavvikelse för placerare. För en kund utan större insikt 
i statistik eller investeringsteori är dessa begrepp inte av någon större vikt. Om en kund 
föredrar att investera i en fond med hög avkastning men är enbart villig att ta en låg risk har 
kunden inte förstått hur riskabel investeringen är. Enligt Duran bör därför risk diskuteras i 
termer som kunder förstår, inte för att skrämmas utan för att kunden ska vara medveten om att 
investeringar kan ge förluster. Det bästa sättet är att reda ut hur stor förlust kunden är villig att 
ta på sina investerade pengar. (Duran, 2001). Vi anser i enlighet med Duran att förenkla från 
de statistiska måtten och förklara i termer om möjlig förlust gör att risken blir mer verklig för 
investeraren. Vi menar vidare på att det blir lättare för kunden att relatera till risken om det rör 
sig om förlust på eget kapital. 
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3.5.4 Riskprofilering 
I studier om riskprofilering resonerar forskarna ofta i termer om risktolerans och 
riskbenägenhet. Dessa benämningar har i grund och botten samma betydelse och kommer 
därför att behandlas om vart annat i denna studie. 
 
Det finns få teorier om hur finansiell risktolerans kan mätas och en stor avsaknad av 
riskmätningsinstrument. Utan en entydig teori får rådgivare använda sig av metoder som 
kanske inte underliggande förklarar just den finansiella risktoleransen.(Grable & Lytton, 
1999) Enligt Roszkowski & Grable (2005) har en investerares risktolerans en stor inverkan på 
många beslut inom finansiell planering. Grable & Lytton (1999) diskuterar vidare 
Roszkowskis syn på finansiell risktolerans som ett svårbegripligt koncept att jobba med. De 
menar vidare på att den forskning som gjorts inom riskprofilering endast har skett på senare år 
och att den inte har lett fram till något erkänt mätinstrument för riskprofilering. Det är viktigt 
att som läsare förstå att olika forskare föreskriver olika metoder för att mäta riskprofil och att 
det inte finns någon allmänt erkänd teori för detta.  
 
MacCrimmon och Wehrung (1990) anser att mätning av riskbenägenheten kan göras på olika 
sätt. Det kan göras genom att kunden ställs inför en hypotetisk situation som bygger på 
teoretisk fakta. Men kunden kan även utsättas för naturliga händelser som innebär risktagning. 
Dessa typer av frågor ger investeraren valmöjligheten till att ta ett riskabelt eller säkert 
alternativ. Det enklaste sättet att mäta risken ansåg författarna dock vara att fråga kunden hur 
riskbenägen denne är. På detta sätt får rådgivaren se hur personen själv uppfattar sin 
riskbenägenhet.   
 
Cordell (2001) bygger vidare på hur mätning av riskprofil kan göras. Författaren menar att 
grunden till investerarnas risktolerans bygger på utvärdering av fyra riskkomponenter, 
benägenhet, attityd, kapacitet samt kunskap. Cordell menar att rådgivare, om de utgår ifrån 
dessa fyra kategorier kan få en bättre förståelse för investerarens risktolerans. 
Riskbenägenheten kan bedömas genom att se till vilka verkliga finansiella situationer 
investeraren har ställts för tidigare. Genom att se till hur placeringar sätt ut innan, kan 
rådgivaren se om omplaceringar är i behov.  
 
För att mäta riskattityden ser rådgivaren till vilken inställning investeraren har till finansiella 
risker. Cordell menar att rådgivare, för mätningar skall använda sig utav:  
 

1. Ranking av investeringsobjekt.  
2. Se vilken nivå av tillfredställelse eller ångest ett finansiellt placeringsbeslut får. 
3. Välja vilken risk eller avkastning som föredras av olika alternativ. 
4. Specificera vilken summa investeraren är villig att vinna eller förlora.  
5. Specificera vilken avkastning som krävs för att investeraren väljer en viss placering.  
 

Enligt Cordell resulterar alla dessa mätningar i något speciellt för själva riskattityden. Vi 
instämmer i detta och ser stora fördelar i Cordells metod, då dessa fem punkter mäter 
riskattityden från olika synvinklar. Vi menar vidare att rådgivaren genom att inkludera alla 
dessa faktorer får en bättre och tydligare bild av kundens riskprofil än om denne bara frågar 
hur riskbenägen kunden anser sig vara. Vi ser fördelar i denna metod eftersom att vi menar att 
kunder ofta tror sig vara mer riskbenägna än vad de egentligen är. Cordell menar vidare även 
att en viktig aspekt att komma ihåg är att investerarens attityd till risk kan bli påverkad av 
andra människor så som släkt och vänner.    
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Riskkapaciteten ser till vilken finansiell förmåga investeraren har till att ta risker. En viktig 
fråga är hur gammal personen är, en yngre investerare kanske väljer att placera mer 
långsiktigt. Dessutom ser rådgivaren till den finansiella helheten. Hur stabil inkomst 
investeraren har samt analyserar investerarens tillgångar och skulder. Har kunden sedan 
tidigare en investeringsportfölj, skall även denna analyseras kring struktur och risker. Utöver 
detta menar Cordell att rådgivaren kan behöva ta fram information kring familjeförhållanden, 
försäkringar, ägande av fastigheter med mera. Det finns ingen bestämd formel för att räkna ut 
riskkapaciteten hos en individ, men Cordell menar att den skulle kunna liknas med en 
kreditupplysning hos långivare. 
 
Cordell menar även att det är viktigt som rådgivare att reda ut vilken kunskap en investerare 
har om risk. Detta för att se hur mycket kunden förstår om riskerna som är kopplade till olika 
investeringsalternativ. Bättre förståelse för risk samt att ha blivit utsatt för det, gör att 
investeraren mer troligt gör välinformerade och kloka beslut. Kunskapen kan inte mätas med 
ett mätinstrument och därför måste rådgivaren använda sin personliga bedömning. I många 
fall bygger kundens kunskap på vad för information som rådgivaren har gett dem.(Cordell, 
2001)          
 
Cordell (2002) beskriver i sin tvådimensionella modell att rådgivare inte behöver fokusera på 
vilken kunskap och benägenhet investeraren har till risk vid utformning av riskprofilen utan 
enbart se till attityd och kapacitet. Detta då attityden som investeraren har är starkt beroende 
av kunskap. Benägenheten kan dessutom bero på vilken kapacitet personen har. En rådgivare 
kan därför utgå ifrån en modell som enbart bygger på attityden och kapaciteten. Den 
tvådimensionella modellen bygger på ett attitydsformulär och en finansiell analys, för att 
ranka investerarens attityd och riskkapacitet på två separata skalor som har gradering 1-10. 
Rankingen för dessa skalor ska inte läggas ihop för att få en total risktolerans utan ska 
värderas separat. Detta får sin förklaring då en högre total risktolerans enbart kan nås om 
investeraren klättra upp på båda skalorna av attityden och kapaciteten. En investerare med 
hög scoring av attityd, men låg scoring av kapacitet blir hämmad till att göra en investering då 
det inte finns tillräckligt med kapacitet. Vi ser stora fördelar i Cordells tvådimensionella 
metod och menar att två separata skalor ger en bättre helhetsbild av kundens riskprofil än vad 
en sammanvägd bedömning skulle göra. Vi menar vidare på att det är nödvändigt att se till 
attityd och kapacitet separat för att kunna ta fram ett placeringsalternativ som är anpassat efter 
kunden. Cordell menar även att om kunden förstår sig på hur mätningen av dess risktolerans 
har gått till, desto mer förståelse har personen för vilka finansiella instrument som valts ut.  
 
Kitces (2006) fortsätter i Cordells spår och menar att riskprofilering består av två delar, 
kapaciteten (den finansiella möjligheten) och risktoleransen (i hans mening är detta samma 
som attityden). Risktoleransen mäter i detta fall hur investeraren hanterar risk emotionellt. För 
att förbättra kvalitén på riskprofilen menar Kitces att kapaciteten och risktoleransen ska 
värderas separat. Att utvärdera riskkapaciteten skulle i detta fall göras genom en Monte Carlo 
analys. Olika portföljplaceringar ger olika inverkan och varje investerare måste se till sina 
mål, likviditet samt tidshorisont. Denna analys ger investeraren olika alternativ som visar på 
hur placeringen kan gå. Att mäta risktolerans är svårt då detta är opåtagligt och abstrakt. Det 
finns två sätt som har varit framgångsrika vid mätning av risktoleransen. Det första är att 
använda sig utav ett frågeformulär som rör frågor med risktolerans. De flesta frågeformulär är 
utformade på detta sätt. Men Kitces menar att risktolerans bättre skulle mätas med ett 
psykometriskt5 test som anses ha hög validitet och reliabilitet. Kitces menar dessutom att 

                                                 
5 Personlighetstest med statistiska inslag. 
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rådgivaren står på en säkrare grund genom dessa test då dessa anses vara pålitliga och 
trovärdiga. Roszkowski (2005) nämner i sin forskning liksom Kitces att dagens frågeformulär 
är generellt för korta för att ha validitet för en individuell investerare. Vi ser fördelar i Kitces 
tillvägagångssätt att framställa en riskprofil då han förespråkar psykometriska test, vilka vi 
menar i dagsläget är allmänt erkända som trovärdiga mätmetoder. Att mäta en kunds 
risktolerans med hjälp av psykometriska test befarar vi dock är för kostsamt för vanliga 
finansiella rådgivare då testen består av många komponenter. Vi menar därför att Cordells 
tvådimensionella metod är lättare att tillämpa.    
 
Sammanfattningsvis har, enligt dessa teorier, varje forskare sin egen bild över hur riskprofilen 
ska genomföras i form av mätningar. Som tidigare nämnts har ingen mätmetod blivit allmänt 
erkänd som den rätta. Vi tolkar det dock som att alla forskare anser att en riskprofil skall 
mätas utifrån en individs riskattityd och kapacitet. 
 

3.6 Kundrelationer 
Det andra huvudområde som vi anser att finansiell rådgivning består av är kundrelationer. 
Goda kundrelationer och tjänstekvalité har, i och med tjänstesektorns ökade roll, ständigt fått 
större betydelse och fokus för företagen. Dagens konsumenter har fler valmöjligheter än 
någonsin och tekniska produktlösningar räcker numera sällan för att skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar. Dagens samhälle visar att en allt mer relationsbaserad syn på 
marknadsföring är ett recept på framgång. (Rust & Chung, 2006). Vi menar, i enlighet med 
Roig et al (2006), att den ökade konkurrensen inom den finansiella sektorn har lett till att det 
idag är allt viktigare för så väl banker som oberoende företag att vara så konkurrenskraftiga 
som möjligt. Att skapa och kvarhålla goda kundrelationer menar vi är en stor del av den 
finansiella rådgivningstjänsten och att arbeta med detta är därför viktigt för företagen. Syftet 
med denna uppsats är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende företag 
arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner och att utifrån detta identifiera eventuella 
skillnader mellan aktörerna. För att möjliggöra för en jämförelse mellan de olika aktörerna 
och för att läsaren skall förstå det empiriska resultatet är det därför viktigt att få en 
grundläggande förståelse för hur teorierna kring kundrelationer ser ut. I detta avsnitt ämnar vi 
därför att introducera läsaren till begreppet relationsmarknadsföring samt faktorer som 
påverkar företagens relation till kunden.  
 

3.6.1 Relationsmarknadsföring 
Begreppet relationsmarknadsföring myntades på 1980-talet som ett nytt sätt att se på 
marknadsföring. Den förste att behandla konceptet var den amerikanske professorn Leonard 
Berry. Han talade om vikten av att attrahera, upprätthålla och befrämja kundrelationer. 
(Leverin & Liljander, 2005; Blomqvist et al, 2004)  
 
Enligt Blomqvist et al. (2004) handlar relationsmarknadsföring om att välja kunder som är 
ömsesidigt lönsamma för företaget och vårda relationen till dem på ett långsiktigt och 
värdeskapande sätt. Författarna menar att relationsmarknadsföring som strategi kan utformas 
på olika sätt, men skall ses som ett övergripande förändringsarbete. Det kan implementeras 
igenom hela företaget och bör betraktas lika mycket som en ledningsfråga som en 
marknadsföringsstrategi. I enlighet med Berrys teorier kan, beroende på vilket mervärde 
företaget vill skapa för att öka kundlojaliteten, tre olika nivåer av relationsmarknadsföring 
identifieras; 
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1. Monetär bindning. Priset används som främsta medel för att öka det kundupplevda 

värdet. (till exempel bonusprogram och liknande) 
 
2. Monetära och sociala. Kombinerar priset med ytterligare åtgärder för att knyta 

sociala band med kunden och ge relationen ett djupare värde än vad som kan 
åstadkommas med monetära fördelar. Ser kunden som en unik individ vars behov 
skall tillgodoses på ett personligt sätt. 
 

3. Monetära, sociala och strukturella. Serviceleveransen är här det viktigaste elementet 
och strukturella band skall knytas med kunden utöver de sociala och finansiella. 
Kunden skall förses med ett värdeskapande system som inte kan erhållas eller 
användas själv eller på annat håll. Kunden blir på så sätt knuten till företaget på ett 
långsiktigt relationsmässigt sätt. (Blomqvist et al, 2004) 

 
Vi anser att det är viktigt för aktörer inom den finansiella servicesektorn att erbjuda en så hög 
nivå av relationsmarknadsföring som möjligt. Detta då konkurrensen på marknaden är mycket 
hård. Vi menar vidare att monetära, sociala och strukturella bindningar är det bästa 
alternativet för att skapa mervärde för kunden. Detta är därmed även, enligt oss, den 
konkurrenskraftigaste strategin för företag som erbjuder finansiell rådgivning till 
privatpersoner. 
 
Enligt Ravald & Grönroos (1996) är värdeskapande en grundläggande del av 
relationsmarknadsföring. Genom att generera mervärde för konsumenterna kan företagen öka 
deras tillfredsställelse, stärka banden och öka lojaliteten hos konsumenterna. Det totalvärde 
som kunden upplever av en tjänst/produkt är en samlad bedömning av vad som erhålls 
(produkt/tjänst, rådgivning, service support, kontaktperson osv.) och vad som uppoffras 
(pengar, tid, underhåll, risktagande, osv.). Det upplevda värdet är individuellt och varierar 
från person till person. För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt mervärde till sina 
konsumenter är det därför viktigt för företagen att skapa djupare förståelse för sina kunder och 
vad de anser skapa mervärde. I ett kund-leverantör perspektiv är det viktigt att se till det 
upplevda värdet av den totala förbindelsen. Vissa perioder kanske det upplevda värdet av 
produkten/tjänsten är lågt men en god relation gör att värdet på den totala förbindelsen 
fortfarande är högt. (Ravald & Grönroos, 1996) 
 
Olika forskare har olika syn på hur företag bör gå till väga för att skapa mervärde åt sina 
kunder. Enligt Ravald & Grönroos (1996) kan mervärde skapas på två sätt; öka förmåner eller 
minska uppoffringar. 
 

1. Ökade förmåner kan uppnås genom att lägga till något till huvudprodukten/tjänsten 
som kunden upplever som förmånligt, viktigt eller unikt. (till exempel försäkring, 
garanti, service support) 

 
2. Minskade uppoffringar kan uppnås genom att förbättra alla rutiner som på något sätt 

påverkar kunden. Samt att skapa ökad flexibilitet, effektivitet och noggrannhet i de 
processer som berör kunden. 

Vi anser att det, för aktörer som arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner, främst är 
viktigt att öka kundens mervärde genom att minska dennes uppoffringar. Vi menar på att 
kunder ofta söker finansiell rådgivning på grund av att de har bristande kunskap eller intresse 
för placeringar. Dessa kunder, menar vi vidare, är intresserade av att få så mycket assistans 
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som möjligt. Detta anser vi i sin tur att aktörerna kan uppnå genom att vara tillgängliga, 
flexibla och effektiva. Det vill säga skapa minskade uppoffringar för kunderna. Vi anser även, 
som Raval & Grönroos (1996) skriver, att processer för att öka kundens upplevda värde av en 
produkt/tjänst gynnar företagen på lång sikt då det skapar belåtenhet och lojalitet hos 
kunderna vilket ofta leder till både större och fler köptillfällen. 
 

3.6.2 Service Marketing och relationsmarknadsföring  
Begreppet relationsmarknadsföring myntades som nämnts tidigare på 1980-talet men fick inte 
fotfäste förrän under 1990-talet. Enligt Barnes (1997) finns det heller ingen direkt vedertagen 
definition av relationsmarknadsföring. Som läsare är det därför viktigt att förstå att olika 
forskare tolkar begreppet på olika sätt. Vi har i denna uppsats valt att lägga fokus på Leonard 
Berry (som behandlats tidigare) och Christina Grönroos teorier då vi anser dessa vara de 
definitioner av relationsmarknadsföring som lämpar sig bäst för området finansiell 
rådgivning. 
 
Christian Grönroos, en av nordiska skolans förespråkare, har sedan många år tillbaka 
argumenterat för att marknadsföring hos serviceföretag har gått från den traditionella 
marknadsföringsmixen till relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994). Enligt Grönroos (1996) 
kan relationsmarknadsföring främst beskrivas som en process där företagen identifierar, 
vårdar och utvecklar alla så väl professionella som personliga relationer som har betydelse för 
affärsverksamheten. Det är viktigt att processen är lönsam för både kund och företag och att 
den bygger på att båda parter uppfyller det som utlovats (Grönroos, 1996).  
 
Relationsmarknadsföring bygger enligt Grönroos (2004) på tre viktiga element; 
kommunikation, interaktion och värdeskapande. För att uppnå en god 
relationsmarknadsföring är det viktigt att all marknadskommunikation är sammanstrålad och 
verkar för att underhålla och förbättra kundrelationer. Interaktionen med kunden är den 
viktigaste pelaren i relationsmarknadsföring och har som syfte att skapa ett långsiktigt 
mervärde för konsumenten. Interaktionsprocessen ser olika ut för olika företag men inkluderar 
all social kontakt, aktiviteter, information, service och så vidare som tillhandahålls kunden. 
Värdeskapande skall vara resultatet av god relationsmarknadsföring och innebär den process i 
vilken kunden upplever ett större värde än bara den produkt/tjänst denne betalat för. I och 
med att konkurrensen på den finansiella marknaden ökar menar vi att det blir allt viktigare för 
aktörer som erbjuder finansiell rådgivning att skapa mervärde och genom detta värna om och 
kvarhålla relationen till kunderna. Då rådgivningsprocessen i sig, genom lagen är relativt 
strukturerad, är det enligt oss viktigt att kunna särskilja sig från mängden genom att erbjuda 
kunden ett ökat mervärde. Kommunikation, interaktion och värdeskapande kan ses som en 
löpande process som går in i och avlöser varandra och tillsammans, om de fungerar väl, 
skapar goda kundrelationer (Grönroos, 2004). 
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Grönroos (1997) menar även att det är viktigt att kunna segmentera sina kunder efter om de är 
mottagliga för en aktiv eller passiv relation. Konsumenter som strävar efter att ha en aktiv 
relation med företaget söker kontakt och är aktiv i relationen medan konsumenter som vill ha 
en passiv relation är belåtna med kunskapen om att företagen finns tillgängliga då kunden 
behöver dem. Genom att segmentera kunderna efter deras behov, menar Grönroos (1997) att 
företagen kan utveckla ett relationssystem som lägger fokus på de kunder som är mottagliga 
för det. 
 

3.6.3 Upplevt Kundvärde 
Det är enligt Roberts, Varki och Brodie (2003) viktigt för företagsledare att inte endast se till 
vilken servicekvalité som företaget erbjuder, utan även hur goda relationer de har till sina 
kunder. I en studie genomförd av ovan nämnda författare påvisades att kvalitén på 
kundrelationerna, som är uppbyggd av servicekvalitén, är en bättre förutsägare av kundernas 
framtida beteende än själva servicekvalitén. Vi menar vidare i enlighet med Roberts et al att 
det är viktigt för företag som erbjuder finansiell rådgivning att utvärdera sina kundrelationer 
för att förutspå kundernas framtida köpbeteende. 
 
För att vara konkurrenskraftig på den finansiella marknaden är det enligt Devlin (1997) viktigt 
för företag att kunna differentiera sig genom att erbjuda specialiserade och utökade tjänster 
som ger kunden ett mervärde. I en studie som behandlar vikten av olika faktorer för att skapa 
mervärde för kunden vid köp av finansiella produkter/tjänster, visar Devlin på att det är 
viktigt för företagsledare att identifiera vilka delar av tjänsten som kräver ett ökat mervärde 
för att uppnå en effektiv konkurrensfördel. Ur studien framhålls att egenskaper och kvalité på 
huvudtjänsten, som del av mervärdesskapandet, var mycket viktigare vid köp av komplexa 
produkter än enkla. Devlin menar att detta beror på att det är svårare att differentiera sig med 
enkla produkter samt att kunderna har större förståelse för dessa produkter. Priset var den 
enskilt viktigaste faktorn för att skapa ett mervärde för konsumenter vid köp av enkla 
produkter.  
 
Howcroft, Hewer och Durkin (2003) undersökte i sin studie under vilka omständigheter 
konsumenter av finansiella tjänster upplever det förmånligt att ha en relation till sin finansiella 
institution. Deras studie visade på att kunder anser att en god relation till sin bank är viktigt 
vid köp av komplicerade finansiella produkter. Lojalitet och tillit upplevdes som mycket 
viktiga faktorer för dessa konsumenter. Vid köp av mindre avancerad produkter, transaktioner 
och försäkringar upplevde konsumenterna inte relationen med banken som speciellt viktig. 
Faktorer som pris och tillgänglighet vägde här tyngre. 
 
Devlin (1997)  respektive Howcroft et als (2003) studier är viktiga för denna uppsats då de 
visar på att flera forskare har kommit fram till att kvalitén på huvudtjänsten och relationen till 
kunden är av större betydelse för mer komplexa produkter än för enkla. Båda studierna visar 
att kunden upplever relationen till rådgivaren som mindre viktig vid köp av enkla produkter. 
Vi menar således att detta borde ge incitament till aktörer som erbjuder finansiell rådgivning 
till privatpersoner att utforma sina komplexa produkter med mer omtanke och fokus på 
värdeskapande samt vårda relationen med dessa kunder med omsorg. 
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3.6.4 Segmentering av kunder 
Enligt Sarel och Marmorstein (2007) bör finansiella institut segmentera sina kunder efter hur 
stor potential de har till att vara värdeskapande på lång sikt. De kunder som identifieras som 
värdefulla på lång sikt bör enligt författarna ges speciell uppmärksamhet. Deras behov och 
specifika önskemål ska identifieras och dessa kunder skall erbjudas personanpassade tjänster 
som får dem att kvarhålla och förbättra sin relation och lojalitet till företaget. Sarel och 
Marmorstein menar att detta kan öka ett finansiellt företags konkurrensförmåga och bidra till 
ökade vinster. 
 
Olika forskare har dock kommit fram till olika slutsatser för huruvida segmentering efter 
värdeskapande potential leder till ökad upplevd relationskvalité från kundens sida. En studie 
gjord av Leverin och Liljander (2005) visar på att segmentering efter värdepotential i 
finansiella företag, som följs upp med olika relationsmarknadsföringsstrategier till de olika 
segmenten inte leder till någon skillnad i uppfattad relationskvalité hos kunderna. Leverin och 
Linjanders forskning visar att alla segment upplevde att relationerna till företaget förbättrades 
då relationsmarknadsföring som tankesätt infördes i organisationen, dock visade sig ingen 
skillnad i upplevd relationsförbättring mellan de ”värdepotentiella kunder” som fick utökad 
personinriktad service och de ”övriga kunder” som inte fick någon utökad service. Både Sarel 
och Marmorstein samt Leverin och Liljanders studier behandlar kundrelationer inom 
finansiella tjänster och vi ifrågasätter därför om det finns något rätt eller fel för hur större 
upplevd relationskvalité skall skapas. 
 
En annan forskare, Barnes (1997) undersöker i sin studie vad som påverkar formandet av 
långsiktiga och starka kundrelationer. Barnes undersökning visar att det är viktigt för 
företagen att identifiera vilket behov kunden har och vilken typ av relation denne är bekväm 
med. Barnes menar att alla kunder är olika och därför kräver olika slags relationer, vissa 
kunder är bekväma med ytliga relationer och att tvinga på dem en nära relation kan snarare 
skapa irritation hos kunden. Genom att segmentera kunder efter vilken slags relation de 
känner sig bekväm med menar Barnes att den upplevda kvalitén på relationen ökas. Barnes 
studie visar även på att kvarhålla samma kontaktperson för kunden stärker relationen på sikt.  
 

3.6.5 Vikten av delaktiga och utbildade kunder 
Att knyta kunderna närmare till produkt- och tjänsteprocessen kan enligt Eisingerich och Bell 
(2006) leda till bättre och mer långsiktiga kundrelationer, detta genom ökad samförståelse. 
Författarna menar att finansiella företag, genom att få kunderna mer engagerade i processen 
av att skapa en produkt kan öka servicekvalitén och öka produktiviteten. Att engagera 
kunderna i denna process menar Eisingerich och Bell ökar de sociala banden mellan rådgivare 
och kund. Det ökar samtidigt kundens känsla för ansvar över produkten vilket gör denne mer 
benägen att hantera perioder av nedgång utan att det skadar relationen till rådgivaren. En 
omfattande studie visar hur kunders utbildning, delaktighet och rådgivarens problemhantering 
påverkar kundlojaliteten, Eisingerich och Bell visar därmed på betydelsen av att utbilda sina 
kunder. Undersökningen visar att delaktighet från kundens sida har en positiv effekt på 
lojaliteten till företaget. Utbildningsnivå var den faktor som påverkade delaktigheten starkast 
och var även den enskilt viktigaste bidragande faktorn till kundlojalitet. Författarna menar på 
att utbildade kunder är mer intresserade av att ta del av de finansiella produkterna och 
engagerade i beslutsfattandet och tar därigenom på sig mer ansvar av utfallet av investeringen. 
Detta menar författarna är till fördel för företagen då en kund vid nedgång av 
investeringsvärdet inte lägger all skuld på rådgivaren. Det faktum att mer utbildade och 
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delaktiga kunder tar på sig mer ansvar för placeringen menar vi är något som rådgivare bör ta 
till vara. På så sätt kan rådgivaren undvika att ett kursfall i en placering skadar den långsiktiga 
relationen till kunden. Vi menar följaktligen att finansiella rådgivare borde använda sig av 
denna kunskap och engagera och utbilda sina kunder i olika finansiella produkter. 
Engagemang och kunskap från kundens sida, anser vi, kan i längden gynna så väl rådgivare 
som kund. Eisingerich och Bell föreslår även att företag skall prioritera förmågan att utbilda 
sina kunder inom de olika finansiella produkterna samt öppna upp möjligheten för kunden att 
delta i investerings beslut. Detta menar de skall stärka kundernas lojalitet till företaget. 
 

3.7 Rådgivningsförhållanden 
Det tredje huvudområde som vi valt att lägga fokus på är rådgivningsförhållanden. Med detta 
menar vi vad det innebär att vara en oberoende rådgivare samt skillnaden mellan rådgivning 
och försäljning. Då vår frågeställning är om det finns skillnader mellan finansiell rådgivning 
till privatpersoner som banker respektive oberoende företag erbjuder menar vi att det är 
viktigt att möjligöra för en jämförelse mellan hur de olika aktörernas rådgivningsförhållanden 
ser ut. 
 

3.7.1 Oberoende rådgivning 
För att läsaren skall få en inblick i begreppet oberoende har vi valt att jämföra det svenska 
systemet med det brittiska. I Storbritannien introducerades, genom Financial Service Act 1986 
ett polariserat system på den finansiella marknaden (Ring, 2004). Systemet innebar att 
rådgivare antingen var bundna till att endast sälja produkter från ett företag, eller att 
rådgivaren var oberoende och kunde sälja produkter från hela marknaden (Harrison, 2005). 
Syftet med regleringen var att den skulle minska förvirringarna kring olika status på 
rådgivare, minska konflikter samt ge klarhet i ansvar för rådgivningen. Polariseringen blev 
dock inget framgångsrikt system då få konsumenter förstod skillnaderna mellan de två 
kategorierna av rådgivare. The Financial Services Authority (FSA) uttalade sig i början av 
tvåtusentalet om att polarisation inte var nödvändig för att skydda konsumenterna utan 
menade att konsumentskydd kunde ges med en mindre strikt metod. (Ring, 2004) Ett nytt 
system som bygger på en depolariserad struktur infördes i slutet av 2004. Istället för att vara 
bunden till en produktgivare, kan rådgivare nu vara bundna till ett obegränsat antal och i sin 
tur ge kunden ett större utbud. (Harrison, 2005) Enligt FSA kan en rådgivare ses som 
oberoende när rådgivaren erbjuder sina kunder att ta betalt för sina tjänster på ett 
avgiftsbaserat sätt, dvs. ta ut en fast avgift där det behövs, till exempel för finansiell 
rådgivning. Företag som väljer att inte erbjuda denna möjlighet utan istället väljer att arbeta 
helt på vinstprovisions basis får inte kalla sig för oberoende rådgivare då deras neutralitet inte 
kan säkerställas. (Ring, 2004) 
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Lagstiftningen i Sverige ser annorlunda ut och det finns ingen entydig definition av begreppet 
oberoende. Detta har därmed skapat problem angående hur en finansiell rådgivare kan ses 
som oberoende eller inte. Flertalet av rådgivarna i Sverige är dels rådgivare men även säljare 
för sina finansiella tjänster. Det kan därför bli en intressekonflikt. Olika aktörer tolkar även 
begreppet oberoende olika. Hos banker kan begreppet tolkas som att rådgivare får lön utan 
provision och därför är oberoende, medan en privatrådgivare kan tolka det som att 
möjligheten att erbjuda produkter från olika leverantörer gör denne oberoende (Morningstar, 
2006).  
 
Att se till depolarisering och systemet i Storbritannien är intressant för denna uppsats då det i 
Sverige inte finns någon entydigt definition på begreppet oberoende så som den i England 
stiftad av FSA. Vi menar på att det är svårt att i Sverige förklara vad som egentligen menas 
med oberoende och vilka företag som innefattas i det. Att jämföra hur begreppet oberoende 
tolkas av olika svenska aktörer och hur det är definierat av FSA anser vi därför vara 
betydelsefullt.  
 

3.7.2 Rådgivning eller försäljning 
Finansinspektions föreskrifter beskriver att det i princip är en förutsättning att finansiella 
företag drar en skiljelinje mellan försäljning och rådgivning för att lagen skall kunna 
implementeras och tillämpas på ett riktigt sätt. Finansinspektionen menar att denna skiljelinje 
kan skapas genom att inte integrera rådgivning och försäljning och göra en klar skiljevägg 
mellan dessa. Ett företags belöningssystem kan dock försvåra denna eventuella skiljevägg då 
förmåner beror på prestation, detta gör att intressekonflikter kan uppstå. (Finansinspektionens 
rapport 2007:9) Vi menar på att det är svårt att dra en skiljelinje mellan rådgivning och 
försäljning då ett företags verksamhet bygger på att tjäna pengar. Provision eller bonus är ett 
bra belöningssystem för att få medarbetare att prestera mer och bättre. Däremot anser vi att 
skiljelinjen är viktig då kunden placeringar enbart ska spegla det som kunden verkligen vill ha 
och inte det som sålts in av rådgivaren.  För att kalla sig oberoende anser vi vidare att det är 
viktigt att kunna dra en skiljelinje mellan rådgivning och försäljning.     
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4. PRAKTISK METOD 
 

 detta kapitel ämnar vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av den 
empiriska studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av urval av primärkällor. Vi 
beskriver sedan utformningen av vår intervjumanual och genomförandet av intervjuerna 

och kapitlet avslutas sedan med att vi kritiskt granskar de intervjuer vi genomfört samt 
tillhörande dokument.  
 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Urval av respondenter 
Vi har valt att använda oss utav ett ändamålsenligt urval, som enligt Hartman (2004) även är 
det vanligaste inom den kvalitativa forskningen. Detta urval passar vår studie då vi söker efter 
speciell kunskap och erfarenhet. I enlighet med det ändamålsenliga urvalet har vi även valt ut 
de individer som kan ge oss den kunskap vi söker bäst. Urvalet är väl genomtänkt efter den 
information som sökts samt utefter praktiska möjligheter. (Hartman, 2004) 
 
Då vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende 
företag arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner och att utifrån detta identifiera 
eventuella skillnader mellan aktörerna, föll sig därför naturligt för oss att intervjua just 
rådgivare på bank och oberoende företag.  
 
Vi anser i enlighet med Trost (2005) och Hartman (2004) att utredare skall begränsa sig till 
det antal intervjuer som det finns tid och möjlighet till att bearbeta. En för stor mängd 
information kan vidare vara svårt att bearbeta och leda till att kvalitén på intervjuerna 
försämras. Vi har därför valt att använda oss av ett mindre antal respondenter. Enligt Trots är 
fyra till åtta intervjuer ett lämpligt antal för att kunna gå in på djupet på de individer som 
intervjuas. Vi valde följaktligen att göra intervjuer med fyra rådgivare från banker och fyra 
från oberoende företag som är verksamma inom finansiell rådgivning. 
 
För att få kontakt med rådgivare för privatpersoner på bank valde vi att vända oss till fyra 
lokala bankkontor. Vi tog kontakt med bankerna per telefon och beskrev vår studie och 
förklarade att vi skulle vilja intervjua en privatrådgivare, de personer som vi talade med kunde 
sedan vidarekoppla oss till en lämplig rådgivare. Samtliga banker var vänligt inställda till att 
medverka i studien och fyra intervjuer bokades. 
 
För att hitta lämpliga oberoende företag att hålla intervjuer med, gjorde vi en internetsökning. 
Vi fann två företag i den kategorin vi var intresserade av, det vill säga företag som erbjuder 
rådgivning till privatpersoner, lokalt placerade samt ett flertal företag i övriga Sverige. Vi 
valde att kontakta de två lokala företagen samt två företag på annan ort. Alla fyra företag var 
vänligt inställda till att medverka i studien och intervjuer bokades in hos samtliga av de fyra 
oberoende företagen som kontaktades. 

I
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4.1.2 Utformning av intervjumanual 
Intervjuer kan genomföras och utformas på många olika sätt beroende på vilka förutsättningar 
och möjligheter som finns till hands. Enligt Lantz (1993) kan en beskrivning av olikheter i 
struktureringsgrad ge goda förklaringar om vilken typ av kunskap olika former av intervjuer 
genererar. Vi har valt att använda oss av en låg grad av strukturering vid utformandet av vår 
intervju eftersom vi i enlighet med Lantz, vill ge respondenten helt fria svarsmöjligheter och 
möjlighet att tolka frågorna som ställs. En annan viktig aspekt för intervjuns karaktär är 
standardisering, avsaknad av variation i frågornas ordningsföljd och karaktär (Trost, 2005; 
Bryman, 2007; Gillham, 2005). Vi har valt att använda oss av en relativt hög grad av 
standardisering då vi vill försäkra oss om att alla frågeområden behandlas vid varje intervju. 
 
Vår intervjumall liknar till stor del Bryman (2007) och Gillham (2005) definition på en 
halvstrukturerad intervju. I enlighet med deras beskrivningar utmärks intervjun av att så gott 
som samma frågor ställs till samtliga respondenter. Frågemallen utformades för att säkerställa 
att alla intervjuer skulle behandla samma områden, ordningen i vilken teman behandlas kunde 
dock varieras mellan olika intervjuer. Utrymme gavs även för följdfrågor. Intervjumanualen 
utformades med helt öppna svarsalternativ och svaret formades således helt av respondenten. 
Vår intervju avsåg även, som Lantz (1993) skriver om den halvstrukturerade intervjun, att 
genom ett antal frågeområden behandla de delaspekter av de teoretiska begrepp som studien 
fokuserade på. 
 
Intervjumanualen utformades efter de teorier vi läst. Vi valde att inleda med några generella 
och övergripande frågor om respondenten, företaget och rådgivningsprocessen i helhet för att 
inleda intervjun på ett trevligt och lättsamt sätt. Intervjumanualen indelas därefter i tre 
huvudområden, dessa är som följer; risk och riskprofilering, kundrelationer samt 
rådgivningsförhållanden. Vi valde att formulera frågorna i intervjumanualen så enkelt och 
tydligt som möjligt för att inte orsaka några tveksamheter hos respondenten. Vidare 
placerades frågeområdena i den ordningsföljd vi ansåg skulle kännas mest naturligt för 
respondenten. Intervjumanualen står att läsa i sin helhet som bilaga 2. 
 
Vi valde att skicka en frågemall till respondenterna innan intervjutillfället. Denna frågemall 
innehöll en sammanfattning av de viktigaste frågorna vi ämnade behandla under intervjun, 
dock utan indelning efter områden. Frågemallen och utskicket till respondenterna kan läsas i 
sin helhet som bilaga 1. 
 
Vi menar, precis som Trost (2005) beskriver, att det generellt sätt är olämpligt att i en intervju 
ställa provocerande frågor. I vissa falla kan det dock vara nödvändigt då forskaren vill komma 
närmare sanningen. Frågor som uppfattas som provocerade kan förstöra förtroendet och den 
goda stämningen under intervjun. Vi valde därför att placera frågor om 
rådgivningsförhållanden, som kan uppfattas som känsliga, i slutet av intervjun för att inte 
påverka stämningen under intervjun i helhet. Dessa frågor fanns inte heller med i frågemallen 
som skickades ut till respondenterna med skälet att vi ville få ärliga och spontana svar vid 
intervjutillfället. 
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4.1.3 Intervjutillfället 
Alla intervjuer genomfördes i respektive oberoende företag/banks lokaler då detta förföll sig 
enklast för respondenterna och vi ansåg det vara bra att intervjua i deras hemmamiljö. Så väl 
för eleganta som för vardagliga kläder kan störa respondenten vid intervjun (Trost, 1993). För 
att skapa en bekväm interaktionsmiljö för intervjupersonerna valde vi därför att klä oss på ett 
neutralt sätt. Intervjuerna inleddes med att vi författare presenterade oss och uppsatsen 
kortfattat. Vi förklarade att alla deltagande företag i studien var anonyma och att 
intervjupersonerna skulle få en möjlighet att verifiera de som sagts genom en sammanfattning 
som skickades ut via elektronisk post efter sammanställningen av intervjun. Intervjuerna 
genomfördes sedan med intervjumanualen som guide. Följdfrågor ställdes löpande under 
intervjun men samma ordningsföljd i områden hölls för alla intervjuer. Efter intervjun frågade 
vi om respondenterna hade något ytterligare att tillägga, vilket ingen av dem hade, och 
tackade sedan för deras medverkan. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter. Med 
respondenternas godkännande valde vi att spela in intervjuerna för att underlätta vår senare 
bearbetning av materialet. Vi såg även fördelar i att som Bell (2006) beskriver det, kunna 
fokusera helt på respondenten och säkerställa att anteckningarna blir korrekta. En 
ljudupptagning möjliggör även för direkta citat vilket är viktigt i en intervjustudie, genom 
möjligheten att lyssna igenom intervjuerna flera gånger underlättas även kategoriseringen av 
de områden som är speciellt intressanta för undersökningen.(Kvale, 1996) En annan stor 
fördel med att spela in intervjuerna var att vi kunde lyssna igenom dem flera gånger under 
transkriberingen för att säkerställa att vi återgett all information korrekt. Detta var viktigt för 
oss då vi strävade efter att vara så objektiva som möjligt. Vi valde att spela in intervjun på en 
liten ljudupptagnings mp3 då vi instämmer i Trosts (1993) syn att intervjuaren skall undvika 
ljudupptagning som kan anses störande och obekväm för respondenten. 
 

4.1.4 Access  
Begreppet access innebär forskarens tillträde till information eller data (Johansson Lindfors, 
1993). De banker respektive oberoende företag och därigenom även de respondenter som vi 
har varit i kontakt med genom denna studie har samtliga behandlats anonymt. Vi gjorde detta 
val då vi menar på att anonymitet hos respondenten kan leda till mer ärliga och utförliga svar. 
Vi uppfattade under intervjuerna att alla respondenter var mycket positivt inställda till att få 
vara anonyma och vi tror att detta har lett till en ökad access hos samtliga medverkande. Alla 
respondenter mottog via elektronisk post en frågemall inför intervjun. Vår tanke bakom detta 
var att respondenterna skulle få tid att fundera över hur de jobbar med den finansiella 
rådgivningsverksamheten i organisationen och därigenom ge mer utvecklade och ingående 
svar.  
 
Enligt Johansson Lindfors kan access diskuteras utifrån både individ- och gruppnivå. Vi 
upplevde att vår access på gruppnivå, det vill säga företagsmässigt, var hög. Alla banker och 
oberoende företag var vänligt inställd till att medverka i studien. För att få en god access 
under intervjuerna inledde vi alltid med att presentera uppsatsen och oss själva, vi försökta 
även löpande under intervjuerna visa att vi aktivt lyssnade och förstod vad respondenten 
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förklarade. Vi menar att vi genom detta kunde skapa ett förtroende hos respondenten och att 
det ledde till en ökad välvilja att svara på våra frågor. Trots detta, upplevde vi på individnivå 
under ett fåtal intervjutillfällen en accessproblematik. Vissa respondenter var återhållsamma 
med svar på frågor kring hur specifikt riskprofilen genomfördes samt frågor kring 
rådgivningsförhållanden. Denna accessproblematik tror vi byggde på att respondenten 
upplevde frågorna som känsliga och därför hade en ovilja att lämna ut informationen. 
 

4.1.5 Bearbetning av intervjusvar 
Direkt efter varje intervjutillfälle satte vi oss ned och diskuterade samt sammanfattade 
intervjun kort; vad vi tycket var det viktigaste vi fått fram, om vi uppfattat saker på samma 
sätt, intryck och så vidare. Vi påbörjade sedan vår transkribering av intervjun och valde då att 
inte transkribera all ljudupptagning ordagrant, utan utelämnade utsvävningar som inte var 
relevant för vårt uppsatsområde. Under vår transkriberingsperiod försökte vi att utgå ifrån 
Gillhams (2005) råd om hur transkribering bör utföras. Vi har i enlighet med författaren 
strävat efter att alltid transkribera intervjuerna så fort efter intervjutillfället som möjligt, oftast 
direkt efter eller samma dag. Vi har vidare försökt att transkribera varje intervju innan det 
nästkommande intervjutillfället för att på så sätt alltid ha fokus på rätt intervju. Vi har även 
som Gillham påpekar är viktigt, valt att aldrig arbeta med en transkribering i mer än en 
timme, då transkriberarens fokus lätt blir minskat. Istället har vi valt att ta pauser och återta 
transkriberingen när vi känt oss mer fokuserade. 
 
Efter att transkriberingarna var färdigställda skickades en sammanfattning av intervjun till 
respondenten för att ge denne möjlighet att verifiera att det vi sammanställt av intervjun var 
korrekt. När alla intervjuer verifierats och några mindre ändringar genomförts påbörjades 
empirisammanställningen.  Intervjuerna behandlades här i olika områden och respondentens 
svar på våra frågor sammanställdes till löpande text med inslag av citat där vi ansåg detta 
bidra till ökad förståelse för läsaren. 
 

4.1.6 Källkritik intervjuer 
Vi menar att det är viktigt för vår uppsats trovärdighet att, på samma sätt som vi granskar våra 
sekundärkällor även granska de intervjuer vi hållit då dessa ligger till grund för vår analys och 
slutsatser. De intervjuer vi genomförde tog olika lång tid för olika respondenter. Vissa var 
mycket ingående och utförliga i sina svar, var vid vi kunde samla in mycket empirimaterial. 
Andra var mer kortfattade och vi som intervjuade upplevde ibland att vi fick ställa många 
följdfrågor för att få fram information. Detta är naturligtvis något som har påverkat 
utformningen av empirin och analysen. Vi menar dock inte att det har påverkat vår uppsats 
som helhet då vi fortfarande har fått svar på alla frågor vi ställt hos respondenterna. En annan 
faktor som även kan ha påverkat de olika respondenternas sätta att svara på frågorna var att de 
alla hade olika titlar och jobbade på lite olika sätt med rådgivningsprocessen. Alla 
respondenter hade vidare olika lång erfarenhet av rådgivningsbranschen. Då samtliga 
deltagare dock är upplärda av sina organisationer så har vi förlitat oss på att de haft tillräcklig 
kännedom om området för att kunna delta i vår studie.   



  ~Praktisk metod~  

- 33 - 
 

Vi försökte att under intervjuerna inte avbryta eller på något sätt styra respondenten med våra 
frågor. Vi har i denna uppsats och igenomgående i våra intervjuer försökt att vara så objektiva 
som möjligt. Vi är dock medvetna om att fullständig objektivitet från vår sida är omöjligt. 
Intervjubias, det vill säga att den som intervjuar blir påverkad av respondenten på ett medvetet 
eller omedvetet sätt, är enligt Bell (2006) svårt att undvika helt vid intervjuer. Genom att vara 
flera medverkande vid intervjutillfällena kan intervjubiaseffekten enligt Bell dock minskas. Vi 
har därför vid alla intervjuer valt att båda medverka samt ständigt kritiskt granska och jämfört 
hur vi båda tolkat data som samlats in. 
 
Viktigt vid en kritisk granskning av primärkällor är enligt Eriksson och Wiedersheim (1997) 
att även fråga sig vilka egna intressen respondenterna har i frågorna. Vi är medvetna om att 
alla respondenter har olika personliga åsikter och att detta självklart påverkar deras svar på 
våra frågor. Vi ser dock inte detta som något direkt negativt då vi faktiskt vill spegla 
aktörernas syn på rådgivning. Vår uppfattning är även att alla respondenter gav ärliga svar på 
de frågor vi ställde. Dock kan vi inte bortse från det faktum att vissa intervjufrågor kan ha 
uppfattas som känsliga av respondenterna och att detta kan ha lett till att de i vissa fall 
medvetet eller omedvetet undanhållit information från oss. 
 

4.2 Dokumentanalys 
Som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna och som del av empirin har vi i denna 
uppsats använt oss av en dokumentanalys av kundinformations- och 
riskprofileringsdokument. Med en dokumentanalys innebär oftast att dokument som 
producerats för andra syften än forskningsproblemet analyseras. Detta kan till exempel vara 
företags specifika standardiserade dokument, protokoll och rapporter. (Johansson Lindfors, 
1993) Vi valde som sagt att analysera och jämföra kundinformations- och 
riskprofileringsdokument från de olika banker och oberoende företag som kunde lämna ut 
dessa. Tanken bakom att göra en dokumentanalys var dels att inte behöva gå igenom specifika 
detaljer om dessa handlingar under intervjuerna, utan att i lugn och ro kunna jämföra hur de 
olika aktörerna jobbar med dokumentationen och riskprofileringen. Dokumentanalysen ingår 
följaktligen som en sammansvetsad del av empirin. Då alla deltagare i studien var anonyma 
behandlades även dessa dokument anonymt och finns därför inte med som bilagor till 
uppsatsen. 
 

4.2.1 Källkritik dokumentanalys 
Trovärdigheten i de dokument som analyserades upplevde vi som mycket hög. Detta då alla 
dokument som analyserades var standardiserade för respektive bank och oberoende företag 
och kontroll om implementering av dessa befintlig. 
 
En kritik mot dokumentanalysen är dock att alla oberoende företag och banker inte kunde 
lämna ut dessa dokument. I de fall vi inte fick tillgång till dokument berodde detta på att 
aktören inte hade något (utöver det mest grundläggande som lagen kräver) 
dokumentationsunderlag för riskprofilering, utan att det var upp till den enskilde rådgivaren 
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att samla in den information som ansågs nödvändig. I ett fall var skälet även att respondenten 
inte var säker på om han fick lämna ut informationen. Vi löste denna accessproblematik 
genom att, i de fall dokumentation inte bistods, gå in djupare under intervjun på områdena och 
därigenom få likvärdig information fast muntligt återgett. Vi anser därför att 
accessproblematiken inte har påverkat vårt empiriska resultat. 
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5. EMPIRI 
 

mpirikapitlet kommer behandla resultatet av de intervjuer som vi har hållit samt den 
dokumentanalys vi gjort. Vi inleder med att presentera empirin för de fyra bankerna 
och beskriver sedan empirin för de fyra oberoende företagen. 

 

5.1 Bank A  

5.1.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för Bank A är baserad på en intervju med en respondent från 
banken som genomfördes 2008-04-15 samt bankens dokument kring kundinformation och 
riskprofilering som banken delgivit oss. Bankens har en mångfald i sina kunder, allt ifrån de 
som kommer i kontakt med pengar för första gången till förmögna personer. Det finns inga 
beloppsgränser för placeringar på banken men respondenten menar dock att de som vänder sig 
till det lokala kontoret oftast inte har en förmögenhet som överstiger två miljoner. Banken har 
även en ”private banking”-verksamhet för de mer förmögna kunderna.  
 

5.1.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Vid det första rådgivningstillfället sätter sig rådgivaren ned med kunden i lugn och ro och går 
igenom all information som lagarna kring finansiell rådgivning kräver så som familj, 
inkomster, skulder, placeringar, mål, riskattityd, placeringshorisont med mera. Ytterligare 
information som den enskilde rådgivaren anser lämplig samlas även in. Målet är enligt 
respondenten att få en helhetsbild av kunden framför sig ”Det viktiga är att utröna vad man 
har för någon människa på andra sidan och det är ju där kvalitén på råden ligger”. Efter att 
rådgivaren har skapat en bild av kunden och dess mål samt förutsättningar, diskuteras utifrån 
detta lämpliga investeringsalternativ och vilken fördelning på olika instrument som kunden 
bör ha. En ny kund behöver oftast två rådgivningstillfällen. Ett inledande då information 
samlas in och en diskussion förs med kunden. Efter det ges kunden andrum och rådgivaren 
återkommer vid ett andra möte med ett placeringsförslag. När rådgivaren och kunden har 
kommit fram till ett investeringsbeslut så får kunden ut ett dokument över detta, dokumentet 
skickas även till denne via elektronisk post. 
 

5.1.3 Risk och riskprofilering  
Dokumentation om kunden och dennes riskprofil förs in i ett av banken, med hjälp av 
Swedsec, framtaget dataprogram. Denna dokumentation innehåller de krav som lagen ställer 
samt bankens tolkning av vad som bör vara med. Programmet innehåller ett antal 
standardiserade frågor men lämnar även utrymme för fritext där rådgivaren kan anteckna 
ytterligare information om kunden. Det är upp till var och en av rådgivarna att, utöver de 
standardiserade frågorna, ställa ytterligare riskprofileringsfrågor. Dokumentationen om 
kunden och dennes riskprofil uppdateras löpande vid behov. Respondenten menar att det är 

E
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svårt att försäkra sig om att riskprofilen för kunden är helt korrekt och att detta ofta beror på 
hur stressad eller frånvarande kunden är vid det första mötet. 
 
Respondenten förklarar även att det är svårt som rådgivare att förklara risk för kunder. ”Risk 
för en kund är alltid negativt, medan risk för en placeringsrådgivare och risk för en ekonom 
är ofta, ja det väger man in positiva argument i, ja, har du ingen risk kan det ju inte gå riktigt 
bra heller. Du får ju vad du betalar för”. Respondenten förklarar risker i termer av 
svängningar i värde på tillgångar samt jämför olika alternativ för att visa på olika risker. På 
frågan om hur de försäkrar att kunden har förstått riskerna kopplade till olika 
investeringsalternativ säger den intervjuade att det är svårt att försäkra sig om detta. 
Kontrollfrågor ställs genom en passandebedömning och i övriga fall där rådgivaren känner att 
de behövs, men att det trots detta fortfarande är svårt att garantera att kunden har förstått. 
 

5.1.4 Framtagning av placeringsförslag 
Bankens dataprogram tar fram ett förslag till en investeringsportfölj anpassad till kunden som 
baseras på frågor om tidshorisont, kunskap och erfarenhet. Dataprogrammet tar fram 
rekommenderad fördelning mellan räntebärande instrument, svenska- och utländska aktier 
samt vidare specifika placeringsförslag på ett antal fonder men även andra produkter så som 
aktieindexobligationer. Rådgivaren kan även ge egna rekommendationer. Ett eller ett fåtal 
investeringsförslag presenteras sedan för kunden. Respondenten framhäver att om en 
rådgivare ger för många valmöjligheter blir kunden förvirrad och placeringen genomförts då 
kanske inte. En bra rådgivare skall kunna läsa kunden så pass bra att det endast är nödvändigt 
att presentera ett förslag.  
 

5.1.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
På frågan om hur lagen om finansiell rådgivning och lagen om värdepappersmarknaden har 
påverkat bankens sätt att framarbeta riskprofiler, svarar respondenten att det har inneburit 
förändringar. Fler avstämningslistor för att verkligen försäkra sig om att alla områden täcks av 
alla rådgivare har införts sedan de nya lagarna trädde i kraft. Informationsblad och 
passandebedömningar är även nya för banken. Att ge ut dokumentationen till kunden efter 
varje rådgivningstillfälle är även en ny rutin för rådgivarna på banken då detta sällan 
utlämnades tidigare. Lagen om finansiell rådgivning kräver även att alla som arbetar med 
finansiell rådgivning skall ha genomgått ett kunskapstest och på banken är två medarbetare 
licensierade rådgivare via Swedsec. Övriga medarbetare har en intern grundläggande 
certifiering för enklare rådgivning. 
 

5.1.6 Kundrelationer  
Bank A strävar efter att skapa långsiktiga relationer till sina kunder. Hur kontakten till kunden 
ser ut är enligt respondenten dock mycket olika och beror på kundens eget initiativ att ta 
kontakt med banken och sin rådgivare. ”Det är viktigt att man är tydlig och rak mot kunden, 
så att kunden inte förväntar sig att man ska höra av sig och följa upp placeringen tätare än 
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man egentligen gör.” Kontakten beror även på vilken typ av placering kunden investerar i. 
Enligt respondenten finns det en fördel med placeringar med en bestämd löptid, så som 
aktieindexobligationer, då hör rådgivaren av sig när löptiden gått ut och diskuterar fortsatta 
placeringsalternativ. För placeringar utan bestämd löptid blir det dock svårare att hålla en 
löpande kundkontakt och respondenten tror även att det är där många kunder känner sig 
besvikna i rådgivningen. Respondenten förklarar vidare att det är kundens ansvar att höra av 
sig till sin rådgivare när kundens placeringshorisont eller förutsättningar har förändrats. 
Banken strävar efter att varje kund skall ha kontakt med samma rådgivare. Även om 
kontakten med kunderna varierar stort, har banken mer kommunikation med de kunder som 
gör många placeringar. För att ge ett ökat mervärde är den personliga kontakten viktig, 
helkunder som har alla sina tillgångar samlade hos banken får även bättre priser. 
Respondenten förklarar att rådgivare även ibland arrangerar olika aktiviteter för sina närmaste 
kunder.  
  
Respondenten menar att det är viktigt att kunden är delaktig i beslutsfattandet om 
placeringsalternativ i den mån att kunden, till exempel, kan välja marknad att investera i. 
Rådgivningen bör innehålla en dialog mellan kund och rådgivare men att förvänta sig att alla 
kunder skall vara med och besluta i detalj, är för mycket att kräva, däremot är det alltid 
önskvärt att kunden är delaktig. Det är viktigare att ha en relation till kunden då denne 
investerar i mer komplexa produkter främst för att rådgivaren då känner kunden så pass väl att 
denne kan avgöra om kunden har tillräckligt med kunskap om produkten för att göra 
investeringar i den. Enklare produkter är lättare att förstå sig på, varvid en nära relation inte är 
av samma vikt. På frågan om hur viktigt det är att utbilda sina kunder svarar respondenten att 
det är av stor betydelse. Om en kund känner till för och nackdelar med produkter så kan de 
lättare acceptera investeringens utvecklig vid så väl upp- som nedgång. 
 

5.1.7 Rådgivningsförhållanden 
Avgifterna hos banken ser mycket olika ut. Banken tar ingen avgift för själva rådgivningen 
utan bara för de produkter som säljs. De anställda får inga provisioner och respondenten tror 
att detta beror på att banken strävar efter långsiktiga relationer. På frågan om hur 
respondenten skulle definiera begreppet oberoende svarar denne att det är svårt att definiera, 
men att det inte finns någon oberoende på marknaden. När det gäller skillnad mellan 
rådgivning och försäljning säger respondenten att banken har behovsstyrd försäljning, 
rådgivning erbjuds inom produkterna men i grunden är det försäljning med kundens behov i 
fokus. 
 

5.2 Bank B  

5.2.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för Bank B är baserad på en intervju med en respondent från 
banken som genomfördes 2008-04-16 samt bankens dokument kring riskprofilering. Banken 
har tre huvudsakliga kundgrupper; vanliga kunder, förmånskunder samt ”private banking”- 
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kunder. Har en kund alla sina lån och sitt sparande i banken blir denne automatiskt 
förmånskund. Vanliga kunder och förmånskunder har oftast inte en förmögenhet som 
överstiger två till tre miljoner. 
 

5.2.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Banken tar oftast initiativet till rådgivningen genom att de kontaktar sina befintliga kunder 
och erbjuder dem att komma in och diskutera olika placeringsalternativ och få rådgivning. 
Innan rådgivningstillfället, förbereder rådgivaren sina kunder på vad som kommer att 
diskuteras samt vilken information och dokument kunden skall ta med. Under mötet samlar 
rådgivaren in all information om kunden, ställer frågor om risk och kommer sedan fram till ett 
investeringsförslag. All information om kunden dokumenteras i bankens datasystem och 
kunden får en kopia på denna dokumentation med sig hem efter rådgivningstillfället. 
 

5.2.3 Risk och riskprofilering  
För att skapa en bild av kunden samlar rådgivaren in information enligt ett standardiserat 
frågeformulär. Detta formulär berör det som lagen kräver att rådgivaren skall dokumentera, 
sedan är det upp till varje enskild rådgivare att ställa ytterligare frågor för att skapa en så god 
bild som möjligt av kunden. Respondenten förklarar vidare att det är viktigt att föra en dialog 
med kunden och lyssna på dennes önskemål. Hur frekvent uppdatering av kundens riskprofil 
sker beror på hur ofta rådgivaren träffar kunden, detta sker i snitt en gång vart annat år.  
 
På frågan om hur risker förklaras för kunderna svarar respondenten att risker vanligtvis 
beskrivs genom att se till historisk utveckling. Respondenten visar hur olika produkter har 
svängt i värde genom historien och visar på bästa scenario respektive värsta scenario. Det är 
svårt att helt säkerställa att kunden förstår de risker som är kopplade till varje produkt. 
Rådgivaren bör, då osäkerhet finns om kunden verkligen förstod de risker som beskrevs, ringa 
upp kunden dagen efter och kontrollera att kunden verkligen vill göra den placering som 
diskuterats. För mer avancerade placeringar görs även en passandebedömning. 
 

5.2.4 Framtagning av placeringsförslag 
Utifrån svaren på de standardiserade frågorna tar bankens datasystem fram ett placeringsråd, 
det vill säga ett förslag på fördelning mellan till exempel räntebärande papper och aktier. 
Datasystemet tar inte alltid fram det bäst lämpade förslaget för kunden och då är det upp till 
rådgivaren att göra ändringar i placeringsråden. När ändringar görs måste detta dock föras in i 
systemet med en motivation till varför programmets placeringsråd frångicks.  
 

5.2.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
Lagarna om finansiell rådgivning har förändrat sättet att utarbeta riskprofiler på ganska 
drastiskt för bank B. Respondenten förklarar att det idag dokumenteras mycket mer om 
kunden. Även att ge ut dokumentationen till kunden efter rådgivningen är nytt hos banken. 
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”Tidigare dokumenterade man ju knappt, man skrev att kunden valde det och det. Nu är det 
mer att det måste vara mer, ja, noga.” Lagen kräver att alla som arbetar med finansiell 
rådgivning skall ha genomgått ett kunskapstest, på banken är alla anställda personliga 
bankmän licensierade via Swedsec. Det finns även en lägre certifiering internt inom banken. 
 

5.2.6 Kundrelationer 
Respondenten beskriver kontakten till kunderna som mycket personlig, men kommenterar att 
rådgivaren måste anpassa sig efter vilken typ av relation som kunden vill ha. Vissa kunder vill 
ha en mer formell relation medan andra en mer personlig. Hur ofta rådgivaren träffar 
kunderna beror på deras initiativ. Vissa kunder kommer in för rådgivning ungefär vart fjärde 
år, dessa kunder bryr sig ofta inte om sina placeringar. Andra kunder träffar sin rådgivare upp 
till var tredje månad, men med de flesta kunderna sker kontakten årligen. Alla förmånskunder 
har en personlig bankman, det vill säga, samma rådgivare har kontakten med samma kunder. 
Varje rådgivare har cirka 800 kunder att ansvara för.  
 
Respondenten förklarar att banken genom den personliga relationen och god förberedelse kan 
skapa ett mervärde för kunden. Att identifiera behov som kunden kanske inte uppmärksammat 
själv är en viktig del av detta. Banken har som tidigare nämnts olika kundgrupper. 
Förmånskunder har rabatterade priser på kort och bankärenden, de får även en personlig 
bankman. Kunderna inom ”private banking”-verksamheten erbjuds ytterligare förmåner. 
Syftet med denna indelning är att identifiera vad olika kunder behöver och på så sätt hålla 
dem kvar hos banken. 
 
På frågan om hur viktigt det är att kunden är delaktig i beslutsfattandet av placeringen svarar 
respondenten att det är viktigt, och förklarar vidare att det är kunden som skall känna vad 
denne vill göra. Det är rådgivarens jobb att säga vad som skulle passa bra, men i slutet är det 
kunden som måste bestämma. Respondenten tror att vikten av en relation till kunden är 
mindre om kunden vill investera i enklare produkter, då dessa kräver mindre förklaring och 
förståelse. När en kund vill investera i mer komplexa produkter är det dock viktigare att det 
finns en relation så att rådgivaren känner kunden så väl att denne vet att kunden är införstådd i 
vad produkten innebär.  
 
När det gäller utbildning av sina kunder säger respondenten att den största fördelen med 
utbildning är att kunden då vet vad denne väljer och är införstådd i vad det betyder och vilka 
möjliga utfall som kan aktualiseras. Utbildning av kunderna i de finansiella instrumenten sker 
löpande under de personliga mötena, men även under kundträffar. Vill kunden ha ytterligare 
information har banken utformade informationsblad om olika investeringsalternativ. 
 

5.2.7 Rådgivningsförhållanden  
Avgifterna på bank B har olika struktur för olika produkter. Banken tar ingen avgift för själva 
rådgivningen utan för de produkter som kunden väljer att investera i. De anställda på banken 
får ingen provision på försäljningen. På frågan om hur respondenten skulle definiera 
begreppet oberoende svarar denne: ”Företag som kan erbjuda produkter från olika 
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leverantörer”. När skillnader mellan försäljning och rådgivning diskuteras säger respondenten 
att kundmöten i kassatjänst, som mer går ut på att kunden lägger en beställning, ses som 
försäljning då ingen rådgivning ges. Så fort en kund sitter ned med en personlig bankman och 
diskuterar personens ekonomi menar respondenten att det handlar om rådgivning. 
 

5.3 Bank C  

5.3.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för Bank C är baserad på en intervju med en respondent från 
banken som genomfördes 2008-04-18 samt bankens dokument kring intervjuunderlag och 
finansiell rapport över kunden. Banken jobbar med tre olika skikt av rådgivning. De benämns 
inom banken som privatrådgivning, kapitalrådgivning samt ”private banking”. Respondenten 
arbetar inom kapitalrådgivningsenheten, vilkas kunder har en förmögenhet på en miljon och 
uppåt.  
 

5.3.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Strukturen för rådgivningen är ungefär densamma inom de olika kundskikten. Det som skiljer 
dem åt är att olika mycket information samlas in. Första mötet börjar med att rådgivaren 
tillsammans med kunden går igenom viktig information om kunden samt att en riskprofil 
görs. Vid ett andra möte diskuteras sedan olika alternativ och ett beslut fattas om vilken 
placering som skall göras. All information dokumenteras i programmet och efter varje 
rådgivningstillfälle får kunden ut en finansiell rapport där all kundinformation och 
placeringsval finns med. Efter varje rådgivningstillfälle skriver rådgivaren dessutom ett brev 
till kunden som sammanfattar vad de tillsammans har kommit fram till under rådgivningen. 
Även planering inför framtiden dokumenteras i detta brev.  
 

5.3.3 Risk och riskprofilering 
Dokumentationen som görs vid en riskprofil för kapitalrådgivning innehåller den information 
som lagen kräver samt ytterligare frågor. Frågorna i riskprofilen är utförliga och behandlar 
olika aspekter av kundens inställning och erfarenhet av risktagande. Intervjuunderlaget 
innehåller drygt tio frågor som ger kunden olika scenarion att ta ställning till. Uppdatering av 
riskprofilen sker ungefär var annat år. För rådgivning på vanlig kundnivå sker uppdatering på 
kundens initiativ. Men vid varje möte hör rådgivaren med kunden om det är något som 
förändrats och därmed borde uppdateras i riskprofilen.  
 
För att förklara risk för kunderna menar respondenten att en rådgivare kan prata i termer om 
historiska tillbakablickar. Rådgivaren visar på medelavkastningen för till exempel fonden, 
men även de bästa respektive de sämsta åren för fonden. Respondenten anser att det är svårt 
att prata med kunden i form av standardavvikelser. Det är svårt att försäkra sig om att kunden 
har förstått risken. Om rådgivaren känner att personen inte har förstått komplexa instrument 
så som optioner ska rådgivaren inte heller rekommendera dessa. Respondenten förklarar även 
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att banken nyligen har introducerat ett kontrollsystem för risk i ett så kallad produktcertifikat. 
Här får kunden intyga om att de har förstått risker med olika instrument. Har kunden förstått 
instrumentet har de även förstått riskerna.  
 

5.3.4 Framtagning av placeringsförslag 
Utifrån den riskprofil som görs av kunden lägger bankens dataprogram fram ett förslag som 
beskriver hur placeringarna ska fördelas, i räntebärande instrument samt svenska och 
utländska aktier. Portföljen som föreslås jämförs sedan med kundens redan befintlig portfölj 
för att se om något bör ändras. Respondenten förklarar att rådgivaren kan ändra 
rekommendationerna som kommer från dataprogrammet om denne anser att det är lämpligt. 
Om aktiemarknaden stiger kanske kunden vill placera mer i aktier, men om aktiemarknaden 
sjunker är det möjligt att kunden vill placera mer i räntebärande instrument.   
 

5.3.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
Förändringar har skett inom bank C sedan de nya lagarna trädde i kraft. Främst genom att 
banken har introducerat produktfrågor till kunden, mer dokumentation och en ny handelsplan 
har införs. Respondenten menar dock att banken redan innan låg på en hög nivå. Alla som 
jobbar med kapital- och privatrådgivning på banken har en Swedseclicenciering.  
 

5.3.6 Kundrelationer 
Respondenten tycker att banken har en bra relation med sina kunder. Alla kunder hos 
kapitalrådgivningen har en egen kontaktperson. Rådgivarna jobbar även som ett team då det 
alltid skall vara möjligt för kunden att få kontakt med någon av rådgivarna. Målet är här att 
rådgivarna skall träffa sina kunder minst en gång per år samt att ha extra telefonmöten. Dock 
är det enligt respondenten upp till kunden hur ofta kontakten sker. ”Vi försöker anpassa 
tjänsten till kundens önskemål, tycker kunden att det räcker med en gång var annat år så är 
det ju ok för vår del, vill kunden komma in tio gånger per år så fixar vi det också.” Vid 
privatrådgivningen är det upp till kunden att ta kontakt med banken. Här har kunden ingen 
personlig rådgivare. Kontakten ser även olika ut för alla kunder. Vissa kunder vill ha mer eller 
mindre kontakt med sin rådgivare men självklart spelar personliga faktorer in så som ålder 
och personkemi. Vid frågan om det behövs en tätare relation med en kund om produkterna är 
mer komplexa menar respondenten att det är viktigt med en bra relation för att lättare veta om 
kunden har förstått olika placeringsalternativ. Om kunden däremot har kunskap om de olika 
placeringarna så spelar relationen mindre roll anser respondenten. Respondenten anser att det 
är viktigt att kunden är delaktig i beslutsfattandet av placeringar, detta för att rådgivaren ska 
kunna skydda sig själv genom att kunden tar mer ansvar. Det är därför även viktigt att utbilda 
sina kunder. Respondenten ser det som en del av tjänsten att få kunderna att förstå hur det 
fungerar.   
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För att skapa ett mervärde för kunden försöker banken ha en organisation som kan stå upp för 
kundens önskemål. Rådgivarna ska ha goda kunskaper inom de olika placeringarna, och även 
att det ska vara god tillgänglighet på rådgivarna. Banken tillhandahåller även en bra 
analysavdelning där kunderna enkelt kan ta del av analyserna. Dessutom anordnas kundträffar 
som både består av sociala arrangemang men även där banken informerar om hur marknaden 
går.  
 
Som tidigare nämnts har banken delat upp sin verksamhet efter olika förmånskunder och 
syftet med detta är att det ska möta kundens behov. Förmögna kunder är mer intresserade av 
att få råd inom olika placeringar och ska därför ha en enhet som passar deras behov. Andra 
kunder inom banken har andra behov.   
 

5.3.7 Rådgivningsförhållanden 
Avgifterna som banken tar ut för sin kapitalrådgivningstjänst ser olika ut beroende på 
placering, men i grunden är det en procentsats på grundkapitalet i förvaltningsavgift. För 
privatrådgivningen tas ingen avgift utan kunden betalar för de produkter denne väljer att 
investera i. Banken har ingen egentlig provision på sin försäljning men däremot belönas 
rådgivaren och avdelningen i form av bonus om banken når sina mål. När vi bad respondenten 
att definiera ordet oberoende menar denne att detta är när rådgivaren inte har några incitament 
för att välja någon specifik produkt utan enbart ser till historisk data för instrumentet. 
Respondentens syn på skillnaden mellan försäljning och rådgivning är att det ska framgå när 
det är försäljning. Detta är en känslig fråga då det förekommer mycket säljtävlingar inom 
bankbranschen numera, men däremot kan det även nämnas att ju högre upp i tjänstenivån 
kunden kommer, desto mer rådgivning blir det och mindre försäljning.  
 

5.4 Bank D 

5.4.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för bank D är baserad på en intervju med en respondent från 
banken som genomfördes 2008-04-22. Respondenten förklarar att banken har en bred skara av 
kunder med olika stora belopp att placera. 
 

5.4.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Banken kontaktar sina kunder via telefonbokning och rådgivaren väljer själv ut vilka kunder 
som skall kontaktas vid olika perioder. Vissa kunder tar även kontakt med rådgivaren själv. 
Kunden kommer sedan in för ett rådgivningsmöte och rådgivaren samlar in all information 
om kunden, om denne är aktiv eller passiv, placeringshorisont, riskprofil med mera. 
Rådgivaren presenterar sedan ett placeringsförslag för kunden utefter dennes svar på de olika 
frågorna. All dokumentation sker via bankens dataprogram och kunden får sedan denna 
information med sig som en utskrift efter rådgivningstillfället.  
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5.4.3 Risk och riskprofilering 
Banken samlar in all dokumentation som krävs enligt lag från kunden. Alla frågor är 
standardiserade och cirka fem behandlar riskprofil. Riskprofilen uppdateras löpande vid varje 
rådgivningstillfälle men det är svårt att alltid garantera att profilen stämmer. Rådgivaren får 
lita på att kunden ger rätt information och ser rådgivaren att kunden reagerar starkt vid en 
eventuell nedgång så får riskprofilen förfinas.  
 
På frågan om hur respondenten förklarar risk för sina kunder svara denne att det är lättast att 
prata i form av fluktuationer. Rådgivaren kan visa på historisk data och hur mycket det kan 
svänga i framtiden. Respondenten säger även att det är svårt att försäkra sig helt att kunden är 
införstådd i de risker olika placeringar innebär och att det därför gäller att rådgivaren håller 
samtalet på en grundläggande nivå så att kunden verkligen förstår. För investering i mer 
avancerade produkter görs även en passandebedömning. 
 

5.4.4 Framtagning av placeringsförslag 
Bankens dataprogram, utefter information om kunden och dennes svar på de olika frågorna, 
tar fram ett placeringsförslag. Detta placeringsförslag ger kunden en rekommenderad 
fördelning mellan, räntebärande papper, aktier, alternativa placeringar och kontoplaceringar. 
Rådgivaren får även upp en lista på rekommenderade marknader och specifika fondalternativ. 
Om rådgivaren skall frångå dessa rekommendationer skall detta vara på kundens begäran och 
dokumenteras i dataprogrammet med en motivation.  
 

5.4.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
Lagarna kring finansiell rådgivning har förändrat mycket i hur banken arbetar. ”Det blev ett 
helt annat jobb när det här rådgivningsstödet som vi kallar det kom in i gamet” De stora 
förändringarna ligger i utvecklingen av datasystemet. Mer information om kunden 
dokumenteras idag, det är viktigare som rådgivare att hålla sig till de rekommendationer 
programmet lägger fram, rådgivarna har riktlinjer att gå efter och skall följa dessa. Alla 
anställda som arbetar med rådgivning har en rådgivarlicensiering, som gjordes inom banken 
men granskades av en extern konsult. Banken har även interna certifieringar. 
 

5.4.6 Kundrelationer 
Respondenten säger att målet är att ha kontakt med alla kunder en gång per år, men säger att 
detta inte alltid är fallet. Det beror mycket på huruvida kunden vill komma in för rådgivning 
eller inte. Respondenten är ansvarig för cirka 1300 kunder. Respondenten förklarar även att 
denne för att hinna med alla kunder använder telefonkontakt, då det är möjligt, i de mindre 
komplicerade rådgivningsärendena. Kontakten ser dock olika ut med olika kunder. Med de 
kunder som är aktiva placerare eller de som är mer värdefulla för banken sker kontakten 
tätare, vissa kunder kommer in var tredje månad för rådgivning. Tanken är att varje kund skall 
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ha kontakten med samma rådgivare men när personal slutar eller blir nyanställda så 
omfördelas kundstocken.  
 
Rådgivarna agerar proaktivt för att ge sina kunder ett större mervärde, det vill säga identifierar 
behov som kunden kanske själv inte vet att denne har. Banken anordnar även kundträffar för 
de kunder som är mer värdefulla för banken. Banken arbetar efter TOP, tillgänglig, 
okomplicerad och proaktiv. Banken delar in sina kunder i olika nivåer efter kapital, inkomst, 
lån i banken med mera, och erbjuder även en ”private banking”-tjänst. Syftet med att ha en 
förmånsindelning är att bra kunder skall belönas.  
 
På frågan om hur viktigt det är att kunden är delaktig i beslutsfattandet svarar respondenten att 
placeringen skall kännas bra för kunden, men att de flesta kunder är passiva och väljer de 
alternativ som rådgivaren presenterar. Respondenten menar att det kanske är viktigare att ha 
en relation till kunder som placerar i mer komplexa produkter än enkla, då dessa kunder ofta 
behöver mer uppföljning. Respondenten förklara dock att de är upp till kunden att höra av sig 
för denna uppföljning. När det gäller att utbilda sina kunder förklarar respondenten att många 
kunder är passiva och vill inte ha en allt för ingående förklaring i vad olika alternativ innebär. 
Det är upp till rådgivaren att informera om produkterna på ett så grundläggande sätt att 
kunderna förstår helheten.  
 

5.4.7 Rådgivningsförhållanden 
Avgifterna inom banken ser mycket olika ut, men banken tar ingen avgift för själva 
rådgivningen utan för de produkter som kunden sedan väljer att placera i. De anställda på 
banken har ingen provision. På frågan om hur respondenten skulle definiera begreppet 
oberoende svara denne att det är en rådgivare som bara ser till kunden, inte till sin egen 
lönsamhet. När det gäller skiljelinjen mellan rådgivning och försäljning säger respondenten 
att det är mer säljtänk för tjänster så som internetbanken, telefonbanken och pensioner. 
Rådgivning innebär mindre försäljning men banken har mål på hur stora volymer de skall 
placera. Respondenten betonar dock att rådgivaren har ett ansvar över kundens placeringar 
och att denne därför inte skall placera utefter bankens volymmål utan efter kundens behov. 

5.5  Oberoende Företag A  

5.5.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för oberoende företag A är baserad på en intervju med en 
respondent från företaget som genomfördes 2008-04-10 samt företagets dokument kring 
rådgivningsprocess och riskprofilering. Företagets privatkunder är förmögna personer med ett 
kapital över fem miljoner.   
 

5.5.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Företagets rådgivningsprocess följer olika steg. Det första mötet som rådgivaren har med 
kunden är mer formellt där rådgivaren presenterar sig själv och företaget. Det är först vid det 
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andra mötet som rådgivaren samlar in information om kunden och bedömning av riskprofil 
görs. De frågor som ställs av rådgivaren behandlar den information som lagen kräver samt 
ytterligare frågor för att få en bredare bild av kunden. Frågeformuläret består av cirka 20 
frågor och tar upp uppgifter som är viktiga för rådgivaren att veta. ”Börjar med adress, 
personnummer och namn och slutar med vad vi egentligen tror att det är för typ av kund och 
vilka produkter som kan passa.” Rådgivaren frågar om kundens ålder för att bedöma lämplig 
tidshorisont. Därefter ska rådgivaren få en övergripande bild över kundens finansiella 
situation. Utifrån de behov som framkommer ifrån denna insamling skapar rådgivaren en 
finansiell plan för kunden och ser till vilka finansiella lösningar som kan tänkas passa kunden. 
All information dokumenteras i företagets datasystem och kunden får även ta del av denna 
dokumentation. 
 

5.5.3 Risk och riskprofilering 
Utifrån de frågor som ställs till kunden kan en riskprofil skapas. Rådgivaren försöker få en 
helhetsbild så långt det går av kunden. Detta görs genom att rådgivaren försöker ”förfina” 
frågorna.”Hur mycket av det egna kapitalet är du beredd att förlora, det är den viktigaste 
frågan.”Men samtidigt får rådgivaren inte ställa för många frågor bara för att få riskprofilen 
statistiskt rätt, detta kan göra att kunden till slut blir uttråkad. För att få fram en så bra 
riskprofil som möjligt har företaget i framställningen av sina dokument tagit hjälp av 
vetenskapliga råd och psykologer. Detta då riskprofilframställningen mycket handlar om hur 
kunden tänker. Riskprofilen uppdateras löpande med den information som rådgivaren anser 
vara viktig. Varje samtal som förs med kunden dokumenteras. Uppdatering sker även när 
avtal eller kundens behov förändras. Rådgivaren lär dessutom känna sina kunder väl med 
tiden och vet hur kunden ställer sig till risk. Att kunna förklara risk för sina kunder är en 
viktig fråga. Respondenten berättar att sex av tio personer inte vet hur standardavvikelse 
fungerar vid risk av aktier. Därför förklarar rådgivaren i termer av förlust: ”Börjar alltid med 
maxförlust, hur mycket kan du tänka dig att förlora”.  
 

5.5.4 Framtagning av placeringsförslag 
Efter att riskprofilen är framställd placeras kunden på en scoringlista och utifrån detta väljs 
vilka placeringar som ska rekommenderas. Kunden kan välja att placera i företagets portföljer 
och då lämna ifrån sig ansvaret helt, detta kallas diskretionär förvaltning6. För företaget, 
menar respondenten, är det lättare om kunden väljer deras portföljer där kontroller sker 
kontinuerligt. I de fall kunden väljer rådgivande förvaltning och en individuell portfölj skapas, 
måste rådgivaren se till vilken riskprofil kunden har i alla investeringar. I dessa fall sker en 
djupare och tätare dialog med kunden då ansvaret blir högre. Företaget har fyra typer av 
portföljer som erbjuds, utifrån scoringen hamnar kunderna oftast i en av dessa kategorier.  
 

                                                 
6 Kapitalet förvaltas i en av företagna framtagna portföljer, diskretionär förvaltning betyder även en 
överlåtelsefullmakt och beslutsrätten över hur kapitalet skall placeras övergår till företaget. 
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5.5.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
Respondenten säger att allt har blivit mer formaliserat sedan de nya lagarna trädde i kraft, 
men att företaget redan innan varit duktiga på detta område (ställa rätt frågor och 
dokumentera) då deras specifika kundsegment krävt det. Enligt lagarna måste alla rådgivare 
göra ett kunskapstest och på företaget har testet skett via en extern konsult som gett 
rådgivarna en Swedseclicensiering.   
 

5.5.6 Kundrelationer  
Företaget har olika kontakt med olika kunder beroende på vilket avtal de tecknar. Vanligast 
för diskretionär förvaltning är att rådgivaren träffar kunden tre till fyra gånger per år, men 
önskar kunden ha tätare träffar går detta bra. För rådgivande förvaltning sker kontakten tätare. 
Varje kund har en personlig rådgivare de kan vända sig till. Ibland kan rådgivarna ingå i 
microteam, detta för att det alltid ska finnas någon som vet vem kunden är och kan ha kontakt 
när den andre rådgivaren inte är tillgänglig. ”Så att kunden ska känna att det är family 
office”.  
 
Företaget skapar mervärde för kunderna genom att ha rätt person på rätt plats. Företaget 
anordnar även aktiviteter av olika slag, exempelvis bjuder företaget in någon av marknadens 
bästa förvaltare till en gästföreläsning för kunderna. Företaget har inga förmånskunder men 
däremot kan lösningarna se olika ut beroende på investeringsbelopp, detta på grund av 
lagstiftningar, skatter med mera.  
 
Respondenten ser det inte som viktigare att ha en djupare relation vid mer komplexa 
produkter. Alla kunder är uppvaktade på marknaden och därför är det viktigt för företaget att 
ha god relation med alla sina kunder. När det gäller delaktighet i beslutsfattandet säger 
respondenten att det för rådgivaren är enklare om kunden lämnar över ansvaret. När kunden 
bestämmer själv blir det oftast inte lika bra. Men gäller det ren aktiehandel är det en fördel att 
kunden är delaktig i beslutsfattandet.  
 
Respondenten menar att det är viktigt att utbilda sina kunder. ”Målet är att de sitter med 
samma kunskap som oss.” Detta för att rådgivaren inte ska lägga fram en lösning som kunden 
inte förstår. Kan rådgivaren identifiera en utbildningslucka är det viktigt att fylla denna. 
Däremot har företaget inget eget utformat material som beskriver hur olika placeringar 
fungerar och riskerna kopplade till dem. De uppmanar dock sina kunder att sätta sig in i 
informationen på egen hand. Respondenten menar även att rådgivarna, under årens gång 
utbildar sina kunder muntligt.  
   

5.5.7 Rådgivningsförhållanden 
Rådgivaren väljer ut sina leverantörer efter kriterier så som avkastning, riskkontroll och 
värderingar. Företaget tar ingen avgift för själva rådgivningstillfället utan har 
förvaltningsavgifter som är en procentsats på det underliggande kapitalet.  Rådgivaren får del 
av vinsten som denne, genom sin kundstock, har dragit in till företaget.  
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Vid frågan om hur respondenten ser på begreppet oberoende svarade denne: ”vi har inget 
tvång på oss att sälja några av våra egna produkter” (företaget har egna fonder). Dessutom 
menar han att försäljning är när kunden inte har förstått, medan rådgivning är när kunden har 
gett sin acceptans till köpet och vet vad denne får. Respondenten menar även att försäljning 
och rådgivning kan gå hand i hand.     
 

5.6 Oberoende Företag B  

5.6.1 Allmänt  
Innehållet i empiriavsnittet för oberoende företag B är baserad på en intervju med en 
respondent från företaget som genomfördes 2008-04-11 samt företagets dokument kring 
kundinformation och riskprofilering. Företaget har kunder av olika placeringsbelopp.  
 

5.6.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Processen börjar med att företaget ringer via sitt ”call center” till potentiella kunder och bokar 
upp kundmöten. Företaget bjuder in till seminarium där rådgivarna presenterar företaget och 
berättar hur de kan hjälpa framtida kunder. För dem som därefter är intresserade av att göra 
investeringar bokas ett personligt möte in där den riktiga rådgivningen sker. På det första 
mötet går rådgivaren igenom kundens förutsättningar, riskprofil och nuvarande investeringar 
för att se om det finns något som företaget kan förbättra. Dokumentationen sker genom ett 
dokument som rådgivare och kund tillsammans går igenom. Frågorna i formuläret är 
anpassade efter den information som lagen kräver. Sedan är det, enligt respondenten upp till 
varje rådgivare att bredda sin förståelse för kunden. Vid ett andra möte diskuteras sedan 
rekommendationerna och kunden fattar ett beslut om investeringen. Alla kunder får efter 
rådgivningstillfället en kopia av dokumentationen.     
 

5.6.3 Risk och riskprofilering 
Vid det första mötet görs en riskprofil av kunden. Respondenten anser att företaget har goda 
riktlinjer på riskprofilsdokumentet, då det utformats med hjälp av jurister och menar att detta 
gör att kundprofilen oftast blir korrekt. Dock, säger respondenten, kan rådgivaren aldrig 
försäkra sig helt om att kunden ger rätt information. För att få kunden att förstå vilka risker 
denne tar med sin placering, frågar rådgivaren kunden om hur mycket de är beredda att 
förlora då detta är lättare för kunden att förstå än termer som standardavvikelse. 
Respondenten tycker att det är viktigt att kunden har förståelse för investeringen men anser 
inte att kunden behöver veta i detalj hur det fungerar. Respondenten menar även att det är 
svårt att försäkra sig helt om att kunden har förstått riskerna kopplade till olika investeringar. 
Ett senare möte bokas alltid in för att se om några förändringar bör göras. 
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5.6.4 Framtagning av placeringsförslag 
Vid val av placeringar utgår rådgivaren från kundens riskprofil och i samförstånd med kunden 
väljs investeringsalternativ. Rådgivaren jobbar fram enskilda lösningar till alla sina kunder. 
Alla kunder har minst en årlig kontakt med sin rådgivare och har förutsättningarna förändrats 
för kunden uppdateras riskprofilen. 
 

5.6.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
De nya lagarna har inte förändrats företagets sätt att arbeta. Redan innan lagarna trädde i kraft 
var dokumentationen bra. Kunskapstest hos rådgivare, som lagen kräver, har på företaget 
genomförts av en extern konsult.  
 

5.6.6 Kundrelationer 
Respondenten beskriver att företaget har olika kategorier på hur ofta de ska träffa sina kunder. 
Kontakten sker från en gång per år upp till fyra gånger per år, ytterligare kontakt är möjlig om 
kunden önskar. Oftast sker kontakten via personliga möten men ibland även genom 
telefonmöten om kontakten sker många gånger per år. Varje kund har kontakt en personlig 
rådgivare. Respondenten anser vidare även att det är viktigare att ha en relation till kunden för 
mer komplex produkten är: ”Då är det viktigare att få kunden att verkligen vara med på vad 
som händer (…) har du en räntefond liksom är det inte så mycket att följa upp, den ligger där 
och tickar med sin procent.”  
 
Företaget skapar mervärde genom att ha en bra kontakt med kunden samt att de har en 
rådgivare som de kan ringa när som helst. Respondenten menar att kontakten är något som 
många kunder inte känner att de får från andra. ”Vi har ju tätare kontakt kanske och det tror 
jag att många kunder uppskattar”.  
 
Rådgivaren anser att det är viktigt att kunden är med i beslutsfattandet: ”Man ska akta sig för 
att det trycks på kundernas investeringar, för då blir det inge bra i längden.” Respondenten 
menar att två möten därför är nödvändigt, för att låta kunden få tid att tänka igenom sitt 
beslut. Företaget ger ingen speciell utbildning till sina kunder, förutom den information som 
ges på mötena. Men respondenten förklarar att det är lättare om kunden förstår de olika 
placeringsalternativen och säger även att de personliga mötena fungerar som en form av 
utbildning där rådgivaren går igenom hur olika placeringar fungerar. 
 

5.6.7 Rådgivningsförhållanden 
Företaget har flera samarbetspartners och letar ständigt efter nya leverantörer. För att välja 
leverantörer till kundens portfölj ser rådgivaren till dess historik och framtidsutsikter. 
Respondenten förklarar att företaget inte tar några avgifter för sin rådgivning, men att de i sin 
tur får betalt som del av leverantörens avgifter från kunden. Rådgivarna får provision i den 
form att de får en del av det som tjänats in till företaget. På frågan om hur respondenten skulle 
definiera begreppet oberoende svarar denne att företag som inte ha några egna placeringar, 
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som till exempel fonder, och får välja av vad som finns på marknaden är oberoende. 
Respondenten anser dessutom att skillnaden mellan rådgivning och försäljning är att 
rådgivning är mer komplext och säger vidare att det viktigaste är att kunden får vad den 
förväntat sig. Som rådgivare kan denne inte trycka på kunden något som de inte vill ha eller 
förstår. ”(…) om en kund placerar då har vi ju förmedlat någonting och då är det upp till var 
och en att se det som försäljning eller inte”.  
 

5.7 Oberoende Företag C  

5.7.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för oberoende företag C är baserat på en intervju med en 
respondent från företaget som genomfördes 2008-04-14. Företagets privatkunder är förmögna 
personer med ett placeringskapital på en miljon och uppåt.  
 

5.7.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
För att få kontakt med kunder använder sig företaget utav telefonbokningar eller när kunders 
bekanta kommer in och vill göra placeringar. Vid det första mötet undersöker rådgivaren 
kundens finansiella situation. Rådgivaren för en diskussion med kunden för att se att båda är 
på samma nivå. Efter det första mötestillfället bokar rådgivaren in ett andra möte. Vid detta 
tillfälle lägger rådgivaren fram ett eller ett fåtal förslag för kunden. Sen är det upp till kunden 
vad den vill investera i. Respondenten förklarar att det är mycket som ska dokumenteras och 
kunden får kopior på all dokumentation.  
 

5.7.3 Risk och riskprofilering 
Det rådgivningsdokument som rådgivarna använder innehåller all den information som lagen 
kräver. Utöver detta är det upp till varje rådgivare att ställa egna frågor. Dokumentet, som är 
utformat med hjälp av en konsultfirma, uppdateras kontinuerligt för varje kund: ”Det är ett 
levande dokument.”  På frågan om hur det säkerställs att riskprofilen är korrekt förklara 
respondenten att det är svårt att försäkra sig och att rådgivaren får lita på att kunden har 
lämnat rätt information. Det gäller för rådgivaren att känna av och förstå kunden, kanske 
ställa kontrollfrågor. För att förklara risk för kunden brukar respondenten prata i form av hur 
mycket personen kan förlora, han kommenterar att vanliga kunder inte förstår begrepp som 
standardavvikelse. 
 

5.7.4 Framtagning av placeringsförslag 
Utifrån riskprofilen placeras kunden i en riskklass. Kunden kan därefter välja att anlita 
företaget för en diskretionär tjänst och placeras då i en av företagets fyra portföljer, detta är 
det vanligaste alternativet. Portföljerna är indelade efter riskklass var av den första innehåller 
största delen räntebärande papper och den sista större delen aktier.  Kunden kan dock även 
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välja att ha en rådgivande förvaltning och då görs en individuellt anpassad lösning för kunden. 
Kunden kan även välja att bara investera i en eller flera produktlösningar. 
 

5.7.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
De nya lagarna har ändrat framtagningen av riskprofiler i form av att det nu har blivit mycket 
mer att dokumentera. Respondenten ställer sig positivt till de nya reglerna och tycker att 
dokumentationen ska framhållas. Alla rådgivare som jobbar på företaget har 
SwedSeclicencierning.    
 

5.7.6 Kundrelationer 
Rådgivarna träffar sina kunder i regel tre till sex gånger per år men kunden kan dagligen följa 
sin portföljs utveckling på internet. Kontakten består mestadels av personliga möten men 
kompletteras även med telefonmöten. Samma rådgivare har hand om samma kunder och 
respondenten tror att kunderna uppskattar detta samt att detta bygger upp ett förtroende hos 
kunden som är viktigt. För att kunden ska få ett mervärde har företaget kundträffar cirka två 
gånger per år då de bjuder in duktiga förvaltare för att föreläsa. Uppföljningen och den 
kontinuerliga kontakten ger även kunden ett mervärde.  
 
Företaget har valt att inte dela in sina kunder utan säger att alla kunder är förmånskunder. 
Däremot anser respondenten att det är viktigare med en tätare kontakt om kunden placerar i en 
avancerad produkt än vid en enklare. Respondenten menar att om kunden tecknar en 
aktieindexobligation eller en räntefond som bara tickar, så är det inte lika viktigt med 
kontakten. Kundens delaktighet i beslutsfattandet ser respondenten som viktig då rådgivaren 
ska ta fram det som kunden vill ha. Det är därför enligt respondenten viktigt att utbilda 
kunderna i produkterna och förklara hur de är uppbyggda och vad den går ut på. Dessutom är 
det viktigt att de är medvetna om riskerna med placeringarna. Företaget tillhandahåller 
utbildningsmaterial genom företaget men även från dess leverantörer.  
 

5.7.7 Rådgivningsförhållanden 
Företaget jobbar med alla leverantörer på marknaden. Företaget tar i de flesta fall inte ut några 
avgifter av kunden. Istället får företaget en andel av leverantörens vinst. Respondenten 
förklarar att de dock tar förvaltningsavgifter för till exempel den diskretionära förvaltningen. 
Företaget har inga provisioner på försäljningen men de flesta rådgivarna är delägare i 
företaget.  På frågan hur respondenten skulle definiera oberoende svara denne: ”Att vi inte har 
några egna produkter, vi väljer bland alla.” När det gäller rådgivning kontra försäljning anser 
respondenten vidare att rådgivningen övergår till försäljning när rådgivaren säljer något som 
kunden inte vill ha. ”Den produkt du säljer skall motsvara kundens vilja och önskemål.” 
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5.8 Oberoende Företag D  

5.8.1 Allmänt 
Innehållet i empiriavsnittet för oberoende företag D är baserat på en intervju med en 
respondent från företaget som genomfördes 2008-04-15. Företaget har på senare tid 
omnischat mot företag men har fortfarande en privatkundskrets. Företagets privatkunder är 
förmögna personer med en miljon och uppåt i placeringskapital. 
 

5.8.2 Övergripande om rådgivningsprocessen 
Rådgivningsprocessen till privatpersoner börjar med att kunden kontaktar företaget. Vid det 
första mötet går rådgivaren tillsammans med kunden igenom all information om kunden och 
dennes mål, attityd till risk med mera, det vill säga all den information som lagen kräver. 
Enligt respondenten är dokumentation bra och kunden får alltid en kopia efter 
rådgivningstillfället på information som samlats in.  
 

5.8.3 Risk och riskprofilering 
Informationen om kunden sammanställs i ett egenkonstruerat system, som enligt respondenten 
är av ett ovanligt slag för företag att ha. I systemet kan rådgivaren få en objektiv bild av 
kundens riskprofil som framtas utefter de risker som kunden har i sin nuvarande portfölj. 
Programmet visar sedan en jämförelse mellan kundens nuvarande objektiva riskprofil och den 
riskprofil som kunden utefter riskfrågorna uppgett sig ha. På detta sätt kan rådgivaren se om 
företaget kan erbjuda en bättre avkastning till samma risk än vad kunden idag har. Kunden 
kan även se om sin objektiva riskprofil stämmer med sin egen uppfattning och därefter ta 
ställning till vilken risk denne vill ta. Respondenten förklarar att ”en kund har i regel en 
annan uppfattning om vad han har för risk i sin portfölj än vad han faktiskt har, han kan 
komma med 100 procent i Indien och säga att han har tagit en låg risk till exempel då, men 
jag skulle säga att han har tagit en hög risk”.   
 
Respondenten förklarar att det aldrig går att försäkra sig helt om att riskprofilen är korrekt. 
Respondenten tycker att det är bra att kunna se kundens risk objektivt för att kunna avgöra 
vilken risk som verkligen ligger i kundens placeringar. Detta system gör det dessutom enkelt 
för rådgivarna att förklara risk för sina kunder. Rådgivarna förklara risk genom att försöka få 
kunden att förstå olika begrepp och sambandet mellan avkastning och risk, detta illustreras 
även i dataprogrammet.  Riskprofilen av kunden uppdateras kontinuerligt för att företaget 
alltid skall ha en korrekt bild av kunden. 
 

5.8.4  Framtagning av placeringsförslag 
Företaget erbjuder endast diskretionär förvaltning. Datasystemet hjälper rådgivaren att 
bestämma vilken typ av investering som kunden med utgångspunkt i riskprofilen bör göra. 
Utifrån den riskscoring personen fått kan rådgivaren se på en skala vilken portfölj personen 
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ska investera i. Företaget erbjuder fem portföljer med olika riskklass. Respondenten betonar 
att det är viktigt att portföljerna har tydliga gränser för vilken riskklass den tillhör.  
 

5.8.5 Förändringar efter den nya lagstiftningen 
Sedan de nya lagarna trädde i kraft har vissa ändringar gjorts för hur riskprofilen ska 
genomföras. Däremot anser respondenten att företaget har god dokumentation sedan tidigare. 
Det som kan vara nytt, säger den intervjuade, är att mycket måste ses över innan det lämnas 
ut. Respondenten beskriver: ”Allt är överanpassat för att verkligen kunna stå upp för det vi 
gör.” Rådgivarna vid företaget har alla en SwedSeclicensiering.  
 

5.8.6 Kundrelationer 
Rådgivaren har minst en årlig kontakt med sina kunder men önskas tätare kontakt så går detta 
även bra. Samma rådgivare har kontakt med samma kunder och det är dels personliga möten 
men även telefonmöten. Företaget skickar dessutom ut mycket information via brev eller 
elektronisk post. Kunden kan även själv gå in på internet och se hur det går för portföljen. 
Löpande information lämnas till kunden över portföljens utveckling varje månad. 
Respondenten berättar att kunden, varje gång en omfördelning görs av en portfölj, får ut ett 
elektroniskt postmeddelande om att det har hänt samt en förklaring till bytet.   
 
För att öka mervärdet för kunderna har företaget en del kundträffar men det största mervärdet 
är att företaget gör aktiva val för att maximera avkastningen samt att företaget är oberoende i 
sina placeringar. Eftersom kunden lämnar över ansvaret för sina placeringar till företaget kan 
det ses som att kunden har liten delaktighet. Men respondenten menar att kunden ändå kan 
vara delaktig genom att välja hur dennes pengar ska placeras. Kunden kan till exempel välja 
att placera 50 procent av sina pengar i en portfölj med lägre risk och övriga 50 procent i en 
portfölj med högre risk.  
 
Respondenten anser att det alltid är viktigt att ha kunniga kunder och om kunderna hade mer 
kunskaper inom området hade det varit enklare att förklara avkastningar och risker. Kunderna 
blir utbildade under den kontakt de har med rådgivaren men i dagsläget finns det ej några 
övriga informationsblad som företaget kan ge till sina kunder. Däremot går mycket 
information ut via elektronisk post till kunderna som är kundanpassad.  
 

5.8.7  Rådgivningsförhållanden 
Företaget har en förvaltarpool och köper in fonder eller andra värdepapper som de gör om till 
sina egen portföljlösningar. Förvaltarpoolen uppdateras kontinuerligt med due diligence7. 
Förvaltningsavgifterna som företaget tar ut är en procentsats på underliggande kapital. 
Företaget har ingen provision som är direkt kopplad till försäljningen. När vi bad 

                                                 
7 Företagsbesiktning, ett arbetssätt att samla in och analysera information om ett företag. Används som 
beslutunderlag vid strategiska förändringar. 
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respondenten att ge sin definition på ordet oberoende blev svaret att det är när det inte finns 
någon baktanke med försäljningen samt att rådgivaren inte är kopplad till någon leverantör. 
Respondenten tycker vidare även att det är svårt att svara på frågan var skillnaden mellan 
rådgivning och försäljning ligger. 
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6. ANALYS 
 

 nalyskapitlet knyter samman resultatet från den empiriska studien med den teoretiska 
bakgrunden och se till vilka likheter och skillnader vi identifierat mellan bankerna och 
de oberoende företagen. För att ge läsaren en bra överblick har vi valt att dela upp 

analysen utifrån de huvudområden vi behandlat i empirin. 
 

6.1 Övergripande om rådgivningsprocessen  
Enligt Harrison (2005) är en rådgivares viktigaste uppgift att skapa en god bild av kunden. 
Detta nås genom att sammanställa en finansiell plan för varje kund. Aspekter som är viktiga 
att se till är kundens finansiella situation i form av intäkter och skulder men även faktorer så 
som familjesituation och dylikt. Rådgivaren ska även göra en utvärdering av kundens 
riskbenägenhet i form av en riskprofil samt bedöma kundens investeringskapacitet. Utifrån de 
intervjuer vi genomfört med oberoende företag och banker kan vi se att alla deltagare har haft 
ett liknande upplägg på rådgivningsprocessen, i likhet med Harrisons sätt att lägga upp 
rådgivningens informationsinsamling om kunden. Vi menar att den uppstramning som skett i 
och med de lagstiftningar har lett till att de oberoende företagen och bankerna i dagsläget har 
en liknande grundstruktur för hur rådgivningsprocessen skall se ut. Detta ser vi som en positiv 
utveckling då vi menar att olika aktörer bör kunna göra liknande bedömning av samma kund. 
Vår studie har således visat att både banker och oberoende företag arbetar med 
rådgivningsprocessen i enlighet med vad Harrisons förespråkar, vilket inte bara är en bra 
struktur utan även det som lagen kräver.     
 

6.2 Risk och riskprofilering 

6.2.1 Att förklara risk 
Enligt Duran (2001) ska risk alltid beskrivas i termer som investeraren kan förstå. Detta för att 
göra kunden medveten om de förluster som kan inträffa. Om en kund föredrar att investera i 
en fond med hög avkastning men är enbart villig att ta en låg risk har kunden inte förstått hur 
riskabel investeringen är. Duran menar att i de flesta investerares ögon betyder risk vid 
investeringar förluster. Det bästa sättet att förklara risk är enligt Duran att ta reda på hur stor 
förlust kunden är villig att ta på sina investerade pengar. Bank A menar att ett bra sätt att 
förklara risk för kunder är att resonera kring risk i form av svängningar i värde på olika 
tillgångar samt att jämföra olika alternativ för att visa på hur risk fungerar. Bank D tänker i 
samma banor och menar att risk kan beskrivas bra i form av fluktuationer, som kan visas med 
historisk data som sedan kan användas för att förklara hur det kan gå i framtiden. Både bank 
B och C menar att det bästa sättet är att se på historisk data genom att visa svängningarna för 
de bästa och det sämsta utfallen samt medelvärdet för en viss placering. De menar att kunden 
på detta sätt grundläggande kan förstå hur risken fungerar.  
 

A
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Gemensamt för oberoende företag A, B och C är att de alla beskriver risk för sina kunder i 
form av hur mycket investeraren kan förlora av sina satsade pengar. Däremot svarande 
oberoende företag D att rådgivarna beskriver risk i olika begrepp och sambandet avkastning 
och risk. Vid företag D uppfattade vi det även som att de förklarar risk som möjlig maxförlust 
med hjälp av datasystemet de använder. Utifrån detta kan vi se att de oberoende företagen 
följer de rekommendationer som Duran (2001) skriver om i sin forskning medan bankerna 
använder sig av andra termer. Duran förespråkar att rådgivare skall förenkla från de statistiska 
måtten och förklara i termer av möjlig förlust. Han menar att detta gör att risken blir mer 
verklig för investeraren. Vi kan dock inte konstatera att bankernas sätt att förklara risk är 
felaktig eller mindre effektivt, utan vi anser att även detta kan vara en bra metod. Vi menar på 
att då alla banker använder sig av liknande termer, måste dessa ur deras perspektiv vara ett 
välfungerande sätt att förklara risk för kunderna. Flertalet respondenter har beskrivit att 
rådgivaren måste känna av hur väl kunden förstår risk. Med den erfarenhet som 
respondenterna har av rådgivning kanske detta är ett sätt som fungerar väl för dem. Vi kan 
sammanfattningsvis konstatera att inga av de banker och oberoende företag som medverkat i 
vår studie förklarar risk i termer av standardavvikelser då detta är ett svårbegripligt begrepp 
för de flesta investerarna.  
 
Risk har olika betydelse för olika människor, Slovic (1987) menar på att individer ofta 
upplever sin nuvarande risknivå som oacceptabelt hög. Gapet mellan uppmätt risk och önskad 
risknivå visar att människor inte kan acceptera förhållandet mellan risk och avkastning som 
råder på marknaden. Oberoende företag D förklarade att kunden ofta har en annan uppfattning 
om vilken risk denne har tagit i sin portfölj än vad denne i verkligheten har. Det är därför 
enligt oberoende företag D viktigt att jämföra kundens egenupplevda risk med dennes faktiska 
portföljrisk. Vi upplevde det som att detta var en allmän uppfattning om kundernas insikt om 
risk som delades av samtliga respondenter.     
 

6.2.2 Riskprofilering 
MacCrimmon och Wehrung (1990) menar att en kunds riskbenägenhet kan mätas genom att 
ställa denne inför hypotetiska situationer som ger kunden möjlighet att välja mellan olika 
riskalternativ samt genom att helt enkelt fråga kunden hur riskbenägen denne upplever sig 
vara. Både hos bankerna och hos de oberoende företagen har rådgivaren fört en dialog med 
kunden om dennes riskbenägenhet. Dessutom har bank C och oberoende företag A i sina 
dataprogram frågor som ställer kunden inför hypotetiska situationer och frågar hur kunden 
skulle reagera på olika scenarion. Övriga aktörer uppger sig även fråga om detta, men 
hypotetiska situationer är inte inkluderade i de standardiserade frågedokument som de utgår 
ifrån. Vi anser att det är bra att använda sig av både hypotetiska situationer samt fråga kunden 
om dennes riskbenägenhet. Detta då kunden kanske tror att denne har hög riskbenägenhet, 
men när det sedan väl handlar om hur mycket denne kan förlora är kunden kanske något 
blygsammare. Vi tolkar det som att de oberoende företagen och bankerna i vår studie 
använder sig av metoder i likhet med Cordells (2001) teori om hur risktolerans kan mätas 
eftersom då de, i enlighet med Cordells teori, har sett till vilken attityd, kapacitet, 
benägenheten samt kunskap kunden har. Detta är även den information som lagen kräver att 
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rådgivare dokumenterar. Sättet att mäta kundens attityd mot risk har däremot inte varit i 
enlighet med Cordell utifrån vad vi sett hos banker och företag i studien. Cordell pratar om 
ranking av investeringsobjekt, tillfredställelse eller ångest vid placeringsbeslut, vilken risk 
eller avkastning som föredras vid olika alternativ samt specifikt nämna vart gränser för vinst 
och förlust går. Dessutom, enligt Cordell, kan mätning av attityden ske genom att kunden for 
specificera vilken avkastning som krävs för att välja en viss placering samt specifikt nämna 
vilken summa investeraren är villig att vinna eller förlora. Dessa frågor kan visserligen ställas 
av de enskilda rådgivarna, men det är ingenting vi i vår studie har sett dokumentation på. Vi 
menar på att eftersom det inte går att säkerställa att denna information inkluderas i 
riskprofilen kan detta göra att riskprofilen inte blir lika säker som den skulle kunna vara enligt 
Cordells metod. 
 
Kitces (2006) beskriver att en persons attityd till risk vanligen mäts med ett frågeformulär, 
men att det skulle kunna göras bättre via ett psykosymetriskt test. Dessa personlighetstest har 
statistiska inslag som gör att mätningen får en högre validitet än vanliga frågeformulär. Vi kan 
konstatera att alla banker och företag har egenkonstruerade program som de använder. De 
oberoende företagen har tagit hjälp av externa konsulter eller jurister för att konstruera 
riskprofilsdokumentet medan bankerna har använt sig av intern kunskap tillsammans med 
Swedsec. Oberoende företag A har dessutom använt sig utav psykologer. Enligt Oxenstierna 
(2006) är det viktigt att beakta kundens psykologi vid utformning av riskprofilen. Dessutom 
menar Kitces att rådgivaren skulle vara säkrare med ett psykometriskt test. Alla respondenter 
menar att det aldrig går att vara helt säker på att riskprofilen har blivit korrekt ställd. Men vi 
vill framhäva att det med ett psykometriskt test går att göra en riskprofil med god 
trovärdighet. Att utforma riskprofilen med jurister, menar vi, försäkrar enbart att rådgivaren 
ställer de frågor som lagen kräver men utreder inte om själva personligheten som spelar en 
stor roll vid framställning av riskprofilen och vilka placeringar som känns bra för kunden.  
 

6.2.3 Uppdatering av riskprofil    
Ett begrepp som behandlas i teorikapitlet är riskaversion; som beskriver att investerare fördrar 
en låg risk före en hög risk vid likvärdig investering (Gavelin & Sjöberg, 2007).  Schooley 
(2003) beskriver vidare hur risk kan ses som en livscykel, och beroende vart i livscykeln 
personen befinner sig kommer personen göra mer eller mindre riskfyllda placeringar. 
Schooley beskriver att en placerare rör sig från säkra placeringar till mer riskfyllda då 
inkomsterna ökar. Därefter går investeringarna åter igen till mer säkra då personen börjar 
närma sig pension. Schooley (2003) menar vidare att en persons riskaversion förändras med 
dennes tidshorisont, om placeringsmålet är långt bort är personen mer villig att ta risker. För 
både banker och företag sker uppdatering av kundernas riskprofiler löpande. Oberoende 
företag A uppdaterar riskprofilen till exempel om avtal ändrats eller personens behov 
förändras. Detta är positivt tycker vi då det stämmer väl med att en individs riskaversion 
förändras med åren. Vid bank C uppdateras riskprofilen vart annat år men vid kontakt med 
kunden hör rådgivaren om det finns något som måste uppdateras. De oberoende företagen 
träffade generellt sätt sina kunder oftare än vad bankerna gjorde och detta ger rådgivarna ett 
bra tillfälle för att se om någonting behövs uppdateras i riskprofilen. Svårare är det för 
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bankerna då det ligger på kundens ansvar att boka in möten. Om tiden mellan mötena blir lång 
kan placeringsråden förändras. Vi ser fördelar med att de oberoende företagen generellt sett 
träffar sina kunder flera gånger per år då vi tror att de utifrån detta kan hålla en kontinuerligt 
uppdaterad riskprofil. Bankerna visar brister i detta, menar vi, då det är upp till kunden själv 
att höra av sig om livssituationen har förändrats. 
 

6.3  Framtagning av placeringsförslag 
När det gäller finansiella instrument, hör risk och förväntad avkastning ihop. Ju högre risk en 
placerare är benägen att ta, desto högre avkastning kan personen få. (Gavelin & Sjöberg, 
2007) Vid alla banker tar ett dataprogram fram ett placeringsalternativ som visar på hur 
mycket aktier, räntebärande instrument med mera som personen bör placera i. Förslaget 
genereras av programmet utefter de frågor kunden har svarat på om sig själv och hur hög risk 
denne är beredd att ta.  Oberoende företag A och C får efter att ha gjort en riskprofil fram en 
”scoring” på vart kunden ligger på en riskskala. Kunderna kan sedan välja att placera inom 
företagens framtagna portföljer eller välja egna placeringar. Oberoende företag B genomför 
däremot enbart enskilda lösningar till sina kunder och i oberoende företag D kan kunden 
enbart placera i företagets egna portföljer. Vi menar att det via en dialog med kunden går att 
få fram ett bra placeringsalternativ som är anpassad specifikt efter denne, om delarna i det 
väljs separat och inte som en hel portfölj. Ur kundens synvinkel blir detta enligt oss en bra 
placering. Vi ifrågasätter vidare dock hur väl bankernas dataprogram får fram det bästa 
placeringsalternativet för kunden. Vi menar att det, med standardiserade förslag utifrån ett 
antal frågor, är svårt att ta fram en optimal lösning anpassad specifikt till för den enskilda 
individen. Det bör dock tilläggas att rådgivarna på bankerna får avvika från de 
standardiserade förslagen och anpassa rekommendationerna mer specifikt för kunden. Något 
som vi ser som en fördel i att placera i färdiga portföljer är som oberoende företag A säger, att 
dessa kontrolleras bättre och är därför oftast bäst för kunden rent avkastningsmässigt. 
 
Portföljlösningarna som erbjuds till kunden av både banker och oberoende företag, har ett 
varierat innehåll av olika finansiella instrument. Gavelin & Sjöberg (2007) skriver att ju lägre 
korrelation det finns mellan olika objekt blir riskerna mindre. Håkansson (2002) skriver 
vidare att genom att sprida sina placeringar till olika instrument som har låg korrelation blir 
risken mindre. Detta är något som vi ser att de intervjuade bankerna och oberoende företagen 
gör genom att fördela tillgångarna i sina placeringsförslag på olika finansiella instrument så 
som olika räntepapper, Svenska och utländska aktier. Som teorierna säger är det bra att sprida 
ut placeringsalternativen på olika instrument för att minska riskerna och vi ser med detta en 
fördel i att som vissa av de oberoende företagen gör, att konstruera egna portföljer utefter 
riskklasser, för att kunna sprida riskerna så väl som möjligt. Vi menar vidare att bankernas 
portföljlösningar som anpassas efter varje individ, om de innehåller för få tillgångar, inte kan 
sprida riskerna optimalt. 
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6.4 Förändringar sedan den nya lagstiftningen 

6.4.1 Kravet på dokumentation 
Lagen om finansiell rådgivning (2003:862) kräver att rådgivaren skall dokumentera all 
information om kunden så som finansiell situation, erfarenhet av placeringar, riskprofil, syfte 
med placeringen samt huvudsaklig placeringsinriktning. Information om rådgivaren samt vad 
som förekommit under rådgivningen skall även dokumenteras. Samtliga deltagande banker 
och oberoende företag uppger att de är noggranna med att dokumentera all den information 
som lagen kräver om kunden samt ytterligare information i den mån rådgivaren anser det vara 
nödvändigt. De standardiserade kundinformationsdokument som används av oberoende 
företagen och bankerna täcker all den specifika information om kunden och rådgivningen som 
lagen kräver. I de fall bredare informationsmallar saknas och det är upp till den enskilde 
rådgivaren att dokumentera ytterligare information om kunden, vi menar dock att det är svårt 
att med säkerhet säga hur mycket mer information som faktiskt samlas in. Vi förespråkar 
därför bredare informationsmallar hos aktörerna, för att på så sätt säkerställa att alla rådgivare 
får tillräckligt mycket information om kunden för att kunna ge en god rådgivning. 
 
Lagen om finansiell rådgivning (2003:862) kräver även att kunden skall få ta del av 
dokumentationen från rådgivningen. Ur finansinspektionens granskning (2007:5) framkom 
dock att finansiella företag visade brister i detta. Samtliga banker och oberoende företag i 
studien uppger att kunden får ta del av all dokumentation efter rådgivningstillfället. Bank A 
skickar även ut dokumentationen till kunden via e-post och bank C ger kunden en finansiell 
rapport där all information och planer för framtiden finns. Vi upplevde det som att alla 
deltagare hade rutiner över hur dokumentationen skulle delges kunden och menar på att en 
bättre implementering av lagstiftningen kanske sker idag jämfört med då finansinspektionens 
granskning genomfördes. 
 

6.4.2 Kunskapstest 
Lagen om finansiell rådgivning (2003:862) kräver att alla som arbetar med finansiell 
rådgivning skall ha tillräcklig kompetens samt genomgått ett kunskapstest som godkänts av en 
oberoende granskare. Alla rådgivare på så väl bankerna som de oberoende företagen har 
genomgått ett kunskapstest. Vanligast blad alla aktörer var SwedSeclicensiering, bank D och 
oberoende företag B använder sig dock av andra kunskapstest. 
 

6.4.3 Att intyga om kundens kunskap 
Enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) skall rådgivaren genom en passande- 
eller lämplighetsbedömning säkerställa att rekommendationerna denne ger är av sådant slag 
att kunden har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna kopplade till 
investeringen. För att säkerställa detta skall rådgivaren dokumentera kundens kunskaper och 
inställning till risk. Bankerna och de oberoende företagen använder sig av lite olika metoder 
för att testa kundernas kunskaper. Bank A genomför kontrollfrågor vid en 
passandebedömning. Bank B menar att kontrollen sker om rådgivaren känner att kunden inte 
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riktigt har förstått vad placeringen går ut på samt vilken risk denne tar men att för mer 
avancerade placeringar genomförs en passandebedömning. Upplever rådgivaren att kunden 
inte riktigt förstått riskerna kopplade till en investering så menar bank B att rådgivaren skall 
ringa upp kunden för att bekräfta att denne är införstådd med vad placeringen innebär. På 
bank C genomför rådgivaren produktcertifikat för att säkerställa kundens kunskaper. Här 
måste kunden intyga att de förstått risken och först då får denne göra investeringen. Bank D 
menar att det som rådgivare gäller att vara enkel i sin diskussion med kunden så att denne 
förstår riskerna kopplade till olika investeringsalternativ. För mer komplicerade produkter 
görs även en passandebedömning. Oberoende företag A använder inget specifikt 
kontrollsystem men respondenten menar att rådgivarna lär känna sina kunder med tiden och 
vet hur de fungerar, frågor som motsvarar en passandebedömning ställs även till kunden. 
Oberoende företag B menar att kunden inte behöver kunna alla instrument i detalj, men frågor 
ställs för att säkerställa en grundläggande förståelse. Även hos oberoende företag C gäller det 
för rådgivaren att känna av kunden och om det behövs kan rådgivaren ställa kontrollfrågor till 
kunden. För oberoende företag D finns det inget specifikt sätt att kontrollera ens kunds 
kunskaper i olika investeringar, det är upp till varje rådgivare att ställa frågor om detta.  
 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) beskriver inte i detalj hur dokumentationen 
av kundens kunskaper om olika investeringsalternativ skall ske. Det är därmed upp till varje 
enskild rådgivare att utforma bedömningen (Svensson, 2007). På grund av detta menar vi inte 
att det är något felaktigt i att varje oberoende företag och bank har sina egna system. Vi menar 
dock på att det är nödvändigt att kunden är delaktig och intygar att denna har förstått riskerna 
med olika placeringsalternativ. Ansvaret för att kunden gör detta ligger, enligt oss, dock helt 
på rådgivaren och det är därmed viktigt att denne verkligen har ett fungerande system för att 
säkerställa kundens kunskaper. Detta är något som vi anser att samtliga deltagare kan bli 
bättre på. Att kunden intygar om sina kunskaper kan även vara ett sätt för att som rådgivare 
skydda sig mot eventuella konflikter då rådgivaren uppfattat saken annorlunda än kunden. Vi 
anser, att bank A, B och C ur detta perspektiv har ett bra system där kunden verkligen får testa 
sig själv om sin förståelse för olika instrument och dess risker.     
 

6.4.4 Rådgivning och försäljning 
Samtliga aktörer som deltagit i vår studie har ansett att det är svårt att dra en skiljelinje mellan 
rådgivning och försäljning. Detta stämmer väl överens med Finansinspektionens 
undersökning (2007:5) som framhöll att de finansiella företag som granskades visade brister 
när det gällde att dra en gräns mellan försäljning och rådgivning, både inom företagen och 
gentemot kunderna. Enligt Finansinspektionen är det i princip en förutsättning att finansiella 
företag drar en skiljelinje mellan försäljning och rådgivning för att lagen skall kunna tillämpas 
på ett riktigt sätt. Finansinspektionen menar vidare att en skiljelinje kan skapas genom att inte 
integrera rådgivning och försäljning.(Finansinspektionens rapport 2007:9) När vi frågade 
respondenterna vad de ansåg att skillnaden mellan rådgivning och försäljning var svarande 
bank A att banken har behovsstyrd försäljning. Bank B tyckte att det mer var försäljning i 
kundtjänst där en kund enbart lägger in en beställning medan rådgivningen inte innehöll 
någon typ av försäljning alls. Bank C ansåg att det är en känslig fråga då det inom 
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bankbranschen nu har blivit mer säljtävlingar men menar att högre upp i tjänstestegen blir det 
mindre försäljning och mer rådgivning. Bank D menade att rådgivningen innehåller mindre 
försäljning medan internetbanken och telefonbanken är exempel på ren försäljning. 
Oberoende företag B svarade att rådgivning är med komplex än försäljning och oberoende 
företag C ansåg att rådgivningen går mot försäljning när de säljer något till kunden som denne 
inte vill ha. Oberoende företag A menade att försäljning är mer när kunden inte har förstått 
produkten och rådgivning är när kunden har gett sin acceptans till köpet. Däremot tyckte 
respondenten för oberoende företag A att det inte är omöjligt för försäljning och rådgivning 
att gå hand i hand.  Oberoende företag D ansåg att det var svårt att dra en skiljelinje mellan 
rådgivning och försäljning. Sammanfattningsvis ser vi att gemensamt för de medverkande 
bankerna är att de anser att försäljning rör mer de enklare tjänsterna så som internetbanken 
och kassatjänst medan de tjänster som ligger på en högre nivå, innebär mer rådgivning. 
Allmänt för de oberoende företagen är att de anser att försäljning innebär att kunden köper 
något denne inte vill ha eller inte har förstått.  
 

6.4.5 Stora och små förändringar 
De nya lagstiftningarna har inneburit många åtstramningar för finansiella aktörer, vår studie 
visar dock på att banker och företag har olika syn på hur stora förändringar lagarna inneburit. 
Alla banker som medverkat i studien anser att den nya lagstiftningen har förändrat deras sätt 
att arbeta och utforma riskprofil av kunden. På bank A har lagstiftningen inneburit 
förändringar igenom fler kontrollpunkter, informationsblad och passandebedömningar. Bank 
B menar att de dokumenterar mer information om kunden idag. På bank C har lagstiftningen 
främst inneburit att produktfrågor till kunden införts, mer dokumentation samlas in samt att en 
ny handelsplan införts. Bank D menar att stora förändringar har gjorts i bankens datasystem, 
att mer information om kunden samlas in samt att det är viktigare för rådgivare idag att följa 
de rekommendationer som dataprogrammet tar fram. Nytt för alla banker var även att ge ut 
dokumentationen till kunden efter rådgivningstillfället. De oberoende företagen ansåg i 
mindre grad att lagstiftningarna påverkat deras sätt att arbeta och tre av fyra företag ansåg att 
deras dokumentation och riskprofil var väl utarbetad redan innan de nya lagstiftningarna. Att 
lagarna har påverkat bankernas sätt att arbeta mer än de oberoende företagen tolkar vi som att 
de oberoende företagen sedan tidigare har arbetat med ett mer förmöget kundsegment som 
kräver detta. Vi menar att hur mycket information som dokumenteras om kunden beror på 
antalet investerare och deras placeringskapital. Då bankerna har större antal kunder och 
bredare gränser på placeringsbelopp menar vi att detta kan vara en förklaring till varför de inte 
dokumenterat lika mycket som de oberoende företagen redan innan lagstiftningen. Med 
många kunder med små sparbelopp blir det kostsamt att samla in all dokumentation om 
kunden. Vi instämmer i bankers och oberoende företags åsikt om att det är svårt att dra en 
skiljelinje mellan rådgivning och försäljning då dessa enligt oss ofta flyter samman. Att 
Finansinspektionens föreskrifter inte rent praktiskt beskriver hur en skiljelinje kan dras menar 
vi försvårare situationen för de finansiella aktörerna.    
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6.5 Kundrelationer 

6.5.1 Att skapa mervärde 
Värdeskapande är en grundläggande del av relationsmarknadsföringen. Genom att generera 
mervärde kan företag öka konsumenternas tillfredställelse, stärka bandet med och öka 
lojaliteten hos dem. För att erbjuda ett konkurrenskraftigt mervärde till kunderna är det viktigt 
att skapa djupare förståelse för dem och vad de anser vara mervärdeskapande. Mervärde är av 
stor betydelse då det upplevda värdet av själva produkten/tjänsten vid vissa perioder kan vara 
låg, men en god relation gör då att värdet på den totala förbindelsen fortfarande är hög. 
(Ravald & Grönroos, 1996) Alla de aktörer vår undersökning omfattar arbetar på något sätt 
med mervärdesskapande. Hur de ansåg sig skapa mervärde för sina kunder varierade dock 
mellan alla deltagare. Viktigt för så väl banker som oberoende företag var relationen till 
kunden, att erbjuda en personlig kontakt ansåg flera av respondenterna som viktigt för att 
skapa mervärde. Bank A anser att den personliga kontakten är en del av mervärdet men 
banken ger även sina helkunder rabatterade priser, kundträffar anordnas även för de mer 
värdefulla kunderna. Bank B skapar mervärde för sina kunder genom den personliga 
kontakten, god förberedelse samt rabatterade priser för förmånskunder. Bank C anser att det 
är viktigt att organisationen kan stå upp för kundens önskemål och menar att kunskap hos de 
anställda, tillgänglighet samt kundträffar är metoder för att skapa mervärde. På bank D arbetar 
rådgivarna proaktivt för att ge kunden mervärde, det vill säga de identifierar behov som 
kunden kanske själv inte vet att denne har. Bank D anordnar även kundträffar för de mer 
värdefulla kunderna. Oberoende företag A ger sina kunder mervärde genom att ha rätt person 
på rätt plats samt anordna kundaktiviteter av olika slag. På oberoende företag B får kunderna 
mervärde genom den personliga kontakten och tillgängligheten hos rådgivarna. Oberoende 
företag C menar att uppföljning och kontinuerlig kontakt ger kunden ett mervärde men 
företaget anordnar även kundträffar två gånger per år. Oberoende företag D skapar mervärde 
dels genom kundträffar men huvudsakligen genom att göra aktiva val som maximerar 
kundens avkastning. Oberoende företag D menar även att det faktum att de är oberoende är ett 
mervärde. 
 
Ravald och Grönroos (1996) menar vidare att mervärde kan skapas på två sätt, genom ökade 
förmåner eller minskade uppoffringar. Ökade förmåner kan uppnås genom att lägga till något 
till huvudprodukten/tjänsten som kunder upplever som förmånligt, viktigt eller unikt. För att 
uppnå minskade uppoffringar för kunderna kan företagen förbättra alla rutiner som på något 
sätt påverkar kunden. Det kan även skapa ökad flexibilitet, effektivitet samt noggrannhet i de 
processer som berör kunden. Vi kan utifrån vår studie se att både oberoende företag och 
banker skapar mervärde för sina kunder genom ökade förmåner i form av till exempel 
kundträffar men att det största värdeskapandet kommer ifrån minskade uppoffringar. Detta 
skapar bankerna främst genom att vara proaktiva och erbjuda rabatterade priser. Flertalet av 
företagen gör detta genom att tillhandahålla färdiga lösningar genom diskretionär förvaltning, 
ge uppföljning samt alltid vara tillgängliga för kunderna. Vi kan från vår studie inte se tydliga 
skiljelinjer i hur företagen och bankerna arbetar med värdeskapande. Generellt är dock för 
bankerna att mer lönsamma kunder få mer uppmärksamhet och utökade tjänster. 
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Enligt Blomqvist et al (2004) finns det vidare tre nivåer av relationsmarknadsföring: en 
monetär nivå, en monetär och social samt en monetär, social och strukturell nivå. I den 
monetära nivån används priset som främsta medel för att öka det upplevda kundvärdet. Den 
monetära och sociala nivån bygger på att priset kombineras med ytterligare åtgärder för att 
knyta sociala band med kunden och ge relationen ett djupare värde. För att uppnå en monetär, 
social och strukturell nivå är serviceleveransen det viktigaste elementet. Kunden förses här 
med ett värdeskapande system som inte kan erhållas eller användas själv på annat håll. I vår 
studie kan vi se att bankerna jobbar mycket med monetär bindning i form av att ge rabatterade 
priser till lönsamma kunder. Bankerna jobbar även med socialbindning genom att skapa 
relationer till sina kunder och låta samma rådgivare ha kontakten med samma kund, samt 
genom att erbjuda närmare kunder olika aktiviteter. Inom den högre verksamheten i bankerna, 
”private banking”-segmentet skapas dock även strukturella band i form av att banken då kan 
ta på sig allt ansvar genom diskretionär förvaltning. De oberoende företagen arbetar mycket 
med socialbindning genom att skapa långsiktiga och nära relationer till sina kunder samt 
regelbundet anordna kundträffar. Vi tolkar det även som att tre av de fyra oberoende företagen 
arbetar med strukturella bindningar genom att erbjuda diskretionär förvaltning då de tar på sig 
allt ansvar för att hantera kundens förmögenhet. 
 

6.5.2 Segmentering av kunder 
Enligt Sarel och Marmorstein (2007) bör finansiella institut segmentera sina kunder efter hur 
stor potential de har att vara värdeskapande på lång sikt. De kunder som identifieras som 
värdefulla på lång sikt bör enligt författarna ges speciell uppmärksamhet för att på så sätt öka 
deras lojalitet och relation till företaget. Leverin och Liljander (2005) menar däremot att detta 
inte alltid är ett korrekt antagande. Deras forskning visar på att segmentering av kunder inte 
alltid leder till ökad lojalitet och bättre relation med kunden. I vår studie har vi sett en stor 
skillnad i förhållningssätt till segmentering av kunder i form av förmånskunder. Alla banker 
som medverkat i studien har någon form av segmentering av mer förmånliga kunder. Syftet 
har från deras sida varit att goda kunder skall belönas. Genom att erbjuda förmåner till dessa 
kunder försöker bankerna bevara och värna om sina mer lönsamma kunder. När det gäller de 
oberoende företagen så har inga av dem uttalat några förmånskunder. Flera respondenter 
svarade att alla deras kunder var förmögna samt eftertraktade på marknaden och att alla därför 
behandlades som förmånskunder. Vi tolkar det som att de oberoende företagen vidare inte har 
samma incitament till att segmentera sina kunder som bankerna har. Detta menar vi då 
bankerna vänder sig till ett större spektrum av kunder med olika förmögenhet och lönsamhet 
och det är därför viktigt för dem att behålla de mer lönsamma kunderna.  
 

6.5.3 Långsiktiga relationer 
Enligt Blomqvist et al (2004) handlar relationsmarknadsföring om att välja kunder som är 
ömsesidigt lönsamma för företaget och vårda relationen till dem på ett långsiktigt och 
värdeskapande sätt. Samtliga banker och oberoende företag framhöll hur viktig den personliga 
kontakten är för deras rådgivningsverksamhet och att de siktar på att ha långsiktiga goda 
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relationer till sina kunder. Vi tolkar det som att samtliga aktörer har insett vikten av 
långsiktiga kundrelationer för att skapa konkurrensfördelar. 
 
Barnes (1997) visar genom sin forskning att det, för att skapa långsiktiga och starka 
kundrelationer, är viktigt att finansiella institutioner identifierar vilket behov kunden har och 
vilken typ av relation denne är bekväm med. Denna identifiering är något som vi från våra 
intervjuer sett att flera av företagen jobbar efter. Alla oberoende företag har en regelbunden 
kontakt med sina kunder. Oberoende företag D hade minst en kundkontakt per år och 
oberoende företag B olika kategorier mellan ett till fyra gånger per år, de övriga två företagen 
hade tre till sex kontakter med kunden årligen. Alla oberoende företag har förklarat att de 
försöker anpassa relationen utefter kundens behov och önskemål. Grönroos (1997) menar 
vidare även att det är viktigt att segmentera kunderna efter om de är mottagliga för en aktiv 
eller passiv relation. Konsumenter som strävar efter att ha en aktiv relation med företaget 
söker kontakt och är aktiv i relationen medan konsumenter som vill ha en passiv relation är 
belåtna med kunskapen om att företaget finns tillgängligt då kunden behöver dem.  Genom att 
göra denna urskiljning menar Grönroos att företag kan utveckla ett relationssystem som 
lägger fokus på de kunder som är mottagliga för det. De oberoende företagen har, som vi 
tolkar det, lagt mer fokus på de kunder som är mottagliga för det genom att låta kunden behov 
styra kontakten och ha mindre kontakt med de passiva kunderna som väljer diskretionär 
förvaltning.   
 
Även de banker som vi har varit i kontakt med beskriver att de anpassar relationen efter 
kundens önskemål. Respondenten från bank B förklarade att vissa kunder vill ha en mer 
formell relation medan andra en mer personlig. Hur kontakten till kunden ser ut på bankerna 
beror dock på kundens initiativ, kunden skall själv kontakta banken. När det gäller hur ofta 
kundkontakten sker visar vår studie på en skillnad mellan de oberoende företagen och 
bankerna. Kontakten med kunden från bankernas sida sker alltifrån några års mellanrum till 
ungefär var tredje månad, vanligast är det dock med en kontakt var och var annat år. De 
oberoende företagen visade sig ha en mer regelbunden kontakt med kunderna. En förklaring 
till detta skulle enligt vår mening kunna vara att de oberoende företagen har större andel 
förmögna kunder och att det därför ställs högre krav på regelbundna möten. Bankerna 
förklarade även att de har mer kontakt med de större kunderna och vi tolkar det därför som att 
placeringsbelopp har betydelse för kontakten med kunderna. Vi menar att mer 
placeringskapital kräver mer ansvar vilket i sin tur kräver att det är viktigare att hålla 
kunderna uppdaterade. 
 
Barnes (1997) menar att den upplevda kvalitén på relationen ökar om företagen segmenterar 
sina kunder efter vilken relation de är bekväma med samt att de kvarhåller samma 
kontaktperson för kunden. Barnes menar även att detta stärker relationen på sikt. Vår 
undersökning visade att så väl bankerna som de oberoende företagen strävar efter att samma 
rådgivare skall ha kontakt med samma kund. Hos företagen lägger rådgivarna stor vikt vid 
detta och respondenterna från företagen gav bilden av att kontoren var som oberoende företag 
A kallade det ett slags ”Family Office”. Även bankerna framhöll tydligt att varje kund skall ha 
sin rådgivare, två av respondenterna från bankerna förklarade dock att det finns en viss 
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personalåtgång på kontoren och att alla kunder på grund av detta kanske inte får ha kvar 
samma rådgivare på längre sikt. 
 

6.5.4 Vikten av delaktiga och utbildade kunder 
Att engagera kunderna i beslutsprocessen menar Eisingerich och Bell (2006) ökar de sociala 
banden mellan rådgivare och kund. Författarna menar vidare att finansiella företag kan öka 
servicekvalitén och produktiviteten genom att engagera kunderna i beslutsprocessen. Samtliga 
banker och oberoende företag i vår studie anser att det är viktigt att kunden är delaktig i 
beslutsfattandet. I de fall kunden gör valet om diskretionär förvaltning blir delaktigheten 
mindre men kunden skall enligt respondenterna alltid känna att denne gjort ett bra val. När det 
gäller vikten av att utbilda sina kunder och få dem delaktiga anser alla banker och oberoende 
företag att detta är viktigt då kunder på så sätt får större insikt i vad de olika produkterna 
innebär och vilken risk som är kopplad till dem. Tre av bankerna förklarar vidare att när 
kunden är införstådd med produkten hanterar denne perioder av nedgångar bättre och lägger 
inte allt ansvar på rådgivaren. Detta överensstämmer även med Eisingerich och Bells 
forskning som visar att utbildade kunder är mer engagerade i de finansiella produkterna och 
beslutsfattandet och tar därför på sig mer ansvar för utfallet av investeringen.  
 
Både oberoende företag och banker anser att det är viktigare att ha en relation till kunden då 
denne investerar i komplexa produkter jämfört med enkla. Detta då en komplex produkt 
kräver mer kunskap och insikt hos kunden samt uppföljning. Oberoende företag B förklarade 
att ”Då är det viktigare att få kunden att verkligen vara med på vad som händer (…) har du 
en räntefond liksom är det inte så mycket att följa upp, den ligger där och tickar med sin 
procent.” Howcroft et al (2003) har i sina studier visat att detta även är en viktig aspekt från 
kundens sida. Deras studie visade att kunder anser att relationen till rådgivaren är viktigare 
vid köp av mer komplexa finansiella produkter, tillit var en viktig faktor för dessa 
konsumenter. Vid köp av mindre avancerade produkter, transaktioner och försäkringar 
upplevde konsumenterna inte relationen lika viktig.  Både oberoende företag och banker 
arbetar, utifrån det vi sett i vår undersökning, med samma tankesätt när det gäller hur 
relationen ser ut i förhållande till komplexiteten i produkten. 
 

6.6 Rådgivningsförhållanden 

6.6.1 Oberoende rådgivning 
När det gäller synen på begreppet oberoende rådgivning menar bank A att det inte finns någon 
aktör som är oberoende på marknaden medan bank B menar att oberoende är när företag kan 
erbjuda produkter från olika aktörer. Bank C anser att oberoende är när rådgivaren inte har 
några incitament till att välja någon specifik produkt utan enbart ser till historisk data. Bank D 
menar att oberoende är när rådgivaren ser till kundens bästa istället för företagets vinst. 
Oberoende företag A anser att definitionen på oberoende är att ett företag inte har ett tvång på 
att sälja sina egna produkter. Oberoende företag B menar att oberoende är när ett företag inte 
har några egna placeringar att erbjuda. Oberoende företag C gav samma svar, att oberoende är 
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ett företag som inte har egna produkter och därmed kan välja från alla leverantörer. För 
oberoende företag D består begreppet oberoende av att rådgivningen inte hade någon 
baktanke med försäljningen samt att företaget inte var kopplade till någon leverantör. 
Eftersom det i Sverige inte finns någon specifik definition av begreppet är det, i vår mening, 
inte konstigt att svaren har varit olika och att varje deltagare har sin egen definition på 
oberoende. Vi tolkar det vidare som att de olika oberoende företagen anpassar sin definition 
utifrån de tjänster de erbjuder. De oberoende företag som erbjuder egna portföljer ser inte 
detta som ett hinder för att vara oberoende medan de företag som endast erbjuder produkter 
från andra leverantörer menar att egna produkter är ett hinder för oberoende. Vi ser brister i 
att inte ha en klar och tydlig definition av begreppet oberoende i Sverige då vi menar att detta 
gör det svårt för konsumenter att veta hur olika aktörer på marknaden arbetar med sina 
tjänster. 
 
I Storbritannien har FSA, motsvarighet till finansinspektionen, tydliga riktlinjer på vilka 
rådgivare som får kalla sig oberoende. Enligt FSA kan en rådgivare ses som oberoende när 
rådgivaren erbjuder sina kunder att ta betalt för sina tjänster på ett avgiftsbaserat sätt, dvs. ta 
ut en fast avgift där det behövs, till exempel för finansiell rådgivning. Företag som väljer att 
inte erbjuda denna möjlighet utan istället väljer att kanske arbeta helt på vinstprovisions basis 
får inte kalla sig för oberoende rådgivare då deras neutralitet inte kan säkerställas. (Ring, 
2004). Enligt den brittiska definitionen av oberoende kan ingen av deltagarna i vår studie 
därmed kalla sig för oberoende rådgivare, då ingen tagit ut avgift för själva tjänsten utan 
enbart tagit en procentsats från grundkapitalet eller en avgift för produkten.  
 

6.6.2 Rådgivning eller försäljning 
Finansinspektions föreskrifter säger som tidigare nämnts att det i princip är en förutsättning 
att finansiella företag drar en skiljelinje mellan försäljning och rådgivning för att lagen skall 
kunna implementeras och tillämpas på ett riktigt sätt. Detta kan göras genom att skilja på 
dessa områden eller att inte ha någon provisionsbaserad lön. Ett företags belöningssystem kan 
försvåra en skiljevägg mellan rådgivning och försäljning då förmåner beror på prestation, 
detta gör att intressekonflikter kan uppstå. (Finansinspektionens rapport 2007:9) Inga av 
bankerna har någon provisionsbaserad lön men bank C har däremot bonusbelöning om 
banken uppnådde sina mål. De oberoende företagen A och B uppgav att alla rådgivare fick 
provision som del av vinsten från det som dennes kundstock hade tjänat in till företaget. 
Oberoende företag C har inga provisioner för sina anställda, däremot var de flesta 
medarbetarna delägare i företaget. Vi menar, i enlighet med Finansinspektionen, att dessa 
provisioner kan försvåra skiljelinjen mellan rådgivning och försäljning då provisionen gör att 
rådgivaren har ett motiv till att göra större affärer eller affärer som leder till större vinster. 
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7. SLUTSATSER 
 

etta kapitel inleds med att vi återigen presenterar studiens problemformulering och  
syfte. Vi redogör sedan för de slutsatser vi kommit fram till från vår analys av det 
insamlade materialet och besvarar vår frågeställning.  

 
 
Uppsatsens problemformulering och syfte lyder som följer: Finns det skillnader mellan 
finansiell rådgivning till privatpersoner som banker respektive oberoende företag erbjuder?  
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare inblick i hur banker respektive oberoende 
företag arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner. Syftet är vidare att utifrån detta 
identifiera eventuella skillnader mellan aktörerna.  
 
För att besvara vår frågeställning och knyta till oss vårt syfte har vi valt att dela upp 
slutsatserna utifrån de olika problemområden som vi tidigare har diskuterat. 
 

7.1 Rådgivningsprocessen 
Genom denna studie kan vi konstatera att oberoende företag och banker arbetar med 
rådgivningsprocessen på ett grundläggande lika sätt. Samtliga respondenter har beskrivit 
rådgivningsprocessen där rådgivaren samlar in all information om kunden och dennes 
finansiella situation, en riskprofil skapas och ett beslut om investering efter diskussion med 
kunden sedan framtas. Samtliga deltagare samlar in samma grundläggande information och 
delger även kunden denna. Vi menar på att denna liknande grundstruktur för hur 
rådgivningsprocessen ser ut beror på åtstramningen av regelverket i och med de lagstiftningar 
kring finansiell rådgivning som införts 2004 respektive 2007. Vi ser detta som något positivt 
då vi menar att en kund bör mötas av samma tillvägagångssätt och bedömning oberoende av 
vilken aktör denne väljer att vända sig till.  
 

7.2 Risk och riskprofilering 
De lagar som stiftats kring finansiell rådgivning tar upp det som är grundläggande för varje 
rådgivare att ta hänsyn till vid bedömning av riskprofil. Samtliga aktörer i vår studie menar 
dock att rådgivaren även utöver detta kan ställa andra frågor om de så önskar. Däremot finns 
det ingen mall för frågor med mera djup hos de flesta av aktörerna. Vi ställer oss vidare 
kritiska till i vilken grad rådgivarna verkligen ställer övriga frågor för ökad förståelse av 
kunden. Vi menar att det skulle vara fördelaktigt för de oberoende företagen och bankerna att 
ha en riskprofil som ger mera djup i förståelsen av kunden än enbart det som är lagstadgat. Vi 
menar att riskprofilen då skulle ge en mer korrekt bild av kunden och därmed leda till bättre 
placeringar. När det sedan gäller att uppdatera riskprofilen som rådgivaren skapat av kunden 
kunde vi se att de oberoende företagen generellt sätt träffade sina kunder oftare och därmed 

D
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även uppdaterade kundens riskprofil mer kontinuerligt. Hos bankerna är det generellt sett upp 
till kunderna själva att ta kontakt för rådgivning varvid uppdatering av riskprofilen sker. Vi 
ser även en skillnad i hur risk förklaras för kunden hos banker respektive oberoende företag. 
Bankerna väljer att förklara risk i termer av historisk utveckling och svängningar medan de 
oberoende företagen väljer att diskutera i form av vilken förlust personen är villig att ta. Vi 
anser att båda dessa sätt bör fungera väl för att förklara risk, men som kund kan det vara 
enklare att förstå risker i form av förluster. Vi menar att kunden självklart kan förstå 
historiska fakta men att det samtidigt krävs att kunden är insatt i hur framtiden kan se ut.  
 

7.3 Framtagning av placeringsförslag 
Vi har sett att placeringsförslag framarbetas på olika sätt hos de olika aktörerna. Hos samtliga 
banker plockar ett dataprogram fram ett placeringsalternativ som visar på hur mycket aktier, 
räntebärande instrument med mera som personen bör placera i. Förslaget genereras av 
programmet utefter de frågor kunden har svarat på. Vid de flesta oberoende företag får 
kunden placera i företagens egengjorda portföljer och placeringen beror på vilken risktolerans 
personen har. Endast ett oberoende företag hade som rutin att göra nya placeringsförslag för 
varje kund. Detta visar på en skillnad mellan banker och oberoende företag. Vid val av 
portföljer hos de oberoende företagen blir lösningen inte skräddarsydd individuellt efter 
kunden, så som bankernas dataprogram gör, men på samma gång är dessa portföljer väl 
granskade och kan därmed ge bra avkastning. Vi ställer oss vidare även kritiska till att 
bankernas dataprogram, som tar fram en individuell lösning för varje kund, verkligen fångar 
varje individs behov och optimala lösning då även dessa är standardiserade. 
 

7.4 Förändringar sedan den nya lagstiftningen 
Vår studie visar att banker och oberoende företag har olika syn på hur stora förändringar 
lagarna kring finansiell rådgivning har inneburit. Samtliga banker som medverkat i studien 
anser att den nya lagstiftningen har förändrat deras sätt att arbeta och utforma riskprofil av 
kunden. De oberoende företagen anser i mindre grad att lagstiftningarna påverkat deras sätt att 
arbeta och tre av fyra företag anser att deras dokumentation och riskprofil var väl utarbetad 
redan innan ny lagstiftning trädde i kraft. Att lagarna har påverkat bankernas sätt att arbeta 
mer än de oberoende företagen tolkar vi som att de oberoende företagen sedan tidigare 
generellt sätt har arbetat mer med ett mer förmöget kundsegment som kräver detta.  
 

7.5 Kundrelationer 
Vår studie visar på att så väl banker som oberoende företag har insett vikten av att ha goda 
kundrelationer för att vara konkurrenskraftiga. För alla deltagare har kundens önskemål varit 
det viktigaste och därmed har dessa stått i fokus för bankernas och oberoende företagens 
verksamhet. Dessutom anser alla respondenter att det är viktigt att skapa mervärde för att 
kunna behålla sina kunder. Vi kan i vår studie inte se några tydliga skiljelinjer för hur de olika 
aktörerna arbetar för att skapa mervärde. Generellt för bankerna är dock att mer lönsamma 
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kunder får mer uppmärksamhet och utökade tjänster. En skillnad vi identifierat mellan banker 
och oberoende företag är dock att de arbetar med olika nivåer av relationsmarknadsföring. 
Bankerna arbetar mer med monetära och sociala bindningar till sina kunder genom att erbjuda 
rabatterade priser och goda relationer till kunderna. Medan de oberoende företagen använder 
sig mer av sociala och strukturella bindningar genom långsiktiga relationer och uppföljningar 
samt diskretionära uppdrag där de tar på sig allt ansvar för förvaltningen. 
 
En annan skillnad vi, utifrån vår studie, kan se är att bankerna segmenterar sina kunder efter 
hur förmånliga de är, medan de oberoende företagen inte gör någon skillnad mellan olika 
kunder. Vi tolkar det som att bankerna har mer incitament till att segmentera sina kunder då 
de har en större fördelning av kunder med olika lönsamhet och att det därför är viktigt att 
bibehålla de mer värdefulla kunderna. Hur ofta kontakten med kunden sker är även något som 
skiljer bankerna och de oberoende företagen åt. Alla oberoende företag hade minst en årlig 
kontakt med kunden men även tätare. Bankerna däremot hade något längre tidsspann mellan 
kontakterna. Hos bankerna är det generellt sätt även kundens ansvar att ta kontakt för 
rådgivning. Vi ser fördelar i som de oberoende företagen gör, att ha en nära kontakt med 
kunderna, då det leder till en bättre bild av kunden och därmed även bättre placeringar. 
 
Så väl banker som oberoende företag anser att det är viktigt att kunden är delaktig i 
beslutsfattandet av placeringen samt att det är viktigt att utbilda kunderna i olika 
placeringsalternativ. Detta tolkar vi som att banker och oberoende företag har insikt i att en 
kunnig och delaktig kund tar på sig mer ansvar för placeringen. 
 

7.6 Rådgivningsförhållanden 
Samtliga banker respektive oberoende företag har en egen definition på vad begreppet 
oberoende har för betydelse. Det fanns ingen tydlig skillnad mellan hur banker och oberoende 
företag uppfattade begreppet. Utifrån FSA:s definition på oberoende som vi använt oss utav 
kan inga av deltagarna i vår studie kalla sig oberoende, då ingen av dem tar ut någon avgift 
för själva rådgivningstillfället. Detta menar vi, gör att alla har en beroendeställning av något 
slag då företaget vill tjäna pengar.  
 
Att dra en skiljelinje mellan rådgivning och försäljning är något som samtliga aktörer ansåg 
vara svårt. Vi kan genom vår uppsats dock konstatera att deltagarna har olika syn på 
belöningssystems påverkan på skiljelinjen. Att provisioner kan försvåra en skiljevägg mellan 
rådgivning och försäljning är något som vi tolkar att bankerna har uppmärksammat eftersom 
att de inte erbjuder provision till sina anställda. Tre av de oberoende företagen har däremot 
provision för sina anställda utefter den del av vinsten som den anställdes kundstock har tjänat 
in till företaget. Detta, menar vi, kan leda till intressekonflikter. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

 detta kapitel ämnar vi att redogöra för trovärdigheten och äktheten i vår uppsats. En 
kvalitativ metods sanningskriterier är något olik den kvantitativa metoden och nedan 
följer en redogörelse över hur vi har arbetat för att ge vår uppsats en så hög trovärdighet 

som möjligt. 
 
 
Reliabilitet och validitet som sanningskriterier bygger i grunden på ett kvantitativt 
angreppssätt. En intervju måste i alla avseenden vara standardiserad och strukturerad för att 
dessa mått skall kunna användas. (Trost, 1993) Då det är svårt att tala om reliabilitet och 
validitet för kvalitativa intervjuer så anser vi att alternativa sanningskriterier är ett bättre 
lämpat alternativ. Bryman (2007) beskriver två grundläggande kriterier för bedömning av en 
kvalitativ studie; trovärdighet och äkthet. 
 

8.1 Trovärdighet 
Kriteriet trovärdighet kan enligt Bryman (2007) delas in i fyra delkriterier som alla har en 
motsvarighet till de kvantitativa sanningskriterierna. Det första delkriteriet, tillförlitlighet, 
handlar om trovärdigheten i den beskrivning av den sociala verklighet som forskaren 
tillhandahåller. För att säkerställa tillförlitligheten i studien skall forskare enligt Bryman låta 
de personer som varit del av undersökningen bekräfta att forskaren har uppfattat dem korrekt. 
För att säkerställa tillförlitligheten i vår studie har vi gjort en så kallad respondentvalidering, 
vi har med andra ord skickat en sammanfattning av intervjun till respektive respondent för att 
denne skulle få möjligheten att verifiera det som sagts. Då alla respondenter, efter en mindre 
korrigering, var nöjda med vår sammanställning tolkar vi det som att tillförlitligheten i vår 
uppsats är hög. 
 
Det andra delkriteriet, överförbarhet, innebär i kvalitativ forskning hur ingående den 
verklighet eller det fenomen som skall undersökas faktiskt studeras. Kvalitativa forskare 
uppmanas att producera fylliga redogörelser och detaljer så att de som läser studien sedan kan 
bedöma hur pass överförbara resultaten är.(Bryman, 2007) Begreppet överförbarhet används 
för att diskutera en teoris användbarhet istället för sanningshalt (Johansson Lindfors, 1993). 
För att uppnå en hög överförbarhet valde vi att intervjua så många banker och oberoende 
företag vi hade praktisk möjlighet till, resultatet var att totalt åtta intervjuer genomfördes. Vi 
upplevde under dessa att vi mot slutet hade uppnått en slags empirisk mättnad, det vill säga 
som Johansson Lindfors (1993) beskriver det att alla kvalitéer har upptäckts och att vidare 
intervjuer leder till liknande information. Vi är dock medvetna om att vi intervjuat långt ifrån 
ett stort urval av alla banker och oberoende företag som är verksamma inom finansiell 
rådgivning och att vår överförbarhet därför är begränsad. 
 

I
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Pålitlighet som är det tredje delkriteriet, handlar enligt Bryman (2007) om andra forskares 
möjlighet att granska studien som gjorts. För att möjliggöra detta menar Bryman att forskaren 
skall lämna en fullständig och tillgänglig redogörelse av den forskningsprocess som 
genomförts. Vi har i denna uppsats valt att ingående redogöra för den undersökningsmetod 
och det tillvägagångssätt vi använt oss av i studien. Detta för att underlätta granskning av vårt 
arbete för läsaren. Vi har även valt att löpande låta så väl vår handledare som andra studenter 
granska delar av uppsatsen för att få deras åsikter om det tillvägagångssätt vi valt. 
 
Det sista delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera. Med detta menar Bryman att 
forskaren skall sträva efter att säkerställa att denne agerat i god tro. Då kvalitativa studier 
innebär att en fullständig objektivitet från forskarens sida är omöjlig, bör det tydligt framgå att 
författaren inte låtit sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka studiens 
genomförande och resultat. Vi har försökt att i vår studie hålla oss så objektiva som möjligt 
och försökt att inte lägga in några värderingar i de frågor vi ställt under intervjuerna.  
 

8.2 Äkthet 
Enligt Bryman (2007) har äkthetskriteriet inte haft något större inflytande inom 
samhällsforskningen och vi anser att äktheten främst bygger på att alltid återge all information 
från respondenterna korrekt. Alla deltagares åsikter och uppfattningar skall återges (Bryman, 
2007). Vi har vid transkriberingen av våra intervjuer försökt att spegla alla respondenters 
åsikter då deras olika värderingar var viktiga för vår analys och våra slutsatser. Genom att 
verifiera vårt transkriberade material hos intervjupersonen kan vi i vår mening även bekräfta 
äktheten i vår studie. Genom att bifoga de intervjumanualer som vi använt oss utav och som 
visar hur vi ställt våra frågor och följdfrågor menar vi i enlighet med Trots (2005) att läsaren 
lättare kan bedöma om intervjumaterialet är trovärdigt. Detta anser vi speglar en öppenhet. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
Tack igen för att ni tar er tid och vill ställa upp på vår intervju om finansiell rådgivning till 
privatpersoner. För att ni skall få en uppfattning om vad intervjun kommer att behandla 
skickar vi här de frågor som vi kommer att utgå ifrån. Notera dock att detta bara är en 
grundläggande mall och att vi även kommer att ställa andra frågor.  
 
Vi hoppas att ni ger ert medgivande till att vi spelar in intervjun. Vi vill göra detta för att 
underlätta bearbetning av materialet och ljudupptagningen är självklart endast ämnad för oss. 
Vi vill även påpeka att alla medverkande företag kommer att vara anonyma i studien. 

Frågemall 
 
Hur ser den finansiella rådgivningsprocessen ut hos erat företag? 

Hur går ni tillväga då ni gör riskprofiler av privatkunder? 

Vilken typ av dataprogram/dokument använder ni vid riskprofileringen? 

Hur förklarar ni risker för era kunder? 

Utifrån riskprofilen, hur avgör ni vad kunden ska investera i? 

Har lagen om finansiell rådgivning och lagen om värdepappersmarknaden ändrat erat sätt 

att framarbeta riskprofiler? 

Hur ser kontakten till era kunder ut? 

Vad är erat mål med relationen till kunden? 

Vilka metoder använder ni för att ge era kunder ett större upplevt värde av 

tjänster/produkter? 

Har ni speciella förmånskunder? 

Hur viktigt anser ni det är att utbilda era kunder i finansiella koncept och olika 

investeringsalternativ? 

Hur resonerar ni när ni rekommenderar placeringsalternativ till era kunder? 

Hur dokumenteras rådgivningen?  

 
Om erat företag har standardiserade dokument, till exempel för riskprofilering, som ni kan ge 
ut så vore vi otroligt tacksamma om vi fick ta del av dessa vid intervjutillfället. 
Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Forsberg   070 XXXXXX     Katarina Sundén    070 XXXXXX 
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BILAGA 2 
 
Intervjumanual 
 
Vi inleder intervjun med att presenterar oss författare och uppsatsen kortfattat. Vi förklarar att 
alla deltagande företag kommer att vara anonyma i studien. Vi ber om lov att få spela in 
intervjun för att underlätta vår bearbetning av materialet vid ett senare tillfälle och förklarar 
för intervjupersonen att ljudupptagningen endast är ämnad för oss. Vi nämner även att denne 
kommer att få möjlighet att verifiera det som sagts i intervjun genom en 
intervjusammanfattning som skickas via e-post efter sammanställning. 
 
Vi ber sedan respondenten att kortfattat presentera sig själv och företaget.  
 
 
Övergripande frågor 
 

• Hur länge har ni arbetat inom rådgivningsbranchen? 
• Vad har ni för tidigare utbildning? 
• Hur ser den finansiella rådgivningsprocessen ut hos erat företag? 
• Hur dokumenteras rådgivningen?  
• Får kunden ta del av denna dokumentation? 

 
 
Risk och riskprofilering 
 

• Vilka informationsuppgifter (inkomst, förmögenhet, krediter, bidrag, kunskap om 
finansiella produkter osv.) samlar ni in från kunden? 

• Vilken typ av program/dokument använder ni vid riskprofileringen? 
• Gör ni någon uppdatering av denna riskprofil? 
• Hur försäkrar ni er om att ni har gjort en korrekt riskprofil av kunden?   
• Har lagen om finansiell rådgivning och lagen om värdepappersmarknaden ändrat erat 

sätt att framarbeta riskprofiler? 
• Utifrån riskprofilen, hur avgör ni vad kunden ska investera i? 
• Hur förklarar ni risker för era kunder? 
• Hur försäkrar ni er om att kunden förstår de risker som är kopplade till olika 

investeringsalternativ? 
 
 
Kundrelationer 
 

• Hur ser kontakten till era kunder ut? 
a)   Hur ofta har ni kontakt med era kunder? 
b) Vilken kommunikation använder ni? (e-post, telefon, möten) 
c) Sköter samma person kontakten med samma kund? 
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d) Ser kontakten olika ut för olika kunder? 
 
• Vad är erat mål med relationen till kunden? 
• Vilka metoder använder ni för att ge era kunder ett större upplevt värde av 

tjänster/produkter? 
• Har ni speciella förmånskunder? 
• Tror ni att det finns någon skillnad i vikten av en relation till kunden beroende på om 

denne är intresserad av komplexa produkter jämfört med enkla?  
• Hur viktigt anser ni det vara att få kunden delaktig i beslutsfattandet av finansiella 

placeringar? 
• Hur viktigt anser ni det är att utbilda era kunder i finansiella koncept och finansiella 

investeringsalternativ? 
• Erbjuder ni ytterligare information om kunden önskar?  

 
 
Rådgivningsförhållanden 
 

• Utifrån er riskbedömning lägger ni fram ett eller flera förslag till kunden? 
• Om två produkter är likvärdiga vad avgör vilket alternativ som rekommenderas? 
• Hur tar ni betalt för er rådgivning? 
• Har erat företag provisionsbaserad försäljning? 
• Hur ser ni på begreppet oberoende?  
• Vad anser ni är skillnaden mellan rådgivning och försäljning? 

 
 
Avslutande frågar vi om respondenten har något mer att tillägga och tackar sedan för att 
han/hon har tagit sig tiden att träffa oss för en intervju. 
 
 
 
 
 
 
 


