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Sammanfattning 
I Sverige har vi, de senaste åren, sett en ökning av antalet förmögna personer. År 2006 
fanns det ungefär 1,5 miljoner svenskar med en nettoförmögenhet på minst en miljon 
kronor. Ökningen av antalet välbärgade personer öppnar vägen för Private Banking – en 
banktjänst med kapitalförvaltning och rådgivning riktad mot förmögna privatpersoner, 
företag och stiftelser. Storbankerna är idag de största Private Banking aktörerna i Sverige, 
sett till antalet kunder. Det finns dock ett antal finansbolag och nätbanker som också vill 
ta del av denna växande bransch. För att möta denna ökande konkurrens gäller det för 
storbankerna att utveckla banktjänsten ytterligare och satsa mer på sina 
konkurrensfördelar. För att kunna leverera en trimmad Private Banking tjänst måste 
bankerna ha väletablerade rutiner kring hur kunder skall profileras och hur förvaltningen 
och rådgivningen, baserat på kundprofilen, skall utformas. Utifrån detta resonemang 
ställer vi oss följande problemformulering: 
 
Hur profilerar storbankerna sina Private Banking kunder och hur kan de, utifrån profilen, 
sätta samman en optimal banktjänst av kapitalförvaltning och rådgivning? 
   
Uppsatsens syfte är att utifrån en inblick av de svenska storbankernas tillvägagångssätt då 
dessa profilerar sina Private Banking kunder, utreda hur dessa ställer samman en optimal 
Private Banking tjänst av kapitalförvaltning och rådgivning. Vi vill också ta reda på vad 
bankerna tror om dagens och framtidens Private Banking marknad. 
 
Genom vår tolkning och förståelse av problemområdet vill vi frambringa ny insikt kring 
ett idag relativt outforskat område. Uppsatsens teoretiska referensram består av teorier, 
främst hämtade ut vetenskapliga artiklar, som är relaterade till kapitalförvaltning och 
privatekonomisk rådgivning. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts, en intervju hos 
varje storbank. Respondenterna arbetar med kundprofilering, kapitalförvaltning och 
rådgivning vid bankernas Private Banking avdelningar. De insikter i problemområdet 
som vi kommit fram till är följande: 
 
Vid kundprofilering gäller det först att sammanställa kundens balans- och resultaträkning. 
Det är också viktigt att beakta kundens familjesituation vad gäller familjens 
likviditetsbehov, pensionssparande, försäkringar, m.m.  Vidare behöver banken också ta 
hänsyn till kundens riskprofil, placeringshorisont och monetära värderingar. Då banken är 
väl förtrogen med kundens profil kan de förbereda kapitalförvaltning och rådgivning. Det 
är kundens tid, intresse och kunskap som avgör om denne sköter förvaltningen på egen 
hand (rådgivande förvaltning) eller om denne överlåter all skötsel åt banken (diskretionär 
förvaltning). Det är kundens unika situation och egna önskemål som avgör vilken typ av 
rådgivning som är mest lämplig. Det mest väsentliga är att rådgivningen är användbar i 
sammanhanget och att kunden har fullt förtroende för rådgivaren. Vad gäller 
konkurrensen från finansbolag och nätbanker ansåg respondenterna att storbankerna har 
en stor konkurrensfördel mot dessa aktörer; det personliga kundmötet. Finansbolagen och 
nätbankerna är därför priskonkurrenter, snarare än produktkonkurrenter. I framtiden vill 
storbankerna stärka och förbättra Private Banking. De vill hitta nya målgrupper, stärka 
sina kundmöten och utveckla sina modellportföljer och finansiella produkter.  
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Denna uppsats handlar om Private Banking – en finansiell helhetstjänst för förmögna 
privatpersoner. I detta inledande kapitel vill vi redogöra för varför vi valde att skriva om Private 
Banking och bakgrunden till uppsatsens problemområde. Vi presenterar även uppsatsens 
syfte och avgränsningar. 

1 Inledning 

 

1.1 Ämnesval 
Ämnesvalet för uppsatsen tog lång tid. Vi hade många idéer om olika ämnen vi ville 
skriva om utan att vi kom på något självklart alternativ tills vi en dag läste vi en artikel 
om banktjänsten Private Banking i ett affärsmagasin. Intresset för ämnet väcktes hos oss 
och vi förstod att Private Banking var en stark kandidat bland de uppsatsämnen vi valde 
bland. Efter en noggrann litteraturavsökning kring ämnet märkte vi också att Private 
Banking är ett akademiskt relativt outforskat område i Sverige då det endast finns ett 
sparsamt urval av böcker och artiklar som handlar om ämnet. Eftersom vi fann ämnet 
intressant och outforskat bestämde vi oss för att uppsatsen skulle handla om detta. Nästa 
steg var att besluta vilket delområde inom Private Banking uppsatsen skulle behandla. Vi 
vill att uppsatsen skall bidra till kunskapsutveckling och vara praktisk tillämpbar även 
utanför den akademiska världen. På grundval av detta valde vi att skriva om profilering 
av Private Banking kunder och om sammansättningen av själva Private Banking tjänsten. 
Att vi fann akademiska luckor kring Private Banking möjliggjorde vår önskan om att 
bidra till kunskapsutveckling inom området. Dessutom förstod vi att uppsatsens resultat 
skulle kunna komma att fungera som ett slags verktyg för Private Banking aktörer i deras 
arbete.  
 

1.2 Problembakgrund 
HNWI - High Networth Individuals - är en benämning för de personer som har minst en 
miljon USD i nettoförmögenhet.1 Totalt fanns det år 2006 9,5 miljoner HNWI runt om i 
världen. Dessa personers sammanlagda förmögenhet uppgick samma år till 37,2 biljoner 
USD. Antalet HNWI i världen ökar stadigt år efter år och så gör också deras 
sammanlagda förmögenhet. Antalet HNWI ökade med 8,3 % under år 2006 samtidigt 
som deras sammanlagda förmögenhet växte med 11,4 %. De som bidrog mest till 
ökningen av den sammanlagda förmögenheten var de så kallade Ultra HNWI - Ultra 
High Networth Individuals - de med en sammanlagd nettoförmögenhet på minst 30 
miljoner USD.2 Även i Sverige ökar de rika i antal. I slutet av år 2001 fanns det knappt 
900 000 personer i Sverige med en nettoförmögenhet på minst en miljon kronor vilket 
motsvarade ungefär 10 % av landets befolkning. År 2006 hade antalet miljonärer ökat till 

                                                 
1 Lucy Weldon, Private Banking, A global perspective (Cornwall: Woodhead Publishing Ltd, 1998), 4.  
2 Cap Gemini och Merril Lynch (2007) World Wealth Report 2007 [www dokument] URL 
www.us.capgemini.com/worldwealthreport07/ Hämtad: 2007-01-20 
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1,5 miljoner vilket motsvarar ungefär 17 % av landets befolkning.3 I Umeå fanns det år 
2006 drygt 17 000 miljonärer vilket motsvarar ungefär 16 % av stadens befolkning. De 
kommuner med störst andel miljonärer är Danderyd, Täby, Lidingö och Vellinge.4  
 
Nedanstående figur visar utvecklingen av andelen miljonärer i Sverige mellan år 1999-
2006.5 
 
 

Andel miljonärer i Sverige, åren 1999 - 2006
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Figur 1  Utveckling av andel miljonärer mellan år 1999 och 2006 

 
 
Det verkar alltså, enligt dessa tabeller, som att de rika människorna blir allt fler och allt 
rikare. Hur kommer det sig då att de rika ökar i antal? Det finns flera förklaringar till 
detta. Ett positivt börsklimat, ett gynnande marknadsläge och en stark framväxt av nyrika 
entreprenörer är några exempel på dessa förklaringar.6 I Sverige gynnas dessutom 
framväxten av välbärgade personer av att arvsskatten, gåvoskatten, förmögenhetsskatten 
och fastighetsskatten nyligen har slopats eller är på väg att förändras.  
 
För dessa förmögna personer finns en uppsjö av olika helhetstäckande banktjänster att 
tillgå, tjänster där rådgivning och förvaltning av kapital skräddarsys efter personens egna 
preferenser och önskemål. Dessa banktjänster kallas Private Banking. I takt med att 

                                                 
3 Statistiska Centralbyrån (2006) Miljonärer 1999-2006 [www dokument] URL 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____232325.asp Hämtad: 2008-04-27 
4 Statistiska Centralbyrån (2006) Kommuner rangordnade efter störst andel miljonärer 2006 [www 
dokument] URL http://www.scb.se/templates/tableOrChart____166388.asp Hämtad: 2008-04-27 
5 Statistiska Centralbyrån (2006) Miljonärer 1999-2006 [www dokument] URL 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____232325.asp Hämtad: 2008-04-27 
6 Cap Gemini och Merril Lynch (2007) World Wealth Report 2007 [www dokument] URL 
www.us.capgemini.com/worldwealthreport07/ Hämtad: 2007-01-20 
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världens rika ökar i antal växer också antalet potentiella Private Banking kunder. 
Ökningen av antalet förmögna personer i Sverige ger dagens svenska Private Banking 
aktörer, bland annat de fyra storbankerna, en större marknad att verka inom. En utökad 
kundstock och expansion av marknaden bereder också vägen för nya, mindre Private 
Banking aktörer, uppstickare som också vill ta del av denna framväxande bransch. Då 
konkurrensen blir större, ökar också utvecklingen av Private Banking tjänstens innehåll 
och utformning. Nya förvaltningsstrategier, finansiella produkter och modellportföljer 
ökar ideligen inom branschen.  
 
För att storbankerna skall kunna leverera en Private Banking tjänst av hög kvalitet och 
därmed ansätta sig den växande konkurrensen krävs det, från aktörernas håll, en väl 
införstådd insikt och väletablerade rutiner kring hur kunder skall profileras och hur 
förvaltningen och rådgivningen, baserat på kundprofilen, skall utformas. Utifrån detta 
resonemang vill vi utforma den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen.  
 

1.3 Problemformulering 
Hur profilerar storbankerna sina Private Banking kunder och hur kan de, utifrån profilen, 
sätta samman en optimal banktjänst av kapitalförvaltning och rådgivning? 
 

1.4 Syfte 
Vi vill, utifrån en inblick av de svenska storbankernas tillvägagångssätt då dessa 
profilerar sina Private Banking kunder, utreda hur dessa ställer samman en optimal 
Private Banking tjänst av kapitalförvaltning och rådgivning. Vi vill också ta reda på vad 
bankerna tror om dagens och framtidens Private Banking marknad.  

1.5 Avgränsningar 
Private Banking finns tillgängligt för privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer. 
Tjänsten utformas och planeras på olika sätt beroende på vilken typ av kund det handlar 
om. För denna uppsats har vi valt att enbart behandla kundprofilering och 
tjänstesammansättning av Private Banking för privatpersoner. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

 
Aktiemarknadslinjen (SML) 
En del av Capital Asset Pricing Model som visar på ett förhållande mellan  avkastning 
och risk. 
  
Aktiv förvaltning 
Förvaltning som förvaltas aktivt och förväntas avvika från index. 
  
Allokering  
Sammansättning och fördelning av tillgångar inom finansiella portföljer. 
  
Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Teoretisk modell för prissättning i förhållande till marknadsrisken. 
  
Derivat 
Form av värdepapper som har en underliggande tillgång t.ex. en aktie, råvara eller ett 
index. 
 
Diskretionär kapitalförvaltning 
Kapitalförvaltning där förvaltaren fattar beslut om investeringarna, baserat på ett avtal 
mellan förvaltare och kund 
  
Diversifierbar risk  
Den risk som inom en portfölj kan elimineras med hjälp av variation av tillgångarna i 
portföljen. 
 
Diversifiering 
Inom den finansiella teorin syftar detta till att skapa högsta avkastningen till en given 
risk. 
 
Effektiv front  
Del av CAPM som visar på sammansättningar i portföljen som skapar bästa utväxlingen 
mellan risk och avkastning. 
  
Företagsspecifik risk  
Unik risk som är kopplad till det enskilda företaget, även den risk som kan diversifieras 
bort i portföljen.  
  
Hybridportfölj 
Finansiell aktiv portfölj som innehåller flera olika instrument och inriktningar. 
 
Kapitalmarknadslinjen (CML) 
Del av CAPM som visar ”effektiva portföljlinjen” från den riskfria räntan till 
tangentportföljen. 
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Kovarians 
Statistiskt mått som visar hur två tillgångar samvarierar i riktning och omfattning.  
 
Korrelation 
Storleken på samvariation mellan tillgångar, från -1.0 till +1.0 
 
Rådgivande kapitalförvaltning 
Kapitalförvaltning där kunden fattar besluten om investeringarna, där förvaltaren endast 
agerar rådgivare. 
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I detta kapitel presenteras de teoretiska metoder och de vetenskapliga utgångspunkter som 
uppsatsen bygger på och som vi ansett vara mest lämpligt att använda i sammanhanget. 
Kapitlet inleds med att redogöra för författarnas förförståelse och hur denna kan ha inverkat 
på uppsatsens arbete och dess resultat. Därefter presenteras uppsatsens kunskapssyn, 
angreppssätt, metodval och perspektiv. Avslutningsvis granskas valet av sekundärkällor, hur 
dessa samlats in och en kritisk granskning av dessa källor. 

2 Teoretisk metod 

 

 

2.1 Förförståelse 
Vi vill påbörja det teoretiska metodkapitlet med att redogöra för författarnas förförståelse 
av Private Banking och dess underliggande teorier.7 Först presenteras vår kunskaps- och 
erfarenhetsbaserade förförståelse. Därefter presenteras vår sociala förförståelse.  
 

2.1.1 Kunskaps- och erfarenhetsbaserad förförståels e 
En forskare har vanligtvis kunskap och förståelse för det fenomen denna studerar, en 
kunskap och förståelse som huvudsakligen kommer från dennes utbildning, tidigare 
erfarenheter och tidigare arbeten.8 En sådan förförståelse av forskningsområdet medför 
att det, i princip, blir omöjligt för forskaren att inneha ett fullständigt objektivt 
betraktelsesätt för fenomenet. Betraktelsesättet blir istället subjektivt och baserat på 
forskarens förförståelse. 
 
Ingen av oss författare har, under vår civilekonomutbildning och våra tidigare 
arbetslivserfarenheter, stött på begreppet Private Banking. Vi saknade akademisk och 
praktisk erfarenhet kring begreppet innan uppsatsen påbörjades. Private Banking var 
dock inget okänt fenomen för oss. Den kunskap och förståelse vi hade kom från media, i 
form av affärstidningar, affärsmagasin och nyhetsrepotage. Från dessa informationskällor 
hade vi en ytlig överblick om vad Private Banking betydde och vad denna banktjänst 
innebar. Kring begreppets underliggande teorier, såsom teorier kring privatekonomiska 
livscykler, riskprofiler, ekonomisk rådgivning, riskhantering och kapitalförvaltning såg 
vår förförståelse däremot annorlunda ut. Många av dessa koncept har tidigare berörts 
under vår utbildning och våra tidigare arbetslivserfarenheter. Exempelvis har teorier om 
kapitalförvaltning, till en omfattande grad, behandlats under vår civilekonomutbildning. 
Kring dessa begrepp hade vi alltså en väl införstådd insikt och en akademisk kunskap. 
Den samlade bilden av vår kunskaps- och erfarenhetsbaserade förförståelse är alltså att: 
 

                                                 
7 Med underliggande teorier menar vi de teorier som vi använt som teoretisk referensram i uppsatsen, 
teorier som är nära relaterade till Private Banking proceduren. 
8 Idar Magne Holme och Berndt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Lund: Studentlitteratur 2000), 95. 
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• Private Banking, som begrepp, kände vi endast till utifrån vad vi läst i media, i 
form av affärstidningar, affärsmagasin och nyhetsrepotage 

 
• Private Banking begreppets underliggande teorier, teorier kring privatekonomiska 

livscykler, riskprofiler, ekonomisk rådgivning och Kapitalförvaltning hade båda 
författarna en mer ingående förståelse av.  

 
Vår begränsade förförståelse om begreppet Private Banking innebar att vi, innan studien 
påbörjades, sökte information om banktjänsten för att lära oss mer detaljerat om denna 
tjänst och vad denna innebar. Vi sökte bland populärvetenskapliga tidskrifter och annan 
relevant litteratur för att skola in oss och lära oss mer om begreppet. Ju mer vi lärde oss, 
desto mer förstod vi vilka underliggande teorier som var nödvändiga att klarlägga i 
uppsatsen. Kring dessa teorier märkte vi att vi hade desto mer kunskap och erfarenhet. 
Tillvägagångssättet vid informationssökningen och valet av vilka specifika teorier vi 
skulle inkludera styrdes av denna förförståelse. Vi visste vilka sökord vi skulle använda, 
vilka väletablerade teorier som fanns och hur gångbara dessa teorier skulle vara för vår 
uppsats Utbudet av uppsatsens teorier blev alltså, till viss del, ett resultat av vår 
förförståelse. Ur denna aspekt var det svårt för oss att, med ett objektivt utgångsläge, 
genomföra en helt förutsättningslös uppsats, just eftersom informationsinsamlingen var 
färgad av vår förförståelse. Syftet är dock inte att uppsatsen ska bedrivas objektivt, något 
som vi förklarar senare. 
 
 Utan förförståelse kan mening kring en omständighet inte skapas överhuvudtaget.9 
Skulle vi stått helt utan förförståelse hade vi haft problem med att skapa mening och 
förståelse kring ämnet, vilket i sin tur hade försvårat vår strävan om att förmedla denna 
mening och förståelse till läsaren. Vi anser därför att vår förförståelse också har varit en 
tillgång för uppsatsen. Vårt uppbyggande av mening och förståelse kring Private Banking 
begreppets underliggande teorier hade alltså, innan uppsatsen påbörjades, redan hunnit en 
bra bit på väg. Dessutom medförde vår kunskap och erfarenhet att vi kunde sålla bort 
orelevanta teorier och endast nyttja de teorier som är väletablerade och väl beprövade.  
 

2.1.2 Social förförståelse 
En studies objektivitet påverkas också av forskarens intressen, värderingar och 
förutfattade sociala meningar. En sådan social förförståelse är ofta starkt präglad av 
forskarens sociala miljö där forskaren kontinuerligt socialiseras med sin omgivning.10 En 
social förförståelse kan också påverka den kunskapssyn som forskaren väljer att nyttja 
och det problem som forskaren vill utreda i sin studie.11  
 
Denna uppsats har obestridligen påverkats av författarnas intressen, värderingar och 
förutfattade sociala meningar. Vi finner båda ett stort intresse av förmögenhetsförvaltning 
och de underliggande teorier som sammankopplas med detta, exempelvis 

                                                 
9 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber AB, 1991), 58. 
10 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 151-153 
11 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur 1993), 25. 
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kapitalförvaltning, finansiella instrument, skattefrågor, portföljsammansättningar och 
ekonomisk rådgivning. Detta intresse har motiverat oss i uppsatsskrivandet och bidragit 
till att skrivandet blivit ett rent nöje. Våra värderingar och förutfattade sociala meningar 
är präglade av våra fyra år på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Åren vid 
Handelhögskolan har stärkt vår ekonomiska kunskap och gjort oss medvetna om vikten 
av att bibehålla en ekonomisk gynnsam miljö och upprätthålla ett tillfredsställande 
resultat, för både samhälle, företag och individ. Detta ”ekonomiska tänk” har bidragit till 
att skapa ett utgångsläge för uppsatsen där vi utgått från respektive aktörs ekonomiska 
egenintresse. Vilken nytta har kunden av denna heltäckande banktjänst? Vilken nytta har 
banken? Hur kan båda dessa aktörer, på ett ömsesidigt sätt, tillgodogöra sig fördelarna av 
tjänsten? Att behandla och beskriva båda aktörers egenintresse för Private Banking hade 
dock bidragit till att uppsatsen blivit för omfattande. Vi var därför tvungna att begränsa 
uppsatsen, att utgå ifrån en enskild aktörs perspektiv. En mer detaljerad beskrivning av 
uppsatsens valda perspektiv följer i ett senare avsnitt.  
 

2.2 Kunskapssyn 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån en inblick av de svenska storbankernas 
tillvägagångssätt då dessa profilerar sina Private Banking kunder, utreda hur dessa ställer 
samman en optimal Private Banking tjänst av kapitalförvaltning och rådgivning. Det är 
utifrån detta syfte som uppsatsens kunskapssyn har utformats. Vi vill inte ha ett objektivt 
synsätt för uppsatsen. Vi vill inte statiskt beskriva och förutspå Private Banking aktörers 
ageranden, utan snarare tolka och förstå innebörden i hur dessa aktörer profilerar sina 
kunder och hur de, utifrån kundprofilen, sätter samman en optimal Private Banking tjänst. 
Banken är ingen statisk mekanism utan fri vilja utan snarare en ekonomisk 
samhällskonstruktion uppbyggd, hanterad och kontrollerad av människor. Det är dessa 
människor, eller mer koncist, förvaltarna, rådgivarna och beslutsfattarna inom bankernas 
Private Banking avdelningar, som är uppsatsens yttersta studieobjekt. Det vi vill uppnå 
med denna uppsats är att tolka och förstå dessa människors tankeverksamheter och 
ageranden då de fattar beslut om hur de skall profilera sina kunder och hur de därefter, 
utifrån kundprofilen, sätter samman en optimal Private Banking tjänst.  Det uppsatsen i 
slutändan skall granska är alltså mänskligt beteende.  
 
Om vi ska översätta vår önskade strävan om att tolka och förstå dessa omständigheter till 
en vedertagen, konkret kunskapssyn ligger den hermeneutiska kunskapssynen närmast till 
hand. Detta eftersom hermeneutiken förespråkar just tolkning och förståelse av det som 
studeras.12 De kunskapssyner som förespråkar ett subjektivistiskt ställningstagande, 
exempelvis hermeneutiken, har den uppfattningen att människors ageranden styrs av 
deras fria viljor och intressen.13 Uppsatsens studieobjekt förvaltare, rådgivare och 
beslutsfattare inom bankernas Private Banking avdelningar, är just människor med fria 
viljor och egna intressen. Vi anser att detta faktum ger oss ytterligare stöd för att nyttja en 
hermeneutisk kunskapssyn för uppsatsen. Visserligen kan dessa personer inte följa sin 
fria vilja och sina egna intressen helt och hållet, då de är anställda av banken och agerar i 
bankens tjänst. De är styrda av bankens intressen, riktlinjer och regleringar. Bankens 
                                                 
12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2004), 370. 
13 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2002), 24-26. 
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direktiv kan gå stick i stäv med aktörens uppfattning kring en specifik sakfråga, varpå 
aktörens fria vilja och möjlighet att följa sitt eget intresse skulle inskränkas.  
 
En viktig ståndpunkt inom hermeneutiken är att tolkning och förståelse skall ske utifrån 
studieobjektets sammanhang.14 Ett hermeneutiskt tänkande innebär att forskaren skall 
engagera sig med studieobjektet snarare än att vara objektiv och distanserad.15 Hur väl 
har vi då lyckats tillämpa detta?  För att vi skulle kunna engagera oss med respondenterna 
och tolka deras svar subjektivt var vi tvungna att föreställa oss bankernas perspektiv när 
vi genomförde intervjuerna. När vi ställde våra frågor och lyssnade på de svar som gavs 
försökte vi sätta oss in i bankernas läge och förstå bankernas situation. Det var inte bara 
under intervjuerna som vi tänkte på detta sätt, hela uppsatsskrivandet har präglats av ett 
synsätt som inneburit att vi utgått från bankernas perspektiv. Vi anser att detta synsätt 
möjliggjort vår önskan om att tillämpa en subjektivistisk, hermeneutisk kunskapssyn.  
 

2.3 Angreppssätt 
I dagsläget finns få teorier och modeller som endast handlar om Private Banking. Det 
finns endast ett fåtal vetenskapliga artiklar och böcker som tar upp begreppet. Däremot 
finns det desto fler teorier och modeller kring begreppets underliggande teorier, såsom 
privatekonomiska livscykler, riskprofiler, ekonomisk rådgivning och 
portföljsammansättning. Dessa teorier och modeller är frekvent förekommande i 
litteraturen och många av dessa kan beprövas med empiriskt material. Syftet med denna 
uppsats är dock inte att bepröva styrkan hos dessa teorier utan snarare att generera ny 
insikt kring ett idag relativt outforskat område. Uppsatsen har för avsikt att frambringa ny 
kunskap och alstra nya idéer om kundprofilering och tjänstesammansättning för Private 
Banking, kunskap och idéer som härrör från våra intervjuer. Vi anser att vi har ett 
induktivt angreppssätt för denna uppsats, då ett induktivt angreppssätt innebär att 
teorigenerering just sker utifrån empiriska iakttagelser av verkligheten.16  
 
Vi vill uppnå denna teorigenerering genom att subjektivt utgå från bankens perspektiv 
och därifrån försöka tolka och förstå våra respondenter. Att subjektivt utgå från bankens 
perspektiv, vid intervjuer och skrivarbete, var inte en särskilt lätt uppgift. Det var lätt hänt 
att vi ”zoomade ut” perspektivet och iakttog uppsatsen och dess problemområde ur ett 
objektivt och neutralt synsätt. Vi fick ofta påminna oss själva om att ”zooma in” till 
bankens perspektiv och placera oss själva i bankens sits. Att, under intervjuer, tolka vad 
respondenter menar när de svarar på en viss fråga, snarare än att bara lyssna på vad de 
säger är heller ingen enkel uppgift. Det mest mödosamma arbetet var när vi skulle tolka 
och analysera respondenternas svar och utifrån dessa svar frambringa intressanta insikter, 
insikter som dessutom helst skulle vara praktiskt användbara utanför den akademiska 

                                                 
14 Peter Esiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan, konsten att 
studera samhälle, individ och marknad (Solna: Norstedts Juridik, 2003), 245. 
15 May, Samhällsvetenskaplig forskning, 26. 
16 Ibid., 47. 
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världen. Att det mest arbetsamma momentet ligger efter själva datainsamlingen är något 
som vanligtvis kännetecknar induktiva studier.17  
 
En annan omständighet som kännetecknar induktiva studier är svårigheten att avgöra när 
en teori faktiskt har genererats och när man som forskare skall sätta punkt. Det kan vara 
svårt för en forskare att veta när tillräckligt mycket tolknings- och analysarbete har gjorts 
för att dennes arbete ska kunna resultera i nya teorier och ny kunskap.18 Denna svårighet 
ställdes vi också inför då uppsatsen genomfördes. Hur mycket skulle vi egentligen 
behöva tolka? När hade vi tolkat och analyserat tillräckligt mycket för att vi skulle 
kunnas generera intressanta insikter? Självklart hade uppsatsen blivit mer detaljerad och 
insiktsfull om ytterligare tid ägnats åt tolkning och analysarbete, men våra tidsresurser 
var begränsade. Sett utifrån de resurser som vi hade till vårt förfogande är vi mer än 
nöjda med de insikter vi lyckats komma fram till.  
 

2.4 Metodval 
I detta avsnitt vill vi redogöra för vilken metod som använts i uppsatsen och motivera 
varför detta metodval har gjorts. Innan arbetet påbörjades hade vi flera olika idéer om hur 
uppsatsen skulle se ut, hur arbetet skulle läggas upp och vilka metoder som skulle 
användas. Ett tag var vi inne på att kombinera kvalitativa intervjuer med en kvantitativ 
enkätundersökning. Intervjuerna skulle riktas mot Private Banking aktörer och utreda hur 
dessa sätter samman en Private Banking tjänst baserat på deras kundprofilering. 
Enkätundersökningarna skulle riktas mot ett urval av Private Banking kunder och utreda 
hur nöjda dessa kunder var med tjänsten. Tanken bakom denna dubbla metodansats var, 
förutom att frambringa kunskap om bankernas förfaranden, även utreda om dessa 
förfaranden verkligen resulterade i nöjda kunder. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att 
kombinera dessa ansatser. Detta berodde främst på två orsaker. För det första hade vi 
varken tid eller resurser att genomföra både intervjuer och enkätundersökningar. För det 
andra visade det sig att enkätundersökningen mot kunderna skulle vara svår att 
genomföra. Dels var kunderna svåra att få tag på då vi saknade en egentlig urvalsram. 
Dels förstod vi också att kunderna troligtvis ogärna hade lämnat ut den känsliga 
information som vi skulle ha efterfrågat i enkäterna. Sammantaget innebar detta att vi 
slopade idén om enkätundersökningen och fokuserade oss istället på att genomföra 
kvalitativa intervjuer.  
 
Vi ställde oss också frågan om huruvida en kvalitativ ansats verkligen var lämplig att 
använda i sammanhanget. Kunde en kvalitativ metod ge oss svar på den 
problemformulering vi hade ställt upp? Kunde kvalitativa intervjuer med Private Banking 
aktörer ge oss svar på hur en Private Banking tjänst, optimalt sätts samman, baserat på en 
gjord kundprofil? Var en kvalitativ metod kompatibel med uppsatsens syfte? Uppsatsens 
syfte är, som vi tidigare har beskrivit att, utifrån en inblick av de svenska storbankernas 
tillvägagångssätt då dessa profilerar sina Private Banking kunder, utreda hur dessa ställer 
samman en optimal Private Banking tjänst av kapitalförvaltning och rådgivning. För att 
                                                 
17 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, 59. 
18 Ibid. 
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Bank  
Önskar intäktsgenerering, 
gott rykte och expansion 

av verksamheten 

Kund  
Önskar bra avkastning på 

satsat kapital och en 
nyttofull rådgivning 

möjliggöra en sådan inblick i bankernas förfaranden ansåg vi det nödvändigt att diskutera 
dessa sakfrågor med de personer som dagligen arbetar med Private Banking. Vi ville ta 
del av dessas tankar, erfarenheter och värderingar för att på så sätt tillgodogöra oss den 
nödvändiga kännedom som krävdes för att vi skulle kunna generera intressanta insikter 
kring problemområdet.  Att kunna greppa respondenters tankar, erfarenheter och 
värderingar är något som kännetecknar just kvalitativa studier. Det är utifrån denna 
greppning av intryck och den efterföljande tolknings- och analysprocessen som den 
kvalitativa forskaren grundar sin teori.19  
 
Förutom att metodvalet skall vara kompatibelt med en studies syfte, brukar metodvalet 
också hänga ihop med studiens angreppssätt och kunskapssyn. Generellt brukar 
kvalitativa studier vara induktiva och inriktade mot en tolkningsinriktad kunskapssyn.20 
Denna ”förenliga trio” överrensstämmer med upplägget av denna uppsats, vi vill generera 
nya insikter om kundprofilering och tjänstesammansättning för Private Banking och vi 
anser att detta görs bäst genom att tillämpa en tolkningsbaserad strategi med en kvalitativ 
metod. 
 
Ett sätt att utvärdera vårt metodval är att se till den alternativa metod som hade kunnat 
användas, nämligen den kvantitativa. Kvantitativa ansatser syftar till att mäta något som 
resulterar i kvantifierbar data.21 Kvantitativa studier förknippas vanligtvis också med en 
positivistisk kunskapssyn och ett objektivt ställningstagande.22 Redan utifrån denna 
beskrivning kan vi stryka den kvantitativa metoden som en lämplig metod för denna 
uppsats. Vi har inte för avsikt att mäta något som skall resultera i kvantifierbar data. Våra 
empiriska iakttagelser bygger på ord och mening, snarare än på siffror. En positivistisk 
kunskapssyn med ett objektivt ställningstagande är heller inte något som är gångbart för 
denna uppsats. En tolkningsbaserat kunskapssyn känns mer användbart då det handlar om 
att ”greppa tag” om våra respondenters tankar, erfarenheter och värderingar och utifrån 
dessa ”tolka fram” och generera intressanta insikter. 
 

2.5 Perspektiv 
Under en Private Banking procedur finns två huvudsakliga deltagare, Private Banking 
aktören och Private Banking kunden. Dessa deltagare har olika intressen. Private Banking 
aktören vill generera intäkter, skapa sig ett gott rykte på marknaden och utvidga 
verksamheten. Kunden vill ha en tillfredsställande avkastning och en nyttofull 
rådgivning. Vi åskådliggör dessa deltagare och deras intressen nedan: 
 

 
 
 
 

                                                 
19 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning (Malmö: Liber Ekonomi, 2003), 54. 
20 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 249-250. 
21 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1998), 13. 
22 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 326. 
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När vi skulle välja vilket perspektiv vi skulle utgå ifrån så valde vi just mellan dessa två 
deltagare. Skulle vi utgå från bankens eller kundens perspektiv? Valet av perspektiv 
gjordes utifrån uppsatsens syfte. Då uppsatsens syfte är att utreda hur Private Banking 
aktörer, baserat på kundprofilering, sätter samman en optimal Private Banking tjänst, 
ansåg vi det mest lämpligt att utgå från bankens perspektiv. Det är ju tjänstemännen inom 
bankernas Private Banking avdelningar som profilerar kunderna och utformar 
banktjänsten. De är dessa personers tankar, värderingar och ageranden som är själva 
nyckeln till uppsatsens problemställning. Denna perspektivstrategi innebar att vi under 
uppsatsens arbete utgick från bankens situation och hela tiden hade bankens intressen i 
åtanke.  
 

2.6 Val och insamling av sekundärkällor 
Vi vill nu redogöra för hur vi gick tillväga då vi valde vilka teorier som skulle ingå i 
uppsatsen och hur insamlingen av dessa teorier gick till. Syftet med denna redogörelse är 
att möjliggöra en replikering av uppsatsen och främja en transparent arbetsgång. Då vi 
började söka teorier för uppsatsen insåg vi snabbt att det fanns väldigt få vetenskapliga 
artiklar som renodlat handlade om begreppet Private Banking. De artiklar som vi fann om 
begreppet kom nästintill uteslutande från icke akademiska källor, såsom affärsmagasin 
och dagstidningar. Att urvalet av akademiska källor var så pass begränsat var en av 
anledningarna till att vi valde just detta ämne. Det var det outforskade som inspirerade 
oss. Vi insåg att vi hade möjlighet att bidra med någonting, både teoretiskt och praktiskt. 
De teorier som uppsatsen bygger på är följande:  
 
Teorier kring kundprofilering 

• Privatekonomiska livscykler 
• Riskprofil 
• Placeringshorisont 
• Monetära värderingar 

 
Teorier kring tjänstesammansättning 

• Privatekonomisk rådgivning 
• Två förvaltningstyper 
• Kapitalförvaltning 

 
När vi valde teorier ville vi täcka in som många aspekter som möjligt kring uppsatsens 
problemområde, kundprofilering och tjänstesammansättning. En studies teorival är 
vanligtvis nära relaterat med studiens problemområde.23 Våra teorival har gjort i samråd 
med vår handledare och baserats på det utbud av teorier som finns att tillgå. Med hjälp av 
de teorier som nämnts ovan anser vi att vi har täckt de flesta aspekter inom just 
kundprofilering och tjänstesammansättning för Private Banking. 
 

                                                 
23 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, 87. 
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Insamlingen av sekundärkällorna skedde uteslutande vid universitetsbiblioteken i Umeå 
och Örnsköldsvik. Här lånades metodböcker och vissa böcker om ovan nämna teorier. De 
vetenskapliga artiklarna hämtades från databasen Business Source Premier. De sökord 
som vi använde i databasen var följande: (siffran inom parantes anger antal sökträffar.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga vetenskapliga artiklar är engelskspråkiga och vi begränsade sökningarna till att 
endast omfatta artiklar som var akademiskt utvärderade. För vissa av dessa sökord blev 
sökresultatet mycket omfattande, exempelvis Portfolio Management, Life Cycles och 
Financial Planning. För dessa sökningar blev det en omfattande urvalsprocess att hitta rätt 
artiklar. Då vi fann intressanta referenser i artiklarna har vi alltid sökt upp 
ursprungskällan och använt denna som referens för uppsatsen. Vissa övriga källor har 
också använts i uppsatsen, såsom information från storbankernas hemsidor, information 
från Finansinspektionens hemsida, statistik från Statistiska Centralbyrån och diverse 
rapporter från internationella finansföretag.  
 

2.7 Källgranskning 
I ett led att öka trovärdigheten och pålitligheten för uppsatsen följer nu en granskning av 
uppsatsens sekundärkällor. När det gäller att granska källor för en studie finns det flera 
viktiga aspekter att ta i beaktande. Detta avsnitt skall granska källorna utifrån dessas 
relevans, ursprung, aktualitet och äkthet. 

 

2.7.1 Relevans 
Ett led i en källgranskning är att utreda hur relevant källan är med hänsyn till det som 
skall studeras.25 Det är, med andra ord, viktigt att se till användbarheten av källan och om 
källan tillför studien något. Som vi tidigare beskrev har vi utgått från uppsatsens 
problemställning då vi sökt och valt ut våra teorier. I slutändan är det teorier inom 
uppsatsens problemområden, kundprofilering och tjänstesammansättning för Private 
Banking, som valts ut och nyttjats som sekundärkällor. När vi valde ut artiklar ställde vi 
oss frågan om huruvida en Private Banking aktör verkligen ställs inför sådana åtaganden 
som artikeln beskriver, både då denne profilerar kunder och sätter samman Private 

                                                 
24 Antalet sökträffar den 2008-03-01 
25 Martyn Denscombe, Forskningens grundregler, samhällsforskarens handbok i tio punkter (Lund: 
Studentlitteratur, 2004), 69. 

Asset Allocation (639) Life Cycles (1910) 
Capital Management (339) Personal Finance (38) 
CAPM (448) Planning Horizon (410) 
Financial Advisory (11) Portfolio Management (4421) 
Financial Planning (1023) Private Banking (15) 
Financial Risk (384) Risk Profiles (74) 
Household Life Cycles (15) Wealth Management (49) 
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Banking tjänsten.  Utifrån detta tillvägagångssätt anser vi att vi endast nyttjat källor som 
är relevanta för uppsatsens problemställning.  
 

2.7.2 Ursprung 
Vad gäller en källas ursprung är det viktigt att, så långt som möjligt, söka upp och 
använda den ursprungliga källan, varifrån det aktuella ställningstagandet har gjorts.26 Vi 
beskrev tidigare hur vi, under insamlandet av teorier, alltid använt den ursprungliga 
källan som referens. Många teorier som vi använt i uppsatsen härrör från artiklar som vi 
hittat i referenslistor i andra artiklar. Vi har då inte nöjt oss med att använda 
sekundärkällan som referens utan att först ha försökt söka upp den ursprungliga källan. I 
de fall den ursprungliga källan inte har kunnat hittas har vi valt att utesluta den aktuella 
teorin. 
  

2.7.3 Aktualitet 

En forskare bör alltid vara medveten om de senaste observationerna inom sitt 
forskningsområde och ta dessa observationer i beaktande under arbetets gång. Vi har, till 
största delen, använt oss utav nyproducerade källor med moderna teorier och aktuella 
ställningstaganden. Att tillämpa moderna teorier och aktuella ställningstaganden har varit 
en förutsättning för uppsatsen eftersom dagens Private Banking aktörer ofta praktiskt 
tillämpar dessa senaste läror och förkunnelser. Dessutom ville vi ”ligga rätt i tiden” med 
uppsatsen. De flesta källor som vi använt i uppsatsen är ett till två år gamla. Det återfinns 
vissa klassiska teorier i uppsatsen, exempelvis CAPM. Vi har valt att använda dessa 
teorier i uppsatsen då de är väl beprövade och till viss del också praktiskt utnyttjade av 
dagens finansiella aktörer.   
 

2.7.4 Äkthet 
En ganska självklar aspekt att ta i beaktande vid en källgranskning är huruvida källan är 
äkta eller inte.27 Sökresultatet då vi sökte efter akademiska artiklar begränsades till att 
endast inkludera artiklar som tidigare blivit akademiskt utvärderade. Dessutom har 
informationssökningen endast skett i en seriös artikeldatabas. Genom detta 
tillvägagångssätt anser vi att vi minskat risken för att hitta och använda oss av oseriösa 
källor. Vårt sunda förnuft kunde också hjälpa oss utvärdera huruvida källan var seriös 
eller inte. Om innehållet verkade alltför diffust med oklarheter om källans ursprung och 
upphovsman avstod vi från att använda källan som referens. 

                                                 
26 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, 88-89. 
27 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 131. 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Private Banking 

 15 

Nästkommande tre kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen. Med dessa kapitel vill vi sätta in läsaren i de olika områden som är aktuella för 
uppsatsens problemställning. I detta första kapitel presenteras teorikapitlens disposition och 
en allmän introduktion till begreppet Private Banking. Det återfinns även ett avsnitt som kort 
beskiver MiFID, en ny lag på finansmarknaden.  
 

3 Private Banking 

 

3.1 Teorikapitlens disposition 
Detta första teorikapitel – Private Banking - ger en introduktion av Private Banking och 
en beskrivning av MiFID, en ny lag på finansmarknaden som läsaren bör känna till innan 
läsningen fortsätter. Kapitel fyra – kundprofilering - redogör för teorierna kring 
kundprofilering och kapitel fem – tjänstesammansättning - redogör för teorier relaterade 
till Private Banking tjänstens sammansättning. Teorikapitlens disposition och dess 
ingående avsnitt åskådliggörs enligt nedan: 
 
Kapitel 3 - Private Banking 

• Private Banking – en introduktion 
• MiFID – en ny lag på finansmarknaden 

 
Kapitel 4 - Kundprofilering 

• Familj och hushåll 
• Riskprofil 
• Placeringshorisont 
• Monetära värderingar 

 
Kapitel 5 - Tjänstesammansättning 

• Privatekonomisk rådgivning 
• Två förvaltningstyper 
• Kapitalförvaltning 
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3.2 Private Banking - en introduktion 
Private Banking är i grunden en finansiell helhetstjänst där förvaltare, med hjälp av 
åsitten kunskap och expertis, bistår kunder med förmögenhetsförvaltning och rådgivning. 
Tjänsten är allomfattande och individuell där skräddarsydda lösningar utformas efter 
kundens preferenser och egna önskemål men även efter större makrofaktorer såsom 
rådande konjunktur, aktuellt marknadsläge, börsklimat, osv. Tjänsten omfattar 
kapitalförvaltning och rådgivning inom en rad olika områden, alltifrån aktiehandel till 
pensionsrådgivning. Efter en granskning av storbankernas hemsidor följer här en översikt 
av dessa aktörers utbud inom Private Banking:28 
 

• Kapitalförvaltning 
• Skatterådgivning 
• Juridisk rådgivning 
• Pensionsrådgivning 
• Rådgivning kring deklaration 
• Rådgivning kring försäkringar 
• Aktiehandel 
• Fondförvaltning 
• Valutahandel 

 
Private Banking kan delas upp i två delar, kapitalförvaltning och rådgivning. Med 
kapitalförvaltning menas skötsel och administration av kundens förmögenhet. 
Förvaltningen kan ytterligare delas in i diskretionär kapitalförvaltning och rådgivande 
kapitalförvaltning.29 Mer information om dessa olika typer av förvaltning följer senare i 
teorikapitlet. Med rådgivning menas helt enkelt den personliga handledning kunden kan 
erhålla inom en rad olika områden. Nedanstående figur visar en mer detaljerad bild över 
Private Banking och dess ingående komponenter: 

                                                 
28 De aktörer som granskats är SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken 
29 Finansinspektionen, Finland (2007-01-04) Kapitalförvaltning [www dokument] URL 
http://www.finansinspektionen.fi/Swe/Sparare_och_investerare/Produkter_och_tjanster/Kapitalforvaltning/ 
Hämtad: 2008-01-20 
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Vad gäller kapitalförvaltningen skiljer sig graden av upplåtelse och aktivt självdeltagande 
från kund till kund, alltifrån att kunden överlåter så gott som all ekonomisk skötsel åt 
förvaltaren till att kunden är mer aktiv i förvaltningen och i de beslut som tas. Den 
mångfacetterade rådgivningen är en av de viktigaste beståndsdelarna inom Private 
Banking. Aktörer inom Private Banking är därför mycket angelägna om att inge 
förtroende hos kunden med kompetenta rådgivare för att på så sätt skapa en ömsesidig 
förbindelse mellan rådgivare och kund. Detta uttrycker Nordea på ett påtagligt sätt på sin 
hemsida: 
 
”Förmögenhetsrådgivning bygger på förtroende. Vi är därför mycket måna om att 
etablera en nära och förtroendefull relation med dig. Som kund i Private Banking får du 
en personlig placeringsrådgivare som är specialutbildad för uppgiften och har gedigen 
erfarenhet av finansiella frågor.”30 
 
Kunder av Private Banking varierar och kan vara allt från privatpersoner till stiftelser och 
företag. Vi har dock, för denna uppsats, valt att behandla Private Banking för 
privatpersoner och inte för stiftelser eller företag. Private Banking är ingen tjänst som 
gemene man har möjlighet att utnyttja. För att vara berättigad att nyttja denna exklusiva 
helhetstjänst kräver bankerna att individen har placerbara tillgångar till ett värde av minst 
en miljon kronor, boendet exkluderat. Vissa förvaltare ställer ännu högre krav på 
nettoförmögenhet än så.31 I Sverige erbjuds Private Banking tjänster av samtliga fyra 
storbanker samt av ett stort antal småbanker, investmentföretag och finansföretag. 
 

                                                 
30 Nordea (2008) Rådgivande förmögenhetsförvaltning. [www dokument] URL 
http://www.nordea.se/Privat/Private+Banking/Produkter+och+tjänster+inom+Private+Banking/Rådgivande
+förmögenhetsförvaltning/929682.html Hämtad: 2008-01-20 
31 Affärsvärlden (2007-05-24) Slaget om miljonärerna [www dokument] URL 
http://www.affarsvarlden.se/art/174176 Hämtad: 2008-02-05 

Figur 2 Private Banking tjänstens ingående delar 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Private Banking 

 18 

3.3 MiFID - en ny lag på finansmarknaden 
Enligt nya regler som började gälla den 1 november 2007, framtagna enligt EU-
direktiven inom MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), har finansiella 
aktörer inom EU ett ansvar att kunden med hjälp av lättöverskådlig information skall 
förstå de finansiella instrument som förvaltaren arbetar med. Vidare skall finansiella 
aktörer, i enlighet med MiFID, kategorisera sina kunder som ”professionella” eller ”icke-
professionella”, där de olika kategorierna innehar olika nivåer av konsumentskydd. Syftet 
med dessa nya regler är att förbättra konsumentskyddet och öka konkurrensen inom 
branschen.32 

                                                 
32 Finansinspektionen, Sverige (2008-02-04) Nya regler för värdepappersmarknaden [www dokument] 
URL http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____9394.aspx#N1 Hämtad: 2008-02-04 
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I detta andra teorikapitel presenteras teorier kring kundprofilering. Kapitlet inleds med teorier 
om så kallade privatekonomiska livscykler, hur kundens hushåll och familj ser ut. Därefter 
presenteras teorier om riskprofiler och placeringshorisonter hos privatpersoner. Det återfinns 
även ett kortare avsnitt som handlar om privatpersoners monetära värderingar. 

4 Kundprofilering 

 

4.1 Familj och hushåll 
En viktig beståndsdel då Private Banking förvaltare profilerar sina kunder och utformar 
finansiella planer för kunderna är hur dessas familjesituation och hushållssammansättning 
ser ut. Information om kundens inkomster, utgifter och tillgångar kan i många fall, till 
stor del, förklaras utifrån kundens familjesituation och hur dennes hushåll ser ut. Rex Y. 
Du och Wagner A. Kamakura visar i sin artikel Household Life Cycles and Lifestyles in 
the United States ett sätt att dela in amerikanska hushåll i olika kategorier, baserat på 
faktorer såsom ålder, civilstånd och sysselsättning hos maken eller makan i hushållet, 
antal barn i hushållet, osv.33 Du och Kamakura delade in hushållen i totalt tretton olika 
kategorier. Exempelvis kunde en hushållskategori heta single or young couple with no 
child eller small household with older children, osv. För varje kategori valdes ett urval av 
hushåll ut varpå dessas konsumtionsmönster och tillgångar analyserades. Resultatet av 
studien visade på hur konsumtionsmönstret och tillgångar skiljde sig åt mellan de olika 
hushållstyperna. Exempelvis påvisades att ensamstående utan barn är den typ av hushåll 
som betalar mest i skatt och har minst besparingar och att änkor vars barn har flyttat ut är 
den typ av hushåll som sparar minst till sin pension och har störst besparingar. Liknande 
information påvisades för en rad olika typer av utgifter och tillgångar bland de olika 
hushållstyperna. Förutom konsumtionsmönster och tillgångar bland de tretton olika 
hushållskategorierna visades också hur övergångarna mellan de olika kategorierna 
vanligtvis ter sig. Exempelvis var det vanligt att hushållstypen single or young couple 
with no child övergick till hushållstypen small household (couple) with children <7 years 
of age eller att hushållstypen small household with older children övergick till kategorin 
empty nest couple, (äldre par med utflugna barn), osv. Givet vilken kategori ett visst 
hushåll tillhör är det alltså möjligt att förutspå, med en viss sannolikhet, till vilken annan 
kategori hushållet kommer att övergå till framöver och därmed vilka nya 
konsumtionsmönster och tillgångar hushållet kommer ha i framtiden. Förutom Du och 
Kamakuras tillvägagångssätt för kategorisering av hushållen finns det en riklig tillgång 
av liknande modeller, modeller som nästintill uteslutande kommer från USA. I artikeln A 
Conceptual and Empirical Comparsion of Alternative Household Life Cycle Models 
presenteras ett antal av dessa modeller. De vanligaste faktorerna som användes för att 
dela upp hushållen i olika kategorier bland dessa modeller sammanfattas nedan:34 

                                                 
33 Rex Y. Du and Wagner A. Kamakura, “Household Life Cycles and Lifestyles in the United States” 
Journal of Marketing Research (Feb 2006, volume 43, issue 1), 121-132. 
34 William D. Danko and Charles M. Schaninger, ”A Conceptual and Empirical of Alternative Household 
Life Cycles Models”, Journal of Consumer Research (Mar 1993, volume 19, issue 4), 580-594. 
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• Civilstatus (ensamstående/samboende/änka/gift) 
• Ålder hos make/maka 
• Antal barn 
• Barnens ålder 
• Inneboende eller utflugna barn 
• Sysselsättning, make och maka (i arbete/arbetslös/studerande/pensionerad) 

 
Just åldern hos maken eller makan i hushållet är en särskilt viktig faktor beträffande 
hushållets ekonomi. Åldern är ju en indikator på hur lång återstående tid i arbetsför ålder 
maken eller makan i hushållet har innan denne går i pension. Pensioneringen i sin tur 
innebär ju så gott som alltid en avsevärd försämring av inflöde av kapital till hushållets 
kassa. Återstående tid innan maken och makan i ett hushåll ska pensioneras är därför en 
mycket väsentlig faktor då upplägget för hushållets pensionssparande planeras och 
utformas.  
 
Hur kan då kundens familjesituation och hushållstyp, med allt vad detta innebär, relateras 
till kundens profil för Private Banking ändamål? Teoretiskt sätt skulle en 
förmögenhetsförvaltare, med hjälp av ovanstående faktorer, kunna identifiera till vilken 
hushållskategori en kund tillhör och därmed ha möjlighet att förutspå kundens framtida 
hushållskategori och därmed även kunna uppskatta kundens ungefärliga framtida 
konsumtionsmönster, sparandemönster och tillgångar. Denna information skulle 
förvaltaren kunna utnyttja för att planera och sätta samman en Private Banking produkt 
av optimal kapitalförvaltning och lämplig rådgivning. Detta är dock, i strikt mening, ett 
rent teoretiskt antagande. Verkliga konsumtionsmönster, sparandemönster och tillgångar 
bland olika hushållskategorier kan naturligtvis förklaras av många andra faktorer än 
vilket typ av hushåll det handlar om. Exempelvis kan variationer i pensionssparandet 
mellan individer bero på omständigheter som variationer i riskbenägenhet hos individen, 
dess hälsostatus, förväntade livslängd, mm.35   
 
Ett annat, lite mer direkt sätt, att identifiera kundens framtida livssituation, vad gäller 
barn, sysselsättning, hälsa, osv. är helt enkelt att fråga kunden om detta. En förvaltare 
skulle kunna be kunden fylla i en enkät där denne anger sannolikheten att olika framtida 
scenarion inträffar, exempelvis att ett barn planeras, att en försämrad hälsa väntas, osv.36 
Förvaltaren får då direkt reda på eventuella angelägenheter som kan vara värdefulla att 
veta då denne planerar och utformar kundens framtida förmögenhet. 
 

                                                 
35 Bernheim B. Douglas, Skinner Jonathan and Steven Weinberg, ”What Accounts for the Variation in 
Retirement Wealth Among US Households”, American Economic Review (Sep 2001, volume 91, issue 4), 
832. 
36 Roy Diliberto, “Uncovering and Understanding Your Clients History, Values and Transitions”, Journal 
of Financial Planning (Dec 2006, volume 19, issue 12), 53. 
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Fastställ kundens riskprofil   
och placeringshorisont 

 
Sammansätt portföljen 

Kan kundens finansiella långsiktiga målsättning 
uppnås med hjälp av portföljen? 

 
Ja 

 
Nej, justera målsättning eller portfölj 

4.2 Riskprofil 
Vi vill i detta avsnitt granska individers riskbenägenhet. Med riskbenägenhet menar vi 
det mått på hur stor finansiell risk en individ är villig att ta med sina egna pengar. Ju 
större risk en individ vill ta, desto större möjlighet har denna till gynnsam avkastning 
men samtidigt ökar också risken att få en negativ avkastning, det vill säga att individens 
placering minskar i värde. En individ med hög riskbenägenhet har en stor andel riskfyllda 
instrument i sin portfölj såsom aktier eller optioner. En individ med låg riskbenägenhet 
ser hellre till att fylla sin portfölj med instrument med låg risk, såsom räntebärande 
papper eller bankkonton.  
 
Att fastställa en individs riskprofil är ett viktigt första steg i processen då förvaltare 
planerar och utformar förvaltning av en kunds förmögenhet. I artikeln An Integral 
Approach to Determining Asset Allocations presenteras en process vilken genom en 
förvaltare kan få reda på hur denne skall förvalta och allokera kundens pengar.37 
Processen beskrivs i figuren nedan: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fastställandet av kundens riskprofil är alltså något som förvaltaren behöver göra innan 
denna komponerar ihop en lämplig portfölj för kunden. En riskprofilering kan exempelvis 
genomföras med hjälp av särskilda enkäter där kunden får ta del av uppdiktade 
situationer och därefter välja bland olika påståenden, det påstående som passar bäst ihop 
med dennes riskattityd. Baserat på vilka svar kunden anger fastställs vilken risk kunden 

                                                 
37 Tom Van Welie, Ronald Janssen and Monique Hoogstrate, ”An Integral Approach to Determining Asset 
Allocations”, Journal of Financial Planning (Jan 2004, volume 17, issue 1), 51. 

Figur 3 Förvaltningsprocessen 
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vill ta med sina pengar, det vill säga vilken riskprofil kunden har.38 I bilagorna till 
uppsatsen återfinns den enkät som SEB Private Banking använder då de fastställer 
riskbenägenheten hos deras kunder. I enkäten ställs frågor om bland annat målet med 
kundens sparande, hur kunden förhåller sig till ekonomiska förlustrisker, osv.  
 
Att individer är olika riskbenägna kan bero på flera olika faktorer, ett exempel är 
personens ålder. I studien Financial Risk Taking by Age and Birth Cohort påvisas ett 
tydligt samband mellan just ålder och riskbenägenhet. Studien kunde påvisa att den 
finansiella riskbenägenheten sjunker med åldern, alltså att yngre individer är villiga att ta 
större risker med sina pengar än äldre individer.39 En individs riskbenägenhet kan 
naturligtvis bero på fler faktorer än dennes ålder. Faktorer såsom personlighet eller syfte 
med själva investeringen kan också ha en avgörande betydelse för vilken risk en individ 
är villig att ta. Individen kan vara en ”gambler” som gärna tar höga risker med sina 
pengar för att möjliggöra en hög avkastning. Individen kan också vara en ”safe player” 
som hellre ser att pengarna växer tryggt och stabilt. Syftet med en placering kan också ha 
betydelse för vilken risk individen är villig att ta. Sparar individen till ett särskilt fastställt 
mål tar troligtvis individen ogärna onödigt höga risker med placeringen. 

                                                 
38 Van Welie, Janssen and Hoogstrate, ”An Integral Approach to Determining Asset Allocations”, 51 
39 Nancy Ammon Jianakoplos och Alexandra Bemasek, ”Financial Risk Taking by Age and Birth Cohort”, 
Southern Economic Journal (Apr 2006, volume 72, issue 1), 981-1001. 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Kundprofilering 

 23 

Fastställ kundens riskprofil  
och placeringshorisont  

 
Sammansätt portföljen 

Kan kundens finansiella långsiktiga målsättning 
uppnås med hjälp av portföljen? 

 
Ja 

 
Nej, justera målsättning eller portfölj 

4.3 Placeringshorisont 
I detta avsnitt beskrivs ytterligare en faktor som en förvaltare behöver ta hänsyn till, 
nämligen individens placeringshorisont. Vi vill påminna om den process vi tog upp i 
förra avsnittet, vilken genom en förvaltare tar reda på hur denne skall förvalta och 
allokera kundens pengar.40 Processen visas i figuren nedan: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förutom att fastställa kundens riskprofil behöver förvaltaren även ta reda på kundens 
placeringshorisont innan förvaltaren kan komponera ihop en lämplig portfölj. En 
investerings placeringshorisont är nära sammankopplad med riskbegreppet. Ju längre 
placeringshorisonten är desto mer risk brukar tolereras.41 Detta hänger samman med att 
en investerings avkastningsavvikelse minskar med placeringens längd. För förvaltningen 
av en individs pengar innebär detta att ju längre placeringshorisont en kund har, desto 
mer risk kan förvaltaren ta då denne sätter samman kundens portfölj. Exempelvis har ett 
hushåll som vill spara inför pensionen en placeringshorisont som motsvarar den tid 
individerna i hushållet har kvar till pensionen. Beroende på hur mycket tid som återstår 
till pensionen tolereras och tillämpas olika risknivåer i kundens portfölj.  

                                                 
40 Van Welie, Janssen and Hoogstrate, ”An Integral Approach to Determining Asset Allocations”, 51 
41 Ibid. 51. 

Figur 4  Förvaltningsprocessen 
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4.4 Monetära värderingar 
För att kunna förvalta en kunds förmögenhet på bästa sätt krävs det att förvaltaren är väl 
införstådd i hur kunden tänker gällande dennes pengar. Kundens värderingar, tankar och 
visioner kring dennes pengar är en högst väsentlig input för förvaltaren.42 För att få en 
inblick i kundens monetära värderingar kan förvaltaren nyttja olika slags enkäter där 
kunden får svara på ett antal påståenden. Artikeln Uncovering and Understanding your 
Clients History, Values and Transitions visar ett exempel på hur en sådan enkät skulle 
kunna se ut. I enkäten presenteras ett antal användningsområden för kundens pengar, 
exempelvis försörjning av den egna familjen, nya tillgångar och produkter (nytt hus, ny 
bil, ny båt, etc.) bortskänkning till välgörenhet, etc. Kunden får sedan välja hur denne 
prioriterar de olika användningsområdena, det vill säga vilken vikt kunden ger de olika 
användningsområdena.43 Resultatet från en sådan enkät kan påvisa en hel del om kundens 
monetära värderingar och vilka beslut kunden behöver ta i framtiden och vilken 
målsättning och önskan kunden har med sina pengar. Exempelvis, en kund som endast 
värdesätter sig och sin egen familjs försörjning och en kund som värdesätter ett leverne i 
lyx och flärd har uppenbarligen olika monetära värderingar, visioner och målsättningar 
och kräver därmed olika typer av förvaltning och kapitalflöde. 

                                                 
42 Diliberto, “Uncovering and Understanding Your Clients History, values and Transitions”, 53 
43 Ibid. 53. 
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I detta kapitel presenteras teorier som har att göra med själva tjänstesammansättningen för 
Private Banking, det vill säga teorier som är relaterade med rådgivningen och förvaltningen. 
Det första avsnittet – Privatekonomisk rådgivning - tar upp olika teorier om privatekonomisk 
rådgivning medan de två sista avsnitten handlar om kapitalförvaltningen och dess 
problematik. 

 
 
Management 

 

 
 

Kompetens 

 
 

Tydlighet 

 
 

Förtroende 
 

 
 

Konstruktiv 
rådgivning 

5 Tjänstesammansättning 

 

5.1 Privatekonomisk rådgivning 
En av de viktigaste beståndsdelarna i Private Banking är rådgivningen. Rådgivningen kan 
vara av vitt olika slag, alltifrån skatterådgivning till juridisk rådgivning. För att skapa en 
öppen dialog mellan kund och bank och därmed möjliggöra en konstruktiv rådgivning 
krävs att ett antal omständigheter skall vara uppfyllda. The Confidence Formula (det är 
svårt att hitta en bra svensk översättning till detta, den bästa vi kan komma på är något i 
stil med ”Förtrogenhetsmodellen”) heter en modell som beskriver hur en sådan 
konstruktiv rådgivning på bästa sätt kan uppnås. I modellen ingår fyra väsentliga 
omständigheter, eller faktorer som skall vara uppfyllda för att rådgivningen skall fungera 
så bra som möjligt. Dessa faktorer är förtroende, tydlighet, kompetens och 
management.44 Se bild nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Scott Fithian and Todd Fithian “Why Planning Fails: Four Key Obstacles and the Confidence 
Formula Solution, Journal of Financial Planning (Sep 2007, volume 20) 82-90. 

Figur 5 The Confidence Formula 
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Nedan följer en närmare beskrivning av respektive faktor: 
 
Förtroende 
Kunden måste ha fullt förtroende för samtliga medlemmar av det team som 
tillhandahåller rådgivningen.   
 
Tydlighet 
Kunden måste klart och tydligt kunna redogöra vilket syfte denne har med rådgivningen. 
Målsättningen måste uttryckligt förmedlas till samtliga medlemmar av det team som 
tillhandahåller rådgivningen i dokumenterad form. 
 
Kompetens 
Samtliga medlemmar av rådgivningsteamet måste vara kompetenta och inneha nödvändig 
kunskap kring det verksamhetsområde de representerar eller rådgör för. 
 
Management 
Det krävs god samordning, koordinering och ledning över teamet av rådgivare. 
 
Om det återfinns ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter, en tydlig målsättning från 
kundens sida och ett kompetent team av rådgivare med god samordning är chanserna 
goda att få fram en rådgivning av hög kvalitet. 
 
Den första faktorn, förtroendet mellan rådgivare och kund, är ömtåligt. Det är svårt och 
tidsödande att bygga upp och det kan raseras lätt och snabbt. I studien Bridging the Trust 
Devide: The Financial Advisory-Client Relationship, beskrivs tre olika typer av 
förtroende som skall finnas mellan kund och rådgivare:45 
 
Förtroende för rådgivarens tekniska kompetens och sakkunskap 
Kunden skall ha förtroende för rådgivarens tekniska kunnande, erfarenhet och expertis 
inom det aktuella sakområdet för vilket denne rådgör. 
 
Förtroende för rådgivarens etiska uppträdande och karaktär 
Kunden skall ha förtroende för att rådgivaren är verksam utifrån ett etiskt och moraliskt 
synsätt. Kunden skall alltså inte behöva oroa sig för att rådgivaren endast agerar för sin 
egen vinning skull. 
 
Förtroende för rådgivarens empatiska färdighet och tillmötesgående personlighet 
Kunden skall ha förtroende för rådgivaren även på det personliga planet, där rådgivaren 
bör agera hövligt och tjänstevilligt för att kunna skapa en ömsesidig förbindelse mellan 
parterna.  
 

                                                 
45 Knowledge@Wharton och State Street Global (2006-06-14) Bridging the Trust Devide: The Financial 
Advisory-Client Relationship. [www dokument] URL 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/papers/download/ssga_advisor_trust_Report.pdf Hämtad 2008-02-01  
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I studien ingick en enkätundersökning där 500 kunder och 366 finansiella rådgivare fick 
svara på ett frågeformulär. En av frågorna gällde vilka egenskaper som respondenterna 
ansåg vara de viktigaste hos en finansiell rådgivare och hos tjänsten som denne 
tillhandahåller. Resultatet visade följande46: (procentsatserna visar andel av rådgivarna 
och kunderna som fann egenskapen den mest väsentliga.) 
 

• Pålitlighet hos rådgivaren (rådgivare 74 %, kunder 69 %) 
• Rådgivarens inbegripelse av kundens familjesituation och målsättning (rådgivare 

24 %, kunder 20 %) 
• Rådgivarens sätt att kommunicera (rådgivare 13 %, kunder 16 %) 
• Tjänstens prestanda och utfall (rådgivare 4 %, kunder 10 %) 
• Tjänstens kostnad (rådgivare 5 %, kunder 12 %) 

 
Att rådgivaren är pålitlig och inger förtroende är således den viktigaste faktorn enligt 
både rådgivare och kunder.  
 
I en forskningsrapport från Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet 
presenteras ett antal omständigheter som banker behöver ta itu med för att kunna 
tillgodose sina kunders krav på tjänstekvalitet.47 Exempelvis behöver banken urskilja vad 
kunden vill ha och vad kunden värdesätter. Banker bör identifiera kundens preferenser 
och hörsamma dennes önskningar för att på så vis tillgodose kundernas krav på 
tjänstekvalitet. Studien uttrycker detta på ett påtagligt sätt: 
 
”Kundorientering bygger på en dialog med kunden, d v s att tjänsteleverantören följer 
utvecklingen av kundens preferenser och inte enbart förlitar sig på interna 
kvalitetsmått.”48 
 
En annan studie har jämfört amerikanska och tyska bankers skilda synsätt på 
konkurrensstrategier. Tyska banker präglas av en omfattande finansiell rådgivning, 
personliga möten mellan kund och bank och en hög tjänstekvalitet, ett synsätt som i 
studien benämns Relationship Banking. Amerikanska banker å andra sidan präglas istället 
av IT-teknisk utveckling, stordriftsfördelar och massförvärv av nya kunder. Resultatet av 
studien visar hur tyska banker, med sitt personliga förhållningssätt mot sina kunder, 
lyckas bättre än sina amerikanska motparter.49 Enligt studien är alltså underhåll och 
noggrann skötsel av bankens befintliga kundstock en effektivare strategi än att fokusera 
på stordriftsfördelar och förvärv av nya kunder.   
 

                                                 
46 Knowledge@Wharton och State Street Global (2006-06-14) Bridging the Trust Devide: The Financial 
Advisory-Client Relationship. [www dokument] URL 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/papers/download/ssga_advisor_trust_Report.pdf Hämtad 2008-02-01 
47 Morten J.S. Olsen Kvalitet i Banktjänster, privatkunders upplevda problem med banktjänster, en studie 
med hjälp av kritisk-händelse-metoden (Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet), 1992, 16. 
48 Olsen, Kvalitet i Banktjänster, privatkunders upplevda problem med banktjänster, en studie med hjälp av 
kritisk-händelse-metoden, 24. 
49 Brent Keltner, “Relationship Banking and Competetive Advantage: Evidence from the US and 
Germany”, California Management Review (Summer 1995, volume 37, issue 4) 45-72. 
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Finansiella rådgivare åtar sig, i allmänhet, flera olika roller gentemot sin kund. 
Rådgivaren agerar alltifrån matematiker där denne arbetar med kundens kassaflöden, till 
äktenskapsrådgivare vid tillfällen då kunden och dennes respektive har skilda åsikter om 
deras gemensamma privatekonomi.50 Rådgivaren kan alltså uppleva en bred efterfrågan 
av olika slags tjänster från dennes kunder vilket naturligtvis ställer krav på en bred 
kompetens. För rådgivare ställs alltså kompetenskrav på både djupet och bredden för att 
denne skall kunna konkretisera en konstruktiv rådgivning. För Private Banking brukar 
bankerna ta in specialistkompetens från särskilda avdelningar eller ta hjälp av externa 
leverantörer för att sköta särskilda delar av rådgivningen, exempelvis vid juridisk 
rådgivning, skatterådgivning, osv.  
 

5.2 Två förvaltningstyper 
Enligt vad vi beskrev tidigare kan begreppet kapitalförvaltning delas upp i rådgivande 
kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning. Vi vill nu kort beskriva dessa 
begrepp lite närmare. Vid rådgivande kapitalförvaltning agerar förvaltaren endast som 
rådgivare medan kunden själv fattar beslut om de investeringar som görs. Vid 
diskretionär kapitalförvaltning fattar förvaltaren besluten om investeringarna baserat på 
ett avtal mellan förvaltare och kund.51 De olika typerna av kapitalförvaltning skiljer sig 
alltså åt vad gäller kundens grad av inblandning och aktivt självdeltagande i 
förvaltningen. 
 

5.3 Kapitalförvaltning 
Detta kapitel ger läsaren en teoretisk referensram kring kapitalförvaltning inom Private 
Banking. Avsnittet ger en insikt hur den klassiska teorin från bland annat Harry 
Markowitz och William Sharpe ser ut, men beskriver också den mer utvecklade moderna 
hybridportföljen som råder idag. 
 

5.3.1 Portföljhantering inom Private Banking 
De senaste årens utveckling på världens finansmarknader har skapat nya förutsättningar 
inom Private Banking. Mängder av nya produkter, strategier och marknader gör 
förmögenhetsförvaltning till en komplicerad process där fokus ligger på att optimera en 
portföljstrategi mot kundens profil. Modern kapitalförvaltning kräver tid, kunskap och 
engagemang kring själva investeringsprocessen. Denna del av vår studie inriktas på att 
beskriva de teoretiska grunderna kring portföljförvaltning.  
 

                                                 
50 Melissa L. Orrell, “The Challenge: Quality Client Communication”, Journal of Financial Planning (Sep 
2007, volume 20) 4-8. 
51 Finansinspektionen, Finland (2007) Kapitalförvaltning [www dokument] URL 
http://www.finansinspektionen.fi/Swe/Sparare_och_investerare/Produkter_och_tjanster/Kapitalforvaltning/ 
Hämtad: 2008-02-10 
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Portföljteori handlar om att fördela den totala förmögenhet som en placerare innehar 
skapa ett mervärde och minska risken för investeraren.52 Detta teoriavsnitt berör delar av 
den statistiska teori som finns inom portföljhantering och de instrument som används för 
att sätta samman finansiella portföljer.  
 
Figuren nedan visar investeringsprocessen i tre steg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
52Jonas Fischerström, Martin Nilsson och Lars Vinell, Efficient Portfolio Management (Solna: Norstedts 
Juridik, 2007), 35. 

Figur 6 Investeringsprocessen 
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5.3.2 Klassisk portföljteori 

 
Avkastning 
Att investera i en portfölj innebär förväntningar på framtida avkastning från de olika 
tillgångar som portföljen innehåller. Dessa kapitalflöden ger investeraren en 
kompensation till alternativa placeringar, och med en ökad risk i placeringen ökar 
givetvis kraven på möjlig avkastning.53  
 
 Enkel portföljavkastningsmodell:54 
 

 
b

be
p V

VV
r

−
=   

 
Avkastningen i portföljen pr är resultatet av det aktuella värdet eV  minus det initiala 

värdet dividerat med det initiala värdet. Portföljavkastningen åskådliggörs här i mycket 
enkel modell, där hänsyn inte tas till eventuella in och utlån under beräkningsperioden.55 
 
Risk 
Finansiella placeringar innebär en osäkerhet för investeraren kring den förväntade 
framtida avkastningen. Inom portföljteorin hanteras denna osäkerhet som ett riskmoment 
och mäts normalt med hjälp av statistiska beräkningar. En grundvariabel är 
standardavvikelsen som visar på den normala variation tillgången förväntas ha. Till 
området risk kopplas vanligtvis ett flertal modeller för utvärdering och riskbedömning. 
 
Standardavvikelse och varians  
Teorin gällande de statistiska delarna av portföljteorin berörs här för att ge läsaren en 
inblick i hur dessa kan komma att påverka portföljens allokering och hur därmed dess 
avkastning. Markowitz preciserar risk och avkastning som två viktiga komponenter inom 
portföljteori.56 Begreppet risk innebär att försöka uppskatta den avvikelse och osäkerhet 
som är kopplad till en given position.57 Ett portföljval ska enligt Markowitz väljas utifrån 
att den valda portföljen har de bästa förutsättningarna i form av dessa två parametrar, 
utan hänsyn till andra faktorer.58 De metoder som vanligtvis används för att hantera risk 
är främst statistiska modeller som ger investeraren en ram att arbeta utifrån. Inom 
riskhantering är portföljens standardavvikelse och varians två ingående komponenter. 

                                                 
53 Jeffery V. Baily, Gordon J. Alexander and William F. Sharpe, Fundamentals of Investments (Englewood 
Cliffs N.J: Prentice-Hall International, 1993), 488. 
54 Ibid.  
55 Ibid.   
56 Harry Markowitz “Portfolio Selection”, Journal of Finance (Mar 1952, volume 7) 77-78. 
57 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management (Solna: Norstedts Juridik, 2007), 23. 
58 Baily, Alexander and Sharpe, Fundamentals of Investments, 139. 
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Portföljens standardavvikelse och varians beräknas i flera steg enligt modellen nedan. 
Exemplet är direkt hämtat ur Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio 
Management.59 
 
 

Pris Sannolikhet Avvikelse mot 
förväntat värde 

Avvikelsen 
i kvadrat 

Avvikelsen i kvadrat 
* Sannolikhet 

90 0,0625 -10 100 6,25 
95 0,25 -5 25 6,25 
100 0,375 0 0 0 
105 0,25 5 25 6,25 
110 0,0625 10 100 6,25 

     
Varians = summa (Avvikelsen i kvadrat * Sannolikhet) 25 
Standardavvikelse = kvadratroten ur variansen 5 

 
 
I en tänkt portfölj, bestående av tillgångarna a, b och c, beräknas variansen med följande 
formel:  
 

),cov(),cov(2),cov(2)()()()( 222222´2
cbcbcacababaccbbaap rrxxrrxxrrxxrxrxrxr +++++= σσσσ

 
Variansen betecknas 2σ (sigma kvadrat) och visar på den summa som uppkommer om 
samtliga kvadrerade i den sista kolumnen summeras vilket, i detta exempel, ger en 

varians på 25.60 I ett andra steg beräknas standardavvikelsen genom att ta 25  = 5 som 
ger ett mått på innehavets eller portföljens volatilitet.61 Standardavvikelsen ger 
kapitalförvaltaren, eller investeraren ett mått på en normal avvikelse i portföljen som kan 
jämförs med den risknivå som är uppsatt. 
 

                                                 
59 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management, 25. 
60 Ibid., 25-26. 
61 Ibid. 26 
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Kovarians 
Kovariansen är ett mått som beräknar tillgångars samvariation.62 Tabellen nedan visar hur 
samvariationen mellan olika tillgångar kan beräknas i en portfölj bestående av 
tillgångarna a, b och c. Exemplet är direkt hämtat ur Haugen, Modern Investment 
Theory.63  
 

Tillgång a b c 

A COV( ar , r a ) COV( br , r a ) COV( cr , r a ) 

B COV( ar , r b ) COV( br , r b ) COV( cr , r b ) 

C COV( ar , r c ) COV( ar , r c ) COV(r c , r c ) 

 
Formeln för samvariationen mellan tillgång a och tillgång a visas nedan:64 
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Kovariansen är, enligt Markowitz, en viktig del av riskhanteringen då tillgångar som har 
olika samvariation kan sänka den totala risken i portföljen.65 Dessa teorier utvecklas 
nedan i vad som kallas diversifiering. 
 
Diversifiering 
Att som investerare endast köpa en tillgång ökar risken eftersom den specifika tillgången 
utgör portföljens totala risk.66 Genom att diversifiera, det vill säga skapa en portfölj med 
flera tillgångar, kan denna risk minskas. Detta åskådliggörs i figuren nedan:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Robert A. Haugen, Modern Investment Theory 4th (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1996), 70 
63 Ibid., 60-61. 
64 Ibid.   
65 Markowitz “Portfolio Selection”, 89-91. 
66 Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus,  Investments (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2006), 206. 
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Figur 7 Diversifieringsmodell 
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Vi delar upp begreppet risk som visas i modellen ovan. Den risk som kan diversifieras 
bort kallas för unik risk, eller företagsspecifik risk.67 Detta för att denna risk är kopplad 
till den enskilda tillgången och genom att inkludera fler tillgångar med olika risk 
reduceras denna nedåt som visas i modellen.68 Detta kommer av att olika tillgångar 
samvarierar olika och genom att positiva, neutrala och negativa variationer blandas 
minskas den unika risken i portföljen. Markowitz tar också upp vikten av att diversifiera 
korrekt så att portföljen inte är koncentrerad mot någon enskild industrisektor.69 Den 
andra delen kallas marknadsrisk, eller icke diversifierbar risk, och består av den risk som 
återstår i portföljen.70  En studie gjord av Meir Statman gällande aktier, visar på vikten av 
att arbeta med diversifiering inom portföljer för att minska den specifika risk som varje 
aktie innehåller och att ett 30 tal olika aktier är tillräckligt för att nå en bra 
diversifieringseffekt.71 
 
Capital Asset Pricing Model, CAPM  
Inom Private Banking har det skett en stor utveckling när det gäller 
förmögenhetsförvaltning. Den klassiska portföljteorin utvecklades av Harry Markowitz 
redan 195272, men tog form under 1960 talet då William Sharpe,73 John Lintner74 och 
John Mossin75 utvecklade Capital Asset Pricing Model, CAPM. Denna teori visar hur en 
investerare kan konstruera en optimal portfölj där den förväntade avkastningen hos en 
enskild tillgång och associerad risk kan värderas.76 
 
Modellen har sju huvudsakliga antaganden som redovisas nedan:77 
 

• Investerarna verkar på en perfekt marknad, dvs. en enskild investerare kan inte 
ensam på verka marknaden. 

 
• Tidshorisonten är lika för alla investerare. 

 
• Investerare kan låna eller investera till en riskfri ränta, fr , på en publik 

marknadsplats utan inflation.  
 

• Homogena förväntningar gällande avkastning, uppskattad risk och kovarians 
mellan portföljens ingående tillgångar.  

                                                 
67 Bodie, Kane and Marcus,  Investments, 206. 
68 Baily, Alexander and Sharpe, Fundamentals of Investments,177-178. 
69 Markowitz “Portfolio Selection”, 89. 
70 Ibid.  
71 Meir Statman  “How many stocks make a diversified portfolio?”, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis (Sep 1987, vol 22, no 3) 353. 
72 Baily, Alexander and Sharpe, Fundamentals of Investments, 137. 
73 André F. Perold, ”The Capital Asset Pricing Model”, Journal of Economic Perspectives (Summer 2004 
volume 18, no 3) 3. 
74 Ibid.  
75 Ibid.  
76 Edwin J. Elton et al. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (New York: John Wiley & 
Sons, 2007), 294-295. 
77 Bodie, Kane and Marcus,  Investments, 294. 
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• Modellen tar ingen hänsyn till transaktionskostnader och skatteeffekter. 

 
• En investerare kan ta positiva och negativa positioner (blankning) i valfri mängd 

tillgångar.  
 

• Ökad risk ger en förväntad ökad avkastning. Kapitalmarknadslinjen (CML) går 
från fr och mot marknadsportföljen, M, som är den optimala portföljen för alla 

investerare. Detta ger en positiv lutning från fr i CML samt Aktiemarknadslinjen 

(SML) . 
 
Capital Asset Pricing Model är en vetenskaplig teoretisk modell som ger en enkel 
prissättning på riskfyllda tillgångar. Med modellen erhålls en teori som kan användas för 
att få kunskap om de fundamentala samband som finns mellan risk och avkastning.78 De 
antaganden som CAPM bygger på gör att modellen blir mer en teoretisk förklaring av 
samband, än en värderingsmodell för enskilda tillgångar. CAPM bygger, som nämnts 
ovan, på den klassiska kapitalmarknadsteorin som i ett initialt 

fr

läge identifierar en 

marknadsportfölj, även kallad tangentportfölj till kapitalmarknadslinjen, även kallad 
CML.79 Denna portfölj kommer att skapa en effektiv front mellan den riskfria räntan och 
marknadsportföljen.80 Figuren nedan visar kapitalmarknadslinjen (CML), effektiva 
fronten, riskpremien och marknadsportföljen:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management, 68. 
79 Baily, Alexander and Sharpe, Fundamentals of Investments, 220-221. 
80 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management, 23. 
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Figur 8 Modell över kapitalmarknadslinjen 
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Figur 9  Modell över aktiemarknadslinjen 

Den effektiva front som syns i modellen skapar möjligheter för investeraren att fördela 
kapital mellan marknadsportföljen, även kallad riskportfölj, och den riskfria tillgången 
betecknad fr i modellen ovan.81 En fördelning av tillgångarna sker längs 

kapitalmarknadslinjen (CML) i proportion med riskbenägenhet hos investeraren.82 Detta 
ger att en portfölj bestående endast bestående av den riskfria tillgången väljs av en 
placerare med en låg risknivå och med en avkastning fr . Har investeraren en hög 

risktolerans resulterar det i val av marknadsportföljen med en eventuell hävstång i form 
av belåning till den riskfria räntan. 
 
Aktiemarknadslinjen  
Den klassiska portföljteorin med CAPM förutsätter en effektiv marknad där varje enskild 
tillgång, marknadsportföljen inkluderad, är rätt prissatt och att portföljen endast 
innehåller en systematisk risk.83 β  (beta) kallas ett mått som mäter hur tillgången rör sig 
i förhållande till marknaden.84 
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Detta ger grunden till en grafisk illustration där ett linjärt samband råder mellan fr
och 

marknadsportföljen (M), därβ = 1:   
 
 

                                                 
81 Fischerström, Nilsson och Vinell, Effektivt Kapital, 63. 
82 Haugen, Modern Investment theory, 202-203. 
83 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management, 68. 
84 Bodie, Kane and Marcus, Investments, 302. 
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Aktiemarknadslinjen visar i jämvikt de portföljer eller tillgångar som är effektiva, dvs. 
korrekt prissatta i förhållande till den risk som följer med innehavet.85 Som visas ovan i 
modellen kommer aktier som har krav på en avkastning överstigande aktiemarknadslinjen 
att vara undervärderade.86 På samma sätt kommer aktien under linjen att vara 
övervärderad då denna avkastning i förhållande till risk är för låg. Betakoefficienten ger 
investeraren ett enkelt verktyg för att få en snabb uppfattning om avvikelser från 
marknadens riskpremier. 
 
När vi nu presenterat Capital Asset Pricing Model går vi nu vidare med att förklara vad 
som kallas modern portföljteori eller hybridportföljer. 
 

5.3.3 Modern portföljteori 
Utvecklingen inom Private Banking har inneburit ökande möjligheter inom 
kapitalförvaltning. Från att ha presenterat den klassiska delen inom portföljteorin ger 
studien nu en inblick i den moderna hybridportföljteorin, där flexibla instrument, kreativa 
allokeringar och en global finansmarknad ger investeraren helt nya alternativ.  
 
Vi inleder detta område med att beskriva de instrument som idag ingår i en så kallad 
hybridportfölj. Skillnaden mot den traditionella portföljteorin är främst att 
hybridportföljer innehåller en mängd olika instrument och att investeringsprocessen 
därför blir mer omfattande. 
 
Aktier 
Aktier innebär att innehavaren köper en del av ett företag och har rätt till utdelning och 
att delta vid företagets bolagsstämma. Företagets vinst tillhör aktieägarna och kan 
fördelas efter innehav.  
 
Fonder 
Ett instrument som innebör att kapitalet investeras i fondbolag som i sin tur investerar 
kapitalet i olika tillgångar.  Fondmarknaden erbjuder idag mängder av 
investeringsstrategier, kostnader och risknivå. De mest förekommande typer av fonder 
som investerare använder beskrivs nedan. 
 

• Aktiefonder - Fonden investerar i aktier med inriktningar som t.ex. tillväxt, olika 
industrier eller region.87 

 
• Hedgefonder – Är specialfonder som oftast kan tillämpa flera strategier för att 

skapa värde. Detta sker oftast genom att utnyttja derivatinstrument och belåning.88 
 

                                                 
85 Fischerström, Nilsson och Vinell, Effektivt Kapital, 67. 
86 Bodie, Kane and Marcus,  Investments, 303. 
87 Ibid., 101. 
88 Ibid., 99. 
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• Obligationsfonder – Fonder som innehåller en räntebärande del som ger en 
garanterad avkastning.89 

 
• Indexfonder – Innehåller olika index som exempelvis S & P 500, OMX Nordic 

40.90 
 
Räntebärande instrument  
Inom denna grupp finns instrument som är kopplade till ränte- eller penningmarknaden 
med olika löptid och risk.91  
 

• Obligationer – Emittenter är staten och större banker som ger en garanterad fast 
eller rörlig ränta.92 

 
• Kontosparande- Kreditinstitut och banker som upplåter kontosparande med rörlig 

eller fast ränta. 
 
Optioner 
Optioner ger innehavaren en möjlighet, men ingen skyldighet att vid en given tidpunkt 
förvärva en tillgång till ett avtalat pris. Optioner kan därför används som ett 
hävstångsinstrument där en stor förmögenhetsökning är möjlig med en förhållandevis 
liten kapitalinsats.  
 
Terminer 
Terminskontrakt liknar optioner med skillnaden att köparen är skyldig att ingå avtal vid 
avtalad tidpunkt. Terminer kan vara kopplat till index, råvaror eller valuta, för att ge 
några exempel, och ger placeraren en ytterligare möjlighet att diversifiera portföljen.  
 
Alternativa investeringar 
Till gruppen alternativa investeringar kan nämnas fastigeter, skog och mark för att ta 
några exempel. Intresset för dessa investeringar är för närvarande mycket stort och blir ett 
allt vanligare inslag inom finansiella portföljer.  
 
Den moderna hybridportföljen är en utveckling av den klassiska portföljteorin med fler 
ingående instrument, ett ökat marknadsfokus och en större diversifieringsmöjlighet. 
Figuren nedan illustrerar mångfalden av instrument som den moderna hybridportföljen 
tillämpar: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Bodie, Kane and Marcus, Investments, 101. 
90 Ibid., 102. 
91 Fischerström, Nilsson och Vinell , Effektivt Kapital, 16. 
92 Ibid. 
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Ovan har de ingående delarna kortfattat beskrivits och studien fortsätter med att redogöra 
för allokeringsprocessen inom portföljteori. Portföljens allokering, dvs. hur de olika 
instrumenten kombineras för att nå en optimal avkastningsnivå i förhållande till risk, kan 
göras på ett flertal sätt.93 Urvalet av ingående komponenter kommer ha en stor påverkan 
på vilken avkastning och risknivå som portföljen kommer att uppnå.  
 

5.3.4 Allokeringsteori 
Top Down och Bottom Up kallas två olika allokeringsstrategier inom kapitalförvaltning. 
Nedan beskrivs dessa strategier. 
 
Top Down 
En så kallad top down strategi bygger på att investeraren initialt har placeringar i bank, 
men övergår till att inkludera riskfyllda tillgångar i portföljen. Aktieinvesteringar har 
historiskt sätt skapat större avkastningar jämfört med andra investeringar riktade mot 
räntmarknader som till exempel bank eller obligationssparande.94 Top down strategin 
eftersträvar att skapa mervärde genom att som ovan nämnts, inkludera tillgångar 
innehållande mer risk till en räntefokuserad portfölj.95 Strategin kan ses som det ofta 

                                                 
93 Kritzman  M. Page “Asset allocation versus security selection”: Evidence from global 
    Markets, Journal of Asset Management (Dec 2002, volume 3, no 3) , 202-203 
94 Riksbanken (2008) [www dokument] URL http://www.riksbank.se/upload/6176/OH020121.ppt  
Hämtad: 2008-04-20 
95 SEB (2008) Private Banking [www dokument] URL 
http://www.seb.se/pow/wcp/sebprivatebanking.asp?website=Private%20Banking&lang=se  
Hämtad: 2008-04-20 

Figur 10  Modell över kapitalförvaltning enligt hybridportföljteori 
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ursprungliga läge som Private Banking förvaltaren står inför, då en ny kundportfölj ska 
konstrueras innehållande riskfyllda instrument.  
 
Bottom Up 
En bottom up strategi innebär att portföljens innehåll konstrueras av tillgångar som 
bedöms kunna ge en god avkastning.96 Portföljallokeringen sker alltså genom att 
identifiera tillgångar som har en gynnsam värdering för att sedan välja en lång eller kort 
position. En lång position innebär att investeraren en positiv inställning till utvecklingen 
för tillgången och en kort position innebär en negativ kursutveckling, där blankning eller 
optioner kan tillämpas i portföljen. Bottom up strategins fokus ligger på enskilda 
tillgångar och detta ger i vissa fall en ojämn fördelning mellan olika sektorer, branscher 
och regioner, vilket kan ge en variation i portföljens totala diversifiering. Av vissa Private 
Banking aktörer, som t.ex. SEB, används båda dessa strategier för att nå en optimal 
portföljallokering där hänsyn tas till mikro och makro faktorer.97 
 

5.4.5 Strategier för utvärdering av kapitalförvaltn ing 
Hur skall då kapitalförvaltningen kunna utvärderas? Frågorna är svåra att besvara då 
denna typ av tjänst sättas samman utifrån kundes preferenser och riskprofil. 
Kapitalförvaltningen och placeringsstrategier kan i de flesta fall utvärderas och jämföras 
med andra liknande upplägg. Många aktiefonder kan jämföras med en väldiversifierad 
portfölj med utveckling och förvaltningskostnad som främsta fokus. Portföljens riskprofil 
kan utvärderas med hjälp av en mängd statistiska mått som ger investeraren en 
uppfattning hur portföljen ligger i förhållande till andra strategier. Nedan redogörs för 
några av de vanligaste måtten som används som utvärderingsmått inom portföljteorin. 
 
Jensen´s Alpha  
En fond eller en portföljs överavkastning kan utvärderas med hjälp av ett mått som kallas 
Jensen´s Alpha kvot.98 Ekvation presenteras nedan:99  
  

( )rfErrEr xfp −−−= βα  

 där:  

pr = portföljavkastning  

fr = riskfria räntan  

xr = avkastning mot index 

β covarians mellan  ( pr  xr )/varians ( xr ) 

                                                 
96 Bodie, Kane and Marcus, Investments , 10. 
97 SEB (2008) Private Banking [www dokument] URL 
http://www.seb.se/pow/wcp/sebprivatebanking.asp?website=Private%20Banking&lang=se  
Hämtad: 2008-04-20 
98 Bodie, Kane and Marcus, Investments, 854. 
99 Lars T. Nielsen and Maria Vassalou, “Sharpe Ratios and Alphas in Continuous Time” Journal of 
Financial & Quantitative Analysis, (Mar 2004, volume 39 no 1), 103-114. 
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Sharpe Measure   
Sharpe måttet är inriktat på förhållandet mellan riskkompensation och den risk som 
portföljen innehåller.100 Ekvation presenteras nedan101: 
 

p
fp rr σ






 −
__

 

 
där: 

 

pr  = portföljavkastning,  

fr  = riskfria räntan, 

pσ = standardavvikelsen för portföljen. 

 
Treynor`s Measure 
Detta mått liknar Sharpe måttet men skiljer sig då det gäller hur risken mäts. Treynor`s 
värdet innehåller inte diversifierbar risk utan mäter den systematiska risk som portföljen 
innehåller.102 Ekvationen visas nedan103: 
 

 pfp rr β/
_













 −  

  
där: 
 

  pr anger portföljavkastning, 

  fr  visar den riskfria räntan,   

 
Information Ratio  
Detta värde visar den överavkastning portföljen ger i förhållande till risk. Nedan visas 
ekvationen för Information Ratio.104 
 
 )(/ pp eσα  

 
 där: 
  
 pα  visar alpha värdet för portfölj, 

 )( peσ  ”tracking error”, visar den icke-systematiska risken i portföljen 

                                                 
100 Fischerström, Nilsson och Vinell, Efficient Portfolio Management, 137. 
101 Bodie, Kane and Marcus,  Investments, 854. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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Ett annat vanligt mått är β  (beta) som presenterats i avsnittet angående 
aktiemarknadslinjen (SML) tidigare. Betavärdet ger direkt information om hur portföljen 
eller de enskilda tillgångarna varierar med marknaden.  
 
Med hjälp av dessa olika mått kan en investerare få uppfattning om portföljens risk och 
avkastning och hur denna förhåller sig till den nivå som är uppsatt. Inom Private Banking 
är kapitalförvaltningen en omfattande del och utvärdering och förbättring av 
riskhanteringen är en ständigt pågående process En Private Banking aktör kan med dessa 
mått öka förtroendet för vald inriktning och därmed skapa konkurrensfördelar mot andra 
aktörer. 
 

5.4.6 Avslutande teori om kapitalförvaltning 
Denna studie behandlar Private Banking med inriktning på kundprofilering och 
tjänstesammansättning. Avsnittet ovan har inriktats på att ge läsaren en förståelse kring 
hur kapitalförvaltningsteorin ser ut och hur denna används till att skapa finansiella 
portföljer. Från de inledande delarna om portföljhantering, risk och avkastning, gavs en 
inblick i den klassiska teorin; Capital Asset Pricing Model, CAPM. Avsnittet fortsatte 
med att redogöra för den moderna portföljteorin med hybridportföljer och hur dessa kan 
skapa nya förutsättningar för investerare. Därefter visades på skillnaderna skillnaderna 
mellan de två allokeringsstrategierna Top Down och Bottom up.  För att analysera risk 
och avkastning i portföljen ges i slutet av denna del en inblick i strategier för 
portföljutvärdering och de mått som tillämpas inom finansiell portföljteori.  
 
Inom både den klassiska portföljteorin och den moderna portföljteorin visas vikten av att, 
som investerare, identifiera vilken risknivå portföljen ska ha. För både Capital Asset 
Pricing Model och hybridportföljsteori är diversifiering ett nyckelbegrepp som ger 
möjligheter till god avkastning med låg risk 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Praktisk metod 

 42 

Detta kapitel beskriver uppsatsens praktiska metodik. De fem första avsnitten beskriver 
arbetsgången i kronologisk ordning (insamlingsmetod för primärdata, konstruktion av 
intervjumall, urval av respondenter, intervjuer, databearbetning.) De tre sista avsnitten är en 
kvalitetsgranskning av den praktiska metodiken (access, kritik mot insamling av primärdata 
och validitet.) 
 

 

6 Praktisk metod 

 

6.1 Insamlingsmetod för primärdata 
Vårt första steg i att beskriva uppsatsens praktiska metodik är att redogöra för vilken 
datainsamlingsmetod som använts i uppsatsen. Vår empiriska datainsamling gjordes med 
hjälp av kvalitativa respondentintervjuer. Med respondentintervjuer menas intervjuer där 
respondenten själv är inblandad i det som skall studeras.105 Kvalitativa intervjuer 
möjliggör en begränsad styrning av respondentens svar där respondenten själv kan styra 
samtalet i önskad riktning.106 Då vi ville fånga respondenternas tankar, värderingar och 
erfarenheter kring kundprofilering och tjänstesammansättning för Private Banking ansåg 
vi det nödvändigt att respondenterna fick samtala fritt, använda egna ord och bli så lite 
styrda som möjligt under intervjuerna. Därmed ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den 
mest lämpliga datainsamlingsmetoden att använda. Informationen vi eftersökte var 
dessutom av sådan karaktär att vi inte hade kunnat samla in den på annat sätt än genom 
just kvalitativa intervjuer. Det enda sättet för oss att få svar på hur kundprofilering och 
tjänstesammansättning bedrivs är att fråga de banktjänstemän som varje dag arbetar med 
dessa frågor.   
 

6.2 Konstruktion av intervjumall 
Då datainsamlingsmetoden fastställts var nästa steg att utforma en lämplig intervjumall. 
Den intervjumall som vi utformade har fungerat som ett verktyg vid vår empiriska 
datainsamling. Mallen har guidat oss genom intervjuerna och hjälpt oss ställa rätt frågor 
för att inhämta önskad information. Mallen består av ett antal diskussionsområden som 
följer en utpräglad ordningsföljd, en ordningsföljd som fastställdes innan intervjuerna. 
Innan intervjuerna påbörjades visste vi alltså vilka områden vi ville diskutera med 
respondenterna och i vilken ungefärlig ordning frågorna skulle ställas. Inom respektive 
diskussionsområde ville vi ge respondenterna det svarsutrymme de ansåg att de behövde 
utan att styra dem alltför mycket. I enlighet med vårt kvalitativa förhållningssätt som vi 
tillämpar i denna uppsats ansåg vi det nödvändigt att tillåta respondenterna utveckla sina 
svar i den omfattning de själva bestämde. På så vis kunde vi lättare ta del av 
respondenternas tankar, erfarenheter och värderingar. Ett låst intervjuförfarande med 
fastställda svarsalternativt hade begränsat denna möjlighet. Beroende på vad 

                                                 
105 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 104. 
106 Ibid., 99. 
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respondenten svarade på en viss fråga kunde vi ställa passande följdfrågor för på så vis 
inhämta en djupare beskrivning av det som diskuterades. Vi anser att våra intervjuer 
närmast kan liknas vid den semistrukturerade formen. Semistrukturerade intervjuer 
brukar kännetecknas av ett antal, i förväg, bestämda diskussionsområden där 
respondenten, inom respektive diskussionsområde ges möjlighet att förtydliga och 
utveckla de svar som ges.107  Vidare brukar semistrukturerade intervjuer präglas av just 
en förutbestämd ordningsföljd på frågorna men där utrymme ges åt sådana följdfrågor 
som forskaren anser behöver ställas.108  
 
Intervjumallen är indelad i fyra olika avsnitt. Det första avsnittet består av en allmän 
fråga kring bankens affärsidé kring Private Banking. Det andra avsnittet består av frågor 
kring bankens tillvägagångssätt vid kundprofilering. Det tredje avsnittet består av frågor 
kring bankens tillvägagångssätt vid sammansättning av tjänsten. Det fjärde avsnittet 
består av frågor kring bankens åsikter om Private Bankning marknaden och dess tro på 
Private Banking och framtiden. Intervjumallen återfinns bland bilagorna. Då 
intervjumallen hade färdigställts var nästa steg i vårt arbete att definiera ett lämpligt urval 
av respondenter.  
 

6.3 Urval av respondenter 
Då vi bestämde vilka vi skulle intervjua för uppsatsens empiri tog vi hänsyn till 
uppsatsens syfte. Urvalet gjordes utifrån vår önskan om att få en så komplett bild som 
möjligt av det fenomen uppsatsen handlar om. Då syftet är att, utifrån en inblick i 
storbankernas tillvägagångssätt då dessa profilerar sina Private Banking kunder, utreda 
hur dessa sätter samman en optimal Private Banking tjänst, föreföll urvalsprocessen vara 
relativt okomplicerad. Vi ställde upp ett antal kriterier, utifrån vilka våra studieobjekt 
skulle väljas ut. Dessa kriterier var: 
 

• Respondenten skall vara verksam inom någon av storbankernas Private Banking 
avdelningar 

 
• Respondenten skall ha kännedom om bankens tillvägagångssätt vid profilering av 

Private Banking kunder 
 

• Respondenten skall ha kännedom om bankens tillvägagångssätt vid 
sammansättning av Private Banking tjänsten 

 
 
Baserat på dessa kriterier gjorde vi ett subjektivt, icke-sannolikhetsurval. Vid subjektiva, 
icke-sannolikhetsurval är det forskaren själv som avgör vilka ”objekt” som är 
representativa för populationen och som skall ingå i urvalet.109 Subjektiva icke-
sannolikhetsurval är lämpliga att nyttja vid kvalitativa studier då forskaren har god 
                                                 
107 May, Samhällsvetenskaplig forskning, 150. 
108 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1998), 21. 
109 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, 95. 
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kännedom om den population varifrån urvalet skall göras.110 Med god kännedom om 
populationen kan alltså forskaren bedöma vilka objekt som är lämpliga att välja ut för 
intervju. Visserligen var vi relativt pålästa om Private Banking marknaden och hade viss 
kunskap om dess aktörer men för att frambringa ett optimalt urval tog vi hjälp av vår 
handledare Claes-Göran Larsson. I samråd med Claes-Göran bestämde vi att vi skulle 
intervjua fyra stycken Private Banking förvaltare, en förvaltare per storbank. Att intervjua 
just Private Banking förvaltare var lämpligt eftersom det är dessa personer som dagligen 
arbetar med kundprofilering och tjänstesammansättning. Att inkludera samtliga 
storbanker gjorde det möjligt att identifiera eventuella likheter och skillnader mellan 
bankernas rutiner och förfaranden. Inkluderingen av samtliga storbanker medförde också 
att vi med vårt urval täckte in ungefär 80 % av Private Banking marknadens 
kundstock.111 
 
När vi bestämt oss att inkludera samtliga storbanker i urvalet kvarstod frågan om vem vi 
skulle intervjua. Vilken förvaltare skulle få representera sin bank? Till en början trodde vi 
att bankernas Private Banking avdelningar var förlagda till respektive banks huvudkontor 
i Stockholm och att vi därmed skulle vara tvungna att genomföra intervjuerna där. Det 
tog dock inte lång tid innan vi insåg att samtliga storbanker faktiskt har Private Banking 
avdelningar stationerade i Umeå. Detta var en praktisk fördel för oss då vi sparade både 
tid och pengar genom att slippa åka ner till Stockholm. Efter att ha kontaktat respektive 
bank i Umeå och förklarat vilka vi var och vad vi ville fick vi slutligen tag i våra 
definitiva respondenter. De respondenter som vi skulle intervjua var:  
 

• Fredrik Lundberg, marknadschef Swedbank Private Banking 
• Mats Eriksson, Private Banking förvaltare, Handelsbanken 
• Mikael Rehn, kapitalförvaltare, SEB 
• Hans Wallvik, Private Banking förvaltare, Nordea 

 

6.4 Intervjuer 
Vid det här laget hade vi bestämt metod för datainsamling, intervjumallen låg på bordet 
och vi hade fyra bokade intervjuer framför oss. Vi kunde nu förbereda de kommande 
intervjuerna. Förberedelserna bestod av instudering av intervjumallen, uppdelning av 
frågorna mellan intervjuarna (vem som skulle fråga vad) och att återigen påminna oss 
själva om uppsatsens syfte och vad vi ville få ut från intervjuerna. Goda förberedelser 
inför en intervju är en förutsättning för att intervjun skall bli lyckad och för att erforderlig 
information skall kunna inhämtas.112  En annan förberedelse som vi gjorde var att skicka 
ut de färdiga intervjumallarna till respondenterna. Syftet med detta var att bereda 
respondenterna inför den kommande intervjun och erbjuda vårt förfogande om de hade 
några frågor. Det kan vara en nackdel att erbjuda respondenten frågeunderlaget i förväg 
eftersom respondenten då får kan instudera frågorna innan själva intervjun äger rum. En 
sådan instudering kan innebära att respondentens svar blir inövade, varpå hela 

                                                 
110 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 184. 
111 Information från Claes-Göran Larsson. 
112 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2000), 119. 
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intervjuförfarandet kan bli styrt. Detta kan ha skett till viss del i vår uppsats eftersom vi 
erbjöd intervjumallen i förväg. Dock ställde vi också en hel del följdfrågor under 
intervjuerna, följdfrågor som inte stod i intervjumallen som vi skickade ut.    
 
Själva intervjusituationerna gick helt som planerat. Svaren blev, under samtliga 
intervjuer, mycket fylliga och detaljerade. Vi fick ingående svar på samtliga frågor och 
kände att vi kunde ”greppa tag” om författarnas tankar, erfarenheter och värderingar 
kring den aktuella frågan. Samtliga intervjuer gjordes på plats hos respektive respondents 
kontor. I samtliga intervjuer deltog båda författarna, något som blev en fördel eftersom vi 
kunde komplettera varandra. Den som ställde frågorna kunde lägga allt fokus på att ställa 
rätt frågor och formulera sig korrekt så att inga missförstånd uppstod. Den som inte 
ställde frågorna kunde istället lägga allt fokus på att lyssna på vad respondenten svarare 
och inflika lämpliga följdfrågor där det behövdes. Vi använde hela tiden intervjumallen 
som guide för att försäkra oss om att vi inkluderat alla de sakfrågor vi ville diskutera.  
 
Steinar Kvale beskriver hur det, under en intervjusituation, uppträder en slags 
maktasymmetri mellan forskaren och den intervjuade. Kvale menar att: 
 
”…intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom 
ytterligare frågor intervjuförloppet.”113 
 
Denna förklaring av uppkommen maktasymmetri mellan forskare och respondent stämde, 
till viss del, även under våra intervjuer. Vi ”definierade situationen” genom att det var vi 
själva som hade gett upphov till intervjutillfällena och att intervjuerna genomfördes för 
vår egen skull. Vi ”introducerade samtalsämnena” genom att utgå från de 
diskussionspunkter vi hade fastställt i intervjumallen. Vi ”styrde intervjuförloppet genom 
ytterligare frågor” då vi själva bestämde när och hur följdfrågor skulle ställas. Därav kan 
vi påstå att en viss maktasymmetri uppstod mellan oss och respondenterna under 
intervjutillfällena. Vi var dock noggranna med att inte styra respondenten alltför mycket 
utan strävade efter en öppen diskussion. 
 
Ingen respondent hade något emot att intervjun spelades in. Eftersom vi fick denna 
tillåtelse behövde vi inte föra stödanteckningar, något som underlättade 
intervjuförfarandet och den efterföljande databearbetningen. Inspelningarna gjordes med 
hjälp av en mobiltelefon. Under intervjun med Handelsbanken fumlande vi lite med 
inspelningsfunktionen på mobiltelefonen vilket medförde att de första minuterarna av 
intervjun inte spelades in. Detta löstes dock genom att en av oss förde anteckningar för 
hand under tiden som inspelningen inte var igång. De ljudfiler som intervjuerna 
resulterade i hade hög kvalitet och samtalen kunde tydligt urskiljas. Varje intervju varade 
mellan 45-60 minuter. 

                                                 
113 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 119. 
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6.5 Databearbetning 
Då intervjuerna var genomförda var sista steget att bearbeta det empiriska materialet och 
att tranformera materialet från ljudfiler till text. Detta var en krävande uppgift som tog 
lång tid eftersom intervjuerna var relativt långa och komprimerade av information. 
Bearbetningen och tranformeringen gjordes i två steg. I det första steget avlyssnades 
intervjuerna, en och en, varpå samtalet skrevs ned som text i ett worddokument. Här 
gällde det att avlyssna ljudfilerna noggrant och metodiskt så att det skrivna verkligen 
skulle återspegla det som sagts under intervjuerna. I det andra steget bearbetades texten i 
worddokumentet om till det utseende som det slutgiltiga empirikapitlet har. 
Empirikapitlet är uppdelat efter respektive respondent och diskussionsområde. Upplägget 
av empirikapitlet överensstämmer med den kronologiska ordning i vilken intervjuerna 
genomfördes (den första banken som intervjuades var Swedbank, det första 
diskussionsområdet för varje intervju var bankens affärsidé, osv.).  
 
En utmaning för forskaren då denne överför inspelat ljudmaterial till text är att tolka det 
sagda på rätt sätt. Det är avgörande för på vilket sätt forskaren tolkar det sagda och 
överför detta till skriven text. För att underlätta detta översättningsarbete kan två forskare 
användas. Båda forskarna översätter då talet till skrift, oberoende av varandra. Därefter 
jämförs forskarnas översättningar varpå forskarna kommer överens om en gemensam 
tolkningsyn och översättning.114 Denna metod tillämpade inte vi då endast en av oss 
gjorde tolkningen och översättningen. Det är möjligt att empirin hade haft högre kvalitet 
om vi båda hade deltagit i bearbetningen, oberoende av varandra. Vi ansåg dock att den 
tid vi tjänade in genom att bara låta en av oss göra arbetet vägde upp den eventuella, 
begränsade enkelspårighet detta innebar.  
 
Då databearbetningen var klar skickade vi ut varje färdigställd intervjusammanställning 
till respektive respondent för respondetvalidering. Vi ville på så sätt ge respondenterna 
möjlighet till justering om de ansåg att detta behövdes. Valideringen skulle fungera som 
en slags bekräftelse på att båda parter var överens om att tolkningen och översättning 
hade gjorts på rätt sätt. Vi fick två svar från respondentvalideringen där dessa två 
framförde att det var nöjda med sammanställningen och att vi inte behövde göra några 
justeringar. De övriga två respondenterna fick vi tyvärr inget svar från. Vi förmodar dock 
att vårt utskick kom fram och att även dessa respondenter var nöjda med 
sammanställningen.  

                                                 
114 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 150-151. 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Praktisk metod 

 47 

6.6 Access 
En respondent som är öppen och tillgänglig bidrar till att tillgodose forskaren med 
pålitligt, empiriskt datamaterial. För att uppnå en sådan god access krävs det ett 
ömsesidigt och bestående förtroende mellan forskare och respondent.115 För att främja 
våra respondenters förtroenden för oss och för att därmed möjliggöra en god access var 
vi, innan intervjutillfällena, noga med att: 
 

• Beskriva för respondenten vilka vi var och att vi läste sista året på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet 

 
• Förklara att intervjun var en del av vår empiriska datainsamling för vår 

magisteruppsats 
 

• Förklara vad uppsatsen handlar om och dess syfte 
 

• Förklara att intervjun var en väsentlig del av uppsatsens empiriska datamaterial 
och att deras bidrag därmed var mycket värdefullt 

 
För att ytterligare främja respondenternas förtroende inleddes varje intervju med lite 
allmänt kallprat om oss själva, om respondenten och om Private Banking. Detta kallprat 
fungerade som en slags mjukstart för intervjun och bidrog till att vi fick en bild av vem 
respondenten var och att respondenten fick en bild av vilka vi var. 
 

6.7 Kritik mot insamling av primärdata 
Vi vill i detta avsnitt nämna några mindre företeelser som kan ha inverkat på 
datamaterialets kvalitet. Kritiken riktas mot urvalet, intervjutillfällena, databearbetningen 
och mängden empiriskt material: 
 
Vår bristfälliga kunskap om Private Banking marknaden och dess aktörer 
Vid subjektiva, icke-sannolikhetsurval bör forskaren ha god kännedom om populationen 
utifrån vilket urvalet görs. Vår kännedom om Private Banking marknaden och dess 
aktörer var väl något begränsad men vi löste detta genom att ta hjälp av vår handledare 
vid urvalsprocessen. 
 
Utskicket av intervjumallen innan intervjuerna 
Utskicket av intervjumallen kan innebära både en fördel och nackdel. Fördelen är att 
respondenten förbereds inför intervjun och kan ställa frågor om det är några oklarheter 
med mallen. Nackdelen är att respondenten kan instudera mallen i förväg och därmed 
styra sina svar utifrån detta under själva intervjun. Detta problem lyckades vi delvis 
bemästra genom att, under intervjuerna, ställa en hel del följdfrågor som inte stod i 
intervjumallen. 

                                                 
115 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, 122. 
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Tekniskt strul under intervjun med Handelsbanken 
Under intervjun med Handelsbanken strulade tekniken till sig, vilket innebar att de första 
minuterarna av intervjun inte spelades in. Under tiden inspelningen inte fungerade förde 
vi stället anteckningar för hand. Situationen blev lite stressig varför vi kan ha gått miste 
om viss relevant information. 
 
Uteblivet svar vid respondetvalidering 
Två respondenter svarade inte på vår respondetvalidering. Eftersom vi försökte skicka 
sammanställningen två gånger till dessa respondenter och att samtliga mail kom fram 
förmodar vi att respondenterna läste intervjusammanställningarna och att de var nöjda 
med vår tolkning. 
 
Internbedömarreliabilitet 
Endast en av oss transformerade ljudfilerna från inspelningarna till skriven text vilket kan 
ha inneburit att tolkningsarbetet blev något enkelspårigt. Anledningen varför endast en 
utav oss bearbetade det empiriska materialet var brist på tid. Denna enkelspårighet kan ha 
påverkat uppsatsens internbedömarreliabilitet (ett kvalitetsmått som kan förbättras om 
fler forskare deltar i tolkningsarbetet116).  
 
Begränsat empiriskt material 
Fyra intervjuer kan möjligtvis låta som ett knapphändigt empiriskt material för en 
magisteruppsats. Vi anser dock att vi insamlat tillräckligt mycket empiriskt material för 
att tillgodose uppsatsens syfte och att ytterligare intervjuer hade varit överflödiga. De 
fyra storbankerna täcker ju 80 % av marknadens kundstock. Möjligtvis hade en 
kvantitativ kundnöjdhetsundersökning kunnat genomföras för att på så vis avgöra 
huruvida bankernas profileringar och tjänstesammansättningar verkligen resulterade i 
nöjda kunder. Detta hade dock inneburit att arbetet med uppsatsen blivit alltför 
omfattande, varför vi valde att begränsa oss till våra fyra, kvalitativa intervjuer.  
 

                                                 
116 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 86. 
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6.8 Validitet 
I detta avsnitt vill vi granska hur väl vårt empiriska material är relaterat till uppsatsens 
problemområde och syfte. Avsnittet kan ses som en kritisk granskning av huruvida 
uppsatsens empiri verkligen underbygger ett besvarande av uppsatsens problemställning..  
 
Under intervjuerna var det just frågor kring kundprofilering, tjänstesammansättning och 
Private Banking marknaden som ställdes. Vi var noga med att, utifrån intervjumallen, 
ställa så konkreta, tydliga och direkta frågor som möjligt för att på så vis försäkra oss om 
att vi skulle få de svar vi behövde samtidigt som vi var noga med att låta respondenten 
svara fritt och med egna ord. Beroende på vad respondenten svarade på en specifik fråga 
inflikade vi lämpliga följdfrågor där vi ansåg att detta behövdes. Utifrån denna strategi 
vid intervjusituationerna anser vi att vårt empiriska material är höst relaterat till 
uppsatsens problemområde och att uppsatsens validitet därmed borde vara hög. 
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Detta kapitel presenterar uppsatsens empiriska material. Här presenteras sammanställningen 
av de kvalitativa intervjuer som genomfördes hos bankerna. Kapitlet inleds med en förklaring 
över kapitlets disposition, varefter själva empirin följer.  

7 Empiri 

 

7.1 Kapitlets disposition 
Empirikapitlet är uppdelat efter respektive respondent/bank, där det för varje 
respondent/bank finns följande avsnitt: 
 
Bankens affärsidé inom Private Banking 
I detta avsnitt presenteras respondentens syn på bankens affärsidé inom Private Banking. 

 
Kundprofilering inom Private Banking 
Här presenteras bankens tillvägagångssätt vid kundprofileringen och vilka faktorer de tar 
hänsyn till.  

 
Tjänstesammansättning inom Private Banking 
Här ges en närmare förklaring till de ingående delarna i Private Banking tjänsten, det vill 
säga en närmare förklaring av rådgivningen och förvaltningen. 

 
Marknad och framtid 
I detta sista avsnitt presenteras respondentens syn på Private Banking marknaden och 
framförallt den ökade konkurrensen från nätbankerna. Dessutom delges här 
respondenternas syn på framtiden och Private Banking. 
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7.2 Swedbank 
Den 25 januari 2008 intervjuades Fredrik Lundberg, marknadschef för Swedbank Private 
Banking. 
 

7.2.1 Swedbanks affärsidé inom Private Banking 
Swedbanks Private Banking tjänst startade år 2002. Swedbank har de flesta men inte de 
rikaste kunderna där kunderna är privatpersoner, företag och stiftelser. Swedbank Private 
Banking vill uppfattas som en modern Private Banking med hög tillgänglighet och som 
en aktör som är lätt att ha och göra med.  
 

7.2.2 Kundprofilering 

Private Banking är i grunden, enligt Fredrik, skräddarsydda, individuella banktjänster där 
tjänsten utformas efter individens riskbenägenhet, placeringshorisont, ålder och 
familjesituation, m.m. Swedbank utgår från kundens situation inom dessa områden och 
arbetar fram en modellportfölj. Utifrån modellportföljen utarbetas en strategi fram för 
kunden. En sådan strategi tas fram tillsammans och i samråd med kunden och detta 
oavsett om kunden är en privatperson, ett företag eller en stiftelse. Det viktiga därefter är 
att strikt följa den överenskomna strategin. Om avsteg från strategin görs, om parterna 
lockas att ”plocka russinen ur kakan” går det oftast inte som beräknat. Vanligtvis fastslår 
banken och kunden en strategi som de skall följa men ibland lämnas en del av portföljen 
åt spekulativt syfte.  
 
Ett första steg vid själva kundprofileringen är, enligt Fredrik, att granska hur kundens 
balansräkning ser ut. Uppgifter kring kundens skulder och tillgångar hos banken och hos 
andra aktörer, är en högst väsentlig input för kundprofileringen. Förutom balansräkningen 
görs även en motsvarande resultaträkning där kundens inkomster granskas, inkomster 
från både tjänst och kapital. Familjesituationen spelar också, enligt Fredrik, en stor roll. 
Frågor om pensionsavsättningar och likviditetsbehov för familjen vad gäller resor, 
boende och annat är väsentliga frågor som måste tas upp med kunden. Även kundens 
livsstil och köpbeteènde granskas. Konsumerar kunden mycket behöver kunden mycket 
likvid och då måste portföljen byggas upp efter dessa förutsättningar.  
 
Hur ser då Swedbank på kundens riskbenägenhet? Fredrik menar på att olika kunder har 
olika riskbenägenhet, det finns kunder inom hela spektrat. Enligt reglementena i MiFID 
har Swedbank, tillsammans med alla andra finansiella aktörer, ett ansvar att deras kunder 
skall förstå de finansiella instrument som aktörerna arbetar med. Utifrån detta 
kategoriserar Swedbank kunderna, de gör en så kallad lämplighetsbedömning. Utifrån 
denna bedömning och baserat på kundens riskprofil och placeringshorisont avgörs det 
vilka typer av finansiella instrument som är lämpliga för kunden. Placeringshorisonten 
avgörs i samråd med kunden. Ambitionen är, enligt Fredrik, att träffa kunden minst två 
gånger per år, eller naturligtvis så ofta som kunden vill. Vid de tillfällen då banken träffar 
kunden görs en slags kontrollbesiktning, då hela portföljen gås igenom. Besiktningen 
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utgår från den långsiktiga strategin, modellportföljen, samtidigt som justeringar och 
anpassningar sker mot sådant som löpande dyker upp.  

7.2.3 Tjänstesammansättning 
Det mest fundamentala inom Private Banking är, enligt Fredrik, att kunden har en 
rådgivande förvaltare, en kundansvarig.  Där ingår den själva finansiella planeringen för 
kunden. Vad gäller den juridiska rådgivningen har Swedbank ett slags startpaket där 
deras franchiseorganisation, Juristbyrån, bistår med rådgivning. Swedbank samarbetar 
också med externa leverantörer vad gäller exempelvis rådgivning inom skattejuridik, 
något som vanligtvis behövs bland deras företagskunder. För både privat- och 
företagskunder ingår ett baspaket inom Private Banking där det ingår alla typer av 
vardagstjänster, såsom internetbank, telefonbank, olika typer av kort, o.s.v. Baspaketet 
kryddas sen med ”icke-finansiella” tjänster, beroende på vem kunden är och vad kunden 
behöver.  
 
Vad gäller kundernas önskan om att aktivt själva delta i förvaltningen, svarade Fredrik att 
det är väldigt individuellt och att det beror på kunden. I början vill oftast kunderna vara 
med och bestämma kring investeringarna som görs, de vill mer ha en rådgivande 
förvaltning. Exempelvis kan entreprenörer, som byggt upp sin privata förmögenhet 
genom åren, ha ett behov att ha full kontroll över sina egna pengar. Dock brukar dessa 
kunder, med tiden, gå över mot diskretionära avtal, då dessa entreprenörer vanligtvis är 
mer intresserade av att driva sin verksamhet istället för att förvalta den egna 
förmögenheten. Vartefter förtroendet byggs upp för banken, desto mer överlåter kunden 
banken att ta hand om pengarna med diskretionära avtal.   
 
För sammansättningen av kapitalportföljen arbetar Swedbank med de flesta finansiella 
instrument och utformar en allokeringsanpassad modell för respektive kund.  De arbetar 
alltså uteslutande med modellportföljer, portföljer som är anpassade utifrån kundens 
unika situation. I modellportföljen är det inte det enskilda instrumentet och dess art som 
är viktigt utan snarare den totala sammansättningen av instrument och hur pass väl en 
sådan sammansättning stämmer överens med kunden och dennes situation.  
 

7.2.4 Marknad och framtid 
Vad gäller den ökade konkurrensen på området, från framförallt nätbankerna, framhöll 
Swedbank att deras styrka är deras omfattande distributionskapacitet där Swedbank har 
Private Banking på 30 olika orter i landet. Kunderna upplever det positivt att ha en fysisk 
och nära relation med banken, något som inte nätbankerna kan erbjuda på samma sätt. 
Vad gäller nya kunder inom Private Banking arbetar Swedbank främst med att utveckla 
den egna kundbasen, men att de samtidigt arbetar med prospektering det vill säga 
sökandet efter nya kunder. Beträffande framtiden och Private Banking och utvecklingen 
av nya produkter inom området så är detta något som Swedbank, enligt Fredrik, arbetar 
kontinuerligt med. Den främsta utvecklingen Swedbank arbetar med är att ta fram vilka 
målgrupper som är intressanta för Private Banking i framtiden. 
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7.3 Handelsbanken 
Den 6 februari 2008 intervjuades Mats Eriksson, Private Banking förvaltare för 
Handelsbanken Private Banking. 
 

7.3.1 Handelsbankens affärsidé inom Private Banking  
Handelsbanken Private Banking startades så sent som år 2006. Innan dess bedrevs 
förmögenhetsrådgivning och förmögenhetsförvaltning inom bankens 
kapitalförvaltningsvdelning. Bankens affärsidé inom Private Banking är, enligt Mats, att 
erbjuda kunderna en heltäckande och skräddarsydd banklösning. Lösningen tas fram 
utifrån en fortlöpande dialog med kunden där banken, väl införstådd av kundens 
nuvarande situation och framtida målsättning, utformar en optimal tjänst av både 
rådgivning och förvaltning.  
 

7.3.2 Kundprofilering 

Handelsbanken har en välutvecklad strategi för profilering av sina Private Banking 
kunder. De första gångerna Handelsbanken träffar en ny kund ges inga direkta konkreta 
förslag för rådgivning och förvaltning, utan dessa tillfällen är istället till för att skapa en 
profil över kunden inför det fortsatta arbetet. Det görs en profilering av kundens 
inkomster, utgifter, familjesituation m.m. Vad gäller kundens familjesituation finns det, 
enligt Mats, viktiga faktorer att ta hänsyn till, exempelvis att kunden och dennes 
familjemedlemmar har fullgott försäkringsskydd om exempelvis någon skulle bli sjuk, att 
inkomsterna täcker upp om någon av föräldrarna är hemma med barnen, osv. Vad gäller 
kundens monetära värderingar anser Mats att de flesta av deras kunder har en rätt klok 
syn på pengar, särskilt de kunder som har egna företag. Exempelvis är en kund, som 
under 20 års tid har tjänat ihop en privat förmögenhet från sitt företag, rätt försiktig med 
sina pengar och har en tämligen förståndig syn på hur de ska användas.  
 
Antalet kunder med en hög riskprofil har, enligt Mats, ökat de senaste åren. Dessa typer 
av kunder har en så pass stor förmögenhet att de kan placera sina pengar rätt säkert och 
ändå få en stor avkastning. Det absolut viktigaste för Handelsbanken som aktör inom 
Private Banking är att genomföra en komplett och korrekt profil av kunden där 
fastställandet av kundens riskbenägenhet är en avgörande del. Mats menar att de måste 
ligga på samma nivå som kunden, att de måste förstå vad kunden verkligen vill. De flesta 
kunder inom Handelsbanken Private Banking har en rätt lång placeringshorisont, något 
som naturligtvis beror på hur gammal kunden är. Placeringshorisonten är även den ett 
viktigt inslag i kundens profil, det spelar ju exempelvis en stor roll om pengarna ska 
användas om 2 år eller om 20 år.  
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7.3.3 Tjänstesammansättning 
De viktigaste komponenterna inom Handelsbankens Private Banking är kapitalplacering, 
juridisk rådgivning och försäkringslösningar. Vad gäller kapitalplaceringen så tillämpas 
olika modellportföljer, modeller som kommer från bankens analysavdelning i Stockholm. 
Dessa modellportföljer används som bas vid den diskretionära förvaltningen. Vid den 
rådgivande förvaltningen sköter kunden förvaltningen själv.  
 
På frågan om hur pass aktiv kunden vill vara i förvaltningen av dennes pengar, det vill 
säga om kunden föredrar diskretionär förvaltning eller rådgörande förvaltning menar 
Mats att detta är något som beror på kunden. Diskretionär förvaltning växer, enligt Mats, 
mest just nu. Vid den diskretionära förvaltningen kommer kunden och banken överens 
om en fördelning av kundens kapitalportfölj, exempelvis 50 % aktier och 50 % 
räntebärande placeringar. Därefter skrivs ett avtal mellan kunden och banken där banken 
åtar sig följa avtalet men att banken självständigt sköter placeringarna. Kunden överlåter 
alltså förvaltningen av dennes pengar till banken, inom vissa fastställda ramar. En 
anledning varför kunder föredrar diskretionär förvaltning kan, enligt Mats, vara att 
kunden saknar tid, intresse och kunskap för att aktivt själv förvalta sina pengar samtidigt 
som kunden ändå vill ha en bra avkastning. Det är heller inte ovanligt att Private Banking 
kunder börjar med en rådgivande förvaltning hos banken men övergår, med tiden, mot en 
diskretionär förvaltning. Övergången mot en diskretionär förvaltning kan exempelvis 
bero på att kundens förtroende för banken byggs upp vartefter men också att kunden 
märker att det är svårt och tidsödande att arbeta själ med stora placeringar.  
 
Det finns en stor spännvidd av olika portföljer som Handelsbanken nyttjar, alltifrån rena 
ränteportföljer till rena aktieportföljer och allt däremellan. Då många kunder, enligt Mats, 
blivit allt mer försiktiga med sina pengar den senaste tiden har också användandet av så 
kallade kapitalgaranterade produkter ökat, exempelvis aktieindexobligationer. 
Utformningen och sammansättningen av portföljen är en diskussion som banken tar med 
kunden. Handelsbanken tillämpar som sagt modeller från bankens huvudkontor i 
Stockholm, men tack vare att banken även har regionala Private Banking avdelningar är 
det lättare att anpassa portföljen efter kundens preferenser.  
 
Vad gäller kundens kapitalportfölj så arbetar Handelsbanken, enligt Mats, så pass 
individanpassat som det går. Dock blir det, enligt Mats, svårt, rent administrativt, att ha 
en specifik sammansatt portfölj per kund. Kundernas portföljer brukar därför slås 
samman till större enheter. Huvudtanken bakom kapitalförvaltningen är att ta fram en så 
hög avkastning som möjligt i förhållande till risken. Vill kunderna ha en hög avkastning 
måste de acceptera att deras pengar placeras i riskfyllda marknader, branscher och i mer 
riskfyllda instrument.  
 
För förvaltningens riskhantering använder Handelsbanken flertalet olika värden och 
parametrar i modellportföljerna, bland annat betavärden.  För att säkerställa att de 
diskretionära avtalen följs vad gäller förvaltning och riskhantering använder 
Handelsbanken oberoende parter för tillsyn och kontroll. Dessutom ser internrevisionen 
till allt kapitalförvaltningen sköts och administreras enligt alla regler.  
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7.3.4 Marknad och framtid 
Det Handelsbanken framhäver som sin främsta konkurrensfördel mot nätbankerna är det 
personliga mötet, att Handelsbanken är en fullsortimentsbank och att Private Banking är 
en viktig del inom det fullsortimentet. Mats anser att nätbankerna är priskonkurrenter 
snarare än produktkonkurrenter, särskilt med deras nätdepåer. I Private Banking ingår 
mycket tät kontakt, kvalificerad rådgivning och uppföljning, något som är svårt att få hos 
nätbankerna. Nätbankerna är större konkurrenter på själva mäkleriet, en konkurrensfördel 
som blir aktuell om kunden är mer införstådd i den finansiella handeln. 
 
Det viktigaste är, enligt Mats, att ta hand om den befintliga kundstocken, snarare än att 
skaffa nya kunder utifrån. De arbetar huvudsakligen med att bearbeta sina egna kunder 
och göra dessa medvetna om Private Banking och vad som erbjuds där. Där finns 
ytterligare en skillnad mot nätbankerna. Nätbankerna måste ta in nya kunder till sin 
Private Banking medan vi redan har en stor befintlig kundstock att ta kunder från.  
 
Vad gäller framtiden och Private Banking är detta något som Handelsbanken tittar på 
hela tiden. Ett nytt platinumkort, nya kundmöten och nya modellportföljer är exempel på 
den kontinuerliga utvecklingen inom området, där utvecklingen hela tiden sker beroende 
på vad kunderna efterfrågar. 
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7.4 SEB 
Den 7 februari 2008 intervjuades Mikael Rehn, kapitalförvaltare hos SEB Private 
Banking.  
 

7.4.1 SEB:s affärsidé inom Private Banking 
Utifrån kundens nuvarande situation och framtida målsättning erbjuder SEB Private 
Banking, enligt Mikael, personligt utformade finansiella lösningar. SEB strävar mot att se 
helheten hos sina kunder och ta hänsyn till kundens totala balansräkning. Tre 
nyckelbegrepp kan sägas utgöra affärsidén inom SEB Private Banking. Dessa är 
personliga lösningar, finansiell helhetssyn samt professionell förvaltning och rådgivning. 
 

7.4.2 Kundprofilering 

Då SEB profilerar sina Private Banking kunder nyttjas ett särskilt intervjuunderlag som 
banken, tillsammans med kunden, går igenom. Detta intervjuunderlag återfinns i 
bilagorna. I underlaget ingår följande delar: Kundinformation, Skatter och juridik, 
Erfarenhet, Riskbenägenhet och Tillgångar hos andra aktörer. Nedan presenteras en 
närmare beskrivning av dessa delar: 
 
Kundinformation 
Här ställs grundläggande frågor om kunden, frågor om kundens civilstånd, antal barn, 
utbildning, inkomster, mm. I denna första del skapas en primär profil och kartläggning av 
kunden.  
 
Skatter och juridik 
Här ställs frågor om beskattning, eventuella testamenten, m.m.  
 
Erfarenhet 
Här ställs frågor om kundens erfarenhet av finansiell handel 
 
Risk 
Denna del syftar till att fastställa kundens riskbenägenhet. Med hjälp av ett antal frågor 
kan banken här bilda sig en uppfattning om vilken risk kunden är villig att ta med sina 
pengar. Utifrån kundens svar läggs en föreslagen placering upp, exempelvis 70 % 
riskfyllda placeringar, 30 % trygga placeringar. Denna fördelning jämförs sedan med 
kundens faktiska placeringar, vartefter justeringar görs i kundens portfölj mot den profil 
banken gjort. Denna riskprofilering uppdateras en gång per år.  
 
Tillgångar hos andra aktörer 
Det är viktigt att SEB får en bild av kundens totala tillgångar och skulder, även hos andra 
finansiella aktörer. I denna del ställs ett antal frågor kring detta. 
 
Vad gäller kundens familjesituation menar Mikael att SEB inte har några direkta 
pekpinnar som talar om hur de ska göra vid olika situationer. Profileringen görs istället 
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utifrån kundens unika situation. Har exempelvis kunden en stor familj är det lämpligt att 
ta upp frågan om sparande för barnen, är kunden doktorand i företagsekonomi och 
införstådd i privatekonomiskt sparande kan kundmötena läggas upp på ett helt annat sätt, 
osv. 
 

7.4.3 Tjänstesammansättning 
Innehållet i SEB:s Private Banking är omfattande och inkluderar både professionell 
rådgivning och professionell förvaltning. Den främsta rådgivningen som erbjuds är, enligt 
Mikael, placeringsrådgivning och skatterådgivning. Utöver detta erbjuder banken också 
juridisk rådgivning, skatterådgivning vid deklarationer, m.m. Många av dessa 
rådgivningar är tilläggstjänster till det ordinarie utbudet.  
 
Vilken kapitalplaceringsstrategi använder då SEB Private Banking? SEB delar upp 
placeringarna i fyra olika typer. Dessa är: 
 

• Svenska aktier 
• Utländska aktier 
• Svenska räntebärande produkter 
• Utländska räntebärande produkter och alternativa produkter (exempelvis 

strukturerade produkter) 
 
SEB utgår från en grundfördelning av dessa placeringar, en fördelning som sedan justeras 
baserat på kundens preferenser och önskemål. Kostnaderna för de olika produkterna är 
något som SEB inte väger in då de sammansätter portföljer, de väljer istället de produkter 
de tror mest på och informerar sedan kunderna om priset. Kunden kan dock komma med 
önskemål att banken skall placera dennes pengar i produkter med låga avgifter. 
 
SEB erbjuder både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vid diskretionär 
förvaltning skriver kunden på en fullmakt och lämnar över ansvaret för sina pengar till 
banken. Kunden och banken kommer överens om en ungefärlig placeringsstrategi, en 
strategi som dokumenteras och som banken använder som underlag vid förvaltningen. 
Inom de fastställda ramarna sköter banken sedan placeringarna. Vid den rådgivande 
förvaltningen tar kunden själv besluten. De som väljer en rådgivande förvaltning vill, 
enligt Mikael, inte lämna över ansvaret till banken utan ser hellre till att sköta affärerna 
på egen hand. Vilka som väljer vad beror helt på vem kunden är och hur mycket tid 
kunden har att sköta om sin egen förmögenhet.  
 
Vad gäller portföljernas fördelning mellan aktier och räntebärande produkter är en 70/30 
fördelning något som banker, enligt Mikael, ofta använder.117 Mikael ifrågasatte om 
70/30 fördelningen verkligen var den bästa, att det egentligen inte finns något akademiskt 
stöd för just den sammansättningen. En 60/40 fördelning kan också, enligt Mikael, vara 
minst lika bra, särskilt för stiftelsekunder.  
 

                                                 
117 En 70/30 fördelning består till 70 % aktier och 30 % räntebärande produkter. 
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SEB använder modellportföljer då de förvaltar kundernas kapital. En anledning till varför 
SEB använder modellportföljer vid sin förvaltning är att portföljsammansättningen, enligt 
olika placeringsreglementen, måste se ut på ett visst sätt, de måste ligga nära vissa 
fastställda index. Portföljmodellerna har därför inbyggda funktioner som ser till att 
fördelningen inte avviker för mycket från det fastställda indexet. Samtliga storbankers 
svenska aktiefonder omfattas av dessa regler. Tracking Error heter ett mått som mäter hur 
stor avvikelse fonden gör från det fastställda indexet. Fonderna får inte göra för stora 
avvikelser från indexet utan måste hålla sig inom vissa gränser, tracking error måttet får 
alltså inte bli för stort. Dessa reglementen medför, enligt Mikael, att storbankernas 
svenska aktiefonder mer eller mindre kan likställas med indexfonder. Exempelvis får 
SEB, i sina svenska aktiefonder och portföljer, inte vikta om innehavet i Ericsson alltför 
mycket, utan att detta inskränker på reglementet. Detta är en av anledningarna till varför 
SEB använder modellportföljer, just för att portföljfördelningen måste hålla sig inom 
vissa reglementsbestämda ramar. SEB kan dock komma runt dessa regler genom att 
använda specialfonder och speciella modellportföljer som använder andra 
jämförelseindex. På så sätt blir banken inte lika styrd av att portföljen måste se ut på ett 
visst sätt, banken får istället ett friare spelutrymme då de sammansätter fonderna och 
portföljerna.  
 

7.4.4 Marknad och framtid 
Vad gäller den framväxande konkurrensen från nätbankerna har dessa banker, enligt 
Mikael, ingenting som storbankerna inte kan erbjuda, möjligtvis då en lägre prislapp.  
 
”Utbudsmässigt har vi på SEB mer att erbjuda, vi har en fullständig produktpalett. Inom 
Private Banking har vi ju dessutom det personliga mötet, något som nätbankerna inte 
har. Visst är det enkelt att sköta sina bankärenden på Internet, men vi på SEB har ju 
också en sådan nättjänst.”  
 
Vad beträffar framtiden och utvecklingen av nya produkter inom Private Banking menar 
Mikael att de modellportföljer som de använder är ett stort steg som de nyligen har tagit. 
Nya produkter för globala placeringar och absolutavkastande placeringar är också på 
gång hos SEB. Utvecklingen av våra finansiella produkter sker löpande, enligt Mikael. 
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7.5 Nordea 
Den 14 februari 2008 intervjuades Hans Wallvik, Private Banking förvaltare för Nordea 
Private Banking.  
 

7.5.1 Nordeas affärsidé inom Private Banking 
Nordea startade Private Banking år 1999. Den dåvarande tanken med Private Banking var 
att ta hand om befintliga kunder inom Nordea med placerbara tillgångar på en miljon 
kronor och uppåt. Tjänsten riktade sig mot privatpersoner, företag och stiftelser. Under 
den ekonomiska nedgången mellan 2000 och 2003 märkte Nordea att kunderna inte var 
lika välvilliga att göra placeringar längre vilket medförde att banken övervägde huruvida 
de skulle fortsätta med Private Banking eller inte. Verksamheten fortsatte dock, mer 
specificerad än tidigare, nu med en intern stab som arbetade inom funktionen. Nu lyftes 
även Nordeas aktieverksamhet in i Private Banking och blev en del av verksamheten. 
Private Banking utvecklades med utbyggda portföljsystem, nya specificerade produkter 
och olika typer av events för kunderna. 
 

7.5.2 Kundprofilering 
När Nordea profilerar en Private Banking kund för första gången gör de, enligt Hans, en 
så kallad behovsanalys, där kundens tillgångar, familjesituation och framtidsplaner 
fastställs. Denna information inhämtas från ett frågeformulär, innehållandes 20-25 frågor, 
som kunden får besvara. Vad gäller kundens familjesituation, så lyfter banken in och 
inkluderar hela kundens familjsituation. Familjesituationen har stor betydelse, exempelvis 
vad gäller barnens ålder, eventuella bostadsköp till barnen, om kunden behöver gå i 
borgen för någon, osv. Sådana betydelsefulla detaljer måste beaktas när Nordea planerar 
kundens långsiktiga förvaltning. Nordea arbetar med många olika typer av kunder, vissa 
har ett stort konsumtionsbehov, andra konsumerar mindre. Detta får förvaltningen 
utformas efter, där exempelvis kunder med ett stort konsumtionsbehov har ett 
kontinuerligt flöde som de kan konsumera upp. De flesta kunderna är dock mindre 
benägna om att ha ett sådant flöde, de brukar ändå ha pengar vid sidan om som de 
använder för sådana syften.   
 
Information kring kundens riskprofil inhämtas även den från frågeformuläret. Här 
analyserar banken vad kunden eftersträvar för avkastning och vilken risk kunden är villig 
att ta för att uppnå en sådan avkastning. När Nordea utformar en förvaltning tillsammans 
med kunden arbetar de, enligt Hans, med en placeringshorisont på antingen tre, sex eller 
nio år. Vissa kunder vill dock ha en kortare placeringshorisont och då får banken utforma 
en sådan, individuellt efter kundens behov. Modellportföljerna är dock uppbyggda efter, 
tre, sex respektive nio års placeringar.  
 
Nordea jobbar mycket med att kunden ska förstå de finansiella instrument som banken 
arbetar med. MiFID kräver ju numera att banken ska bistå kunderna med information 
kring de produkter de förvaltar. Nordea har därför sett över rådgivningen mot kunderna 
och ger dessa en detaljerad beskrivning av de produkter som banken säljer. I slutändan är 
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det ju kunden som bestämmer och då är de viktigt att kunden har fått den information 
denne behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut. 
 

7.5.3 Tjänstesammansättning 
Nordea Private Banking arbetar mot två olika kundkategorier, kunder med placerbara 
tillgångar mellan två och tio miljoner kronor och kunder med placerbara tillgångar på tio 
miljoner kronor och uppåt. För den första kategorin arbetar varje rådgivare med mellan 
100-150 kunder. För den andra kategorin arbetar varje rådgivare med mellan 40-50 
kunder. Den ansvarige förvaltaren är den centrala nyckelpersonen i förvaltningen. Under 
förvaltaren arbetar flertalet specialister och rådgivare, bland annat rådgivare inom 
försäkringar och familjejuridik. För skattejuridisk rådgivning hyr Nordea in personal från 
Ernst & Young. Private Banking inom Nordea tillhandahåller inte finansieringstjänster, 
exempelvis lån och krediter, utan detta sköts av kontorens privat- och företagsrådgivare. 
De har dock planer på att inkludera även finansieringstjänster inom Private Banking 
konceptet. Aktiemäkleri är kopplat till Private Banking där kunder som frekvent handlar 
med aktier har en egen aktiemäklare.  
 
Vad gäller frågan om kundens eget engagemang i förvaltningen menar Hans att Nordea 
först och främst jobbar mot att arbeta upp en förtroendefylld relation med kunden. 
Alltefter tiden går, byggs det ömsesidiga förtroendet mellan parterna upp, vilket medför 
att förvaltaren spelar en allt större roll, kunden blir till att förlita sig mer och mer på att 
förvaltaren gör det som kunden tänkt sig. I vissa fall övergår förvaltningen till en ren 
diskretionär förvaltning. Det minskade engagemanget från kunden brukar också bero på 
att denne saknar tid för att förvalta sina egna pengar, ofta beroende på att denne har ett 
eget företag att sköta, den arbetar i en hög position, osv.  
 
Vad gäller portföljsammansättningen arbetar banken, enligt Hans, i huvudsak med 
modellportföljer. Modellportföljerna kan dock ibland vara svårt att följa, särskilt då 
kunderna kommer med specifika önskemål om hur dennes pengar ska placeras. Portföljen 
består av enstaka svenska aktier från 15-20 företag samt av utländska fonder. Har 
kunderna en stor portfölj med mycket pengar är det lätt att följa modellportföljen. Har 
kunderna en mindre portfölj med lite pengar blir det svårare, då används istället fonder i 
större utsträckning för att portföljen ska kunna ha en tillfredsställande diversifiering. 
Inom Nordeas diskretionära förvaltning används mer och mer strukturerade produkter, 
produkter med en fastställd kapitalgaranterad del.  
 
Nordea arbetar med historiska teorier för sina modellportföljer, beroende på vilken 
fördelning kunden har mellan de olika tillgångsslagen aktier, korta ränteplaceringar och 
långa ränteplaceringar. Utifrån fördelningen arbetas modellerna fram med mått som 
förväntad avkastning, sämsta utfall, bästa utfall, osv. Just nu håller Nordea på att 
introducera en ny modell, en modell där banken utifrån kundens önskemål om 
portföljutseende, kan visa vilken risk kunden tar med just denna portfölj. I modellen 
läggs olika placeringar in, varpå ett riskmått genereras. Portföljen kan därefter justeras 
genom att exempelvis byta ut ett tillgångsslag mot ett annat, varpå ett nytt riskmått 
genereras.  
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För närvarande ser Nordea över sin avgiftsstruktur för sina fonder. Istället för den 
löpande förvaltningsavgift som idag tas för fonderna vill banken istället införa en 
engångsavgift som tas ut vid köpet av fonden, liknande den kostnadsstruktur som idag 
finns för aktieobligationer. Denna förändring är ett sätt för banken att bemästra den 
generella kundövergången som idag äger rum från fonder till aktieobligationer. Bankens 
strävan mot en engångsavgift istället för en löpande avgift har ju också att göra med den 
problematik kring fondförvaltningsavgifter som aktualiserades nyligen i media.  
 

7.5.4 Marknad och framtid 
Hans anser att nätbankerna har en viktig funktion på marknaden. Nätbankerna 
tillhandahåller tjänster för kunder som inte behöver ha någon personlig kontakt med sin 
bank, kunder som hellre sköter sina bankärenden på egen hand över nätet. Nordeas 
kunder vill å andra sidan, enligt Hans, ”ha någon att hålla handen”, de vill ha en person 
som de kan diskutera saker med, gärna på den lokala orten. Skulle någonting gå fel vill 
dessa kunder kunna ta det med sin personliga rådgivare. Hans menar att han på sista tiden 
nästintill agerat mer som psykolog än som förvaltare mot sina kunder. En rådgivare har 
flera olika roller gentemot sina kunder. Just av denna anledning är nätbankerna inte något 
egentligt hot mot Nordeas Private Banking verksamhet.  
 
Det bästa sättet att få in nya klienter till Private Banking är, enligt Hans, genom de 
befintliga Private Banking kunderna. Våra kunder är våra bästa säljare, främst genom att 
de rekommenderar tjänsten till andra.  
 
När det gäller framtagandet av nya produkter är det framförallt bland de strukturerade 
produkterna som utvecklingen sker. Här vill Nordea ta fram produkter som inte är så 
vanliga på den ordinarie marknaden. Ett exempel på detta är en produkt som Nordea 
planerar att ge ut i mars 2008, en produkt med en struktur som skall vända sig mot 
Sydafrika. Den här nya produkten skall, enligt Hans, fungera som en liten krydda för 
kundernas portföljer. Andra specifika produkter som Nordea tidigare tagit fram har 
exempelvis vänt sig mot marknaden för alternativa energikällor, mot guldmarknaden, mot 
räntemarknaden, osv. Nordea försöker forma sina produkter mot marknader som de tror 
är felprissatta och mot sådant som de tror kommer att efterfrågas mycket framöver.  
 
Hans tror att Private Banking är någonting som bara kommer bli större och större 
framöver. Dessutom tror Hans att Private Banking konceptet hos olika aktörer kommer 
att likna varandra mer och mer, att Private Banking blir ett mer enhetligt koncept. Detta 
skulle i så fall underlätta den framtida konkurrentjämförelsen, vad en aktör kan lära sig 
av en annan aktör, o.s.v. Den som i framtiden kommer att lyckas inom Private Banking är 
den aktör som arbetar för att förstå kundens önskemål och som arbetar med kontinuerlig 
uppföljning. Det viktigaste är ju trots allt att aktören har kunden med sig och att kunden 
förstår varför aktören agerar som den gör. 
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I detta kapitel skall den nyligen presenterade empirin relateras tillbaka till de teorier som 
framlades i teorikapitlen. Kapitlet inleds med en översikt över kapitlet vartefter själva analysen 
följer. 

8 Analys 

 

8.1 Kapitlets disposition 
Upplägget av analyskapitlet ser något annorlunda ut jämfört med upplägget i 
empirikapitlet. Istället för att dela upp kapitlet efter respektive bank delar vi upp kapitlet 
efter respektive diskussionsområde. Inom respektive område diskuteras de olika 
bankernas svar varpå dessa svar relateras tillbaka till teorierna. 
 

8.2 Kundprofilering 
Innan vi går in på att analysera den kundkaraktäristika som bygger upp själva 
kundprofilen vill vi kort redogöra för den mest grundläggande information som bankerna 
efterfrågar sina Private Banking kunder. Bankerna behöver känna till kundens 
ekonomiska situation. Bankerna behöver känna till kundens inkomster av alla dess slag, 
dennes ungefärliga kostnader och vilka tillgångar och skulder kunden har. Banker 
sammanställer en slags balans- och resultaträkning för kunden för att få en överblick över 
kundens ekonomiska situation. Vad gäller balansräkningen är det viktigt att även 
inkludera de tillgångar och skulder som kunden har hos andra finansiella aktörer. Denna 
typ av information över kundens ekonomiska situation är den mest primära upplysning 
som bankerna behöver veta innan de går vidare med att ta reda på mer specifik 
kundinformation, såsom kundens familjesituation, riskprofil, mm. 
 

8.2.1 Familj och hushåll 
Att kundernas familj och hushåll har en stor betydelse för kundprofileringen inom Private 
Banking fick vi bekräftat från samtliga respondenter. Fredrik på Swedbank menade att en 
kunds familjesituation spelar stor roll vid kundprofileringen, exempelvis då kundens 
pensionsavsättningar planeras eller då likviditetsbehovet för kundens familj fastställs. 
Handelsbanken betonade vikten av att leverera ett fullgott försäkringsskydd till kunden 
och dennes familj, något som förutsätter en väl införstådd insikt om kundens 
familjesituation. SEB uttryckte betydelsen av att se helheten hos kundens familjesituation 
på följande sätt.  
 
Det finns inga pekpinnar som talar om precis hur vi som förvaltare ska göra om kunden 
har en viss familjesituation, vi ser istället till dennes helhetssituation när vi fastställer 
förvaltningen. Men det är klart, har kunden en stor familj är det ju lämpligt att diskutera 
saker som, exempelvis månadssparande och barnsparande.118 
 

                                                 
118 Intervju, SEB. 
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Även Nordea betonade vikten av att lyfta in kundens hela familjesituation, exempelvis 
vad gäller barnens ålder och eventuella bostadsköp till barnen, när förvaltaren profilerar 
kunden.  
 
Dessa svar kan relateras till de teorier som handlade om livscykler. Även om förvaltarna 
inte sorterar in sina kunder i specifika hushållskategorier, exempelvis sådana som 
återfinns i Rex Y. Du och Wagner A. Kamakuras studie, är det tydligt att förvaltarna tar 
hänsyn till de faktorer som teorierna nyttjar som grund för hushållsindelningen. I studien 
A Conceptual and Empirical Comparsion of Alternative Household Life Cycle Models 
beskrevs två sådana faktorer, åldern hos barnen och om barnen är inneboende eller 
utflugna.119 Nordea menade att dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid 
kundprofileringen, särskilt i de fall då kunden planerar att köpa bostad till sina barn i 
framtiden. Att kundens och dennes makes/makas ålder är av betydelse blev också 
bekräftat, exempelvis då Swedbank förklarade att kundens ålder är av stor betydelse, 
exempelvis vid planeringen av kundens pensionsavsättningar.  
 
Som vi beskrev tidigare kommer teorierna om livscykler uteslutande från USA. Att 
förvaltare i Sverige skulle utnyttja dessa hushållskategorier för att dela upp sina kunder 
verkar mindre lämpligt, just eftersom hushållens sammansättning och 
konsumtionsmönster skiljer sig åt mellan länderna. Vi ville dock visa att de faktorer som 
teorin nyttjar som grund för indelningen av hushållen är faktorer även svenska förvaltare 
måste ta hänsyn till då de utformar förvaltning och rådgivning.  
 
Att med hjälp av frågeformulär direkt fråga kunden om dennes nuvarande 
familjesituation (något som exemplifierades i studien Uncovering and Understanding 
Your Clients History, Values and Transitions120) är ett tillvägagångssätt som idag 
används av de flesta aktörer inom Private Banking. SEB Private Banking är ett exempel. I 
deras formulär ställer banken direkta frågor till kunden rörande dennes familjesituation, 
såsom kundens civilstånd, antal barn, inkomster, sysselsättning, osv. Genom dessa frågor 
kan SEB kartlägga kundens familjesituation, en kartläggning som de senare kan använda 
för att utforma lämplig förvaltning och rådgivning. 
 

8.2.2 Riskprofil 
Kundens riskbenägenhet är en klart avgörande faktor då förvaltare sköter sina kunders 
pengar. Detta är något som blev bekräftat av samtliga respondenter. Fastställandet av 
kundens riskbenägenhet är något som tas upp i flertalet artiklar som handlar om 
privatekonomisk rådgivning. Fastställandet av kundens riskprofil och placeringshorisont 
är vanligtvis ett förstasteg förvaltaren behöver genomföra innan denne går vidare till att 
sammansätta kundens kapitalportfölj.121 Just tillvägagångssättet, att börja med att skapa 
en kundprofil innan en konkret och förvaltning och rådgivning kan utformas, är något 
som bekräftades av samtliga respondenter. Exempelvis påbörjar Handelsbanken ingen 

                                                 
119 Danko and Schaninger,”A Conceptual and Empirical of Alternative Household Life Cycles Models”, 
580-594. 
120 Diliberto, “Uncovering and Understanding Your Clients History, Values and Transitions”, 53. 
121 Van Welie, Janssen och Hoogstrate, ”An Integral Approach to Determining Asset Allocations”, 51. 
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förvaltning eller rådgivning de första gångerna banken möter kunden; dessa första möten 
syftar istället till att skapa en profil av kunden.  
 
Riskbenägenheten skiljer sig mycket bland dagens Private Banking kunder. Fredrik på 
Swedbank uttryckte detta på följande sätt:  
 
Vad gäller våra kunders riskbenägenhet så finns det kunder inom hela spektrat.122 
 
Handelsbanken hade samma åsikt även om de ansåg att högriskprofilerna hade minskat i 
antal den senaste tiden. De menade att många av deras kunder ändå har så pass stor 
förmögenhet att dessa kan få en bra avkastning även om de inte tar stora risker med sina 
pengar.  
 
Banker måste idag, enligt MiFID, bistå sina kunder med lättöverskådlig information om 
de instrument som banken arbetar med och om de finansiella risker som finns inblandade. 
För att lättare efterleva denna lag har Swedbank börjat kategorisera sina kunder efter 
riskbenägenhet. Nordea har, i och med lagen, skärpt upp sin rådgivning och ger sina 
kunder en mer detaljerad beskrivning om de finansiella instrument som de arbetar med. 
 
Enligt tidigare nämnda teorier förespråkas användandet av enkäter och frågeformulär som 
kunderna får besvara och som förvaltaren därefter använder som grund då de utformar 
förvaltningen och rådgivningen. Nyttjandet av sådana frågeformulär rekommenderas 
särskilt för kartläggning av kundens riskprofil, något som visades i studien An Integral 
Approach to Determining Asset Allocations. I studien visas hur en förvaltare kan ta hjälp 
av ett frågeformulär där kunden får ta del av olika situationer och därefter välja bland 
olika påståenden, det påstående som passar bäst ihop med deras riskprofil.123  
 
Detta tillvägagångssätt är precis det tillvägagångssätt som SEB utnyttjar med sitt 
frågeformulär. I deras frågeformulär finns ett särskilt avsnitt som är tillägnat att utreda 
vilken riskbenägenhet kunden har. Det är till stor del utifrån kundens svar inom detta 
avsnitt som SEB föreslår en portföljsammansättning. Denna del uppdaterar banken, 
tillsammans med kunden, minst en gång per år för att på så sätt ta hänsyn till eventuella 
förändrade riskpreferenser hos kunden.  
 

8.2.3 Placeringshorisont 
Respondenterna gav snarlika svar vad gäller Private Banking kundernas 
placeringshorisonter. Samtliga respondenter menade att en kunds placeringshorisont är ett 
viktigt inslag i kundprofileringen och att denna avgörs i samråd med kunden. 
Placeringshorisonten avgör hur förvaltaren bör sätta samman en kunds kapitalportfölj, det 
vill säga hur förvaltaren ska vikta mellan olika riskfyllda finansiella instrument. Enligt 
vedertagen finansiell teori tolereras högre risknivåer ju längre placeringshorisonten är. 
Det är, enligt Mats på Handelsbanken, helt avgörande om kunden ska ha sina pengar om 
två år eller om 20 år. De flesta av Handelsbankens Private Banking kunder har en lång 

                                                 
122 Intervju, Swedbank. 
123 Van Welie, Janssen och Hoogstrate,”An Integral Approach to Determining Asset Allocations”, 51. 
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placeringshorisont, något som dock beror på hur gammal kunden är. I studien Financial 
Risk Taking by Age and Birth Cohort fastslogs att en individs riskbenägenhet är direkt 
relaterad till dennes ålder, att yngre individer är villiga att ta större risker med sina pengar 
än äldre individer.124  
 
Oavsett hur lång placeringshorisont en kund har är det, enligt Fredrik på Swedbank, 
viktigt att kontinuerligt följa upp och anpassa kundens portfölj efter rådande 
omständigheter. Nordea arbetar, enligt Hans, med modellportföljer med 
placeringshorisonter på antingen tre, sex eller nio år. Dock brukar de anpassa 
placeringshorisonten efter kundens önskemål.  
 

8.2.4 Monetära värderingar 
Enligt vad som beskrevs i studien Uncovering and Understanding your Clients History, 
Values and Transitions kan en förvaltare, med hjälp av särskilda enkäter, få en inblick i 
kundens monetära värderingar. Utifrån vad kunden svarar på dessa enkäter kan 
förvaltaren utforma en optimal förvaltning och lämplig rådgivning.125 Huruvida svenska 
storbanker använder särskilda enkäter för detta ändamål fick vi inte bekräftat. Däremot 
framkom det att bankerna tar hänsyn till kundens livsstil, värderingar och köpbeteénde 
när de utformar förvaltningen. Swedbank sade att de granskar kundens livsstil och 
köpbeteénde för att få reda på hur mycket kunden vanligtvis konsumerar och utifrån detta 
sätta samman en passande portfölj för kunden. Mats på Handelsbanken menade att de 
flesta av deras kunder har en rätt klok syn på pengar, särskilt de kunder som har egna 
företag. Nordea arbetar med många olika typer av kunder, där kundernas livsstilar och 
konsumtionsmönster är olika från kund till kund. Vissa konsumerar mer, andra 
konsumerar mindre. Förvaltningen får, enligt Hans, anpassas därefter, där kunder som 
konsumerar mycket tillskrivs ett kontinuerligt kapitalflöde som de kan konsumera upp. 
 
 
 

                                                 
124 Ammon Jianakoplos och Bemasek,”Financial Risk Taking by Age and Birth Cohort”, 981-1001. 
125 Diliberto, “Uncovering and Understanding Your Clients History, values and Transitions”, 53. 



Private Banking, ekonomisk vägledning för förmögna individer Analys 

 66 

8.3 Tjänstesammansättning 
 

8.3.1 Privatekonomisk rådgivning 
I modellen The Confidence Formula ingick fyra väsentliga faktorer som skall vara 
uppfyllda för att en rådgivning skall fungera bra. Dessa fyra faktorer var126: 
 
Förtroende 
Kunden måste ha fullt förtroende för samtliga medlemmar av det team som 
tillhandahåller rådgivningen.  
  
Tydlighet 
Kunden måste klart och tydligt kunna redogöra vilket syfte denne har med rådgivningen. 
Målsättningen måste uttryckligt förmedlas till samtliga medlemmar av det team som 
tillhandahåller rådgivningen och detta i dokumenterad form. 
 
Kompetens 
Samtliga medlemmar av rådgivningsteamet måste vara kompetenta och inneha nödvändig 
kunskap kring det verksamhetsområde de representerar eller rådgör för. 
 
Management 
Det krävs god samordning, koordinering och ledning över teamet av rådgivare. 
 
Det finns olika slags förtroenden som banken behöver bygga upp hos kunden, något som 
beskrevs i studien Bridging the Trust Devide: The Financial Advisory-Client 
Relationship.  De olika slags förtroendena som togs upp i denna studie var förtroende för 
rådgivarens tekniska kompetens och sakkunskap, förtroende för rådgivarens etiska 
uppträdande och karaktär och förtroende för rådgivarens empatiska färdighet och 
tillmötesgående personlighet.127 
 
Vad gäller just förtroende, var däremot något som samtliga respondenter ansåg vara en 
viktig omständighet vid förvaltning och rådgivning. Nordea uttryckte detta enligt nedan: 

 
”Nordea vill först och främst bygga upp en förtroendefylld relation med kunden. Alltefter 
tiden går byggs förtroendet upp, varpå kunden förlitar sig mer och mer på att förvaltaren 
gör det som kunden vill.128 
 
 

                                                 
126 Fithian and Fithian “Why Planning Fails”: Four Key Obstacles and the Confidence 
Formula Solution, 82-90. 
127 Knowledge@Wharton och State Street Global (2006-06-14) Bridging the Trust Devide: The Financial 
Advisory-Client Relationship. [www dokument] URL 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/papers/download/ssga_advisor_trust_Report.pdf Hämtad 2008-02-01 
128 Intervju, Nordea. 
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Det krävs också att banker och andra finansiella aktörer identifierar kundens preferenser 
och hörsammar dennes önskningar för att tillgodose kundens krav på tjänstekvalitet, 
något som togs upp i forskningsrapporten Kvalitet i banktjänster, privatkunders upplevda 
problem med banktjänster – en studie med hjälp av kritisk – händelse metoden. Att just 
identifiera kundens preferenser och hörsamma dennes önskningar är något som samtliga 
banker strävar efter. Identifieringen av kundens preferenser sker på så sätt att bankerna 
fastställer kundens balans- och resultaträkning, dennes familjesituation, riskbenägenhet, 
placeringshorisont, likviditetsbehov, osv. Att bankerna hörsammar kundens egna 
önskemål om hur dennes pengar skall förvaltas bekräftades också. Detta uttrycktes av 
Hans på Nordea på följande sätt: 
 
”Den som i framtiden kommer att lyckas inom Private Banking är den aktör som arbetar 
för att förstå kundens önskemål och som arbetar med kontinuerlig uppföljning.”129 
 
För att tillmötesgå en kunds behov och uppfylla dennes krav krävs det att aktören är 
skicklig nog att åta sig flera roller gentemot sin kund, alltifrån en roll som matematiker 
till en roll som äktenskapsrådgivare, något som beskrevs i studien The Challenge: 
Quality Client Communication. En Private Banking förvaltare är så pass väl insatt i sin 
kunds livssituation att förvaltaren behöver ha den kompetens och den skicklighet som 
krävs för att denne skall kunna agera alla dessa roller. Som Hans på Nordea uttryckte 
saken: 

 
”Sista tiden har jag nästintill agerat mer som psykolog än som förvaltare mot 
kunderna.”130 

8.3.2 Två förvaltningstyper 
De finns idag två förvaltningstyper, diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. 
Dessa skiljer sig åt vad gäller kundens grad av inblandning i förvaltningen, enligt vad vi 
tidigare beskrev i kapitel 5. Vad Private Banking kunder väljer för typ av förvaltning är, 
enligt alla respondenter, helt individuellt. Något som samtliga banker upplever är att 
deras kunder vanligtvis börjar med rådgivande förvaltning för att därefter, successivt, 
övergå mot en diskretionär förvaltning. Många av kunderna väljer alltså börja med att 
sköta om sina pengar på egen hand, för att därefter, successivt överlåta skötseln till 
banken. Mats på Handelsbanken menade att den diskretionära förvaltningen växer mest 
just nu. Enligt respondenterna är anledningarna varför många kunder väljer en 
diskretionär förvaltning, eller att i efterhand övergå till en diskretionär förvaltning 
följande:  
 

• Många Private Banking kunder driver egna företag, något som tar mycket av 
deras tid i anspråk. Många har därför inte tid att sköta om sin privata förmögenhet 
utan överlåter denna skötsel åt banken. 

 
• Vissa kunder saknar intresse och/eller kunskap att förvalta sina egna pengar och 

överlåter därför skötseln till banken.  
                                                 
129 Intervju, Nordea. 
130 Intervju, Nordea. 
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• För många av de Private Banking kunder som börjar med rådgivande förvaltning 

brukar förtroendet för banken successivt byggas upp. Vartefter förtroendet byggs 
upp brukar kunden överlåta mer och mer av skötseln till banken. 

 
Att ett successivt förtroende mellan kund och bank byggs upp och att kunden därmed 
väljer att övergå till en diskretionär förvaltning uttryckte Swedbank på ett påtagligt sätt: 
 
”Vartefter förtroendet byggs upp för banken, desto mer överlåter kunden banken att ta 
hand om pengarna med diskretionära avtal.”131 

 

8.3.3 Kapitalförvaltning 
Inom Private Banking är kapitalförvaltningen en betydande del av bankernas erbjudande 
till kunden. Under denna studie fick vi i ett tidigt stadium bekräftat att denna process har 
en särskild dignitet hos de intervjuade bankerna. Vi ser att den egentliga 
portföljsammansättningen startar vid det första inledande samtalet där kundprofileringen 
fastställs och den egentliga produkten kan sättas samman. Portföljhanteringen blir i 
högsta grad en individuell lösning utifrån kundens profil, riskbenägenhet och vilken typ 
av förvaltning som tillämpas. Under studiens teoretiska kapitel presenterade vi teorier 
från den klassiska skolan med ett flertal olika statistiska mått, för att övergå till 
hybridportföljer och slutligen utvärdering av strategier. Kan studiens teorier verifieras 
genom våra respondenter? Svaret blir att vi till stor del anser att vi kan se kopplingar 
mellan teori och empiri och att portföljteorin idag är frekvent förekommande inom 
Private Banking. Aktörerna använder portföljtekniken för att minska risken och öka 
möjligheterna till god avkastning på investerat kapital utifrån den enskilda kundens 
preferenser. 
 
Produkten 
Kapitalförvaltning inom Private Banking innebär att bankerna erbjuder kunderna en 
helhetslösning med professionell förvaltning av kapital, rådgivning och riskhantering. 
Genom studiens respondenter ser vi att produkten byggs utifrån den kundprofilering som 
gjorts och att det första valet mellan diskretionär och rådgivande förvaltning formar den 
kommande kapitalförvaltningen och portföljhanteringen. Vi anser att både den 
diskretionära och rådgivande förvaltningen kan tillämpas på våra tidigare presenterade 
teorier.  Om vi ser till den klassiska skolan så utgår dessa teorier från ett räntesparande, 
eller riskminimerat läge. Kapitalmarknadslinjen inom CAPM utgår från den riskfria 
räntan för att sedan mötas upp i marknadsportföljen. Denna teori kan vi jämföra med det 
första mötet en Private Banking förvaltare har med sin kund där portföljen går från stora 
ränteinriktande placeringar till en portfölj som innehåller mer risk. Beroende på kundens 
vilja att öka eller minska risken väljer denne en portfölj längs kapitalmarknadslinjen med 
passande andel riskfyllda tillgångar. Marknadsportföljen kan ses som en slags 
indexportfölj som representerar alla branscher, regioner, valutor på marknaden. Genom 
att, som investerare välja ett eller flera index på marknadsplatserna, tror vi att detta 
kommer att ge ett liknande resultat som den teoretiska marknadsportföljen.  
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Portföljsammansättning 
Våra respondenter ger ett odelat intryck när det gäller hur portföljsammansättningen ser 
ut. De fyra storbanker som ingått i studien använder sig alla av så kallade 
modellportföljer som innehåller olika typer av instrument, risknivå och potentiell 
avkastning. Instrumenten som används är aktier, räntinriktade produkter, fonder och olika 
former av derivat. 
 
SEB:s Mikael Rehn jämställde modellportföljerna med olika typer av fonder. Granskar vi 
SEB:s fem placeringsinriktningar, som ligger till grund för val av modellportfölj, ser vi 
likheten mellan modellportföljerna och fonder: 132 
 

• Försiktig, stor andel ränteinriktade produkter och liten del aktier 
 
• Möjlighet, större andel aktier och resterande del ränteinriktade produkter  

 
• Balanserad, Aktier, fonder med global inriktning och liten del ränteinriktade 

produkter  
 

• Europeisk aktieportfölj, aktier med fokus på Europa marknaden 
 

• Svensk aktieportfölj, huvudsak svenska aktier  
 
Flera av de övriga intervjuade aktörerna har liknande upplägg för sina kunder och 
erbjuder även särskilda investeringar och produkter, bara tillgängliga för sina Private 
Banking kunder. Fredrik Lundberg på Swedbank betonade att fokus ligger på 
allokeringen, de enskilda instrumenten har egentligen mindre betydelse.133 Detta stämmer 
väl med de teorier som vi använt i denna studie och som visar på att kapitalförvaltning är 
starkt kopplad till portföljer. Respondenterna tar upp att en mindre andel av kunderna 
även handel i enskilda instrument, men merparten sker inom någon form av 
portföljstruktur.  
 
Riskhantering  
Private Banking förknippas med förvaltning av stora förmögenheter och att hantera risk 
för våra intervjuade banker är en stor del av tjänsten. Riskhanteringen sker inledningsvis 
genom den profilering som vi beskrivit tidigare. När denna riskprofil är sammanställd 
kan banken sätta upp en portföljsammansättning motsvarande denna profil och som sedan 
anpassas efter kundens önskemål. De respondenter som ingått i studien tar upp 
diversifiering som en del av riskhanteringsprocessen och genom att inkludera olika 
instrument, branscher, regioner och valutor sänker man risken i portföljen i stor 
utsträckning. Mats på Handelsbankens uttrycker det som: 
 

                                                 
132 SEB (2008) Våra fem placeringsstrategier [www dokument] URL 
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”Riskhanteringen är en kontinuerlig process som aldrig stannar av, och vi utvärderar 
kontinuerligt våra placeringar, bland annat med statistiska mått som betavärden” 134 
 
Finns det då någon teoretisk koppling till detta? Om vi ser på den portföljteori gällande 
diversifiering som tidigare presenterats så ser vi klara kopplingar inom detta område. 
Portföljstrukturen inom Private Banking, inriktningen mot fonder och allt fler produkter i 
portföljerna, ser vi som självklara samband till Markowitz diversifieringsteori från 1950 - 
talet. Genom att arbeta med portföljer, inkludera en mängd branscher, regioner och 
valutor så skapar de intervjuade aktörerna väldiversifierade portföljer med en risk som är 
lägre jämfört med koncentrerade portföljer.  
 
Kostnad  
Diversifieringen ställer krav på att inkludera många olika tillgångar i portföljen och detta 
skapar givetvis frågetecken för en Private Banking kund. Hur påverkar detta kostnaden 
för tjänsten? Våra intervjuade banker menade att kostnaden inte står i främsta fokus när 
det gäller kapitalförvaltningen. Genom åren har kostnaderna för förvaltningen gått ner 
betydligt och konkurrensen inom Private Banking gör att avgifterna måste anpassas till 
marknadsläget. En del portföljupplägg blir dyrare att sätta samman, men kan 
förhoppningsvis ge kunden en bättre avkastning eller lägre risk. Respondenterna menar 
att det sker en kontinuerlig dialog mellan banken och kunden kring val av upplägg och 
därmed avgiften för tjänsten.  
 
Portföljteori 
Studiens samtliga respondenter menar att inom kapitalförvaltningen ligger fokus på 
portföljallokering och endast en mindre del på de enskilda instrumentens utveckling och 
tillgångsslag som vi diskuterat ovan. När det gäller portföljhantering så ser vi att Mats, på 
Handelsbanken, beskrev portföljstrukturen som mest frekvent inom den diskretionära 
kapitalförvaltningen.135 Mats tydliga kopplingar mellan avkastning och risk kan vi 
jämföra med Markowitz teorier, att ett högre risktagande måste kompensera investeraren 
i form av högre avkastning. I teorin kring portföljhantering beskrevs CAPM och den 
utvecklade moderna hybridportföljen, som sedan följdes av utvärderingsmodeller för 
finansiella portföljer. Från studiens empiriska resultat kan utläsas att portföljhantering 
och investeringsprocessen utarbetas utifrån kunden och blir därmed del stor del 
individuell. Det finns alltså ingen universell portfölj som kan följas, utan portföljen och 
allokeringen utarbetas och förändras under processens gång.   
 
En trend som är utmärkande från den empiriska delen är att samtliga aktörer arbetar med 
någon form av modellportföljer. Detta kan kopplas till den moderna portföljteorin. 
Modellportföljerna kan jämföras med hybridportföljerna som innehåller fler instrument 
och olika placeringar än den klassiska teorin. Nordeas modellportföljer visar på en 
indelning i låg, mellan och hög risk och med olika placeringshorisonter, tre, sex och tio 
år. Vid granskning av dessa portföljer kan vi återkoppla till moderna portföljteorin med 
hybridportföljer. Dessa portföljer arbetar med flera olika instrument såsom aktier, 
obligationer och olika hedgepositioner som förväntas skapa en god allokering.  

                                                 
134 Intervju Handelsbanken. 
135 Intervju Handelsbanken. 
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För att sammanfatta analysen av kapitalförvaltningen och portföljhanteringen inom 
Private Banking anser vi att de fyra intervjuade bankerna gett studien en enhetlig bild av 
hur storbankerna arbetar med kapitalförvaltning och portföljer. Den teoretiska 
referensram som studien bygger på, kan till stora delar återknytas till det empiriska 
resultat som framkommit. Vi ser att både den klassiska och moderna teorin, med bl a 
diversifiering och hybridportföljer, återfinns bland de intervjuade respondenterna. 
Riskhanteringen skiljer dock till viss del från teorin, då respondenterna arbetar på olika 
sätt med att utvärdera kapitalförvaltningen. De statistiska mått som vi redogjort för i 
teorin används endast i liten utsträckning eftersom portföljer och förvaltningen till stor 
del blir individuell.  

8.4 Marknad och framtid 
Nätbankerna är stora konkurrenter till storbankerna. De erbjuder ett brett 
produktsortiment med förmånliga räntor och låga avgifter. Många nätbanker har insett 
lönsamheten i Private Banking och har därför börjat etablera sig på denna växande 
marknad. Vi frågade våra respondenter vad de trodde om nätbanker som Private Banking 
aktörer och hur storbankerna kunde ansätta sig mot denna ökade konkurrens. Samtliga 
respondenter tryckte direkt på, vad de ansåg, vara deras största konkurrensfördel 
gentemot nätbankerna, deras fysiska distributionskapacitet och det personliga kundmötet. 
Mats, på Handelsbanken, menade att nätbankerna är priskonkurrenter snarare än 
produktkonkurrenter och att det är svårt att få kvalificerad rådgivning hos dem. De är 
duktiga på att erbjuda prisvärt nätmäkleri men är sämre på rådgivning och personliga 
möten. Hans, på Nordea, menade att kunder eftersträvar en nära relation med sin 
förvaltare, gärna på den lokala orten, något som nätbankerna har svårt att erbjuda. 
 
Nätbankerna kan erbjuda billig Private Banking men de saknar påtagliga kundmöten där 
kunden kan träffa rådgivaren personligen. Istället får nätbankernas Private Banking 
kunder rådgivning, personlig service och support via telefon eller e-post. Vi har tidigare 
visat på vikten av att kunden ska känna förtroende för banken under rådgivningsmöten. 
Kunden behöver lita på rådgivarens tekniska kompetens, etiska uppträdande och 
empatiska färdighet.136 Eftersom nätbankerna saknar konkreta kundmöten går det inte 
riktigt att jämföra förtroendefrågan med storbankerna. Naturligtvis blir förtroendefrågan 
aktuell för den service och rådgivning som sker via telefon och e-post men det ställs 
företrädesvis andra förtroendekrav på en nätbank jämfört med en traditionell bank. För 
nätbanker gäller det att handeln ska fungera snabbt och felfritt, att transaktionerna är 
säkra, att tekniken fungerar, mm. Eftersom det är kunden själv som sköter affärerna hos 
nätbankerna är det också dennes eget ansvar att stå för de finansiella riskerna för de 
placeringar som görs. 
 
Det gavs många svar från respondenterna vad gäller frågan om hur bankerna kommer att 
utveckla Private Banking framöver. Nedan ges några exempel på vad bankerna svarade: 
 
                                                 
136 Knowledge@Wharton och State Street Global (2006-06-14) Bridging the Trust Devide: The Financial 
Advisory-Client Relationship. [www dokument] URL 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/papers/download/ssga_advisor_trust_Report.pdf Hämtad 2008-02-01 
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• Hitta nya målgrupper 
• Utveckla nya modellportföljer 
• Stärka kundmötena 
• Utveckla nya produkter för globala placeringar 
• Utveckla nya absolutavkastande produkter 

 
Samtliga banker arbetar löpande med att förbättra Private Banking där de hela tiden tar 
hänsyn till kundernas önskemål och vad dessa efterfrågar. Hans trodde att Private 
Banking kommer bli ett mer enhetligt koncept framöver och att tjänsten därmed kommer 
bli lättare att jämföra mellan olika aktörer. Han såg dessutom en framtida stor utveckling 
bland de strukturerade produkterna. Just utvecklingen av strukturerade produkter är ett 
sätt att bemästra den problematik som finns kring kundernas riskbenägenhet eftersom 
produkterna erbjuder både en trygg placering samtidigt som de ger möjlighet till god 
avkastning. 
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Det har nu blivit dags att dra slutsatser och sammanfatta de insikter vi kommit fram till i 
uppsatsen. Kapitlet inleds med att resumera resultatet och klargöra för den nytillvunna 
inblicken i uppsatsens problemområde, kundprofilering och tjänstesammansättning för Private 
Banking. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag till intressant fortsatt forskning inom området 

9 Slutsatser 

 
Innan vi går in på uppsatsens slutsatser vill vi påminna läsaren om uppsatsens 
problemformulering: 
 
Hur profilerar storbankerna sina Private Banking kunder och hur kan de, utifrån 
profilen, sätta samman en optimal banktjänst av kapitalförvaltning och rådgivning? 
 

9.1 Kundprofilering 
De svenska storbankerna ägnar mycket tid åt att profilera sina Private Banking kunder. 
De vill ha god kännedom om kundens preferenser och önskemål innan de sätter igång 
med att lägga upp en plan för det fortsatta arbetet. Ju mer banken vet om kunden desto 
lättare blir det för dem att förbereda en lämplig rådgivning och kapitalförvaltning. Nedan 
följer en sammanfattning över hur bankerna går tillväga vid kundprofileringen och vilken 
information de efterfrågar.  
 
Kundens ekonomiska situation 
Information om kundens ekonomiska situation är den mest grundläggande upplysning 
som bankerna behöver känna till. Bankerna sammanställer kundens balansräkning där 
dennes totala tillgångar och skulder inkluderas, även tillgångar och skulder från andra 
finansiella institut. Bankerna sammanställer även en resultaträkning för kunden där 
kundens olika slags inkomster och kostnader ställs upp.  
 
Kundens familj och hushåll 
Det är viktigt att ta hänsyn till kundens helhetssituation vad gäller dennes familj och 
hushåll och väga in de delar som har betydelse för kundens privatekonomi. Bankerna 
brukar efterfråga information om likviditetsbehov för familjen, önskade 
pensionsavsättningar, vilka försäkringar kunden behöver för familjen, månadssparande åt 
barnen, eventuella bostadsköp åt barnen i framtiden, mm.  
 
Kundens riskprofil 
Bankerna behöver göra en riskprofil av kunden innan de planerar för lämplig rådgivning 
och kapitalförvaltning. Information om kundens riskbenägenhet är en avgörande 
upplysning som bankerna behöver känna till innan de viktar kundens portfölj med olika 
finansiella instrument. Vanligtvis använder bankerna frågeformulär med frågor om 
kundens riskattityd som kunden får besvara och som bankerna därefter använder som 
underlag vid uppbyggandet av portföljen. Riskprofilen bestäms alltid i samråd 
tillsammans med kunden. Ett sätt att bemästra riskproblematiken är med hjälp av 
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strukturerade produkter eftersom dessa erbjuder en trygg placering samtidigt som de ger 
möjlighet till god avkastning. 
 
Placeringshorisont 
Liksom kundens riskprofil fastställer bankerna kundens placeringshorisont innan de 
börjar planera för lämplig rådgivning och kapitalförvaltning. Även placeringshorisonten 
bestäms i samråd tillsammans med kunden, där parterna avgör när det är lämpligt för 
kunden att börja realisera sparkapitalet. Rent allmänt brukar högre risknivåer tillämpas 
om placeringshorisonten ligger långt fram i tiden. Det är också viktigt att kontinuerligt 
följa upp och anpassa portföljen efter rådande situation och marknadsläge. 
 
Monetära värderingar 
Bankerna tar hänsyn till kundens monetära värderingar, livsstil och köpbeteénde då de 
utformar en lämplig förvaltning. Förvaltningen rättar sig helt enkelt efter kundens profil 
där det kontinuerliga kapitalflödet till kundens kassa anpassas efter kundens 
konsumtionsnivå.  
 

9.2 Tjänstesammansättning 
När bankerna känner sig tillräckligt förtrogna med kundens profil kan de börja förbereda 
Private Banking tjänstens utformning. Det är alltså först när bankerna har tillräcklig med 
kännedom om kundens preferenser och önskemål som de kan börja planera för lämplig 
rådgivning och kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningen kan se olika ut beroende på om 
kunden själv vill förvalta sitt kapital eller om denne vill överlåta skötseln åt banken. 
Nedan följer en sammanfattning över hur bankerna arbetar med att sätta samman en 
optimal tjänst av rådgivning och kapitalförvaltning.  
 
Privatekonomisk rådgivning 
Vilken rådgivning kunden behöver beror helt på kundens unika situation där olika kunder 
har olika behov för olika slags rådgivning. Vissa kunder kan behöva avancerad juridisk 
expertis medan andra kunder klarar sig med enklare skatterådgivning. Oavsett nivå på 
rådgivningen är det helt avgörande att kunden har fullt förtroende för rådgivaren. Saknas 
förtroendet blir rådgivningen helt verkningslös. Det är också viktigt att rådgivaren är 
skicklig nog att åta sig fler olika roller mot sin kund och inte strikt endast agera som en 
privatekonomisk rådgivare. 
 
Två förvaltningstyper 
Huruvida kunden väljer en rådgivande eller en diskretionär förvaltning beror på om 
kunden har tid, kunskap och/eller intresse att sköta om sina egna pengar. De Private 
Banking kunder som är egna entreprenörer har oftast inte tid att sköta om sin egen 
förmögenhet varför de lägger över denna skötsel åt banken. Det är vanligt att kunder 
börjar med en rådgivande förvaltning för att därefter, successivt övergå mot en 
diskretionär förvaltning allteftersom förtroendet för banken byggs upp. 
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Kapitalförvaltning 
Inom Private Banking är kapitalförvaltning och portföljhantering en betydande del av 
bankernas kunderbjudande. Vår målsättning med denna studie har varit att redogöra för 
hur kapitalförvaltningen och portföljhanteringen ser ut inom Private Banking och hur de 
finansiella teorierna påverkar dagens kapitalförvaltning.  I studiens teorikapitel 
presenterades den berömda klassiska portföljteorin, den mer moderna teorin, och ett antal 
mått på hur en förvaltare kan utvärdera sin kundportfölj. 
 
Vi ser en röd tråd som löper från den teoretiska referensramen till empirin när det gäller 
portföljhantering och riskhantering inom Private Banking. Alla fyra storbanker vi 
intervjuat arbetar med finansiella portföljer för sina Private Banking kunder och tillämpar 
till viss del de teorier från både den klassiska och moderna skolan. Vi har fått verifierat 
att: 
 

• Kundprofileringen ger underlag till portföljhanteringen  
• Portföljtekniken används för att skapa långsiktig värdeökning 
• Modellportföljer dominerar  
• Diversifiering är en väsentlig del av portföljhanteringen 
• Den moderna portföljteorin med alternativa allokeringar och instrument är på 

stark frammarsch 
 

Studiens respondenter ser riskhanteringen som en kontinuerlig process med portföljer och 
diversifiering som stora delar. Vi ser också att den kundprofilering som bankerna gör för 
att kartlägga riskvilligheten kan inkluderas som en del i riskhanteringen. Modeller för att 
utvärdera risker hanteras inte i någon större utsträckning av den enskilde 
kapitalförvaltaren, utan dessa data inhämtas från bankernas analysavdelningar. Vi menar 
att bankernas nära relation med sina kunder är ett effektivt sätt att hantera risken inom 
kapitalförvaltningen. Genom att banken genomför en korrekt kundprofilering, bevakar 
kundens positioner och håller fast vid en ständig dialog uppnås en god riskhantering. 
Kostnaden för kapitalförvaltningen har sjunkit de senaste åren och upplevs inte av våra 
respondenter som någon stor del i det totala erbjudandet. 
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9.3 Samband mellan kundprofilering och tjänstesammansättning 
Efter att ha sammanfattat hur bankerna går tillväga vid kundprofilering och 
tjänstesammansättning vill vi nu visa hur dessa två processer hänger samman. 
Kundprofilen används som arbetsunderlag då förvaltare och rådgivare arbetar åt kunden. 
Aktörerna inhämtar information från profilunderlaget och nyttjar informationen för att 
planera rådgivningsmöten, utarbeta kapitalportföljer, anpassa kapitalflöden, osv. 
Kundprofilen är ett helt nödvändigt arbetsunderlag för aktörerna, särskilt då kunden har 
en diskretionär förvaltning. Nedanstående figur visar några exempel på hur 
kundprofileringen är relaterad till tjänstesammansättningen. Den vänstra kolumnen visar 
information från kundprofilen. Den högra kolumnen visar hur banken använder denna 
information för att planera en lämplig rådgivning och kapitalförvaltning. 
 
 
  Input i kundprofil   Output i Private Banking tjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Samband mellan kundprofilering och tjänstesammansättning 
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9.4 Marknad och framtid 
Även om storbankerna idag är de största aktörerna på Private Banking marknaden finns 
det många finansbolag och nätbanker som gärna vill ta del av denna framväxande 
bransch. Dessa aktörer erbjuder Private Banking till ett lågt pris där kunden själv ansvarar 
för affärerna. Vad dessa aktörer saknar och som således är storbankernas främsta 
konkurrensfördel är det personliga kundmötet. Finansbolagen och nätbankerna är därför 
priskonkurrenter snarare än produktkonkurrenter. 
 
I framtiden vill storbankerna stärka och förbättra sin Private Banking. De vill bland annat 
hitta nya målgrupper, stärka kundmötena och utveckla modellportföljerna och de 
finansiella produkterna. De ser bland annat en stark utveckling bland de strukturerade 
produkterna. Om Private Banking, enligt vad respondenterna förutspår, blir ett mer 
enhetligt koncept framöver skulle detta innebära att jämförelsen, vad gäller tjänstens pris 
och innehåll, mellan olika aktörer skulle underlättas.  

 

9.5 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har, under uppsatsens arbete, upptäckt en rad olika områden där vi vill uppmuntra till 
fortsatt forskning. Ett område gäller konkurrensen på Private Banking marknaden. 
Förutom att de fyra storbankerna har varandra som konkurrenter finns det en rad mindre 
uppstickare som erbjuder Private Banking, exempelvis nätbankerna. Dessa aktörer 
konkurrerar med låga priser men saknar en avgörande komponent för Private Banking, 
det personliga kundmötet. En viktig sakfråga för storbankerna är hur nätbankerna 
kommer att utveckla sina Private Banking koncept framöver. Om nätbankerna 
exempelvis började erbjuda Internetbaserade kundmöten och rådgivningar skulle 
storbankerna mista sin största konkurrensfördel. Nätbankerna skulle då bli både pris- och 
produktkonkurrenter. Hur skulle storbankerna möta en sådan eventuell utveckling? 
 
Ett annat område där fortsatt forskning vore intressant är kring utvecklingen bland 
modellportföljerna. Går det att effektivisera den diskretionära kapitalförvaltningen 
ytterligare genom att förbättra och utveckla dagens modellportföljer? Vilka blir 
framtidens finansiella produkter och nya tillväxtmarknader? 
 
Det vore även intressant att jämföra Private Banking vid olika makroekonomiska 
marknadslägen. Hur skiljer sig kundernas riskpreferenser vid en högkonjunktur jämfört 
med en lågkonjunktur? Vilka rådgivningar efterfrågas mest vid goda tider respektive 
dåliga tider? Hur ser kapitalförvaltning ut vid en konjunkturuppgång jämfört med 
kapitalförvaltningen under en ekonomisk avmattning? 
 
Vi anser att Private Banking marknadens framtida konkurrenssituation, utvecklingen av 
modellportföljer och finansiella produkter samt Private Banking vid olika 
marknadsekonomiska lägen är högst intressanta och angelägna diskussionsområden 
varför vi vill uppmuntra till fortsatt forskning inom dessa frågor.
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Bilagor 
 
Intervjumall 
 
 
Bankens affärsidé inom Private Banking 

• Vilken är er banks affärsidé inom Private Banking? 
 
Kundprofilering 

• Hur går ni praktiskt tillväga vid kundprofileringen? 
• Vilka faktorer tar ni hänsyn till? 

o Kundens familj och hushåll? 
o Kundens riskbenägenhet? 
o Kundens placeringshorisont? 
o Kundens önskan om aktivt självdeltagande i förvaltningen? 

 
Tjänstesammansätting 

• Hur sätter ni samman en optimal Private Banking tjänst? 
o Rådgivning? 
o Kapitalförvaltning? 

 
 Marknad och framtid 

• Hur differentierar ni er mot nätbankerna? 
• Hur skaffar ni nya Private Banking kunder? 
• Vad tror ni om framtiden för Private Banking? 

 


