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Sammanfattning 
Fondsparandet i Sverige har ökat från 300 miljoner kronor till 1600 miljarder kronor på drygt 
30 år. Denna ökning har skapat ett behov av kompetent rådgivning för att fatta 
investeringsbeslut inom detta finansiella område. Fondrådgivning till konsumenter ges för att 
underlätta finansiella beslut och bör därför ha strategier för att ge ett lämpligt beslutsunderlag. 
Denna studie syftade till att ge en djupare förståelse för rådgivningsstrategiernas uppbyggnad 
och hur dessa kan optimeras. Vidare förklarades den bakomliggande processen till dessa 
strategier samt vilka skillnader som fanns mellan olika aktörer på marknaden. Slutligen 
skapades även en förståelse för effekterna av ansvarsfördelningen mellan kund och rådgivare. 
Denna förståelse realiserades genom fyra kvalitativa djupintervjuer på tre rådgivare från 
banker samt en VD från ett företag som inriktade sig på diskretionär förvaltning. De teorier 
som lade grunden för intervjufrågorna var lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, 
Markowitz portföljvalsteori, diversifiering, risker, avkastning och kommunikation. Vad detta 
resulterade i var att strategierna skapades i en organisationsmässig trestegsprocess för den 
konsultativa rådgivningen samt en tvåstegsprocess för den diskretionära rådgivningen. Ett 
optimivillkor för dessa strategier skapades utifrån de tre teoretiska byggstenarna kunskap, 
resurser och kommunikation. Slutligen upptäcktes en brist i den konsultativa rådgivningen 
eftersom avgifterna togs ut enbart från fonden istället för att även inkludera 
rådgivningstjänsten. Detta kunde skapa incitament till intressekonflikt vid upprätthållandet av 
en kontinuerligt optimal fondportfölj för kunden, ur ett kortsiktigt perspektiv. 
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1. INLEDNING 
För att ge läsaren inblick i bakgrunden till studien följer nu det inledande kapitel. Här 
introduceras läsaren till problembakgrunden samt studiens problemformulering och syften. 
Detta kapitel kommer att underlätta för läsaren att förstå studiens riktning och mål. 

1.1 Ämnesval 
Valet av ämne bygger på ett intresse från vår sida i att skapa en djupare förståelse för hur 
finansiella världen fungerar och styrs. Trenden som beskrivs i problembakgrunden nedan, 
med fonder som instrument för sparande och pension, medför att den svenska befolkningen 
har ett ökat behov av fondkunskap. Mer konkret formulerat, hur underlaget för investering i 
fondsparande verkligen fungerar. Finansiella världens exakta beräkningar kommer alltid 
innehålla framtida prognoser, men med prognoser finns det alltid en risk för att dessa 
prognoser inte motsvarar verkligheten. Hur arbetar då rådgivarna för att skapa ett lämpligt 
beslutsunderlag för människor som behöver rådgivning? Som utomstående kan det vara svårt 
att skapa sig en bild över hur detta arbete fungerar på andra sidan skrivbordet vid en 
rådgivning. Om rådgivning studeras, kan intervjuer genomföras och en inblick skapas i denna 
process. Vidare utökas samtidigt kunskapen för hur den finansiella världen som helhet 
fungerar, både för författarna och för läsarna. Inställningen blev då positiv till ett 
genomförande med möjlighet till stor kunskapsinhämtning på detaljnivå samt helhetsnivå. 

1.2 Problembakgrund 
”Totalt sparar 94 procent av svenska folket i åldern 18-74 år i fonder. Det gör fondsparandet 
till den mest utbredda sparformen i Sverige idag. Exklusive PPM är andelen 77 
procent[…].”1 
Ovanstående citat styrker att konsumenter väljer att fondspara istället för att lägga in pengarna 
på ett bankkonto och få ut en låg ränta, de vågar därför ta risker för att uppnå högre 
avkastning. Den tekniska och kommunikativa utvecklingen har gått fort sedan 70-talet där den 
normala bankkunden idag har större möjligheter till egenkontroll över sin finansiella situation, 
i form av exempelvis fondsparande. Internetbank och telefonbank är exempel på tjänster som 
skapats för denna ökade egenkontroll. Med detta följer även ökat behov av kunskap om vilka 
risker kunden utsätter sitt investerade kapital för. Vid investering i fonder finns exempelvis 
branschrisk, marknadsrisk, företagsrisk och ränterisk att ta hänsyn till. Konceptet risk är 
komplext och involverar olika risktyper som kunden behöver ta ställning till innan 
välgrundade finansiella beslut kan fattas.2 Förståelse av konceptet risk ger en förståelse för 
den förväntade avkastningen som då kan uppnås, med andra ord vad du kan få tillbaka på din 
investering.3  

Fondmarkandens ökning från 1970-talet till 2006 har gått från 300 miljoner kronor till 1 600 
miljarder kronor.4 Annan statistik som fondbolagens förening presenterat 2006 i samma 
undersökning visar att fonderna har ökat till cirka 30 procent av hushållens finansiella 
tillgångar jämfört med 1980-talet då värdet var 0,04 procent.5 Denna statistik visar tydligt den 
ökade trenden för användande av fonder i olika syften. Störst andel, närmare bestämt 54 
procent använder fondsparande till pension. Vidare använder 52 procent fonder som buffert, 
för att få bra avkastning 26 procent och sparande till barnen 14 procent.  
                                                           
1 Fondsparandet i Sverige- http://www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_i_sverige_2006.pdf- [Cited 2006-
10-26]. s.2-3 
2 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04] . s.2-3 
3 Håkansson. Insikt i finansiell ekonomi. 2002. s.70 
4 Fondbolgens förening- http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx 
5 Ibid. 
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Då en stor del av hushållens finansiella tillgångar är investerade i fonder, är det bra om 
hushållen har optimala portföljer av fonder. Detta för att förhållandet mellan risk och 
förväntad avkastning skall bli lämpligt enligt Markowitz portföljvalsteori. Denna teori syftar 
till att optimera en ”portfölj av investeringar” i förhållandet mellan risk och avkastning, vilket 
görs genom att vikta portföljen.6 Ett sätt att vikta en portfölj är att lägga in exempelvis 70 
procent aktiefonder och 30 procent räntefonder, så kallad diversifiering.7 8 

”Jag ser nämligen fonder, som idag är 3500 fonder, inte som sparformer som är tråkiga, och 
könlösa, breda saker som man bara lägger sig i och håller. Jag ser fonder som 
placeringsinstrument.”9  

Ökningen av fondsparande bidrar till att fondrådgivare blir ett vanligare hjälpmedel för 
privatpersoner som känner att de har otillräcklig kunskap för att göra välgrundade beslut. När 
en konsument kommer in till ett möte med en fondrådgivare kan det bero på att individen har 
bristande intresse eller kunskap om den finansiella världen. Att då kunna få hjälp att fatta 
dessa beslut kan kännas som en avlastning. Råden kan gälla pensionssparande, reguljärt 
sparande eller fonder som ett placeringsinstrument. Med placeringsinstrument menas ett mer 
aktivt verktyg för att nå avkastning på investerat kapital. Andra exempel kan vara enskilda 
aktier, optioner och terminer. 10 

Numera har alla stora banker och privata mindre aktörer rådgivare som finns till kundernas 
förfogande. Den typ av rådgivning en kund kan få gällande sina finansiella tillgångar är 
ansvarsövertagande diskretionär rådgivning eller så kallad konsultativ rådgivning. Den 
vanligaste typen av rådgivning bankerna använder sig av är konsultativ rådgivning vilket 
innebär att rådgivaren endast ger råd om besluten, inte tar något ansvar för att genomföra 
dem. Diskretionär rådgivning innebär att kunden ger en fullmakt till rådgivaren för att 
rådgivaren ska kunna fatta alla beslut av förändringar i portföljen.11 Rådgivningen har bland 
annat som syfte att motverka onödiga risker för kunden, men anmärkningsvärt är dock att 
dessa risker aldrig kan försvinna utan är en naturlig del av fondsparande. I ett större 
perspektiv på risk finns även risker med själva rådgivningen, inte bara portföljen som kunden 
väljer. När rådgivaren är både producent av fonder och rådgivare av dessa kan en 
intressekonflikt inträffa. Detta eftersom det rådgivande företagets intäkter ökar om kunder 
investerar i dess fonder, när de är producent samtidigt. Om en extern rådgivare skapar 
lösningar för en konsument utan koppling till produktionen av fonderna tillintetgörs denna 
risk för intressekonflikt. Finansinspektionen benämner detta "Rådgivning eller 
försäljning?".1213   

I relationen mellan kund och rådgivare är det även viktigt att språket och kommunikationen 
anpassas efter kunden och att rådgivaren metakommunikativt kan få kunden att förstå alla 
koncept och det grundläggande tankesättet för finansiella investeringar.14 För att samarbetet 

                                                           
6 Haugen. Modern investment theory. 2001. s.201 
7 Nillson. Fondboken. 2004. s.31-32 
8 Rudin & Morgan. Portfolio Diversification Index. Journal of Portfolio Management. 2006 
9 Johansson, Patrik, Independent Investment Group. 
10 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 129 
11 Ibid. s.225 
12 Finansinspektionen-http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Rapporter/2008/Rapport_2008_13.pdf .[Cited 
2007]. s. 1 
13 Finansinspektionen- 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2007/Rapport2007_5.pdf . [Cited 
2007].  s. 18 
14 Nilsson. Kommunikation, 2007, s. 11-12,39 
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mellan fondrådgivaren och kunden ska fungera smidigt kan viktiga egenskaper hos rådgivaren 
vidare vara pålitlighet och trovärdighet. På grund av att samhället har spekulerat i brister 
gällande denna trovärdighet har en ny lag stiftats, lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter.15 För att upprätthålla samhällets förtroende krävs att rådgivaren ger välgrundade 
och sanningsenliga råd. Detta har konkretiserats genom införandet av Swedseclicensen, där 
rådgivare genomgår en utbildning som ger dem den kunskap som krävs för att kunna bevara 
allmänhetens förtroende.16 Dock fungerar den finansiella världen på så sätt, som tidigare 
nämnts, att hur välgrundade och sanningsenliga råd som än ges, kan ingen se in i framtiden 
och råden blir i slutändan spekulativa. 

Hur ser ansvarsfördelningen av dessa placeringsbeslut ut i slutändan? Vad händer om en kund 
får råd att ta en fond som gått upp senaste fem åren och denna fond störtar två månader efter 
rådgivningstillfället. Vem är ansvarig i denna situation och vem är generellt ansvarig för 
uppföljning av denna rådgivning? Även den potentiella intressenkonflikten om rådgivare och 
producent för fonderna är samma aktör kan vara intressant att studera närmare. I vilka syften 
agerar rådgivaren? I syfte att tillfredställa kundens finansiella rådgivningsfunderingar eller 
tillfredställa producenten av fonderna?17 

Denna studie har strategi som centralt begrepp vilket tydliggörs i problemformuleringen och 
syftet nedan. En tydlig definition av strategi finns på sidan 10 i detta arbete. 

1.3 Problemformulering 
Vilka strategier använder fondrådgivarna för att hjälpa privatpersoner med sina val av fonder? 

1.4 Syfte 
Det övergripande syftet är att skapa förståelse för de strategier som används vid 
fondrådgivning till konsumenter. Förståelse för den bakomliggande processen som skapar 
dessa strategier samt vilka faktorer som optimerar strategierna. 

Delsyften till denna studie är: 

� Att studera de skillnader mellan strategier som olika storbanker samt mindre privata 
aktörer använder. 

� Att skapa förståelse för ansvarsfördelningen mellan konsument och rådgivare. 

                                                           
15 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
16 Swedsec- www.swedsec.se 
17

 Morningstar. Oberoende råd, per timme eller procent-
http://www.morningstar.se/news/commentary.asp?articleID=46330&validfrom=09/06/2006. [Cited 2006-09-06] 
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1.5 Begreppsförklaring  

Strategi 

Strategi inom den företagsekonomiska världen: konsten att utnyttja företagets resurser i syfte 
att uppnå företagets mål, vilket betyder metoden för hur målen ska nås. 

Lagen om investeringsfonder 
Den nya lagen om investeringsfonder ersatte den tidigare lagen om värdepappersfonder. 
Lagen om investeringsfonders viktigaste del kan sägas vara att alla fondägare ska behandlas 
lika och att förvaltningens mål ska vara att få så bra avkastning som möjligt utifrån 
fondplaceringsbestämmelsen. 

Swedsec 
Swedseclicens syfte är att skapa och bevara allmänhetens förtroende på 
värdepappersmarknaden.  Swedsec AB uppgift är att upprätthålla denna licens. Varje år 
utnämner Swedsec´s styrelse en prövningsnämnd, vars arbetsuppgift är att föreslå vilka 
kunskaper som måste uppnås innan en rådgivare kan få licens.   

Fond 

En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs av en stor mängd investerare. 
Exempel på vilken typ av värdepapper en fond kan innehålla är aktier, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper. En fond kan innehålla såväl svenska som utländska värdepapper. 

Optioner 

Optioner är ett avtal mellan köpare och säljare där köparen betalar en ”premie” för att ingå 
avtalet. Avtalet löper över en viss tid och med ett avtalat pris vid avtalets slut. Köparen väljer 
då om köpet ska genomföras, medan säljaren är tvingad att följa köparens beslut. 

Terminer 
Terminer är tvingande för båda parter. Här sluts ett avtal om ett pris på exempelvis en aktie 
vid en viss tidpunkt, exempelvis ett år. Vid denna tidpunkt är köparen tvungen att köpa aktien 
och säljaren tvungen att sälja aktien, oberoende om kursen stigit eller sjunkit.  

Metakommunikation 
Metakommunikation eller även kallad relationsbudskap baseras på hur något är tillämnat att 
uppfattas, med andra ord ge ledtråd till vad budskapet inbegriper. Metabudskapet är det som 
inte uttalas, alltså något som kan snappas upp genom sammanhanget i olika aspekter. 
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2. TEORETISK METOD 
Eftersom studier görs av människor är det viktigt att förklara hur människorna (författarna) 
ser på verkligheten, kunskap samt deras förförståelse för problemet som behandlas. Vidare 
beskrivs utifrån vilket angreppssätt studien kommer att genomföras. Detta kapitel har som 
syfte att beskriva dessa synsätt samt konstruera en definition på nyckelordet strategi som 
kommer gälla för detta arbete. En förklaring av begreppen rådgivning och finansiell 
rådgivning kommer slutligen att göras. 

2.1 Förförståelse 
Vad denna del är ämnad för är att ge information om kontexten runt författarnas åsikter och 
ingångsperspektiv som påverkar arbetets gång men framför allt kanske upplägget av studien. 

Författarna är ekonomistuderande sedan fyra år tillbaka. Inriktningarna är för Bashar 
finansiering och för Egon management. Båda har läst samma bas bestående av 
företagsekonomi, nationalekonomi statistik och juridik. Sedan har kursvalen gått isär till mer 
finansierings och statistik kurser för Bashar och management, filosofi och idéhistoria för 
Egon. Utbildningen gör att ett ekonomiskt perspektiv framträder och färgar ingången på 
problemformuleringen. Dock har båda en gymnasial bakgrund inom naturvetenskap vilket 
också påverkar, Bashar genom naturvetenskapliga linjen och Egon genom teknikprogrammet. 

Erfarenheten av fondsparande är för båda begränsad då fondsparande i någon större 
omfattning inte genomförts. Dock har den ena haft fondsparande skapat av en förälder i Robur 
som gick dåligt i 2000-talets början. Viktiga faktorer för valet av ämne är att yrkesmässiga 
valet innehåller uteslutande finansiering för Bashar och som en minor till managementexamen 
för Egon. Detta kan konkluderas till att båda saknar bredare erfarenhet av fondbranschen 
förutom den pågående utbildningen men yrkesmässigt strävar båda åt det aktuella hållet. Detta 
sågs därför av båda som ett utmärkt tillfälle att inhämta kunskap och fördjupa sig. 

2.2 Ontologi 
Begreppet ontologi kan förklaras som hur de aktuella forskarna ser på samhället och 
människan. För att skilja ontologi mot epistemologi gäller ontologi hur forskarna ser på 
verkligheten och människan, medan epistemologi talar om hur forskarna arbetar med det 
metodologiska kunskapsbyggandet i arbetet. 

Gällande de ontologiska antagandena i ett arbete kan en uppdelning göras mellan objektivism 
och konstruktionism. Enkelt uttryckt en uppdelning mellan objektivitet och subjektivitet.18 
Objektivismen kan sägas ha en syn där människan är skild från sin yttre omgivning, med 
omgivning menas exempelvis en bank eller familjen. Det finns här en gräns mellan mig som 
individ och min omgivande värld. I den konstruktionistiska synen på verkligheten är 
människan och omgivningen sammanflätad och omgivningen blir en förstärkning, eller 
annorlunda uttryckt, en utökning av människan.19 Enligt Bryman benämns detta med ordet 
entitet; att människan ser världen som en skild entitet från sig själv (objektivism) eller att 
människan ser sig själv som en del av samma entitet (konstruktionism). 

Skillnaden mellan en aktiv eller passiv människosyn påverkar även forskningen. Den passiva 
människosynen hör mer till objektivismen och positivismen medan den aktiva människosynen 
relaterar mer till konstruktionismen, hermeneutiken och subjektivitet. En passiv människosyn 

                                                           
18 Johansson. Att utveckla kunskap. 1993. s. 39 
19 Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder.2005. s. 34-35 
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innebär att människan handlar efter de ramar, regler och styrningar hon möter medan den 
aktiva hävdar att människan handlar utifrån sina egna intentioner.20 

Synen på banken är att denna är uppbyggd av människor, där en aktiv människosyn antas. 
Vidare ses inte banken som en egen entitet, alltså att den är distanserad från människan utan 
sammanflätad med de aktiva människorna som levandegör organisationen. Dessa aktiva 
människor i organisationen använder sig paradoxalt nog av positivistiska verktyg för att 
åstadkomma resultat. Detta i form av statistiska uträkningar av olika slag som ger exakta 
resultat för exempelvis risker. Men det ena utesluter inte det andra; trots att de använder dessa 
verktyg betyder det inte att det är en objektiv sanning. Dessa data som används måste tolkas 
och omvandlas inom organisationen. Detta förtydligas i Figur 2.1. Slutsatsen blir att det 
ontologiska ställningstagandet ligger mot konstruktionismen, men med en medvetenhet om 
objektivismens påverkan och beroendet till de naturvetenskapliga lösningarna. 

2.3 Kunskapssyn 
Konceptet med kunskapssyn kan förklaras som hur forskare ser på kunskap.21 Vårt sätt att se 
på verkligheten är som tidigare nämnt ur ett konstruktionistiskt synsätt, och det leder oss till 
ett hermeneutiskt perspektiv på kunskap. I studien kommer kunskapen inom organisationerna 
omvandlas i en process från positiviskt till hermeneutisk kunskap. Hermeneutiska grunder 
baseras på att saker skall tolkas och förstås. Hermeneutiken har ett tankesätt på kunskap där 
uppfattningen av kunskap är ytterst viktig. En viktig del i det hermeneutiska synsättet är även 
att en kontext inte kan förstås om inte de olika delarna och helheten har något samband. Detta 
har vi lyckats med att göra genom att utföra djupintervjuer med kunniga respondenter som 
även tagit till vara huvudteorier som behandlar vårt problem. 22  

Ett positivistiskt synsätt medför att fokusen ligger på att upptäcka samband mellan faktorer 
och att mäta resultat i matematiska siffror.23 Det mesta av teorin som använts är baserad på ett 
positivistisk synsätt genom formler och beräkningar, för att skapa en bild av risk och 
avkastningspotential för en specifik kund. Sedan när den positivistiska informationen 
kommuniceras vidare mot och slutligen till kunden krävs tolkning, för att denna information 
ska kunna matchas mot kunden. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                            
24 

         

                                                           
20 Johansson. Att utveckla kunskap. 1993. s. 42 
21 Ibid. s. 10 
22 Bryman. Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 1997 s. 26-27,29-32 
23 Ibid. s. 26-27 
24 Figur 2.1. Baghdo & Schörling, 2007. 

 Analytiker      Kund 

 Rådgivare 

 Hermeneutik  Positivism 

 (Naturvetenskap)         (Samhällsvetenskap) 

Tolkning Tolkning 

(Figur 2.1) 
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Figur 2.1 visar denna omkodning av informationen från en strikt positivistisk kunskap till 
hermeneutisk tolkningsbar kunskap. Detta för att kunden inte använder samma positivistiska 
språk som används inom organisationerna. Figur 2.1 visar hur en analytiker först utför de 
positivistiska beräkningarna, och sänder det vidare till fondrådgivare efter en viss tolkning. 
Slutligen tolkas informationen om gentemot kunden till ett språk som kunden kan förstå. 
Informationen slutar som subjektiv tolkningskunskap, alltså hermeneutisk. 

2.4 Angreppssätt 
Det finns två huvudsakliga ansatser en studie kan anta, den induktiva ansatsen eller den 
deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår från befintlig teori och härleder därigenom 
en hypotes. Detta kan tolkas som ett sätt att bevisa eller klargöra befintliga teorier. Motsatsen, 
den induktiva, utgår från att forskningen med hjälp av empiri ska utforma ny teori. 

Annorlunda uttryckt, den induktiva ansatsen är en väg att gå om 
man vill upptäcka nya teorier. 25 I denna studie kommer 
ansatsen att vara den deduktiva metoden pga. att det finns 
befintlig teori som kommer användas genom hela studien. Den 
deduktiva metoden utgår från en definition av hypoteser som 
prövas, dock kommer inte denna studie innehålla varken 
hypotes eller hypotesprövning. Nedan följer ett resonemang där 
Figur 2.2 kopplas till denna studie. 

Teori 
Fokus i teoridelen ligger framförallt på tre byggstenar: kunskap, 
resurser och kommunikation. Kunskap gällande exempelvis 
portföljvalsteori, koncepten risk, avkastning och diversifiering. 
Resurser ur ett rådgivningsperspektiv då det bland annat har 
kommit nya lagar och även nya fonder som en rådgivare måste 
känna till. Slutligen finns även en del som fokuserar på 
kommunikation, eftersom rådgivningen bygger på 
kommunikation mellan rådgivare och kund.   

     (Figur 2.2)26 

Datainsamling 
I denna studie användes ett snöbollsurval för att hitta respondenterna. Sedan utformades en 
intervjumall baserad på teorier och övrig information som ansågs viktig för utförande av 
analysdelen. Exempel på övrig information är bakgrundsinformation om respondenterna. 
Efter kontakt med respondenterna och bokade möten utfördes fyra djupintervjuer. 

Resultat 
Denna studie kommer att redovisas med empiri och analys i samma avsnitt. Detta avsnitt har 
syftet att försöka förtydliga och förstå hur ett rådgivningstillfälle praktiskt fungerar och vad 
rådgivarna gör. Empiri och analysdelen resulterar förhoppningsvis i ökad insikt och slutsatser 
kan då utformas över effektiva fondrådgivningsstrategier med dess optimum definierat.         

                                                           
25 Bryman. Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 1997. s. 23-25 
26

 Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2005, Den deduktiva processen. s. 23  

    Teorin Revideras 

      Datainsamling 

       Hypoteser 

          Teori 

         Hypotes 

         Resultat 
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2.5 Perspektiv 
Val av perspektiv skulle kunna delas in i tre olika alternativ: kund, fondrådgivare eller bank. 
Strategierna skulle kunna ses utifrån kunden, alltså hur kunden tolkar bemötandet olika 
strategier ger. Alternativt skulle strategierna kunna ses utifrån vad som är effektivast för 
fondrådgivaren att arbeta med eller slutligen hur strategier kan gynna banken som helhet 
maximalt. 

Utifrån problemformuleringen ”Vilka strategier använder fondrågivarna för att hjälpa 
privatpersoner med sina val av fonder?” kan ett tydligt perspektiv urskiljas. 
Problemformulering ställs utifrån en fondrådgivares perspektiv.  

2.6 Litteraturval och Källkritik    
Vid insamlingen av sekundärkälla ansågs den bästa platsen för att informationsinsamling till 
teorin vara på Umeå universitetsbibliotek. Genom biblioteket hade vi tillgång till flera 
databaser, exempelvis Business Source Premier, Emerald och bibliotekets ALBUM för att 
hitta litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Utöver ovanstående insamlande 
användes även tidigare uppsatser inom ämnesområdet. Genom att läsa dessa uppsatser 
samlades tillräckligt med information för att kunna utföra den egna sökprocessen. Dessa 
relevanta uppsatser använde i vissa fall litteratur som även passade denna studie. Då 
kontrollerades litteraturen samt gjordes även en sökning på databaserna ovan för att kartlägga 
om det fanns ytterligare litteratur som beskrev samma teorier. Sedan jämfördes litteraturen för 
att skapa en helhetsbild i fråga om teorin samt stärka trovärdigheten. För att kunna hitta olika 
böcker och vetenskapliga artiklar användes ett antal nyckelord vid sökprocessen:  

 Fond  Aktier  Penningmarknad 

 Rådgivning  Risk  Portföljvalsteori 

 CAPM  Markowitz  Metakommunikation 

              (Dessa ord skrevs både på Svenska och Engelska) 

      (Figur 2.3)27 

Sökningen skapade många träffar, allt som hittades kunde inte användas vilket gjorde att 
merparten sållades bort. Hur valen sedan gjordes för respektive sökord varierade, men när 
exempelvis sökordet fond användes var syftet att hitta böcker som övergripande förklarade 
hur fonder var uppbyggda och hur de förvaltas. Sedan valdes relevanta böcker ut och 
sökprocessen fortsatte på dessa böckers källor. Kurslitteratur till kurser som behandlar dessa 
ämnen och egen kurslitteratur från tidigare kurser var också strategier till inläsning av 
koncepten. All litteratur som genomsökte kunde inte använda utan slutsatsen att dra av denna 
sökmetod blir att detta var en process, inget enkelt urval i ett steg.  

Trovärdigheten för litteraturen kan delas upp i tre delar: böcker, artiklar och internetsidor. 
För att öka trovärdighet begränsades urvalet av böcker till de nyaste upplagorna, vilket 
säkerställde att ingen ny information hade tillkommit inom det specifika teoriområdet. 
Däremot trovärdigheten för de vetenskapliga artiklarna höjdes genom att kontrollera att alla 
var peer-reviewed. När en artikel är peer-reviewed har den genomgått en lång process för att 
godkännas som en vetenskaplig artikel. Även här var strävan att hitta teorier inom ämnet som 
var aktuell, med andra ord att ingen ny teori ”tagit över”, resulterande i att väsentlig 
information inte används. Exempelvis om aktuell teori var Markowitz portföljvalsteori 
användes böcker som beskrev detta, sedan hämtades artikeln som Markowitz skrev 1952. När 

                                                           
27

 Figur 2.3. Baghdo & Schörling, 2007. 
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inläsning av den totala informationen gjorts skapades en kunskapsmässig helhetsbild av 
området. Som kuriosa kan nämnas att Markowitz teori imponerar eftersom den är över femtio 
år gammal men ändå fortfarande har stor genomslagskraft i finansiella världen. 

Vid denna studie har ett antal internetsidor använts. Trovärdigheten hos vissa av dessa sidor 
kan ifrågasättas men detta har övervägts och kontrollerats, resulterande i att informationen 
som publicerats på dessa sidor stämmer och därmed kan anses trovärdiga. Internet användes 
även som verktyg för att ytterligare skapa en helhetsbild av teorierna.  

2.7 Teorival 
Teorierna som ligger till grund för denna studie är uppbyggda efter tre byggstenar: kunskap, 
resurser och kommunikation. Utifrån dessa tre byggstenar kommer vi kunna dra konkreta 
slutsatser och besvara problemet ”Vilka strategier använder fondrådgivarna för att hjälpa 
privatpersoner med sina val av fonder?”. Djupanalyseras dessa tre byggstenar återfinns de 
bakomliggande faktorerna för valen av teorierna.  

Kunskapen en rådgivare behöver för att kunna genomföra en bra rådgivning, är 
bakomliggande kunskap samt kunskap för själva rådgivningen . De bakomliggande 
kunskaperna är Markowitz portföljvalsteori, som beskriver hur en investerare skall gå till väga 
för att konstruera sin portfölj av investeringar på bästa sätt.28 Utan denna kunskap är det svårt 
att utveckla en optimal portfölj för kunden. För att kunna ge kunden en optimal portfölj måste 
även rådgivaren ha grundlig förståelse i konceptet risk i olika portföljer, men även risktyper 
som finns associerade med de olika fondtyperna. För att kunna sprida risken i en portfölj 
behöver rådgivaren diversifiera portföljen för att på så vis maximera avkastningen med 
hänsyn till marknadens tillstånd. En rådgivare måste även ha kunskap om lagen om finansiell 
rådgivning till konsumenter, där en ökning av dokumentation har varit den största 
förändringen.29 Dessa kunskaper får en rådgivare mestadels genom Swedseclicensen, vars 
syfte är att skapa och bevara allmänhetens förtroende på värdepappersmarknaden.30 Alla 
dessa kunskaper som en rådgivare bör inneha för att genomföra en bra rådgivning behandlas 
djupare i teoriavsnittet.  

Vilka Resurser som finns till förfogande under rådgivningen är viktiga för att se vilka 
alternativ som passar bäst för varje specifik kund. För att en rådgivare ska kunna skapa en 
optimal portfölj för varje specifik kund, är det viktigt att rådgivaren har klart för sig det 
fondutbud som finns till förfogande för kunden. Fondernas avgiftsstruktur kan skilja mellan 
olika fonder vilket medför att avgifterna på fonden blir en viktig del att ta hänsyn till vid val 
av fond. 

Kommunikation är den sista byggstenen vid ett rådgivningstillfälle, där en rådgivare måste 
förmedla de olika alternativen på ett sådant sätt att kunden förstår. En rådgivare måste kunna 
tolka informationen som han får och uttrycka svar på ett sätt som kunden förstår genom 
metakommunikation.31 Kommunikationen mellan analytiker, rådgivare och kund måste kunna 
tolkas på så sätt att parterna förstår varandra. Kommunikationsdelen är betydelsefull genom 
hela rådgivningsprocessen som överlappning mellan de olika aktörerna. 

                                                           
28

 Markowitz. Portfolio Selection. Journal of Finance, vol. 7 nr. 1. 1952.  s. 79 
29

 Svensson. Råd till rådgivare. 2004. s.7-8  
30

 SwedSec- www.swedsec.se 
31

 Nilsson. Kommunikation. 2007. s. 38 
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2.8 Utgångspunkter 

2.8.1 Strategi 
För detta arbete är strategi ett nyckelord vilket gör att en närmare beskrivning av ordet samt 
en definition på strategi för detta arbete bör genomföras. Ordet strategi kommer ursprungligen 
från det grekiska ordet “strategos”, vilket betyder generalkonst. Begreppet strategi har funnits 
under flera tusentals år inom det militära området, men inom det företagsekonomiska 
ämnesområdet har detta begrepp enbart existerat i 30-40 år.  Vid starten betecknades strategi 
inom den företagsekonomiska världen som ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att 
uppnå företagets mål” vilket betyder hur målet skall uppnås. 32 Många forskare inom området 
strategi anser att Henry Mintzbergs definition av strategi är inspirerande, där han definierar 
strategi som faktiska beteenden.33  

Definitionen på strategi i denna uppsats har delats upp i två delar. Varför en sådan uppdelning 
har gjorts, är för att det genom hela arbetet finns en motsättning mellan två kunskapssyner, 
nämligen den positivistiska samt hermeneutiska. Internt inom banken används positivistiska 
metoder för att arbeta, medan gentemot kunderna blir perspektivet hermeneutiskt. Inom 
banken arbetar de med ett sifferspråk, medan detta språk inte fungerar externt mot kunden 
utan måste då omtolkas och omformuleras på ett sådant sätt att det blir förståeligt för kunden. 
De två olika definitionerna följer nedan. 

Positivistisk definition: Strategi gällande uträkningar och modeller för att nå grunder till 
validitetsmässigt korrekta beslut. 
 
Hermeneutisk definition: Strategi gällande matchning av kundens behov mot bankens 
resurser. 

2.8.2 Rådgivning 

För att en verksamhet skall anses vara en rådgivningsverksamhet måste den uppfylla vissa 
kriterier. Kriterierna för en rådgivningsverksamhet är att de skall lämna råd och lämpligt 
tillvägagångssätt, gällande exempelvis försäljning och köp av andelar i fonder eller aktier. 
Privatrådgivare eller personlig bankman förutsätts inneha en speciell kompetens inom 
området. Denna kompetens skall vara uppbyggd till att kunna ge en individuellt utformad, 
kundanpassad rådgivning med utgångspunkt i kundens behov och förutsättningar. 34 

2.8.3 Finansiell rådgivning 

Vid införandet av den nya lagen 1 april 2004 om finansiell rådgivning till konsumenter, 
skapades en definition av finansiell rådgivning som tidigare inte existerat:  

”1§ Omfattar finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och 

som omfattar placering av konsumenters tillgångar i finansiella instrument eller i 

livförsäkringar vars kapital helt eller delvis placeras i finansiella instrument som 

konsumenten bestämmer. Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen 

enbart förordar en annan placering än som nu sagts.”35 

 

                                                           
32 Bengtsson. Företagsstrategiska perspektiv. 2001. s 11  
33 Melander. Att förstå strategi. 2008. s. 14 
34 Svensson. Råd till rådgivare. 2004. s. 15  
35 Ibid. s. 16  
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3. TEORI 
En överblick på teorikapitlet återfinns i Figur 3.1 nedan. För att förtydliga upplägget enligt 
Figur 3.1 har kapitlet delats upp efter begreppen kunskap, resurser samt kommunikation. 
Dessa tre begrepp kommer vidare genomsyra arbetet i efterföljande delar. Slutsatsen kommer 
att bygga vidare på dessa tre begrepp gentemot nyckelordet strategi. 

 

     (Figur 3.1)36 

Till de teorier som kommer att beskrivas i detta kapitel finns mer detaljerade beskrivningar av 
koncepten och beräkningarna för dessa teorier under Bilaga 1 för att ge en bild för läsaren av 
hur avancerade beräkningarna och den bakomliggande informationen är. Dessa beräkningar 
hamnar långt från kunden, men beslutsunderlaget som en fondrådgivare bygger sin rådgivning 
på skapas i första steget från dessa beräkningar. Men vi börjar i Markowitz portföljvalsteori. 

 

                                                           
36

 Figur 3.1. Baghdo & Schörling, 2007. 
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3.1 Portföljvalsteori 
1990 fick Harry Markowitz nobelpriset i ekonomi tillsammans med Merton Miller och 
William Sharpe för sitt arbete med ekonomiska teorier.37 Dessa tre män har alla bidragit till de 
finansiella teoriernas utveckling. Markowitz med sin portföljvalsteori, Miller med teorier om 
Corporate Finance och slutligen Sharpe som skapade CAPM-modellen. CAPM-modellen kan 
kort beskrivas som en vidareutveckling av portföljvalsteorin som är en prissättningsmodell för 
en portfölj, alltså förhållandet mellan förväntade avkastningen för en portfölj och dess risk.38 

Harry Markowitz´s teori benämns som sagt portföljvalsteori. 1952 publicerades artikeln 
”Portfolio Selection” som är grunden till begreppet portfölj i finansiell mening. Denna 
portföljvalsteori redogör för hur en investerare skall gå till väga för att konstruera sin portfölj 
av investeringar på bästa sätt. Detta gör investerarna genom att optimera deras avkastning 
samtidigt som de minimerar risknivån på portföljen. En viktig egenskap för att få en effektiv 
portfölj är att diversifiera sin portfölj optimalt.39 Portföljvalsteorin på detaljnivå är 
komplicerad gällande beräkningar och begrepp, varvid denna förklaring endast syftar till att 
skapa en bild av de övergripande strukturerna i teorin. I Bilaga 1 förklaras mer utförligt 
CAPM, som bygger på portföljvalsteorin. För att förstå konceptet portföljvalsteori kan en 
början vara att förstå koncepten risk, diversifiering och avkastning. Nedan följer förklaringar 
av dessa begrepp. 

3.2 Risk 
När handel bedrivs med värdepapper fastställs priset av marknaden där köparen och säljaren 
möts. Prissättningen av ett specifikt värdepapper bedöms genom marknadens uppskattning av 
kursens rätta prisnivå. Denna uppskattning nås genom att granska den framtida avkastningen 
på en viss placering. När man gör dessa framtidsbedömningar skapas en risk genom olika 
faktorer- t.ex. konjunktursvängningar, krig, konflikter och politiska kriser. Vid placering av 
kapital i värdepapper utomlands finns det andra risker, mer specifikt valutarisker.40   
 
All placering innehåller risker men riskerna som placeraren utsätter sitt kapital för, ger 
incitament till framtida avkastning. Att spara i fonder blir då mer riskabelt i förhållande till att 
spara i ett bankkonto eftersom fonden kan minska i värde. Denna värdeminskning beror på att 
fondkursens utveckling skapas genom kursutvecklingen på de värdepapper de är placerade i . 
Slutsatsen blir att god avkastning nås potentiellt genom vilja att ta den risk som därmed krävs.  

En aktie- eller räntefonds risknivå rangordnas vanligtvis efter hur mycket fonders andelsvärde 
varierar över tiden. Hur mycket andelsvärdet varierar över tiden mäts enligt något som kallas 
standardavvikelse. Hög standardavvikelse är synonymt med hög risk och vice versa. 41  Nedan 
följer en förklaring av begreppen varians och standardavvikelse, som kan förstås enklast som 
beräkningarna av begreppet risk. 

3.2.1 Varians   
Varians kan definieras som variation kring det förväntade värdet, med andra ord spridningen 
av risken. Variansen är den kvadrerade avvikelsen från det förväntade värdet i relation till de 
olika utfallen. Variansen betänkas (σ2), eftersom variansen är ett kvadratmått måste denna 
                                                           
37 Håkansson. Insikt i finansiell ekonomi. 2001. s. 75 
38 Haugen. Modern investment theory. 2001. s. 201 
39 Markowitz. Portfolio Selection. Journal of Finance, vol. 7 nr. 1. 1952.  s. 79 
40 Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå- 
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Faktablad%20Fondsparande%20061116.pdf. [Cited 2006-
11-16] s. 5-6 
41 Ibid. s. 5-6 
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enhet omvandlas för att kunna tolka dess storlek. Detta resulterar i att variansen omvandlas till 
standardavvikelse (σ).42        

3.2.2 Standardavvikelse  
Standardavvikelsen är ett mått på hur avkastningen förändrats över tiden, detta mått betecknas 
(σ). När man behandlar standardavvikelsen anges den i procent och den beräknas årsvis. En 
hög standardavvikelse ger en hög risk. Den kommer till stor användning i jämförandet av 
olika fondertyper.43 Mätning av risknivån genom standardavvikelsen anses vara ett av det 
vanligaste förfaringssättet.44 

3.3 Risktyper 
För att ge vidare klarhet i konceptet risk kan risken delas upp i olika typer. Nedan följer ett 
antal typer. Dessa risker är inte beräkningsmässiga utan mer inriktat på verkligheten. 

Marknadsrisk: Påverkar när investeringar görs på aktiemarknaden. Detta genom att värdet på 
hela aktiemarknaden kan drabbas negativt pga. konjunkturnedgång och världshändelser.45 

Branschrisk: Vid fondsparande eller aktiesparande som riktar sig till en viss bransch är det 
viktigt att ta hänsyn till den specifika branschens utveckling eftersom det direkt påverkar 
fondens kurs. 46 Exempel kan vara läkemedelsbranschen, om det kommer en nya hämmande 
lag som påverkar branschen kan detta göra att hela branschen tappar i tillväxt. 

Företagsrisk: Företagsrisk kan beskrivas utifrån företagens specifika förutsättningar. Denna 
typ av risk går att minska genom diversifiering där man väljer att placera i flera olika aktier 
istället för en enskild aktie. 47 

Ränterisk: Placering i räntefonder kräver uppmärksamhet gentemot eventuella räntehöjningar 
eller sänkningar. Dessa förändringar ger förändrad avkastning på räntemarknaden. Det finns 
dock undantag, nämligen obligationsfonder där höjning av räntan kan medföra att värdet 
kortsiktigt minskar, alltså ger motsatt effekt. Gällande aktiemarknaden påverkas börsen 
positivt av en räntesänkning och negativt av en räntehöjning. 48   

Inflationsrisk: Inflation gör att värdet på pengar minskar över tiden. Eftersom det minskar 
över tiden blir effekten att summan för en placering för ett år sedan skulle vara större om den 
skulle göras idag. Risken för inflation kan göra att värdet på ditt sparande kan försvagas över 
tiden om inflationen är större än räntan. 49 Vidare, om inflationen ökar kraftigt minskar 
köpkraften hos konsumenterna eftersom deras pengar då snabbt tappar i värde av att bara 
ligga.   

Valutarisk: Vid handel med utlandet finns den så kallade valutarisken, vilket innebär att den 
växelkurs som gäller vid beslut om affär kan ha gått upp eller ned när en transferering av 
pengar för affären äger rum. Detta innebär att affären i realiteten kan bli dyrare eller billigare 
än det som parterna kommit överens om. 50

 

                                                           
42 De Ridder, Finansiell ekonomi. 2000. s.60-61   
43 Wilke. Aktie och fond handbok. 2005. s. 114-115 
44 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s. 2 
45 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s. 1 
46 Ibid. s. 1 
47 Ibid. s. 1 
48 Ibid. s. 1 
49 Ibid. s. 1 
50 Ibid. s. 1 
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3.4 Diversifiering 
Att sprida riskerna genom en portfölj är en väg att beskriva konceptet diversifiering. Detta 
görs genom att skapa en portfölj som överlappar de olika risktyperna ovan.51 Valet genom 
grad av diversifiering ligger i realiteten mellan trygghet och möjlighet till hög avkastning. 
Detta eftersom riskspridning gör att risken minskar vilket i sin tur medför att den förväntade 
avkastningen minskar. Sparande i fonder är i sig en diversifiering pga. lagen om 
investeringsfonder som säger att värdepappersfonder i överensstämmelse med huvudregeln 
ska sprida risken på minst 16 olika värdepapper. Denna lagen medför även att fondbolagen 
skall ha system för riskhanteringen. Detta för att kunna se att placeringen som görs 
överensstämmer med fondens riskprofil.52 

För att uppnå en bra och stabil portfölj får den inte innehålla många aktier som har en positiv 
kovarians för det kommer att medföra att diversifieringen är ineffektiv. Det är bra att välja 
aktier som har negativ kovarians, för att då samvarierar de inte.53 54 

3.4.1 Kovarians 
Kovarians kan enkelt översättas till samvariation.55 För att kunna skapa en strategisk 
fondportfölj med optimal diversifiering krävs kunskap om denna term. Kovariansen visar 
sambandet mellan exempelvis två fonder; om kovariansen är positiv stiger och sjunker två 
fonder med varandra, medan negativ kovarians menar att sambandet är motsatt. Slutligen, om 
kovariansen är noll innebär det att det inte finns någon samvariation. För att kunna beräkna 
kovariansen krävs information om avkastningen för respektive fond samt den genomsnittliga 
avkastningen under mätperioden.  

3.5 Avkastning 

3.5.1 Förväntad och faktisk avkastning 
Förväntad och faktisk avkastning är en distinktion inom finansiell ekonomi i allmänhet men 
portföljvalsteori i synnerhet. Den förväntade avkastningen är alltid positiv och mer av en 
gissning, medan den faktiska (reella) avkastningen kan vara både positiv eller negativ. Detta 
beror på att den faktiska avkastningen visar på utfallet, alltså vad avkastningen verkligen blev 
i slutändan.56 
 
När förväntad avkastning tas i beaktande för fonder, kan det t.ex vara för att räkna på den 
förväntade avkastningen av en fondportfölj. Vad som påverkar detta är viktningen av de olika 
fondtyperna samt den förväntade avkastningen för respektive fond.57 

                                                           
51 Elton. Modern portfolio theory and investment analysis. 2007. s. 620 
52 Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå- 
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Faktablad%20Fondsparande%20061116.pdf. [Cited 2006-
11-16].  s. 6-7 
53 Rudin. A Portfolio Diversification Index. Journal of Portfolio Management. 2006 
54 Brealey. Principles of Corporate Finance. 2003. s.178-179  
55 Håkansson. Insikt i finansiell ekonomi. 2002. s.70 
56 De Ridder. Praktiskt finansiell ekonomi, 2005, s. 15 
57 Olsson. Lär lätt! Finansiering. 2006. s. 55 
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3.6 Lagstiftning  
Den 1 juli 2004 kom ny fondlagstiftning. Den nya lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter. Denna lagen introducerades pga. den markanta ökningen av sparandet hos 
privatpersoner. Lagen om finansiell rådgivnings syfte är att höja kompetensen hos de 
anställda, förbättra konsumentskyddet och öka tilltron på marknaden. 58 

I en rådgivningsverksamhet ska näringsidkaren (exempelvis banken) följa god 
redovisningssed och med passande tillsyn ta till vara konsumentens (kundens) intressen. 
Rådgivningen skall anpassas efter konsumentens behov och önskemål, det ska inte 
rekommenderas lösningar som inte betraktas vara lämpliga för konsumenten. Näringsidkaren 
ska däremot avråda konsumenten från att utföra åtgärder som inte anses lämpliga, men hänsyn 
tas till konsumentens behov, ekonomiska förhållande eller andra omständigheter.59  

Det är konsumentverket som ser till att lagen om finansiell rådgivning till konsumenter följs 
av näringsidkaren. Det enda undantaget är verksamheter som är under finansinspektionens 
tillsyn eller verksamheter som bedrivs av advokater. 60 

3.7 Swedseclicensen 
Sverige är det fjärde landet att införa licensiering av finansiella rådgivare, syftet med en 
Swedseclicens är att skapa och bevara allmänhetens förtroende på värdepappersmarknaden.  
Swedsec AB är en svensk Fondhandlareförening som bildades 2001-01-01 för att upprätthålla 
denna licens.  Varje år utnämner Swedsec´s styrelse en prövningsnämnd, vars arbetsuppgift är 
att föreslå vilka kunskaper som måste uppnås innan en rådgivare kan få licens.  Ett Swedsec 
licensieringstest består av fem olika ämnesområden: 6162 

• Sparande och Placeringar  
• Handel och administration  
• Finansiell ekonomi  
• Etik och sundhetsregler  
• Regelverk på värdepappersmarknaden  

Kunskap inom ovanstående områden anses vara tillräckligt för att kunna ge en god 
rådgivning. 

3.8 Fond 
En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs av en stor mängd investerare. 
Fördelen med att välja en fond istället för en enskild aktie är diversifieringen, annorlunda 
uttryckt variationen i fondens innehåll. Exempel på vilken typ av värdepapper en fond kan 
innehålla är aktier, obligationer och andra räntebärande värdepapper. En fond kan innehålla 
såväl svenska som utländska värdepapper. Beroende på denna fördelning blir det en viss typ 
av fond, se 3.9 Fondtyper. Fonden ägs av aktörerna som investerat i den, som då äger andelar 
av fonden. Alla andelar i en fond är lika stora. När någon investerar i fonden placeras detta 
automatiskt på alla värdepapperna som ingår. Andelsvärdet på fonden fastställs vid varje 
bankdag med hänsyn till marknadsvärdet på fondens tillgångar. Det finns två sätt att få 
avkastning på sin fond; genom utdelning eller kursvinst.  
                                                           
58 Svensson. Råd till rådgivare. 2004. s.7-8  
59 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 5§  
60 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 8§ 
61 SwedSec- www.swedsec.se 
62 FFFS 2002:5 Finansinspektionen allmänna råd om värdepappersrörelse  
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Personerna som väljer vad fonden ska innehålla, kallas fondförvaltare. Dessa fondförvaltare 
arbetar för ett fondbolag som vidare ägs av framförallt banker, försäkringsbolag och 
fristående fondbolag. För att en fond ska få marknadsföras i Sverige krävs att fondbolaget 
som har hand om fonderna fått tillstånd av finansinspektionen.63 64 

3.9 Fondtyper 
Nedan följer en sammanställning av de fondtyper på marknaden som fondsparare kan komma 
i kontakt med. Fonder kallas med juridiskt språk investeringsfonder, som vidare är uppdelat i 
värdepappersfonder och specialfonder, se Figur 3.2.65 De allra flesta fondtyper vilka tas upp 
nedan är värdepappersfonder, medan Hedgefond och Indexfonder är de som hamnar under 
kategorin specialfonder. Enkelt förklarat har specialfonder efter att de fått tillstånd av Finans 
Inspektionen, friare placeringsregler än 
värdepappersfonder.66 

Fonderna på marknaden kan betraktas 
ur tre aspekter. Deras geografiska 
utbredning, deras sammansättning samt 
registreringsplats. Valet av geografiska 
utbredningen påverkas mestadels av 
vilken riskspridning som eftersträvas. 
Sammansättning avgörs beroende på 
tidshorisont och riskbenägenhet.   Registreringsplats har mestadels att göra med (Figur 3.2)67  
skatteregler. De relativt höga skatterna i Sverige gör att många fonder är registrerade 
utomlands för att kringgå detta, dock påverkar detta inte den geografiska utbredningen.68 En 
fond registrerad i Luxemburg kan ändå satsa enbart på svenska småföretag. För att koppla 
fondtyperna mot riskerna illustreras detta i Figur 3.3.69 Figur 3.3 förklaras närmare nedan men 
kan även förstås genom att titta på ”3.3 Risktyper”. 

  

     (Figur 3.3)70 

hög risk = risk för förlust men också chans till högre avkastning.  
låg risk = mindre risk för förlust men också mindre chans till hög avkastning.    

                                                           
63 www.aktiespararna.se- http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
64 Wilke. Aktie och Fondhandboken. 2005. s. 99-101 
65 Lag (2004:46) om investeringsfonder. Sveriges Lagar, 2005, s. 995 
66 Nillson. Fondboken. 2004. s. 31-32 
67

 Figur 3.2. Baghdo & Schörling, 2007. 
68 Nillson. Fondboken. 2004. s. 28 
69  Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå- 
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Faktablad%20Fondsparande%20061116.pdf. [Cited 2006-
11-16]. s. 6 
70

 Figur 3.3.Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå- 
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Faktablad%20Fondsparande%20061116.pdf. [Cited 2006-
11-16]. s. 6 

Investeringsfonder 
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3.9.1 Aktiefonder 
En aktiefond består till största delen av aktier, minimikravet är 75 procent aktier.71 
Geografiska utbredningen kan variera, där det finns aktiefonder som är globala- och 
regionala- och länder-fonder enligt Figur 3.3. För att minska risken kan en så kallad 
globalfond satsa på aktier runt om i hela världen men en aktiefond kan även vara inriktad på 
en viss bransch eller på etiska aspekter. Exempelvis kan en fond rikta in sig på IT och blir då 
en branschfond. Specialiseringen kan även gälla småbolag inom Sverige vilket ger en insikt 
om att alternativen är många för att skapa diversifiering. En sammansättning ser bortom 
konceptet diversifiering, det är de så kallade etiska fonderna. Där strävar fonden efter aktier i 
företag som exempelvis har bra arbetsvillkor och naturliga råvaror.72  

3.9.2 Blandfonder 
Skillnaden mellan blandfonder och aktiefonder, är att andelen aktier ligger under 75 procent, 
medan resterande del kan bestå av exempelvis räntepapper.73 Hur denna fördelning i 
slutändan ser ut kan variera stort mellan olika blandfonder. En intressant typ av blandfond 
som har en lång tidshorisont är generationsfonden. Utgångspunkten är stor aktieandel, för att 
på så sätt skapa hög potentiell avkastning med högre kortsiktig risk. Denna fondtyp är oftast 
pensionsinriktad vilket innebär att i takt med att fondspararen närmare sig pension övergår 
aktieandelen mer och mer till räntebärande placeringar med lägre risk och avkastning.74 

3.9.3 Räntefonder 
Fonder som mestadels är sammansatta av olika räntebärande värdepapper benämns 
räntefonder. Dessa påverkas mestadels av ränteutvecklingen och tidshorisonten. Värt att tänka 
på gällande risk är att utländska placeringar medför en valutarisk, vilket gör att en räntefond 
med låg risk kan bli en högrisk placering på grund av valutan.75 Nedan kommer en 
uppdelning i korta och långa räntefonder. 

3.9.3.1 Korta räntefonder (Penningmarknadsfonder) 

Vad som definierar en kort räntefond är den låga risken och relativt låga avkastningen. Detta 
uppnås genom att placera på penningmarknaden som innehåller värdepapper med kort löptid, 
vilket förklarar den alternativa benämningen penningmarknadsfonder.76  

Kort löptid definieras som mindre än ett år.77 Om en kort räntefond är aktuellt är det oftast 
som alternativ till vanligt konto eftersom risken som sagt oftast är väldigt låg. Några procent 
högre ränta än ett sparkonto kan vanligen uppnås.78 Nedan följer en förklaring av begreppet 
penningmarknad. 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Nillson. Fondboken. 2004. s. 32 
72 PPM- http://www.ppm.nu/VadArEnAktiefond.html 
73 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 81 
74 Nillson. Fondboken. 2004. s. 36 
75 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 81. 
76 Wilke. Aktie och fondhandboken. 2005. s.103-104 
77 Nillson. Fondboken.  2004. s.34 
78 Andersson. Värdepapper.  2006. s. 77 



 22

Penningmarknad 

79 

3.9.3.2 Långa räntefonder (Obligationsfonder)  

Värdepapper med längre löptid finns på obligationsmarknaden, alltså löptid på mer än ett år. 
Längre löptid medför högre ränta och därmed bättre avkastning.80 Förändring av långa 
räntefonder anses vara positivt, när marknadsräntan sjunker. Detta eftersom den 
underliggande obligationen går i motsatt riktning som marknadsräntan. Denna stingning sker 
eftersom att räntan för obligationen vanligen är fastställd när marknadsräntorna var på den 
högre nivån. Vid innehav av långa räntefonder är det en fördel att vara uppdaterad kring 
landets ekonomi eftersom räntornas utveckling direkt påverkar värdet på fonden. 81   

Obligation 

82 

3.9.4 Hedgefonder  
En hedgefond räknas, som tidigare nämnts, till specialfonder. Vad som skiljer specialfonder 
från värdepappersfonder, är att de behöver ett speciellt tillstånd från Finansinspektionen. 
Denna fondtyp har större marknadsandel i USA83. Specialfonder hette tidigare nationella 
fonder. Numera är den inte nationellt bunden och därför har namnbytet kommit naturligt. 
Hedgefonder strävar efter absolut avkastning, alltså avkastning oavsett utvecklingen på aktie- 
och räntemarknaderna. Dessa fonder har även friare placeringsregler än vanliga fonder tack 
vare klassificeringen specialfond.8485 Derivatinstrument är något som ofta förknippas med 
hedgefonder. Att som privatperson engagera sig i derivatinstrument kan vara riskfyllt men en 
hedgefond kan strategiskt skapa avkastning genom dessa derivatinstrument.86 

                                                           
79 www.ne.se- http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274298&i_word=penningmarknad 
80 Wilke. Aktie och fondhandboken. 2005. s. 104 
81 Räntefonder- http://www.rantefonder.com/grunderna.asp 
82 Wilke. Aktie och fondhandboken. 2005.s 39  
83 Håkansson . Insikt i finansiell ekonomi. 2001. s. 63 
84 Nillson. Fondboken. 2004. s. 36 
85 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 82 
86 Ibid. s. 127 

Obligationer är ett finansiellt verktyg på marknaden, där en transaktion mellan köpare och säljare äger 

rum.  Vid köp av en obligation lånar du ut pengar till säljaren i utbyte mot obligationen. Obligationer har 

en viss förutbestämd löptid med en fast ränta, där hela det insatta beloppet återbetalts vid löptidens 

förfall. Alltså, köparen blir inte en ägare i företaget som vid aktieköp utan lånar ut kapital och är då 

garanterad en avkastning. 

penningmarknad, den del av kreditmarknaden som avser lån med kortare löptid än ett år. Med 

penningmarknad avses oftast upplåning med löpande skuldebrev, s.k. diskonteringsinstrument, vilka 

beroende på vem låntagaren är har olika benämningar (staten ger t.ex. ut statsskuldväxlar, bankerna 

bankcertifikat, bostadsinstituten bostadscertifikat, kommunerna kommuncertifikat och icke finansiella 

företag företagscertifikat). Den svenska penningmarknaden utvecklades snabbt efter dels en lagändring 

1980, som gjorde det möjligt för bankerna att emittera bankcertifikat, dels statens beslut 1982 att börja 

täcka en stor del av sitt upplåningsbehov genom emission av statsskuldväxlar. 
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3.9.4.1 Derivatinstrument 

Derivatinstrument kan delas upp i två delar enligt 
Figur 3.4, nämligen optioner och terminer. 
Optioner är ett avtal mellan köpare och säljare där 
köparen betalar en ”premie” för att ingå avtalet. 
Avtalet löper över en viss tid och med ett avtalat 
pris vid avtalets slut. Köparen väljer då om köpet 
ska genomföras, medan säljaren är tvingad att 
följa köparens beslut. Den risk köparen tar är 
endast premien, eftersom slutköpet är valbart.87

           (Figur 3.4)88 

Terminer å andra sidan är tvingande för båda parter. Här sluts ett avtal om ett pris på 
exempelvis en aktie vid en viss tidpunkt, exempelvis ett år. Vid denna tidpunkt är köparen 
tvungen att köpa aktien och säljaren tvungen att sälja aktien, oberoende om kursen stigit eller 
sjunkit.  

”Ett terminskontrakt är ett avtal i vilket parterna kommer överens om en överlåtelse av en 
viss egendom vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms i avtalet.” 89 

3.9.5 Indexfonder 
En fondtyp som försöker ligga jämnt med ett valt index, exempelvis OMX-index, benämns 
indexfond. Denna fondtyp hör likt hedgefonderna till specialfonder och har därför speciella 
placeringsregler. Våren 2008 fanns ett flertal indexfonder på svenska börsen, exempel på 
dessa indexfonder är Xact OMX, Xact SBX, Xact Bull och Xact Bear. De två första följer 
OMX index respektive Sax index (totala börsen, med alla börsbolag), de två kvarvarande 
följer OMX med betavärde 1,5 och -1,5. Alltså den ena följer OMX med 150 procent 
utväxling och den andra gör i motsatt riktning som OMX med 150 procent utväxling. 90 91  

Passiv förvaltning är något som kännetecknas av indexfonder. Med passiv förvaltning menas 
att fonden kan sägas gå på ”autopilot”.92 En indexfond som ska följa OMX index har andelar i 
sin portfölj som följer OMX index, alltså de trettio mest omsatta aktierna på 
stockholmsbörsen. 

 

                                                           
87 Ibid. s. 129 
88

 Figur 3.4. Baghdo & Schörling, 2007. 
89 Andersson. Värdepapper. 2006. s. 174 
90 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 225 
91 Wilke. Aktie och Fondhandboken. 2005. s. 105 
92 Oxenstierna.  Placeringsrådgivning. 2006. s. 80 

 Derivatinstrument 

          Terminer       Optioner  



 24

3.10 Avgifter 
För kunden blir det mest påtagliga avgifterna insättnings- och uttagsavgifterna. Hur mycket 
dessa är kan variera mellan olika fonder. 93 Vidare tar fondbolaget ut en förvaltningsavgift 
som antingen är en procentuell del av fondens fömögenhet eller performance fee, som ger 
högre avgift om fonden går bra. Performance fee används oftast i Hedgefonder.94  

Det internationella begreppet för totalkostnader i en fond är TER medan TKA är den svenska 
varianten av dessa totalkostnader, skillnaden mellan dem är hur de mäter kostnaderna. TER 
räknar inte med courtage, alltså mäklaravgiften vid aktiehandel. TKA räknar med courtaget, 
vilket gör att TKA i vissa fall kan bli missvisande eftersom inte alla använder 
courtagemetoden utan lägger mäklaravgiften i köp och säljpriset. Numera ska TER finnas i 
fondinformationen även om det gäller en svensk fond.9596 

3.11 Förvaltningsmetoder 
Det finns två olika metoder vid förvaltning av finansiella tillgångar. Diskretionär förvaltning 
kan beskrivas som ett helhetskoncept där kunden ger en form av fullmakt till förvaltaren som 
då kan göra genomföra enskilda affärer utan krav på godkännande. Den konsultativa 
förvaltningen å andra sidan inriktar sig på att kunden skall godkänna varje enskild affär. 97   

3.12 Kommunikation 
Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet ”communicare”, vilket betyder att 
något ska bli gemensamt. Kommunikation kan förklaras som ett sätt för människor att möta 
sig själva och andra människor. 98 Vidare kan kommunikation sägas inbegripa en sändare som 
tänker ut och sänder ett budskap och en mottagare som förstår och tolkar budskapet utförligt. 
Sedan skickar mottagaren en lämplig respons. Enligt Berlo99 är kommunikation en process där 
två eller fler aktörer medverkar och sänder budskap till varandra och observerar hur de 
påverkar varandra vid denna situation. Alltså hur de uppfattar sig själva och situationen och 
därtill även vilket innebörd de lägger in i sina budskap. Berlo anser att kommunikation 
innefattar ett antal olika koncept som information, påverkan, tanke, känsla och bekräftelse.100  
Denna process innehåller ett antal steg som skall genomföras innan budskapet kan anses vara 
levererat. Budskapet som ska meddelas kan i sin del tolkas fel, vilket orsaka att missförstånd 
kan uppstå. Motverkande av missförstånd kan göras genom metakommunikation. 

3.12.1 Metakommunikation 
Metakommunikation eller även kallad relationsbudskap baseras på hur något är tillämnat att 
uppfattas, med andra ord ge ledtråd till vad budskapet inbegriper.101  Metabudskapet är det 
som inte uttalas, alltså något som kan snappas upp genom sammanhanget i olika aspekter. 
Denna typ av kommunikation är väldigt svår att handskas med eftersom det som sägs inte 
kommer tillrätta i själva orden.102 Metakommunikation kompletterar det budskap som vill 
framhävas, den utökar och belyser det som sägs och åstadkoms. Med hjälp av denna 
kommunikation begränsas de möjliga tolkningar som kan ges vid ett specifikt 
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ämnesområde.103  Det en person gör medan orden framförs kan också tolkas på olika sätt, där 
tonfall, gester och mimik kan utrycka hur allvarlig en person beaktar budskapet. När det 
uppstår en stor skillnad mellan vad sägs och vad som känns inför det som sägs, resulterar det i 
att budskapet skapar förvirring hos mottagaren.104    

Det bästa sättet att handskas med metakommunikation är genom att diskutera vad som 
verkligen menas med orden, vilket resulterar till att parterna förstår varandra bättre och kan 
vidareutveckla budskapet.105 Exempelvis gällande fondrådgivning kan det gälla de olika 
fondtyperna. För att kunna förklara detta för en kund krävs en diskussion runt begreppet. 
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 4. PRAKTISK METOD 
Överskriften ”Praktisk Metod” kan omformuleras till att kapitlet behandlar metoderna för det 
praktiska genomförandet av studien. Med detta menas vidare hur studien gått till väga för att 
samla in primärdata, hur respondenterna valts ut samt ge en överblick över hur intervjuerna 
gick till vid intervjutillfällena. Avslutningsvis kommer kritik att ges gentemot primärkällornas 
insamling samt bearbetningen av densamma. 

4.1 Forskningsstrategi 
Vid en kvantitativ metod anses en enkätundersökning vara vanligast. Denna typ av 
undersökning används vid större och bredare undersökningar, där det är viktigt att samla in 
stora mängder data. Resultaten av en sådan undersöknings metod är väldigt exakta, eftersom 
frågorna som ställs i enkäterna för det mesta har avgränsade svarsalternativ. Den största 
fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att den stora mängden data som 
samlas in oftast resulterar i generaliserbara svar. Nackdelen med denna typ av 
undersökningsmetod är att informationen som samlas in inte ger någon djupare uppfattning 
för det problem som undersöks.106     
 
Då ett problem ska undersökas mer på djupet kan en kvalitativ metod vara fördelaktig. 
Undersökningarna som bygger på kvalitativ forskning använder olika former av intervjuer. 
Användning av intervjuer gör det lättare att ställa mer detaljerade frågor till respondenterna 
samt möjligheten att ställa följdfrågor. Denna metod ger även intervjuaren möjligheten att 
bättre tyda respondenterna och få en djupare förståelse för hur de ser på problemet som 
studeras.107  
 
Denna studie baseras på den kvalitativa metoden för att samla in de empiriska data som ska 
användas för att analysera och förstå problemet. Datainsamlingen kommer att innehålla 
intervjuer från tre storbanker och ett privat företag.  Genom att utföra djupintervjuer kan mer 
detaljerade svar erhållas och djupare förklaring till frågan som driver studien: ”vilka 
strategier fondrådgivarna använder för att hjälpa privatpersoner med sina val av fonder?”. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
När målet är att försöka analysera problemet ur en fondrådgivares perspektiv behövs en 
inblick i fondrådgivarens arbetsmetoder och förhållningssätt. En kvantitativ studie hade mest 
troligt kunna fastställa om något mätbart stämde eller inte. Syftet här är som sagt att förstå hur 
arbetsförloppen går till och få en bild av tankarna kring dem. Således blir en kvalitativ studie 
optimal för att nå syftet. 108 

I en kvalitativ intervju får respondenten formulera och presentera med möjlighet att 
sammankoppla deras verklighet med vår. För att dessa verkligheter ska kunna jämföras på 
rimlig nivå krävs att de olika respondenterna talar inom samma ramar. Ramarna får dock inte 
vara så pass hårt spända att deras underliggande värderingar inte kommer fram, dels 
företagets eller individens. Då blir en semistrukturerad intervju det optimala just för att den 
innehåller ramar men lämnar tillräckligt med utrymme för underliggande värderingar att 
förhoppningsvis kunna avläsas. Alternativet ostrukturerad intervju hade blivit mycket 
intressant att lyssna på men inte lika lätt att analysera och jämföra mellan intervjuerna. 109 
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4.3 Val av respondenter 
När potentiella respondenter skulle tillfrågas för en möjlig intervju gjordes ett urval som 
närmast kan beskrivas som snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en kedjereaktion 
uppstår i urvalsprocessen där samtal leder till nya samtal, som slutligen leder fram till en 
lämplig respondent. I undersökningen behövdes respondenter dels från storbankerna men 
dessa torde ha liknande arbetsmetoder, vilket medförde ett behov av att bredda genom att 
tillfråga mindre aktörer på marknaden.  
 
Först genomfördes en form av kategorisering av vilka respondenter som skulle behövas för att 
skapa en heltäckande bild. Från början var tanken att de fyra storbankerna Swedbank, Nordea, 
SEB och Handelsbanken skulle vara med, tillsammans med två mindre aktörer. Här blev 
storbankerna givna men Nordea blev svåra att föra en dialog med vilket medförde att de 
valdes bort. Att sedan försöka ringa in mindre aktörer som kunde passa in i undersökningen 
blev en utmaning. Genom vår handledare Owe R Hedströms kontaktnät, kunde en mindre 
aktör hittas; Patrik Johansson från Independent Investment Group.  
 
Nu fanns tre av fyra storbanker representerade samt en mindre aktör. Detta var inte optimalt 
men det var en spridning som förhoppningsvis skulle kunna ge en analyserbar inblick i 
fondrådgivningen. 
 
Kriterierna för själva aktörerna, stora som små, var att de skulle arbeta med fondrådgivning 
för privatpersoner. Sedan om privatpersonerna investerade stora eller små summor räknades 
inte med. Detta eftersom det primära var fondrådgivning, oberoende av storleken på 
investeringskapitalet. 

4.4 Intervjumallens uppbyggnad 
Som tidigare konstaterats i datainsamlingsmetoden bygger denna studie på en 
semistrukturerad intervjumetod, vilket medför att man kan formulerar frågorna relativt öppet 
men samtidigt lämna yta för egna avstick på områden som dyker upp under intervjun. På 
grund av tanken att inte styra respondenternas svar fullt ut men ändå täcka övergripande 
områden, skapades en intervjumall som kartlade om teorivalen kan kopplas till verkligheten.   

Denna mall var ett verktyg för att styra intervjun i rätt riktning. Respondenterna tog i förväg 
del av informationen som ingick i mallen. Utifrån att respondenterna inte visste vilka teorier 
studien utgick från gav det en bra grund för tolkningen av deras svar mot den teori studien 
bygger på.  

En diskussion kan föras kring fördelar och nackdelar med antalet intervjuare när dessa 
intervjuer genomfördes med två intervjuare. Det blev ett givet val på grund av att båda inte 
genomfört några större mängder intervjuer tidigare och kan därför komplettera varandra. Vid 
en semistrukturerad intervju är uppföljningsfrågor viktiga där två intervjuare har större 
möjlighet att täcka större områden än en intervjuare, synergieffekt helt enkelt. Vidare kan två 
intervjuare tolkas som en nackdel i form av maktövertag gentemot en ensam respondent. Men 
detta upplevdes inte eftersom attityden var nyfikenhet (att förstå hur de arbetar), inte att 
förhöra dem om deras respektive metoder. 110 
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4.5 Intervjuernas genomförande och access 
För att hitta respondenterna praktiskt genomfördes ett snöbollsurval, som tidigare nämnts. Ett 
samtal startade i normalfallet med en presentation och sedan en kort beskrivning av syftet 
med arbetet. Sedan följde en diskussion, om detta passade med den potentielle respondentens 
arbete och slutligen om det fanns möjlighet att genomföra en intervju på 30-60 minuter för att 
få en bild av arbetet på ett djupare plan. För att de skulle kunna förbereda sig för intervjun 
samt skapa bra flyt i frågorna skickades intervjumallen i förväg till samtliga respondenter. 
Under samtalet tillfrågades även respondenterna om det fanns möjlighet att använda en 
bandspelare för att kunna analysera intervjuerna på ett effektivare sätt samt öka 
trovärdigheten. Detta gick samtliga respondenter med på.  

En bandspelare under intervjuer har fördelar och nackdelar.111 Klara fördelarna blir 
tillgänglighet av information på grund av transkribering i efterhand, förbättrat ”minne” tack 
vare möjligheten att kunna gå tillbaka till transkriberingen vid oklarheter. Slutligen finns en 
klar fördel i att kunna upprepa svar ordagrant under arbetets gång. Alla dessa fördelar bygger 
helt enkelt på begreppet trovärdighet. Nackdelar å andra sidan blir att det är tidskrävande att 
transkribera samt att det kräver bra fungerande utrustning. En annan nackdel blir att en 
bandspelare kan hämma respondenten i sina svar och göra att denne går in i en mer officiell 
roll med mindre flexibilitet att våga gå utanför ramarna i sina svar. Speciellt i vårt fall när en 
semistrukturerad intervju användes.  
 
Alla fyra intervjuer genomfördes onsdagen den 14 februari 2007. Respondenterna talade som 
ett ansikte utåt för sina företag och var därför väldigt positiv till arbetsmetoder och strategier 
De respondenter som hade längre erfarenhet gav ett tryggare intryck och kunde lättare tala 
utanför de officiella riktlinjerna. Samma gällde om respondenten hade högre position, då 
kunde denne lättare berätta om sina plus och minus på arbetsmetoderna/strategierna. 
Sammantaget var det fyra givande intervjuer som gav bra inblick i företagens arbete med 
fondrådgivning. 

4.6 Access  
Konceptet access handlar om att få en bild av hur bra tillgänglighet till informationen blev. 
Denna access skapas till mångt och mycket genom förtroende. Respondenterna påverkas av 
platsen som intervjun genomförs på, vilken attityd intervjuarna har samt hur informationen 
ska användas.112  113 

Placering för samtliga intervjuer var på respondenternas respektive kontor, vilket medför att 
de förhoppningsvis kände sig bekväma. Attityden hos respondenterna var positiv eftersom 
intervjuarna var studenter som kunde bli potentiella arbetstagare, samt att syftet byggde på en 
nyfikenhet till hur processen fungerade. Som studenter representerade vi inte någon 
konkurrent eller liknande utan stod objektivt utanför branschen.  

En nackdel kan vara att samtliga var medvetna om att övriga företag som intervjuades skulle 
få tillgång till den information de lämnade ut. Detta skapade kanske en inställning att inte 
vilja lämna ut för mycket information. Bandspelaren kan vara en annan punkt som kan skapa 
bristande access, eftersom den kan ha gett en känsla av att måsta tänka sig för på vad de säger. 
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Nedan följer en sammanställning av tidsmässig intervjuinformation 

Företag Respondenter Antal år i företaget 
inom 
fondbranschen 

 Intervju tid  Datum 

Swedbank Johan Grebner Ca 1 år 45 min 14/1-07 

SEB Lars Albertsson Ca 20 år 70 min 14/1-07 

Handelsbanken Anders Sundström Ca 12 år 40 min 14/1-07 

Independent  
Investment Group 

Patrik Johansson 
 

Ca 10 år 50 min 14/1-07 

           

 (Tabell 4.1)114 

4.6.1 Intervju med Swedbank 
Klockan tio gick vi in på Swedbank för att möta upp med Johan Grebner för den första 
intervjun. Han mötte oss inne i lobbyn och verkade avslappnad och var mycket trevlig. Johan 
var ung och vi kände direkt att vi var ganska lika på grund av likhet i ålder. Vi gick 
tillsammans mot ett rum som var bokat för mötet någon våning upp. Det var en arbetskollega 
som sysslade med diskretionär förvaltning som hade lånat ut rummet för mötet. När vi blivit 
serverade kaffe, satte vi oss ned i anvisade fåtöljer för att ordna med inspelningsutrustningen. 

När mötet började var Johan entusiastisk till att berätta om sitt jobb och verksamheten. Men 
det fanns en viss osäkerhet i rösten på grund av bristande erfarenhet. Vi berättade om vår 
studie och vår bakgrund. Intervjun blev givande och resulterade i bra underlag dels för studien 
men också för hur nästa intervju kunde förbättras vid genomförandet. 

Access 

Under mötets gång när Johan Grebner berättade om Swedbanks verksamhet var attityden 
väldigt officiell. Det var en genomgång av hur de bemötte kunderna och deras arbetsmetod, 
viss frispråkighet fanns men det låg mycket mellan raderna. Eftersom han verkade vilja vara 
lojal mot sin arbetsgivare sa han inte mycket kritik rakt ut vilket är förståeligt. Accessen 
bedöms vara medel, det fanns ett visst förtroende oss emellan eftersom vi som intervjuade var 
genuint intresserade av att förstå verksamheten. 

4.6.2 Intervju med SEB 
Intervjun med SEB genomfördes förmiddagen den 14 januari 2007 på SEB:s kontor beläget i 
Umeå centrum. Vi var framme vid kontoret en kvart innan intervjun skulle ske för att gå 
igenom intervjufrågorna och vad man kan tänka sig fråga som vi inte fick ut från den första 
intervjun. Vi fick vänta ute i lobbyn tills respondenten Lars Albertsson kom och hämtade oss. 
Medan han visade oss till hans kontor frågande han ifall vi skulle vilja ha något att dricka 
under intervjun, vilket båda tackade ja till.  

När intervjun inleddes berättade vi kort om oss själva och vad vår studie handlade om, 
därefter så startade vi intervjun med att fråga lite bakgrund om respondenten. Eftersom vi 
hade bokat intervjun och skickat intervjufrågorna på förhand, gjorde detta att respondenten 
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ägnade sin fulla uppmärksamhet åt oss. Lars Albertsson var väl förberedd på intervjun och 
kunde utan problem svara på frågorna löpande utan större inverkan från oss. 

Efter intervjuns avslutande och bandspelaren stngts av, satt vi kvar och småpratade en stund 
där respondenten Lars Albertsson försökte värva oss till att bli kunder hos SEB. Vi fick 
information ifall vi valde att byta bank vilket gav ett lojalt intryck gentemot dennes 
arbetsgivare. 

Access 

Accessen på denna intervju anses vara medel till hög eftersom den var ganska officiell, där vi 
fick de mesta av informationen i form ut av text. Sedan drev respondenten ut lite från 
frågeområdet vilket medförde att det blev viss information som inte var till stor nytta. 
Respondenten var dock villig och tillräckligt kunnig att svarade på följdfrågor som dök upp. 

4.6.3 Intervju med Independent Investment Group 
Den tredje intervjun kände vi båda skulle kunna bli intressant eftersom detta företag 
representerade en annan sida av fondrådgivningen. Independent Investment Group sysslade 
till skillnad från storbankernas respondenter, med diskretionär förvaltning. 

När vi anlände till kontoret fick vi vänta en stund i receptionen och fick där kaffe och kaka. 
Bra bemötande från kvinnan i receptionen som ordnade detta. När Patrik Johansson kom in 
till receptionen verkade han stressad men bemötte oss artigt och med respekt. Han ledde oss 
till sitt kontor där vi småpratade och ordna med inspelningsutrustningen. Attityden var positiv 
och direkt intervjun började märkte vi hur Patrik Johansson blev entusiastisk när han berättade 
om sig själv och verksamheten.  

Efter intervjun hade Patrik bråttom iväg till nästa punkt på agendan, men var ändå artig när 
han lämnade. 

Access 

Patrik Johansson hade stor del i grundandet av detta företag och pratade mycket om vilka 
visioner och vilken affärsidé de hade. Accessen var god, på grund av att respondenten hade en 
stark position i företaget som inte skulle äventyras även om han var frispråkig. Sedan att vi 
hade en personlig kontakt tack vare vår handledare gjorde att ett underförstått förtroende 
fanns, vilket också gjorde att Patrik Johansson kanske kände sig tryggare under intervjun. 
Nästa aspekt var att även han hade läst på Handelshögskolan i Umeå som oss, vilket ökade 
förtroendet. 

4.6.4 Intervju med Handelsbanken 
Sista intervjun var hos Handelsbanken där vi mötte Anders Sundström i receptionen. Han var 
involverad till viss del i studentverksamhet gentemot universitetet och hade en positiv attityd 
mot oss. Eftersom vi redan gjort tre intervjuer tidigare under dagen visste vi väl hur intervjun 
skulle genomföras och vilka punkter som var viktigast att trycka på. Anders var väl förberedd 
och svarade med en officiell ton på våra frågor. Han var duktig pedagogiskt sett och visade på 
god rutin. 

Efter intervjun fick vi numret till deras personalansvarige för att kunna höra av oss angående 
sommarjobb eller extrajobb. Respondenten såg detta som ett tillfälle att möta studenter och 
visa upp Handelsbanken för potentiella framtida arbetstagare. Detta gav ett bra intryck och 
gjorde att vi kände oss välkomna nu och i framtiden. 
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Access 

Accessen låg på en medelnivå gällande denna intervju. Anders Sundström berättade väl hur 
de arbetade och vilka strategier de använde. Han använde olika papper och foldrar som 
förtydligade resonemanget. När vi fråga följdfrågor som låg närmare strategierna svarade han 
ärligt och gav ett seriöst intryck. Anders hade lång erfarenhet och kändes trygg i sin roll, en 
givande intervju. 

4.7 Kritik av primärkälla 
Den största bristen gällande studien är bortfallet av intervjuinspelningen med Johan Grebner 
på Swedbank. På grund av bristande erfarenhet och dålig rutin spelades denna intervju över 
och transkriberingen kunde då inte genomföras. Enda återstående informationen efter 
intervjun blev en sammanfattning av inspelningen samt egna minnena från intervjutillfället. 
Detta gjorde att denna intervju inte blev en trovärdig primärkälla. Trots detta bakslag fanns tre 
intervjuer transkriberade vilket gjorde att bakslaget kunde överbryggas, eftersom 
respondenterna från Handelsbanken och SEB hade liknande struktur på rådgivningen. En 
mindre brist vid inspelningen av intervjuerna var att bandsidbytena skedde automatiskt och 
vissa meningar av intervjuerna då föll bort vid transkriberingen. När denna transkribering 
genomfördes framkom det att alla frågor inte fick heltäckande svar från samtliga 
respondenter. Detta kan förklaras med bristande erfarenhet där kontrollen kunde varit bättre 
på svaren av frågorna innan intervjun avslutades. Dock gällde detta ungefär tre sekunder per 
sidbyte, resulterande i att detta minimala bortfall gjorde knappt märkbara effekter på 
transkriberingen. 

Vidare finns ett bortfall gällande att en av storbankerna (Nordea) inte är representerad som 
primärkälla. När ett möte för intervju skulle ordnas med Nordea blev responsen inte lika 
välkomnande som responsen varit från övriga tillfrågade. Efter utdragna försök och mycket 
slussande mellan olika anställda på Nordea, sjönk motivationen och vi tyckte då att det var 
bättre att försöka klara oss på de tillfrågade som gav bättre bemötande.  

Ett bortfall finns för intervjufråga 7, där skatteaspekten valts bort eftersom skatteklimatet är 
densamma oberoende av rådgivningen. Detta gör att den tidigare associeringen mellan skatter 
och rådgivning uteslutits, men i Bilaga 2 finns originalet för intervjumallen för att visa den 
mall som användes vid intervjuerna. 

Slutligen gällande bortfall kan något nämnas angående införande av fler privata företag för att 
bredda studien. Att inte fler privata företag involverades i studien styrks av att Umeås utbud 
av denna tjänst fanns men att ytterligare respondenter skulle göra arbetet för omfattande och 
tidskrävande. Att det geografiska urvalet hölls lokalt inom Umeå föll sig naturligt eftersom 
utbudet trots allt var tillräckligt inom Umeå för att kunna genomföra en tillfredställande 
studie. Om fler privata mindre aktörer skulle inkluderats i studien, hade effekten blivit att 
analyserbarheten ökat då samband lättare kunnat upptäckas. 

När önskan framfördes angående vilken typ av tjänst den potentiella respondenten skulle ha, 
löste respektive företag detta efter bästa förmåga. Resultatet blev något varierande i fråga om 
erfarenhet och faktiskt arbetsuppgifter hos respondenterna. För att genomföra en heltäckande 
studie hade det varit fördelaktigt om erfarenheterna och arbetsuppgifterna hade varit 
homogena över hela respondentgruppen. Analysen hade då blivit lättare att hantera och 
sammanbinda. Men nackdelen hade då blivit att det inte funnit någon vertikal bredd hos 
respondenterna. I slutändan fanns allt från en relativt nyanställd fondrådgivare till en erfaren 
VD. 
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Intervjuerna genomfördes i samma typ av miljö. På respektive arbetsplats, i ett kontor med 
stängd dörr och lugn miljö. En medvetenhet finns gällande intervjuernas miljö, att om de 
genomförts i en annan miljö, samt att det fått vara anonyma, hade det kunna ge 
respondenterna en mer objektiv position där de hade haft möjlighet att kritiskt se på sitt arbete 
och strategierna som används. En annan effekt av miljövalet var att respondenternas 
exponering samt att de fick frågorna i förväg, gjorde att de var förberedda på frågorna och då 
kunde forma svaren tillfredställande för dem och företaget. Detta behöver inte vara något de 
faktiskt gjort, eller något negativt, men det är värt att belysa. 

4.8 Bearbetning av intervjumaterial 
När bandinspelningarna skulle börja bearbetas blev transkribering ett naturligt val, vilket är ett 
enkelt sätt att föra över tal till skrivspråk.115 Fördelarna med transkribering är ökad 
trovärdigheten samt analysen av materialet. Informationen som transkriberas kan även 
användas av andra personer vid andra tillfällen som sekundärkälla. Nackdelar kan vara att det 
är tidskrävande samt att stämning och attityd inte framkommer. Stämning och attityd har dock 
framkommit i access delen.116 

Om en sammanfattning skapas för att förenkla överblicken av intervjun kan en 
respondentvalidering vara ett bra verktyg för att öka trovärdigheten. I vårt fall gjordes ingen 
sammanfattning, således gjordes heller ingen respondentvalidering.117 Att inte göra någon 
sammanfattning var ett aktivt val som gjordes för att öka trovärdigheten. 
Originaltranskriberingarna användes genomgående som grund för den empiriska 
framställningen. 

                                                           
115 Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder.2005. s. 312 
116 Ibid. s. 310-311 
117 Ibid. s. 259 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
För att underlätta läsningen har empiri och analys kopplats ihop till en sammansatt del. Här 
har redovisning av respondenternas svar och analysen av dessa gjorts med koppling mot den 
vetenskapliga teorin. Anledningen till denna fusion av kapitlen kan beskrivas som ett sätt att 
förtydliga differenserna mellan företagens arbetssätt. Eftersom samma frågor ställdes till 
samtliga respondenter förenklas analysens genomslagskraft, om analysen följer efter den 
empiriska framställningen av varje enskild fråga. Slutligen kan något nämnas om de teoretiska 
byggstenarna Kunskap, Resurser och Kommunikation. Genom analyserna kommer dessa att 
vara markerade med fet stil för att förtydliga vilken byggsten som behandlas. 

5.1 Bakgrundsinformation 
För att det ska bli lättare för läsaren att skapa en helhetsbild över respondenternas 
bakgrundinformation har faktarutor använts (Tabell 5.1 och 5.2). Dessa beskriver översiktligt 
respondenterna i fråga om erfarenhet, utbildningsbakgrund samt grad av licensiering. I dessa 
faktarutor syns det om respondenterna har den kompetens som krävs för att kunna ge fullgoda 
svar på de ställda frågorna. Gällande Swedseclicensiering och certifiering kan skillnaden 
beskrivas enligt: 

Certifiering det är ju något som kom till när den här rådgivningslagen kom till. Så då var det 
ett krav att alla som ger placeringsrådgivning måste vara certifierade. […] Kvalificerad 
placeringsrådgivare, aktiemäklare eller den typen. Då måste du ta den här högre licensen. 
(Swedsec).118 

Bilaga 3 visar bakgrunden på de fyra företagen som vi har valt att intervjua för detta specifika 
arbete. Denna bilaga syftar till att ge läsaren en grundläggande översikt över 
organisationernas storlek, geografiska omfång samt historia. För att enkelt kunna förstå 
skillnaden mellan certifiering och licensiering kan detta förklaras på följande sätt: En 
licensiering inom fondrådgivning innebär en Swedsec licens, en generaliserad utbildning som 
ger samma formella kunskapsnivå för alla som tar licensieringen oavsett arbetsgivare och 
yrke. En certifiering är en utbildning som ges intern på arbetsplatser för att ge en 
grundläggande förståelse för rådgivningen. Denna varierar mellan olika arbetsgivare eftersom 
arbetsgivaren genomför den, efter interna behov. 

 

 

                                                           
118 Sundström, Anders. Handelsbanken 
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      (Tabell 5.1)119 
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 Tabell 5.1. Baghdo & Schörling, 2007. 
120

 Tabell 5.2. Baghdo & Schörling, 2007. 

Företag Respondenter Antal år i företaget 
inom fondbranschen 

SWEDSEC licens Certifiering 

Swedbank Johan Grebner Ca 1 år Nej Ja 

SEB Lars Albertsson Ca 20 år Ja Nej 

Handelsbanken Anders Sundström Ca 12 år Ja Nej 

Independent  
Investment Group 

Patrik Johansson 
 

Ca 10 år Ja Nej 

Respondent Bakgrund 

Johan Grebner Studerade servicemanagement programmet på Umeå 
universitet. Arbetade 1 år på Trygghansa som 
skadereglerare, sedan arbetade 4 år på AstraZeneca 
som läkemedelskonsulent och 1 år som fondrådgivare 
hos Swebank. 
 

Lars Albertsson Gymnasieutbildning med ekonomi som inriktning. 
Har även läst juridikkurser, arbetet på SEB som 
kassör och fått internutbildning för att i slutänden bli 
finansiell rådgivare.   

Anders Sundström Gymnasieutbildning, arbetade i Handelsbanken sedan, 
fick internutbildning. Arbetat 12 år som 
placeringsrådgivare, aktiemäklare och 
förmögenhetsrådgivning. 
 

Patrik Johansson Har en ekonomeksamen från Umeå universitet. 
Bedrev egen verksamhet i konsultform under 3 år. 
Sedan ekonomisk rådgivare under 2 år. Specialiserad 
inom fonder 3 år och affärsutveckling 1 år, VD för 
IIG 2004 och chef för kapitalförvaltning 2005.     
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5.2 Vad omfattar er rådgivningstjänst och vilka riktar den sig till? 
Av denna fråga kan en skillnad i ingången på rådgivningen skönjas mellan bankerna och 
privatföretaget Independent Investment Group. Bankernas förhållningssätt liknar varandra där 
de har en finansiell rådgivning som täcker hela kundens ekonomi. Här finns förutom 
fondrådgivning även private banking, valutahandel, aktie- och optionsmäkleri, diskretionär 
förvaltning och försäkringsrådgivning. Independent Investment Group har inriktat sig på 
fondportföljer som sträcker sig till 
både privat personer, företag och i 
viss mån institut. Storbankerna har 
med andra ord en helhetslösning 
där man tittar på hela ekonomin 
medan Independent Investment 
Group fokuserar på diskretionär 
förvaltning av fondportföljer.  

 
 
                                      (Figur 5.1)121 

Gällande dessa skillnader mellan finansiell rådgivning och fondrådgivning finns Figur 5.1 
ovan, som beskriver hur fondrådgivningen endast blir en del av den totala finansiella 
rådgivningen. Vilka dessa aktörer sedan riktar sig till kan delas upp i två delar. 
kundtyper/kapitalstorlek samt geografisk spridning.   
   

5.2.1 Kundtyper/Kapitalstorlek 
Företagen som ingick i studien tog emot alla typer av kunder; privatpersoner, företag och 
institut av olika slag. Men för att få rådgivning av storbankerna krävdes det att man var kund 
hos dem. För att definieras som kund behöver du minst ha ett konto hos banken i fråga. 
Independent Investment Group har ingen annan affärslösning än fondrådgivning, där kravet är 
att du uppnår miniminivån av kapital för att få tillgång till deras rådgivningstjänst. Detta 
koncept av miniminivå för kapital införs i syfte att göra den diskretionära förvaltningen 
lönsam för båda parter. Om investerat kapital är för litet innebär det att kostnaden för att 
upprätthålla den diskretionära förvaltningen blir större än det investerade kapitalet. Alltså är 
inte diskretionär förvaltning ekonomiskt försvarbart i det fallet.  

5.2.2 Geografisk spridning 
Eftersom storbankerna har kontor över hela landet breddas potentiella kundkretsen över landet 
på ett annat sätt än ett mindre privat fondrådgivningsföretag. En kund som behöver 
rådgivning har då större möjligheter att få detta genom en av storbankerna geografiskt sett, än 
ett privat alternativ med mindre geografisk bredd. Detta gör att ur ett geografiskt perspektiv 
får bankerna en fördel. 

Analys 
För att bankerna ska kunna skapa en tillfredställande rådgivning till sin stora sammanlagda 
kundstock krävs mallar som skapar dels en individuell rådgivning för hela kundens ekonomi 
men även effektiv placering på de områden som krävs. Detta löser de genom att använda 
avdelningar som ger riktlinjer på vilka fonder som är lämpliga i olika situationer.  
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 Figur 5.1. Baghdo & Schörling, 2007. 

Finansiell Rådgivning 

Fondrådgivning 
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Nackdelen kan då vara som Lars Albertsson själv uttryckte det: 

”[…] 150-200 (kunder), det är mitt ansvar att kontakta regelbundet under året.”122  

När en fond som någon av dessa kunder har investerat i går ned, är det svårt att då hinna se 
detta och ringa till denna/dessa kunder. Den konsultativa rådgivningen får då problem att 
upprätthålla detaljstyrning.123 Detta bygger på att det fysiskt är omöjligt att upprätthålla 
kommunikation med samtliga kunder när något sker på detaljnivå, om kundstocken för varje 
rådgivare ligger på denna nivå. 124 Patrik Johansson uttryckte det på följande sätt:   

”Sedan går det tre år, och just den kunden fick man inte tag på då eller då eller då, eller så 
vara han bortrest, eller upptagen i telefon.”125 

När det sedan gäller Independent Investment Group:s diskretionära förvaltning krävs som 
tidigare nämnts en miniminivå på kapital för att det ska bli ekonomiskt försvarbart att placera 
hos dem. Detta gör att småspararen som inte har detta kapital, inte får möjlighet att komma åt 
den diskretionära förvaltningen. Vidare behöver vissa människor mer stöd än bara med 
placering av kapital, alltså i form av finansiell rådgivning och inte bara fondrådgivning.126 
Detta gör att fondrådgivningen som Independent Investment Group tillhandahåller inte räcker 
till för alla kundtyper utan passar en kapitalstark kund bäst. 

Detta sett utifrån resurser kan tolkas som flexibilitet på lösningarna. För en bank blir 
rådgivningen lättast om kunden har hela sin ekonomi hos dem, medan detta kanske inte alltid 
är bäst för kunden. Om en kund har hela sin ekonomi hos en bank och sedan inser att 
rådgivningen gällande fonder är bristfällig, kan kunden inte utan besvär flytta lån, placeringar 
och lön till en ny bank för att på så sätt få en mer tillfredställande rådgivning. Då kan en 
lösning vara att dela upp ekonomin och lägga varje del på den mest tillfredställande 
placeringen. Lön och lån på den bank som erbjuder bäst ränta och placeringar på den bank 
som har bäst service och avkastning. Men då kan kunden känna att det blir svårt att hålla koll 
på helheten. Om kunden måste jämka sina lösningar till en bank och därigenom använda de 
placeringslösningar den banken använder kan frågan ställas om den optimala portföljen 
verkligen skapas för kunden. 

Slutligen kan kunskapsbehoven mellan konsultativ finansiell rådgivning samt diskretionär 
fondrådgivning diskuteras.127 För en rådgivare som ska hjälpa en kund med konsultativ 
rådgivning för hela kundens ekonomi krävs kunskap, inte bara angående fonder utan även 
andra finansiella verktyg. Detta medför att om rådgivaren själv inte har rätt kompetens 
behöver rådgivaren kommunicera med övriga delar av organisationen samt kanske utbildas 
för att uppnå rätt kunskapsnivå.128 Om detta inte uppnås kan rådgivningen inte bli optimal. 
Bankerna har stora organisationer och avdelningar som kanske har kunskapen för vissa 
områden placerat på en annan del av landet. Att då ringa upp aktuella avdelningen och hitta 
någon som kan förklara blir inte lika enkel lösning som om kompetensen suttit i samma 
byggnad. I storbankerna är organisationerna stora och kommunikationslösningarna blir då 
avancerade för att kunna upprätthålla kommunikationsflödet av kunskap.  

                                                           
122 Albertsson, Lars. SEB 
123 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 225 
124 Nilsson. Kommunikation. 2007. s. 11-12 
125 Johansson, Patrik, Independent Investment Group. 
126 Svensson. Råd till rådgivare. 2004. s. 15-16  
127 Oxenstierna. Placeringsrådgivning. 2006. s. 225 
128 Nilsson. Kommunikation. 2007. s. 11-12 
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För Independent Investment Group som har en mindre organisation, kan de få en fördel 
eftersom kunskapen mest troligt sitter under samma tak. 

5. 3 Har ni fått ökat ansvar över era kunders ekonomi? Om så är fallet, hur har i 
så fall rådgivningen förändrats? 
Samtliga respondenter svarade att den stora förändringen som skett är den lag som trädde i 
kraft 2004 i form av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Den samlade åsikten är 
att dokumentationen ökat framför allt. Men lagens införande har även medfört ökade 
kompetenskrav hos de anställda tack vare Swedsec licensen. Vidare även det faktum att all 
rådgivning dokumenteras medför att om en rådgivning ger tvivelaktiga råd kan detta bevisas. 
För att konkret visa på gränsen för råd, kan Lars Albertsson citeras: 

”För att ge individuellt anpassade råd, då måste du ha licens. Sen kan du komma in till 
banken, till våran kundtjänst och säga det att ”jag har tänkt placera lite pengar i en fond, vad 
kan du rekommendera?”. Då kan den personen som jobbar i kundtjänsten säga att ”SEB 
förordar till exempel världenfonden.” Det är alltså ett generellt råd från SEB. Men säger 
kunden däremot att ”jag har tänkt placera pengar i emerging markets eller ryssland, tror ni 
att det skulle vara något?”. Där har man passerat gränsen. Då kommer man inte att få något 
råd. Inte något råd av just den personen. Utan då bokar man in på en såna här rådgivning 
med någon som är licensierad”.129 

Lars Albertsson delar alltså in råd i olika nivåer. Med ökad detaljering i rådgivningen ökar 
kraven på licensiering.  

Analys 
Vad som är viktigt gentemot kunderna är att upprätthålla ett förtroende. Lagen om finansiell 
rådgivning till konsumenter har skapat formaliakrav och licensieringskrav som styrker detta 
förtroende.130 Dock kan en försiktighet uppstå från rådgivarens sida där rådgivaren inte vill att 
kunden ska bli missnöjd med rådgivningen, trots att risk är något som krävs för att uppnå 
kundens krav. Exempelvis kanske en kund ligger på en högre verklig risknivå än vad kunden 
faktiskt hamnar på i sin portfölj. När det är frågan om konsultativ rådgivning ligger alltid 
beslutsfattandet hos kunden, vilket betyder att kunden måste ta initiativ till att se över sina 
placeringar. Sedan grunden till beslutsfattandet är till stor del rådgivningen, vilket lagen 
reglerar till att hålla en tillfredställande kompetensnivå. Independent Investment Group:s 
koncept ligger längre från gråzonen mot lagens yttre ramar eftersom besluten alltid fattas av 
Independent Investment Group:s portföljförvaltare diskretionärt. Dock kan vi inte uttala oss 
om den diskretionära förvaltningen som bankerna tillhandahåller, vilket hade skapat en bättre 
helhet av denna analys.  

5.4 Berätta kortfattat hur en rådgivning går till, vad som tas upp? 

5.4.1 Handelsbanken 
”Varje lösning för varje kund skall vara unik”.131 

Handelsbankens intervju med kunden bygger på något de benämner Placeringskoncept. Den 
formalia som ligger till grund för rådgivningstillfället kallas för Placeringsrådgivning. Detta 
förverkligas genom ett datorsystem där en sammanställning görs av kundens: 

 

                                                           
129 Albertsson, Lars. SEB 
130 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
131 Sundström, Anders. Handelsbanken 
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• Tillgångar  
• Skulder 
• Inkomster 
• Utgifter 
• Var kunden befinner sig i livet 
• Framtidsplaner 
• Ändamål 
 

Sammanställningen av dessa faktorer leder till en kategorisering av kunden i en av tre 
risknivåer: låg-, medel- eller hög risk. Dessa risknivåer samt tidshorisont på placeringen ger 
sedan förslag på hur kundens kapital skall fördelas mellan räntemarknaden, aktiemarknaden i 
Sverige samt aktiemarknaden utomlands. Uppföljning av denna placeringsrådgivning sträcker 
sig från en vecka till ett år. Ansvaret för att genomföra denna uppföljning ligger helt hos 
kunden. 

5.4.2 SEB 
”En privatrådgivare jobbar lite bredare och är inte lika fokuserad på placeringar”.132 

För kunderna som kommer på rådgivning hos SEB gör banken en uppdelning mellan 
kapitalrådgivning och privatrådgivning. För att tydliggöra skillnaden är privatrådgivningen 
mer av ett helhetskoncept för hela kundens ekonomi, medan kapitalrådgivningen gäller större 
belopp och fokuserar på avkastningen för detta belopp. 

Den formalia som SEB använder kallar de Intervjuunderlag. Där skapas en sammanställning 
av kundens nuvarande: 

• Finansiell situation  
• Erfarenhet av placeringar 
• Attityd till risk/avkastning 
• Placeringshorisont 

 

Intervjuunderlaget resulterar i en risknivå i form av en Finansiell rapport. Denna risknivå är 
någonstans på en femgradig skala som skapats av en avdelning inom SEB, nämligen 
Investment Strategy. Denna avdelnings inverkan kommer behandlas senare. 
Uppföljningskraven ligger på minst en gång per år, men är givetvis justerat efter kundens 
önskemål.  

5.4.3 Swedbank 
Swedbank bygger rådgivningstillfället på något de benämner Riskprofil. Även detta är en 
datorbaserad intervjumall vilken sammanställer kundens behov, bakgrund till behovet samt 
nuvarande situation. Detta kan jämföras med metoderna som SEB och Handelsbanken 
använder. I nästa steg går rådgivningen in på detaljnivå och gör något som Johan Grebner 
kallar inventering. Ordet inventering förklarar pedagogiskt hur kundens ekonomi ”inventeras” 
för att på så sätt få en helhetbild. Den färdiga Riskprofilen ger incitament till en ekonomisk 
strategi för kunden där lämpliga lösningar föreslås. 

 

                                                           
132 Albertsson, Lars. SEB 
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5.4.4 Independent Investment Group 

”Man har en viss riskprofil men man är ytterst påverkad av hur marknadsrörelsen har varit 
senaste tiden.”133 

Independent Investment Group:s rådgivning bygger på något som de kallar sunt förnuft 
modellen samt en tvåstegsanalys. Sunt förnuft modellen handlar om att man lyssnar på 
kunden tills man förstår kundens behov och önskemål. Tvåstegsanalysen fungerar på följande 
sätt: 

Steg 1 

• Bakgrundsinformation 
• Situationsanalys 
• Behov och önskemål 

Steg 2 

• Punkt A till punkt B (Punkt A är där kunden befinner sig just nu och punkt B är dit 
kunden vill komma) 

• Risk/avkastningsförhållande 
• Riskprofil 

 
Steg 1 kan tolkas som hårddata medan Steg 2 kan förklaras som var kunden vill komma. 
Riskprofilen som skapas placeras in i Independent Investment Group:s tiogradiga skala över 
riskbenägenhet. Avslutningsvis väljs en av Independent Investment Group:s färdiga sex 
portföljer utifrån denna riskprofil. Eftersom förvaltningen sker diskretionärt sker 
uppföljningen i form av e-post eller brev där förvaltaren informerar om eventuella 
förändringar i den aktuella portföljen, kunden ändrar då ingenting själv i portföljen. 

 Analys 
Utifrån intervjuerna på dessa fyra företag kan en röd tråd urskiljas gällande tillvägagångssättet 
på en rådgivning gentemot en privat kund, nämligen att rådgivningen görs i tre steg enligt 
Figur 5.2. 

                     (Figur 5.2)134 

Först kartläggs relevant information om kundens bakgrund till behovet av rådgivning. Sedan 
genomförs det Johan Grebner benämner som ”inventering”, alltså en sammanställning av 
kundens finansiella situation. Slutligen diskuteras vad kunden vill åstadkomma, mer konkret 
kundens mål. 

Sedan finns resursmässiga skillnader mellan företagen, för hur detta/dessa mål ska uppnås. 
Alla fyra företag placerar kunden på en risknivå men skalan på denna risknivå varierar. Varje 
företag arbetar på sitt sätt och har ett eget system på riskskalan.135 Handelsbanken hade en 
skala på tre vilket var lägst och Independent Investment Group hade en tiogradig skala vilket 
var högst enligt Tabell 5.3. Varför Independent Investment Group har så många steg på sin 
skala beror mest troligt på att de har sex färdiga portföljer till sina kunder medan bankerna 

                                                           
133 Johansson, Patrik, Independent Investment Group 
134

 Figur 5.2. Baghdo & Schörling, 2007. 
135 Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå-[Cited 2006-11-16] s. 5-6 

     Bakgrund             Mål        Situation 
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skräddarsyr portföljen och endast använder risknivån som stöd i procentuell 
fondtypsfördelning. 

         (Tabell 5.3)136 

Bankernas uppföljningsstrategi baseras på kundansvar, där kunden själv väljer hur ofta 
uppföljningsmötena ska ske. Bankerna ringer alltså inte och jagar kunderna för att boka ett 
möte. Detta beror på att bankerna har stor kundstock vilket resulterar i att om bankerna själva 
skulle hålla koll på varje kunds portfölj och säga till om den går dåligt skulle detta inte vara 
tidsmässigt försvarbart. Kommunikationen med den enskilde kunden blir då svår att 
upprätthålla.  

Independent Investment Group löser detta genom att ha färdiga portföljer som de förvaltar 
och informerar då kunden om Independent Investment Group gör någon förändring i aktuella 
portföljen.137 

� Ökat kommunikationsbehov från kunden 

Kunsultativ rådgivning                                    Diskretionär förvaltning 

Ansvarsförskjutning mot förvaltaren �  
     
     (Figur 5.3)138 

I och med att placeringskapitalet ökar hos kunden finns möjlighet att flytta sig längre åt höger 
på skalan i Figur 5.3. Från ett kundansvar där kunden själv måste styra över sin uppföljning 
och omplacering till ett förvaltaransvar där förvaltaren ansvarar för uppföljningen och 
omplacering. Detta beror på att kostnaderna för förvaltning ökar med förskjutning åt höger 
och det blir inte ekonomiskt försvarbart att ta hjälp av diskretionär förvaltning av för små 
summor.139 

I och med att konsultativ rådgivning lägger ansvaret på kunden gör detta att även 
kunskapsnivån hos kunden påverkas. Även om kunskapen hos rådgivaren är hög är det 
kunden som fattar besluten. Detta gör att kunden trots att förtroende finns måste sätta sig in i 
ämnet på ett annat sätt än diskretionär förvaltning. Diskretionära lösningen gör att den som 
har störst kunskap tar det största ansvaret, vilket kan tyckas logiskt. I verkligheten blir dock 
problemet att småsparare inte kan lägga över ansvaret till den som har högst kunskap eftersom 
diskretionär förvaltning kräver högre kostnad vilket diskuterades tidigare.   
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 Tabell 5.3. Baghdo & Schörling, 2007. 
137 Nilsson. Kommunikation. 2007. s. 11-12 
138

 Figur 5.3. Baghdo & Schörling, 2007. 
139 Oxenstierna.  Placeringsrådgivning. 2006. s. 225 

Företag Risk-nivå 

Swedbank 1-5 

SEB 1-5 

Handelsbanken 1-3 

Independent  
Investment Group 

1-10 



 41

Vad som är intressant är den diskretionära lösningens 
kommunikativa konsekvenser. En kontinuerlig kommunikation 
behöver inte hållas, utan kommunikationen tar ett steg ned, till 
information enligt Figur 5.4. Detta sparar tid och resurser för 
företaget som då inte behöver upprätthålla dialoger för att 
tillfredställa kundens kommunikationsbehov.     
      
                               (Figur 5.4)140                 

5.5 Vad har ni för metoder för att skapa en bra rådgivning för kunden? 

5.5.1 Risker/Avkastning 
Metoden som alla fyra respondenter berättade om var en utgångspunkt i konceptet risk. På 
olika sätt försökte de ta reda på hur kunden förhåller sig till risker i allmänhet. Risken hör tätt 
samman med avkastningen som kunden förväntar sig. Vågar du ta höga risker har du också 
möjlighet till större avkastningar (eller förluster). För att sedan underlätta skapandet av 
portföljen har alla fyra företag skapat ett riskklassificeringssystem. Detta är uppdelat i nivåer, 
nivåer som speglar den risk och avkastning som kunden förväntar sig. Dock poängterade 
flerparten av respondenterna att denna risknivå inte beskriver allt om skapandet av portföljen, 
utan tidshorisonten var i hög grad avgörande. Är du en lågrisktagare men ska spara på tio års 
sikt får du en annan portfölj än en lågrisktagare på ett års sikt. Detta grundar sig på tanken att 
en längre tidshorisont ger utrymme för större svängningar på marknaden. I det första fallet 
kan då exempelvis en större andel aktiefonder vara befogat. Eftersom aktiefonder har högre 
risk generellt än en räntefond gör detta att en längre tidshorisont ger incitament till att 
verkligen kunna ta del av den förväntade avkastningen på en aktiefond. Baserat på detta får de 
ut en diversifiering i den kommande portföljen. 

Vad portföljen i slutändan består av skiljer sig mellan bankerna och Independent Investment 
Group. Independent Investment Group har färdiga portföljer bestående av olika 
kombinationer av fonder för att spegla en viss risknivå. Independent Investment Group som 
arbetar med sex fondportföljer i olika riskklasser.  

”Dom här är allt från aggressiva till försiktiga, och allt där emellan.”141 

Dessa modellportföljer innehåller allt ifrån fem till tio fonder, bankerna å andra sidan arbetar 
med individuella portföljer som speglar de individuella behoven. De individuella portföljerna 
innehåller bland annat fonder, men kan även innehålla enskilda aktier och obligationer. 
Utöver portföljen arbetar även bankerna med en balans inom hela kundens ekonomi, gällande 
konton och övriga tillgångar.  
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Analys 

Denna tolkning som rådgivaren gör när 
kunden ska klassificeras in i företagets 
riskskala kan beskrivas som 
kommunikation, närmare bestämt 
metakommunikativ förmåga.142 En 
kund kan inte på egen hand säga att 
den passar in på ett visst ställe i 
riskskalan, utan detta blir en avvägning 
som skapas i samförstånd mellan kund 
och rådgivare. Fondtyperna rådgivaren 
jobbar med måste appliceras enligt 
behoven och tidshorisonten kunden i fråga      (Figur 5.5)143 

har.144 Metakommunikativ förmåga gör här att kunden förstår på ett enkelt sätt vad som krävs 
finansiellt för att nå de mål kunden och rådgivaren enats om att sträva efter och därmed kan 
förklara på ett lämpligt sätt så kunden förstår. Figur 5.5 visar hur kommunikationen sker om 
kund och rådgivare har kommunikationssvårigheter och matchningen mellan positivistiska 
beräkningar och hermaneutiska lösningar misslyckas. De talar ”förbi” varandra vilket skapar 
missförstånd och resultatet blir en missnöjd kund. Vad detta medför är att förtroendet som 
kunden har gentemot rådgivaren och företaget som helhet kan ta skada. 
                     

5.5.2 Avgifter 

Avgifter 

Enligt Lars Albertsson på SEB tas avgifterna ut för den:  

”aktiva rådgivningen, i form av en depåavgift eller förvaltningsavgift.”145  

Vad dessa avgifter avser samt i vilket steg de tas ut visas i Figur 5.6. Rådgivning samt 
fondkonto hos SEB är gratis, vilket gör att inte själva rådgivningstjänsten med tillhörande 
konto belastas med avgift. Detta tydliggörs i vänstra modellen i Figur 5.6. För att förstå detta 
är det viktigt att hålla isär avgifter som gäller själva rådgivningen och avgifter som gäller 
fonderna kunden investerar i. Avgiften i SEB:s fall återfinns ett steg bakåt i modellen, i själva 
fonderna. Avgiften dras årligen från totala fondförmögenheten. Denna avgift är en procentsats 
som varierar mellan de olika fonderna. Dock tillkommer en avgift vid handel med externa 
fonder, alltså fonder som inte SEB äger. Att rådgivning samt fondkonto inte kostar något syns 
tydligt i Bilaga 5. 

Anders Sundström på Handelsbanken nämnde inte vilka avgifter de tog ut, medan 
informationen på deras hemsida säger att även de har förvaltningsavgift. Sedan när en kund 
vill handla med fonder utanför utbudet tar de en extra avgift. Vilken typ av avgift varje 
enskild fond har varierar. De olika avgifterna är insättningsavgift, uttagsavgift samt 
förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften är den avgift som dras från totala 
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fondförmögenheten. Var avgiften tas ut är samma i detta fall samma som SEB, avgiften dras 
från fonden, längst till vänster i Figur 5.6. Själva rådgivningen kostar inte någonting i detta 
fall heller. 

Patrik Johansson på Independent Investment Group berättade att de använder sig av en fast 
kostnad baserad på en procentsats av det totala förvaltningskapitalet. Anledningen till att 
Independent Investment Group använder sig av ett sådant kostnadssystem är den diskretionära 
förvaltningen. Alternativet för Independent Investment Group är det Patrik Johansson 
benämnde som Performance fee, alltså att ta betalt beroende på hur bra portföljen går. Men de 
har valt fast kostnad för att de vill upprätthålla ett förtroende, ta sin avgift och låta kunden få 
sin vinst för sig själv. Avgiften i detta fall tas ut för rådgivningen enligt högra modellen i 
Figur 5.6, inte från fonden. 

Skillnaden här blir då att kunden har en avgift för rådgivningen och en avgift för fonderna i 
den högra modellen. I det fallet är inte producent och rådgivare samma aktör, utan agerar 
oberoende av varandra. I vänstra modellen är producent och rådgivare samma aktör, vilket 
resulterar i att avgiften endast gäller för fonden. 

  

                        146 

 

 

 

 

 

Analys 
Denna fråga lyfte fram en viktig del för analysen, nämligen skillnaderna i avgifternas 
inverkan på rådgivningskvalitén kunden erhåller. Skillnaden mellan konsultativ och 
diskretionär skiljer sig på så sätt att den konsultativa rådgivningen hos bankerna inte har 
någon avgift, förutom depåavgiften för att öppna ett fondkonto hos banken. Annars finns inga 
specifika kostnader för rådgivningen.147 Om utgångspunkten är resurser i Figur 5.6 tar 
diskretionära rådgivningen avgiften direkt från kunden till företaget, sedan drar fonderna 
själva sina årliga förvaltningskostnader av kunden. Bankernas konsultativa lösning tar 
avgiften indirekt från kunden genom fonden. Företaget vid konsultativ rådgivning tar alltså 
inte direkt någon avgift för rådgivningen utan gör detta indirekt genom fonden som 
investeringen skett i.148 Den konsultativa rådgivningen får då incitament till ett 
försäljningsperspektiv. Om fler köper fonden ökar inkomsterna för fonden, således ökar då 
inkomsterna indirekt till bankerna. Fondens kursutveckling har i detta fall mindre betydelse 
eftersom avgifterna utgår från insättningsavgift, uttagsavgift samt avgift på total 
fondförmögenhet beroende på aktuell fondavgiftslösning. Dessa avgifter dras oberoende av 
fondens kursutveckling.149 
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 Dock minskar intäkterna om fonden minskar i värde. Om lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter ställs i sitt rätta perspektiv blir bilden klar.150 Lagen skapades för att katalysera 
rådgivningen till att ge bättre råd, men fortfarande utan kontinuerligt perspektiv. Eftersom 
bankerna gjort sin försäljning när kunden investerat i fonden finns inget incitament till 
uppföljning från bankens sida, eftersom affären redan är gjord. Kundens behov matchar inte 
bankens behov, när kunden söker optimalt fondsparande över tiden medan bankerna söker 
investerare till sina fonder. Vidare ger den diskretionära rådgivningen incitament till ökat 
kapital tillbaka till kunden, eftersom ett ökat kapital för kunden ger ökade intäkter för 
rådgivaren. Detta baseras på deras avgiftsmodell som är procentuellt på kundens kapital. För 
performance fee gäller inte samma förutsättningar, utan denna analys kommer att baseras på 
den fasta kostnadsmodellen.151 Om banken enligt samma modell skulle börja ta betalt för 
tjänsten de tillhandahåller, i deras fall i form av rådgivning samt fondkonto, skulle detta 
innebära oetisk försäljning. Detta eftersom banken då tar ut avgifter i båda stegen enligt Figur 
5.6. De tar först en avgift för att ge kunden råd om att köpa deras fond, som de sedan tar en 
avgift för att investera i enkelt uttryckt. 

Vad som nu uppenbarat sig är det finansinspektionen och morningstars krönikör refererar till 
som intressekonflikten genom att producent och rådgivare har för starka kopplingar.152153 Om 
banken äger fonden samt tillhandahåller rådgivningen, blir inte rådgivningen oberoende, utan 
får en karaktär av att ge råd i producentens intresse.154 Det går in säga att rådgivaren arbetar 
helt i producentens intresse, dock finns incitament till att sambandet mellan producent och 
rådgivare kan påverka utgången av rådgivningen. Nackdelen med den oberoende 
rådgivningen å andra sidan blir att kunden får betala en avgift för fonderna samt en avgift till 
rådgivaren, medan den konsultativa banklösningen blir att kunden endast betalar avgifter till 
fonderna de investerar i. 

5.5.3 Fondtyper 
Denna delfråga besvarades ur olika aspekter av respondenterna. Men bilden de sammantaget 
bygger upp blir intressant. SEB:s Lars Albertsson berättade om hur deras förslag över den 
diversifierade portföljen till kunden skapas genom hela organisationsprocessen. Diversifierad 
portfölj gällande viktfördelning mellan olika fondtyper.  

”[…](Intervjun med kunden) resulterar i en risknivå. […] kanske 70/30 fördelning mellan 
aktieplaceringar och räntebärande papper. Det här kan lika gärna vara 30/70, för den som är 
mer försiktig”.155  

Denna fördelning berättar Lars Albertsson bygger på tre steg i deras organisation enligt Figur 
5.7. Första avdelning som de kallar Enskilda Securities är det s.k. analyshuset. Dessa gör stora 
mängder analyser på aktier som säljs till nationella och internationella aktörer samt analyser 
för intern vidareförädling. Investment Strategy är nästa steg, vars uppgift är att paketera 
analyserna från Enskilda Securities och bygga portföljer till den diskretionära förvaltningens 
kunder. Tredje steget blir då fondrådgivaren som använder informationen från Investment 
Strategy för att skapa konsultativa portföljer till kunden. 
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                       156 

Handelsbankens representant Anders Sundström gick inte in på den organisationsmässiga 
processen utan fokuserade mer på metoden av viktning enligt portföljvalsteorin, val av 
fondtyper och tidshorisont. Genom hela intervjun fanns en medvetenhet om tidshorisontens 
tydliga inverkan på lämpliga metoder för att nå kundens mål.  

”[…] ska dina pengar stå i tjugo år framöver, ja då kan du ju i alla fall historiskt sett säga att 
aktiemarknaden varit den bästa att ha. Jamen ska du använda pengarna inom ett år, jamen då 
kanske en räntefond där du inte tar någon risk alls är det bästa”.157  

Under intervjun delades dock informationsblad ut angående organisationsstrukturen där tre 
stegsprocessen även här finns representerad (se Bilaga 6). Dock är inte rådgivningen lika 
tydligt uppdelad i diskretionär och konsultativ utan det är kapitalet som avgör om du hamnar i 
kundtyp 1 eller 2 enligt Figur 5.8. Anders Sundström position i denna organisationsstruktur 
hamnar under steg 2. 

     158   

                                   
                                                           
156

 Figur 5.7. Baghdo & Schörling, 2007. 
157

 Sundström, Anders. Handelsbanken. 
158

 Figur 5.8. Baghdo & Schörling, 2007. 

STEG 1 

STEG 2 

STEG 3 

Enskilda Securities 
”Analyshuset” 

Investment Strategy 

  Fondrådgivning 
  Kund 

Diskretionär 
Portfölj 

Konsultativ 

Portfölj 

  Kund 

(Figur 5.7) 

(Figur 5.8) 

STEG 3 

STEG 1 

STEG 2 

 Centrala huvudkontoret 
”Analysportföljer” 

 Regional huvudkontoret 
”Affärsansvarig förvaltare”  

              Kontoren 
”Kundansvarig Banken” 

  Kundtyp 1 

  Kundtyp 2 



 46

 

Slutligen berättar Patrik Johansson om strukturen i deras företag och metoden som därtill 
följer.  

”Vi har ju byggt en databas med fondhistorik. Det innebär att om kunden har x typ av 
portfölj, så kan vi se vad han sitter idag på för befintlig risk och vad han sitter i för förväntad 
avkastningssituation i framtiden. Ofta vet inte kunden riktigt exakt vilken risk och 
avkastningsrelation han sitter i idag”.159  

Patrik Johansson nämner senare under intervjun att de har en Fondutvärderingsavdening. 
Denna avdelning kan sägas vara analysavdelningen, sedan går informationen direkt vidare till 
rådgivaren som talar med kunden när val ska göras angående modellportfölj.  

 

Analys                                                          160                       
Ur denna beskrivning av processen från analys till kundbeslut är den tydligaste skillnaden att 
Independent Investment Group endast arbetar i två steg. Detta måste ses ur perspektivet att 
Independent Investment Group arbetar främst med diskretionär förvaltning. En jämförelse 
mellan Figur 5.7,5.8 och 5.9 visar då ett samband där de tre stegen ger samma 
kunskapsmässiga omvandling till kunden. Analysdel är steg 1, sedan i steg 2 förädling och 
steg 3 rådgivning. Detta betyder att de metoder organisationerna använder för att välja 
fondtyper har en gemensam struktur.161 Skillnaden blir dock för den diskretionära som går 
direkt från steg 2 till kunden. Kommunikationsmässigt blir då tolkningsprocessen längre 
innan den når en konsultativ kund eftersom transportsträckan blir i tre steg jämfört med 
diskretionära kundens två steg. När kommunikationen sker i tre steg borde denna ha större 
möjlighet att förvridas och feltolkas.162 Värt att nämna är dock att även bankerna har denna 
diskretionära lösning, vilket ger dem tvåstegslösningen likvärdig till Independent Investment 
Group. 

5.6 Hur har metoden förändrats sedan ansvarsökningen? 
Under det empiriska arbetet med frågorna visade det sig att denna fråga blev utförligt 
besvarad under avsnitt ”5.3 Har ni fått ökat ansvar över Era kunder ekonomi? Om så är fallet, 
hur har i så fall rådgivningen förändrats?”. Svaret på hur metoderna förändrats sedan 
ansvarsökningen var att lagen om finansiell rådgivning till konsumenter gjort störst inverkan. 
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5.7 Hur utvecklas den kontinuerliga fondkunskapen? 
Alla företag använde nedanstående verktyg i olika grad för att utveckla den kontinuerliga 
fondkunskapen: 

• Möten 
• Telefonkonferenser 
• Seminarium 
• Internutbildning 
• Egna hemsidor (internet) 
• Tidningar och magasin 
• Learning by doing 
 

Dessa verktyg gör att rådgivarna alltid är uppdaterad på marknaden och kan på så sätt ge en 
fullständig och aktuell rådgivning. Men för att rådgivaren ska kunna tillgodogöra sig all 
information krävs kunskap inom ämnesområdet. Tidigare kunde du börja arbeta på bank med 
en gymnasial ekonomutbildning och sedan internutbilda sig. Nu krävs nästan uteslutande en 
akademisk ekonomutbildning för att få en anställning. Detta gör att kunskapsnivån kan ligga 
högre nu när anställningar genomförs. Detta kan bidra till att internutbildningen för 
rådgivarna kan inledas på en högre nivå. Nämnvärt är även den kunskap som swedseclicensen 
ger. Här handlar det inte om kontinuerlig utveckling av kunskapen utan om att flytta upp 
kunskapnivån till en högre nivå. 

Analys 
Enligt Figur 5.10 kan en linje mellan analytiker och kund tydligt urskiljas. Fondrådgivarens 
roll blir då att medla mellan dessa för att kunna tolka och omvandla dessa gruppers 
information. För att detta ska ske optimalt krävs kunskap inom båda områdena. På den 
analytiska delen återfinns de positivistiska beräkningar och metoder enligt Figur 2.1. Alltså 
vilken verktygslåda som finns tillgänglig i form av portföljvalsteori och strategier i hur en 
lämplig portfölj byggs upp.163 Vidare behövs kunskap i vilka olika verktyg som kan användas 
från denna verktygslåda. Här återfinns fondtyper som exempelvis aktiefonder och 
räntefonder164, men även rena aktier och optioner kan vara verktyg som passar för vissa 
kunder. Ju mer kunskap fondrådgivare har om denna verktygslåda med tillhörande verktyg, 
desto bättre borde rådgivningen bli i slutändan. En liknelse kan göras till läraryrket, närmare 
bestämt en lärare i fysik. För att en lärare ska kunna lägga undervisningen på en lämplig nivå 
för studenterna eller eleverna, krävs kunskap inom fysik. En lärare som då har djup kunskap 
inom fysik kan då lättare tolka sin kunskap och öka metakommunikationen.165 
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(Figur 5.10)166 

Dock räcker det inte att rådgivaren har kunskap om verktygslådan, kunskap behövs även 
gällande kunden i modellen ovan. Lämpliga strategier för att analysera kundens situation 
enligt Figur 5.2. Rådgivaren behöver sammanställa kundens behov på ett lämpligt sätt. 
Slutligen ska dessa två världar matchas för att skapa lösningar för kunden med de resurser 
som finns. 

Gällande denna tolkningsprocess kan vidare diskussion föras kring hur kunskapsnivån 
påverkar rådgivarens arbete. Den optimala rådgivaren är den som har en kunskapsnivå som 
sträcker sig hela vägen upp och täcker analytikerns kunskap, samtidigt som den sträcker sig 
hela vägen ned och täcker upp kundens behov och finansiella situation enligt Figur 5.10. I 
detta optimum finns inte något utrymme för tolkningsproblem utan rådgivaren kan fullt ut 
matcha verktygen mot kundens behov. Detta kan förklaras som kunskapsmässig fulländning. 
Eftersom detta blir en teoretisk fulländning, blir realiteten endast en strävan mot denna 
fulländning 

5.8 Vilka olika fondtyper arbetar ni med? 
De tre bankerna förespråkar främst sina egna fonder, men lämnar utrymme för att ta in 
externa fonder mot en tilläggsavgift. Varje bank har egna fondbolag som konstruerar och 
förvaltar fonder. Där finns generellt alla fondtyper representerade med möjlighet till 
diversifiering mot olika marknadsrisker och branschrisker. Bankernas representanter var eniga 
om att flexibilitet fanns för att välja fonder utanför bankens egna utbud men såg detta var 
inget de förslog utan ordnade detta om kunden ville det. Sedan hade de även vissa samarbeten 
med andra fondbolag utanför banken för att täcka upp områden de själva inte hade.  

”Om vi gör ett bra jobb och jobbar med din rådgivning, så hoppas vi att du väljer 
Handelsbankens fonder”.167  

Independent Investment Group har inget eget fondbolag utan väljer ut fonder till portföljer 
utifrån de drygt 3500 fonder som finns på marknaden. Perspektivet blir annorlunda mellan 
aktörerna, när bankerna utgår och förespråkar främst sina egna fonder med viss flexibilitet, 
medan Independent Investment Group utgår från marknadens totala fondutbud.  

”Sitter du på en bank till exempel träffar du oftast bankens egna kunder. Dom kan sitt 
fondsortiment, vi kan alla fondsortiment, i princip”.168 
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Analys 

Resurserna som krävs för Independent Investment Group att screena 3500 fonder borde 
logiskt sett vara mer krävande än resurserna som krävs för bankerna att hålla koll på deras 
fondsortiment samt de externa fonder de använder sig av. Det kan då vara lättare för bankerna 
att följa utvecklingen på sina fonder och på så sätt ge en fullvärdig konsultativ rådgivning. 
Nackdelen för konsumenten i detta fall kan då vara att exempelvis en SEB-kund som beslutar 
att ha en viss del av sitt placeringskapital i Asienfonder och rådgivaren då rekommenderar 
SEB:s Asienfond. Kunden kanske då missar den utdelning som fanns i Handelsbankens 
Asienfond, som kanske historiskt sett gått bättre och kan komma att gå bättre i framtiden. 169 
Om en rådgivare har möjlighet att använda 3500 fonder för att diversifiera portföljen mot 
olika risktyper borde detta ger bättre resultat än tjugo olika fonder. Med risktyper menas 
exempelvis marknadsrisk och branschrisk. 170 

I ett större perspektiv kan en tolkning göras där bankernas totala antal fonder resursmässigt 
ligger under Independent Investment Group, men att bankerna tar igen detta på sin finansiella 
rådgivning. De skapar lösningar vilka täcker områden utanför fonder. Kanske kundens behov 
ger incitament till att lägga en del av kapitalet på rena aktier, en viss del optioner eller 
aktieobligationer. Slutsatsen blir att resurserna för de olika aktörerna varierar. 

5.9 Gör ni egna beräkningar eller använder ni er av ”mallar”? 
”[…] vi sitter ju inte och räknar lokalt här i Umeå på vilken risknivå har kunden. Utan det 
här har ju våran strategi och analysgrupp, rent vetenskapligt, tagit fram. Det grundar sig 
alltså på finansiell teori”.171 

Den konsultativa rådgivningen bygger på mallar och färdiga beräkningar. Detta finns 
färdigberäknat i datorn. Enligt Bilaga 4 kan läsaren få en överblick över de risknivåer SEB 
och Handelsbanken använder vid rådgivning. Nu gäller detta finansiell rådgivning vilket 
medför att vissa delar av dessa procentuella uppdelningar kan gälla exempelvis enskilda aktier 
och obligationer. Dock är grundfilosofin densamma, alltså uppdelningen mellan olika 
marknader och finansiella verktyg för att skapa en diversifierad portfölj anpassad efter 
individen. Värt att belysa gällande Bilaga 4 är den tidsaspekt Handelsbanken fördjupar 
riskklassificeringen med. Under intervjun med Anders Sundström återknöts mycket av 
riskklassificeringen till detta tidsperspektiv.  

”Om du låg på låg risk och ska använda pengarna inom två år, jamen då ska du ha dom på 
konto. Är du en lågriskare och vill ha pengarna på sju år, ja då ska du köra mycket på räntor 
och lite på aktier.”172  

Denna tidsaspekt finns hos SEB i form av placeringshorisont men är inte lika tydlig i SEB:s 
risknivåer.  

Rådgivaren använder dessa beräkningar genom datorsystem som alla banker har liknande 
varianter av. Detta betyder att rådgivaren inte sitter och beräknar för hand standardavvikelsen 
exempelvis. Standardavvikelsen som krävs för att kunna förstå hur avkastningen på en fond 
förändras över tiden.173 Independent Investment Group har en annan struktur eftersom de inte 
använder sig av konsultativ rådgivning utan modellportföljer (diskretionärt). Följden blir att 
analysavdelning på Independent Investment Group som förvaltar dessa modellportföljer 
                                                           
169 Nillson. Fondboken. 2004. s. 28-36 
170 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s. 1 
171 Albertsson, Lars. SEB 
172 Sundström, Anders. Handelsbanken 
173 Wilke. Aktie och fond handbok. s. 114-115 
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använder datorsystem som beräknar risker och förväntad avkastning. Rådgivaren vid 
diskretionär förvaltning har som primära uppgift att matcha kundens behov mot en risknivå 
för att sedan hitta en lämplig modellportfölj för kunden att investera i. För att förklara detta 
enligt Figur 5.11 kapas steg två bort, och beräkningarna går direkt till rådgivaren. En 
grundligare förklaring av Figur 5.11 följer nedan. 

Analys 
Det kan fastställas att beräkningarna av risknivåernas uppdelningar i den konsultativa 
rådgivningen inte görs av rådgivarna.174 Detta gäller även de mallar som Bilaga 4 visar, som 
inte heller skapas av rådgivarna. Slutsatsen blir att beräkningarna och mallarna görs på annat 
håll och rådgivarna endast utgår från dessa beräkningar och mallar. Vad rådgivarna i 
realiteten gör är att tillsammans med kunden välja ut vilka fonder portföljen ska innehålla. 
Portföljens procentuella uppdelning mellan olika fondtyper görs av tidigare steg i processen. 
För att förenkla förståelsen skulle Figur 5.11 kunna förklara denna process. Enligt SEB:s Lars 
Albertsson förklaras steg ett och två på följande sätt:  

”Investment Strategy är ju så att säga sekundärbedömmarna, som paketerar de här 
analyserna (från Enskilda Securities), bygger portföljer för till exempel vår diskretionära 
leverans där kunderna lämnar fullmakt. Eller också bygger de en lämplig fondportfölj, för 
den här personen som vill ha en balanserad risknivå. […]”175.  

Detta betyder att i steg ett görs då beräkningarna, steg två vidareförädlar dessa och steg tre 
använder dem gentemot kunden. 
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I slutsatserna finns Figur 6.1 som visar hur dessa beräkningar och mallar påverkar 
rådgivningen. Kunskapen måste omvandlas från strikt positivistisk till hermaneutisk 
tolkningskunskap för att kommunikationen mot kunden ska fungera tillfredsställande. Mer 

                                                           
174 Konsumenternas Bank- & finansieringsbyrå- 
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Faktablad%20Fondsparande%20061116.pdf. [Cited 2006-
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 Figur 5.11. Baghdo & Schörling, 2007. 
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djupgående diskussion om detta där Figur 5.11 kopplas in i ett större sammanhang till Figur 
6.1 återfinns i slutsatserna.177 

Datorsystemens inverkan på rådgivningen är värd att belysa ur ett kunskapsperspektiv. 
Rådgivningen bygger på en mall som ligger färdig i datorerna vid den konsultativa 
rådgivningen. Detta gör att datorn det mesta beräkningsmässiga tänkandet, medan rådgivaren 
kan fokusera på kommunikationen med kunden.178 För att jämföra mot studenter kan en 
liknelse göra mot ingenjörer. När ingenjörsstudenterna börjar sin utbildning kan de inleda 
studierna med samma matematik som de räknade i slutet på den gymnasiala nivån, med 
skillnaden att de arbetar helt utan miniräknare. De ska alltså göra allt för hand och på så sätt 
lära sig förstå hur de matematiska mekanismerna fungerar, samt förstå alla koncept de arbetar 
med på ett djupare plan. När en fondrådgivare använder sig av en dator finns risken att den 
beräkningsmässiga delens frånvarande från rådgivningen gör att rådgivaren inte får helt klart 
för sig de mekanismer denne arbetar dagligen med. Försvar till detta är dock att rådgivningen 
ur ett tidsperspektiv är omöjlig att genomföra inom rimlig tid med beräkningar gjorda för 
hand. Kunskapsperspektivet kvarstår dock, alltså om rådgivaren får den djupgående kunskap 
som optimerar rådgivningen utan att själv arbeta aktivt med de beräkningar som mötet bygger 
på? 
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 Bryman. Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 1997 s. 26-27,29-32 
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 Nilsson. Kommunikation. 2007. s. 11-12 
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6. SLUTSATSER 
För att förstå processen som ligger till grund för mötet mellan rådgivare och kund behövs en 
översikt. En översikt där verklighet, teori och kunskapssyn kopplas samman till en 
beskrivande helhet. Figur 6.1 visar hur teori och kunskapssyn vävs samman med verkligheten 
för att göra processen begriplig där Figurer från tidigare kapitel av arbetet kopplas samman 
till en helhet. 

I Figur 6.1 är analytikerna symboler för den positivistiska kunskapen, där statistiska begrepp 
används för att förstå verkligheten. Enligt kunskapssynen gick processen från positivistiska 
beräkningar till hermaneutisk tolkning av kundens behov enligt Figur 2.1. Denna process 
finns representerad längst till höger i Figur 6.1. Genom denna process, när beräkningarna blir 
matchningar mot kundens behov, sker tolkning från analytikerna till analysförädlingen där 
resurserna kopplas i form av olika fondtyper och portföljlösningar mot kunden för att göra det 
greppbart för kunden. Rådgivarna gör sedan den största tolkningen i sin kommunikativa 
representation av banken gentemot kunden, eftersom rådgivaren ska matcha kundens behov 
mot bankens resurser. Kommunikationen mellan rådgivare och kund kräver 
metakommunikativa egenskaper för att kunna omvandla budskapet från de positivistiska 
beräkningarna till kundens eget ”språk”. Ett konkret exempel på denna omvandling från 
positivistiska beräkningar till kundens verklighet är klassificeringen av kundens risknivå. För 
att lägga kunden på en specifik risknivå krävs subjektiv tolkning av rådgivaren där denne i 
dialog hittar en risknivå för kunden. Nuvarande metoder är exempelvis att titta på vad kunden 
ska använda pengarna till och när. 

 

      179 

För att kunna förstå hur en optimal rådgivningsmässig strategi byggs upp behövs en definition 
på vad detta strategiska optimum är. Detta strategiska optimum kan benämnas som: 

Strategiskt optimum för rådgivaren innebär att maximal förväntad avkastning nås mot 
individuellt lämplig risk för kunden, till den bästa avgiften. 
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För att uppnå detta optimum krävs att de tre teoretiska byggstenarna kunskap, resurser och 
kommunikation används till fullo av rådgivaren. Vad dessa byggstenar består av förtydligas i 
teoridelen med hjälp av Figur 3.1. Slutligen finns ett ramverk för rådgivarens strategi som är 
uppsatt genom Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Detta tydliggörs genom 
Figur 6.2 nedan.  
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Nedan kommer nu byggstenarna högst upp på Figur 6.2 att bearbetas. För att öka 
kunskapsnivån har lagen skapat incitament till Swedseclicensiering för fondrådgivare. Om 
denna licensiering lägger kunskapen på en nivå resulterande i en tillräckligt kompetent 
rådgivning kan denna studie inte dra slutsatser om. Då krävs en djupare studie i 
Swedseclicensen. Vad Swedseclicensen ger för kunskaper formellt gör inte att tillräcklig 
information finns för hur kunskaperna blir i verkligheten. Det som kan sägas är att denna 
licensiering skapar minimikrav på rådgivare kunskapsmässigt, som branschen får positivt 
resultat av. En optimal kunskapsnivå för en rådgivare är när denna förstår detaljerat alla 
mekanismer som ligger bakom den strategi de använder i rådgivningen enligt Figur 5.10. 
Denna optimala kunskapsnivå gör att processen i Figur 6.1 får en minimering på de 
potentiella tolkningsmissförstånd mellan analytiker och rådgivare som bristande kunskap kan 
ge. För att dessa tolkningsmissförstånd ska minimeras krävs inte bara kunskap dock, utan 
även metakommunikativ förmåga. Detta utifrån att kunskapen som når kunden måste 
omtolkas till ett språk som kunden kan förstå. 

Gällande resurser blir datorsystemens inverkan positiv och gällande kunskap blir 
datorsystemens inverkan negativ. Positivt eftersom datorsystemen tidsmässigt effektiviserar 
processen. Nackdelen blir att när rådgivarna för in siffrorna i datorsystemen förstår de kanske 
inte lika detaljerat alla mekanismer som ligger bakom siffrorna jämfört med om de själv 
skulle utföra beräkningarna på detaljnivå. Detta är i realiteten svårt att genomföra eftersom 
det tidsmässigt skulle vara oekonomisk att göra beräkningarna för hand. Kunskapsförlusten är 
ändå tydlig. Vidare gör ramverket i datorsystemen kanske att rådgivarna inte tänker lika lätt 
”outside the box”, utan arbetar efter ett strukturerat system. Den största aspekten av den 
teoretiska byggstenen resurser blir dock fondutbudet. Här skiljer bankerna och Independent 
Investment Group:s rådgivning varandra. Fondutbudet är hos Independent Investment Group 
maximerat till de 3500 fonder marknaden kan erbjuda medan bankerna använder sina egna 
fonder med viss flexibilitet. Detta gör att även om bankerna har optimala strategier i övrigt för 
att skapa bra portföljer, är det inget som säger att de fonder som inkluderats är de optimala. 
Eftersom resurserna hos bankerna är begränsade där deras exempelvis asienfond kanske inte 
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är lika bra som andra asienfonder. Kunden kan välja en extern asienfond men urvalet blir inte 
naturligt att jämföra de olika asienfonderna och ta den optimala. 

Anledningen till varför bankerna begränsar sitt fondutbud är avgiftsaspekten. Strategiskt 
optimum för rådgivaren innebär att maximal förväntad avkastning nås mot individuellt 
lämplig risk för kunden, till den bästa avgiften. Ur ett kortsiktigt perspektiv blir incitamenten 
för att uppnå hela optimivillkoret för bankerna endast avgiftsdelen. Det kan bli en 
intressekonflikt där banken gärna ser att kunden investerar i de fonder som banken 
tillhandahåller. Denna risk ökar när kopplingen mellan producenten av fonder och rådgivaren 
kommer för nära varandra. Om en bank producerar fonder samt tillhandahåller rådgivningen 
för detta kan risken för intressekonflikt öka. Ur ett långsiktigt perspektiv finns incitament till 
att uppnå hela optimivillkoret eftersom kunden då förblir lojal och fortsätter göra affärer med 
banken. För att kunden skall vara lojal krävs att banken tillvaratar kundens intressen och 
skapar maximal förväntad avkastning mot individuellt lämplig risk och inte bara tar ut 
avgiften. Ett kortsiktigt finansiellt incitament behövs för bankerna vilket gör att de 
kontinuerligt har behov av att upprätthålla en optimal portfölj för kunden. En oberoende 
rådgivning kan vara detta incitament som berättiga avgifter i båda leden enligt Figur 5.6, dels 
att du har en avgift för fonden och en avgift för rådgivningen. Detta eftersom råden inte 
riskerar att påverkas av intressekonflikt och försäljningsperspektiv.Något som kompenserar 
denna resursbrist från bankernas sida är att de kan tillhandahålla en finansiell rådgivning 
som sträcker sig utanför fondrådgivningen till kundens hela ekonomi. Med denna utökning av 
fondrådgivningen till finansiell rådgivning ökar kraven på den interna kommunikationen 
eftersom heltäckande lösningar kräver kunskap från olika delar av företaget. Ur denna 
synvinkel blir då även metakommunikationen viktig internt för att få detta informationsflöde 
att fungera.  

Den geografiska spridningen storbankerna har, skapar konkurrensmässiga fördelar eftersom 
de når ut till fler kunder. Nackdelen blir att det skapar brister i den interna vardagliga 
kommunikationen, när deras analytiker befinner sig på en annan geografisk placering än deras 
rådgivningskollegor. Om analytikerna och rådgivarna suttit under samma tak, hade detta varit 
ett sätt att minimera den metakommunikativa brist som uppstår av den geografiska 
spridningen. För att bankerna ska kunna uppnå analytisk kompetens ur ett geografiskt 
perspektiv krävs så mycket resurser att det inte blir ekonomiskt försvarbart. Värt att notera är 
datorsystemens och internets avlastning på denna brist, där dessa ökar 
kommunikationsmöjligheterna. 

Konsultativa rådgivare har fått ökat ansvar över placeringsbesluten genom lagen om finansiell 
rådgivning till konsumenter. Men trots detta ligger det fortfarande det största ansvaret kvar 
hos kunden. Rådgivarens uppgift är i denna situation att kommunicera genom att ge råd, inte 
att fatta besluten åt kunden. Med detta ökade behov av kommunikation krävs även ökad 
metakommunikativ förmåga. Rådgivaren behöver förmågan att tolka budskapen och göra dem 
begripliga för kunden, vilket definieras genom metakommunikation. På grund av detta blir det 
ytterst viktigt att rådgivaren är oberoende, eftersom kunden lägger delar av sin ekonomi i 
rådgivarens händer. Skulle då rådgivaren inte handla utifrån kundens intresse, skulle detta 
kunna medföra att ett mindre positivt resultat. 

Vid en förflyttning mot den diskretionära rådgivningen förskjuts ansvaret mot rådgivaren 
enligt Figur 5.3. Vidare kan kopplingen mellan kommunikation och ansvar förtydligas 
ytterligare från Figur 5.3. Vid konsultativ rådgivning finns kunskapen hos rådgivaren och 
beslutsansvaret hos kunden. Detta gör att kommunikationsbehovet når sitt maximum om 
målet är att skapa ett välgrundat beslutsunderlag för kunden. Diskretionär förvaltning 



 55

minimerar kommunikationsbehovet eftersom kunskapen och makten att fatta beslut befinner 
sig på rådgivarens sida. Processen för den diskretionära rådgivningen är även kortare, 
eftersom det går från analytiker till analysförädlingen, direkt till kunden enligt ”diskretionära 
kanalen” i Figur 6.1. Rådgivningen blir mer informativ och fungerar då på ett annat sätt enligt 
Figur 5.4. 

När kommunikation är av sådan vikt som den konsultativa rådgivningen medför, blir det 
svårt att förstå hur uppföljningsansvaret kan läggas på kunden. Eftersom kunden går till 
rådgivaren för att täcka upp de kunskaper som krävs, behövs kontinuerlig kommunikation 
mellan rådgivare och kund för att upprätthålla en optimal portfölj. Varför 
uppföljningsansvaret har lagts på kunden kan förklaras utifrån avgifterna. På lång sikt finns 
ett incitament av förtroende mellan bank och kund, där banken vill att kunderna ska bli nöjda 
med tjänsterna de levererar. Men ur ett kort perspektiv är det intressanta att kunden investerar 
i bankernas fonder, eftersom där ligger avgifterna. Varken rådgivningstjänsten de levererar 
eller den administrativa delen i form av ett fondkonto är avgiftsbelagda, vilket de inte heller 
kan ha för det skulle bli omoraliskt. Att ta ut avgifter för rådgivning att investera i fonder de 
själva äger. 

Slutligen kan en sammanställning göras med koppling mot problemformuleringen. Den 
bakomliggande processen som skapar strategierna förklaras i Figur 6.1. En process i tre steg 
för konsultativ rådgivning och två steg för diskretionär rådgivning. Här sker en omvandling 
från positivistiska beräkningar till hermaneutiska tolkningar mot kunden. Vidare gällande hur 
dessa strategier optimeras, görs detta genom att optimera de tre teoretiska byggstenarna enligt 
Figur 6.2. Kunskapen måste vara optimerad hos rådgivaren för att denna ska kanalisera 
budskapet mot kunden genom Kommunikation. Resurserna måste vara optimerade genom 
att hela registret av fonder står till förfogande, organisationen fungerar effektivt för att skapa 
portföljer för kunden och aktörerna agerar utan intressekonflikter. Slutligen 
ansvarfördelningen regleras genom val av rådgivningstyp enligt Figur 5.3. Diskretionära 
lösningen tar fullmakt och därmed ansvaret, medan konsultativa lösningen lägger ansvaret på 
kunden, med reservation för dåliga råd som regleras genom lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter.  

Skillnaderna mellan strategierna som används av fondrådgivningsaktörerna ligger alltså i 
valet av konsultativ eller diskretionär rådgivning. Aktörernas diskretionära avgiftssystemet 
som grundas på en fast kostnad på investerat kapital, ger incitament till kontinuerlig 
optimering av fondportföljen på kort och lång sikt. Medan den konsultativa lösningen där 
avgiften tas från fonden skapar incitament på lång sikt till att tillfredställa kunden men brister 
ur ett kort perspektiv där uppföljningen blir lidande. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång uppkom en medvetenhet gällande områden som kan vara intressant att 
forska vidare på. Studier som kan skapa ökad förståelse till rådgivningens uppbyggnad, 
process och bakomliggande mekanismer. 

Här finns Swedseclicensens påverkan på rådgivningen. En studie kan göras på den 
kunskapnivån som uppnås genom licensieringen. Se om licensieringen matchar den 
kunskapsnivån som krävs för en fullgod rådgivning. Även avgifternas inverkan på 
konsultativa rådgivningen ur ett kort perspektiv kan studeras djupare. Hur dessa incitament 
kan utökas för att uppnå hela strategiska optimivillkoret för att på så sätt öka 
kundtillfredställelsen. Vidare skulle forskning på oberoende rådgivning kunna ytterligare 
förklara effekterna av den potentiella intressekonflikten som uppenbarar sig när producenten 
av fonderna och rådgivaren står för nära varandra. 
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I denna studie har tre storbankers konsultativa rådgivning kartlagts tillsammans med en privat 
aktörs diskretionära rådgivning. Studier skulle kunna genomföras där storbankernas 
diskretionära rådgivning jämförs mot privata aktörers diskretionära rådgivning samt 
konsultativa rådgivningen ur samma jämförelseperspektiv. 
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Bilaga 1 

CAPM-modellen 

Under 1960-talet grundlade Markowitz de moderna portföljteorierna som satt grunden för 
CAPM, modellen utvecklades vidare av Sharpe under 1960-talet. För att det ska kunna 
fungera att använda CAPM som teori så måste särskilda antaganden vara uppfyllda.181 182 

CAPM modellen är en prissättningsmodell vilket förklara förbindelsen mellan den förväntade 
avkastningen i relation till dess risk. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Det som kan tolkas av ovanstående formel, är det betavärdet som klarlägger förändringen i 
avkastningen givet en viss marknad och riskfri ränta.  En hävstångseffekt uppkommer då det 
är en positiv marknad där det finns en riskpremie som är större än noll. Då detta sker så 
förstärks effekten av betavärdet och det blir en större avkastning i portföljen. Vid samma 
effekt och negativ riskpremie så kommer den riskfyllda portföljen att gen ett resultat som ger 
större förluster än portföljer med lägre betavärde. 184 185 

 

 

 

Varians 

                                                           
181 Fernandez. The CAPM and value at risk at different time-scales,  International Review of Financial Analysis 
15 (2006) 203– 219. s. 3-4 
182 De ridder. Praktisk finansiell ekonomi. S. 52,54,57,66   
183 Haugen. 2001. s..201 
184 Fernandez, The CAPM and value at risk at different time-scales,  International Review of Financial Analysis 
15 (2006) 203– 219. s. 3-4 
185 De ridder. Praktisk finansiell ekonomi. s. 52,54,57,66   

 

 

 

     Ri=Rf+βi(Rm−Rf) 

Ri = Den förväntade avkastningen 

 

β = Betavärdet, den systematiska risken 
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Varians kan definieras som variation kring det förväntade värdet, med andra ord spridningen 
av risken. Variansen är den kvadrerade avvikelsen från det förväntade värdet i relation till de 
olika utfallen. Variansen betänkas (σ2), eftersom variansen är ett kvadratmått måste denna 
enhet förvandlas för att kunna tolka dess storlek. Detta resulterar till att variansen blir till 
standardavvikelsen (σ).186        
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Standardavvikelse 

Detta är ett mått på hur avkastningen förändrats över tiden. Den kommer till stor användning 
när de gäller att jämföra olika sorter av fonder.188 Mätning av risknivån genom 
standardavvikelsen anses vara ett av de vanligaste sätten. Det som räknas ut är riskmått på hur 
mycket fondkursen förändras under en period i relation till fondens genomsnittliga värde.189 
Nedan medföljer formels som används för att utföra denna beräkning: 
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Beta-värde 

 

                                                           
186 De Ridder, Finansiell ekonomi. 2000. s.60-61   
187 Ibid. s. 40  
188 Wilke. Aktie och fond handbok. s. 114-115 
189 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s.2 
190 Ross. 2002. s. 245  
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Betavärdet visar hur känsliga fonderna är för förändring på markanden där dom är placerade. 
Alltså den mäter den genomsnittliga förändringen gentemot index (Marknaden). När man har 
ett betavärde som är 1 så innebär det att fondens värde uttryckt i procent förändras parallellt 
med index värdet. Men om betavärdet är större än 1 så betyder det att fondens värde förändras 
i högre grad än vad index värdet gör. 191 192 

Formen visar tillvägagången för att få ut betavärdet:  
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Kovarians 

Kovarians kan enkelt översättas i vardagligt tal till ”samvariation”.194 För att kunna skapa en 
strategisk fondportfölj med låg risk krävs kunskap om denna term. Kovariansen visar 
sambandet mellan exempelvis två fonder. Om kovariansen är positiv stiger och sjunker två 
fonder med varandra, medan negativ kovarians menar att sambandet är motsatt. Sjunker den 
ena stiger den andra. Slutligen, om kovariansen är noll innebär det att det inte finns någon 
”samvariation”. För att kunna räkna på kovariansen krävs information om avkastningen för 
respektive fond samt den genomsnittliga avkastningen under mätperioden 

 

 

 195 

 
 
Ovanstående formel gäller om, i detta fall, fonderna är likviktade, alltså att den pengamässiga 
mängden av varje fond är lika. 
 
För att kunna standardisera denna kovarians och se hur positiv eller negativ kovariansen är 
finns korrelationskoefficienten. Detta värde kan ligga mellan -1 och +1. Om det är +1 är 

                                                           
191 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s.2 
192 Wilke. Aktie och fond handbok. 2005. s. 114 
193 Ross. Corporate finance .2002. s. 271 
194 Håkansson. Insikt i finansiell ekonomi. 2002. s.70 
195 De Ridder. Praktiskt finansiell ekonomi. 2005. s. 64. 
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sambandet perfekt positivt och ger ingen som helst riskreducering, är det -1 är det perfekt 
negativt och ger totalt reducerad risk.196 För att kunna räkna ut denna korrelationskoefficient 
krävs information om kovariansen för respektive fond samt deras gemensamma kovarians 
(som presenterats tidigare).197 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk och Osystematisk risk 

Genom att beräkna standardavvikelsen som har varigt under en viss tid så kan den totala 
risken som en aktie har mätas. När man talar om risk, så vill man få fram vilken osäkerhet 
som finns i investeringens kommande avkastning. Då man behandlar standardavvikelsen och 
variansen så kan man föra en koppling till både de systematisk och osystematisk risk. Då man 
behandlar marknadens risk så menar man att man bearbetar den systematiska risken. Det som 
sker inom systematiska risktagandet är bearbetning av tillgångarnas rörelse i förhållande till 
marknaden, det som kan säga är att de är den delen av den totala risken som påverkar ett 
flertal investeringar. Systematiska risken kan på inga villkor diversifieras bort genom att 
berika portföljen med flera aktier.     

Den osystematiska risken även kallad den företagsspecifika risken, kan man säga är den 
kvarstående delen av totala riken. Inom företagsspecifika risken så är det möjligt att 
diversifiera bort genom att utöka portföljen med aktier. Det som man kommer fram till är att 
gör man detta bra och effektivt så kan man till slut uppnå en effektiv portfölj. 198 199     
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 De Ridder. Praktiskt finansiell ekonomi. 2005.s.65 
197

 Ross. Corporate finance .2002. s. 316 
198

 Mike Adams, David Hillier, The effect of captive insurer formation on stock returns: An empirical test from 

the UK, Journal of Banking & Finance 24 (2000) 1787±1807. s. 4-5 

199
 McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Brealey, Meyers - 7ed, 2003. s. 163-168 
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wB = viktfördelning på Fond B 

 = Standardavvikelse för 
Fond A 

 = Standardavvikelse för 
Fond B 

 = Korrelationen mellan 

Fond A och B 



 63

                    

 

Figuren visar ett samband mellan risknivån i värdepappersportfölj och den 
diversifieringseffekt som blir följden när antalet aktier i portföljen ökar.200 

            

Sharpe-kvot 

William Sharpe utformade en metod som visar hur hög avkastning en förvaltare har lyckats 
uppnå i relation till riskerna. Ifall man får ett högt Sharpe-kvotvärde så innebär det att man har 
fått en bra fond- riskjusterad avkastning. Sharpe-kvoten bra att använda då man jämför fonder 
i samma grupp. Alltså fondens Sharpe-kvot kommer att jämföras med konkurrenternas eller 
jämförelseindexets Sharpe-kvot för att bättre kunna bedöma förvaltaren.  Som berättat ovan så 
är detta en metod som visar hur mycket extra avkastning som förvärvas per extra risk, medan 
standardavvikelsen mäter den totala risken. Eftersom Sharp-kvoten innehåller båda enheterna 
risk och avkastning detta betyder den kan även påverkas av båda. En fond kan alltså ha 
samma värde men kan ha uppnåtts på olika sätt.201 202 Formeln nedan visar det matematiska 
sättet att mäta sharp-kvoten: 
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 McGraw-Hill - Principles of Corporate Finance - Brealey, Meyers - 7ed, 2003. s. 168 
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           203 

Riskjusterande avkastningsmått 

Då det talas om riskjusterade avkastningsmått så är fokusen på den potentiella avkastningen i 
relation till investeringens potentiella risk. Det vanligaste sätten att få fram riskjusterade 
avkastningsmått är genom Sharpe-kvot, Informations kvot och Alfa.204   

                                        

 

                                     

   

Förväntad och faktisk avkastning 

 
Förväntad och faktisk avkastning är en distiktion inom finansiell ekonomi i allmänhet men 
portföljteori i synnerhet. Den förväntade avkastningen är alltid positiv och är mer av en 
gissning, medan den faktiska (reella) avkastningen kan vara både positiv eller negativ. Detta 
beror på att den faktiska avkastningen visar på utfallet, alltså vad avkastningen verkligen blev 
i slutändan.205 
 
När förväntad avkastning tas i beaktande för fonder kan det till exempel vara för att räkna på 
den förväntade avkastningen av en fondportfölj. Vad som påverkar detta är ”vikten” på de 
olika fonderna samt den förväntade avkastningen för respektive fond. Förväntad avkastning 
för två fonder följer formeln206: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
203Håkansson .Insikt i finansiell ekonomi. s.72  
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 Fonder och risk- http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf- [Cited 2006-12-04]. s.3 
205

 De Ridder.Praktiskt finansiell ekonomi. 2005. s. 15. 
206

 Olsson. Lär lätt! Finansiering. 2006. s. 55. 
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respektive fond 



 65

Bilaga 2 

INTERVJU 

 

1. Presentation av vår studie 
 

2. Bakgrundsinformation om oss 
 

3. Den intervjuades bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet 
 

4. Vad omfattar Eran rådgivningstjänst och vilka riktar den sig till? 
 

5. Har ni fått ökat ansvar över Era kunders ekonomi? 
Om så är fallet, hur har i så fall rådgivningen förändrats? 
 

6. Berätta kortfattat om hur en rådgivning går till, vad som tas upp? 

7. Vad har ni för metoder för att skapa en bra rådgivning för kunden? 
 

- Risker / Avkastning 
- Avgifter / Skatter 
- Fondtyper / Lagen 

 
(7 b. hur har metoderna förändrats sedan ansvarsökningen? Motivera svaret. ) 
 
8. Hur utvecklas den kontinuerliga fondkunskapen? 

 
9. Vilka olika fondtyper jobbar ni med? Motivera varför. 

 
10. Gör ni egna beräkningar eller använder ni er av ”mallar”? 

 
- Är det centralt rekommendationer ni följer 
- Hur beräknar ni/ Hur används ”mallarna” (Risker/Avkastning) 

 

Slut på frågor 

 
• Genomgång av huvudpunkter från intervjun 

o Avslutande tankar eller frågor 
 



 66

 

Bilaga 3 
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