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Sammanfattning 

Sveriges befolkning blir allt rikare där både nettotillgångar och nettolön ökat markant de 

senaste åren. År 2007 inräknades 17,8 procent av befolkningen i begreppet miljonär, en 

siffra som ökat med 109 procentenheter sedan 1999. I takt med att befolkningens 

köpkraft ökar märks även en ökad efterfrågan på exklusivare finansiella 

rådgivningstjänster, där en årlig tillväxt på 10 procent observerats. Att antalet miljonärer 

ökar samtidigt som dessa även blir allt rikare, har medfört att svenska banker inlett en 

hård satsning på tjänsten Private Banking; ”en skräddarsydd helhet för personer med 

större kapital att placera.”  

Ovanstående koncept är taget ifrån Swedbank AB:s Private Banking-tjänst, där 

kapitalförvaltningen får det största utrymmet. Denna Private Banking-tjänst riktar sig 

emot kunder med ett placeringsbart kapital överstigande två miljoner kronor, detta emot 

en årlig kostnad motsvarande 5 000 kronor. En sådan skräddarsydd tjänst syftar till att 

generera mervärde för kunden jämfört med den ordinära kostnadsfria 

Privatrådgivningstjänsten som erbjuds till bankens samtliga kunder. Denna uppsats 

ämnar definiera detta eventuella mervärde, vilket klargörs i arbetets problemställningar:  

 Hur skiljer sig Swedbanks Private Banking-tjänst ifrån dess 

Privatrådgivningstjänst i termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt 

mervärde samt finansiell avkastning? Hur skiljer sig bankens fokusering ifrån 

kundens efterfrågan baserat på dessa variabler? Vad beror dessa eventuella 

skillnader på? 

 

 Hur ser en modell som förklarar sambandet mellan avkastning och 

kontaktintensitet ut och är en exklusivare rådgivningstjänst så som Private 

Banking-tjänsten nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning baserat på 

dessa variabler? 

Med hjälp av dessa kommer vi fylla de kunskapsluckor som finns och till detta har 

främst använts teorier gällande finansiell planering, privatekonomiska beslut, 

avkastning och riskhantering samt relationsmässiga och rådgivningsrelaterade sådana. 

Därefter samlades data ifrån Privatrådgivningskunder och Private Banking-kunder in 

via en kvantitativ enkätundersökning, medan kvalitativa intervjuer genomfördes med 

Privatrådgivare och Private Banking-rådgivare. Med hjälp av dessa teorier och 

undersökningsmetoder har följande resultat erhållits: 

Private Banking-tjänsten medför ett relationsmässigt och finansiellt mervärde för 

kunden, oavsett storlek på det placeringsbara kapitalet. Med en högre kontaktintensitet, 

en högre kundkännedom, bättre kunskap, finansiella instrument som passar riskprofilen 

samt skräddarsydda lösningar skapar denna tjänst en avkastning som vida överstiger den 

avkastning mer ordinära rådgivningstjänster medför. Vi har här funnit en tydlig 

korrelation mellan kontaktintensitet och finansiell avkastning, samt vissa skillnader 

mellan bankens inriktning och kundens uppfattning. Detta har även medfört skillnader 

mellan det empiriska materialet och befintliga teorier inom området, som banken kan ha 

användning av vid fokus av tjänsterna. Private Banking-tjänsten skapar med andra ord 

ett mervärde, som medför en win-win-situation för banken och dess kunder.  
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1. Inledning  
Detta inledande kapitel avser att introducera läsaren till arbetets bakgrund samt de 
kunskapsluckor som finns att fylla inom området.  Detta kommer resultera i två 
problemställningar samt ett syfte med det ändamål att belysa arbetets ämnesval. Arbetets 
avgränsningar och begränsningar samt en begreppsförklaring avslutar detta inledande kapitel. 

1.1 Ämnesval  

Arbetets uppkomst härstammar i grunden från vårt intresse inom ämnet rådgivning. Då 

båda uppsatsskribenterna är i det sista stadiet av Civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitet såg vi denna uppsats som ett bra tillfälle att fördjupa oss inom detta ämne. 

En av uppsatsskribenterna har dessutom arbetat på ett av Swedbank AB:s kontor vilket 

har medfört, efter en närmare diskussion med kontorschefen på arbetsplatsen, ett 

uppdragsskrivande gentemot detta företag. Efter samtal inom gruppen, samt med 

handledare och personal på Swedbank beslutades slutligen att tyngdpunkten i uppsatsen 

skall belysa och redogöra för huruvida rådgivning skiljer sig mellan privatkunder i 

banken och de som har ett större kapital att placera och därför betalar för en mer 

intensiv och heltäckande rådgivningstjänst. Detta för att dels tillfredsställa vårt intresse 

och dels för att öka förståelsen inom ämnet, men också för att tillgodose Swedbank 

AB:s behov. Vi har utifrån detta ämne fått fria händer att konstruera teoretiska 

kopplingar, enkät- och intervjufrågor samt allt som rör empirisk redovisning, analys och 

slutsatser. Observera att om vi fått information eller förslag från Swedbank kommer 

detta tydligt att framgå i texten, i annat fall är det våra egna ställningstaganden som 

presenteras. Då det i texten står ”vi” menas här endast uppsatsskribenterna utan 

inblandning av uppdragsgivaren. Vidare kommer i fortsättningen begreppen Private 

Banking-rådgivning och ordinär rådgivning att särskiljas, där Private Banking-

rådgivning, (PB), innebär en tjänst för kunder med större volymer att placera. Ordinär 

rådgivning innebär en mer generell form av rådgivning som samtliga kunder i banken 

har tillgång till oavsett placeringsbart kapital. Denna rådgivning kommer av 

överskådliga skäl under resterande delar av arbetet benämnas Privatrådgivning, (PR).  

1.2 Problembakgrund   
I dagens samhälle där konkurrensen bland finansiella aktörer på marknaden ständigt 

växer skapas en medvetenhet om hur viktig effektiviteten i verksamheten är samt att 

hela tiden upprätthålla en hög vinstmarginal för företagen. Förändringar i omvärlden gör 

att banker ständigt måste anpassa organisationen efter rådande klimat. De senaste årens 

förmögenhetsutveckling i Sverige påvisar ett kraftigt stigande mönster gällande både 

den totala nettoförmögenheten samt månadslönen för den genomsnittlige individen. 

Detta kan bland annat förklaras av den historiska pristillväxten för hus och lägenheter 

som skett på den svenska bostadsmarknaden, samt en hög tillväxt på den inhemska 

aktiemarknaden sedan en lång tid tillbaka. Dessutom påverkar även politiska beslut så 

som skatter, pension och regleringar som underlättar för nya företag att etablera sig en 

individs personliga förmögenhet. (Weldon, 1998, s.2; Hedelius, 2007) Utvecklingen av 

nettoförmögenheten i Sverige, det vill säga tillgångar som finns kvar efter att skulder 

dragits bort, illustreras i Figur 1 nedan.  Detta visar på att befolkningen blir allt rikare 

och att konsumtionsmöjligheterna därmed ökar.   
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Denna positiva trend har medfört att majoriteten av de finansiella institutionerna på den 

svenska finansmarknaden skapat en specifik avdelning inom verksamheten benämnd 

Private Banking. Tjänsten har till syfte att erbjuda förmögna kunder ett mervärde i form 

av service och förmånliga erbjudanden i utbyte mot en fast kostnad. De största kunderna 

inom detta PB-segment är förmögna kunder i åldersspannet 50-60 år. (Swedbank, 2011) 

Enligt Swedbank skall kunden besitta ett placeringsbart kapital överstigande två 

miljoner kronor för att kunna klassas som PB-kund. Detta är dock ingen absolut gräns 

utan kundens behov, den individuella livssituationen och individens finansiella aktivitet 

avgör om även mindre förmögna kunder är lämpliga att använda denna tjänst. (P. 

Nordlund, personlig kommunikation, 18 februari, 2011; Swedbank, personlig 

kommunikation, 18 mars, 2011) Ur bankens perspektiv är de mest lönsamma kunderna 

de som har högst aktivitet då courtage och andra avgifter erhålls vid köp och 

försäljningar av finansiella värdepapper. Swedbanks PB-avdelning består av följande 

fem hörnstenar som tillsammans bildar ett helhetskoncepts för att bäst uppfylla kundens 

önskemål och behov (Swedbank 2011): 

 Kapitalförvaltning 

 Internationell service 

 Korttjänster 

 Skatter & Juridik 

 Pension & Försäkringar 

Tyngdpunkten i Swedbanks PB-utbud ligger på kapitalförvaltningen där en hög grad av 

kompetens och ett stort placeringsutbud bildar konceptet ”En skräddarsydd helhet för 

dig som har större volymer att placera”. (Swedbank, 2011) 
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Figur 1. Nettoförmögenhet i Sverige, medelvärde 

Källa: SCB, 2010 

 

Figur 2. Andel miljonärer i Sverige  

Källa: SCB, 2010 
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Som ovan nämnts krävs relativt stora finansiella tillgångar för att få access till denna 

tjänst. I Sverige fanns det år 2007 1 635 759 personer med en nettoförmögenhet, 

tillgångar subtraherat med skulder, på minst en miljon kronor, enligt uppgifter från 

Statistiska Centralbyrån. Detta innebär att cirka 17,8 av den totala befolkningen i 

Sverige, enligt 2007 års siffror, gick under begreppet miljonär, vilket kan jämföras med 

8,8 procent 1999, en ökning med 109 procent under dessa nio år. (Statistiska 

Centralbyrån, 2011) Denna utveckling illustreras i Figur 2 ovan. Samtidigt steg även 

den genomsnittliga månadsinkomsten från 18 790 år 1995 till 27 880 år 2009, det vill 

säga en ökning med 48 procent, omräknat till 2009 års penningvärde (Statistiska 

Centralbyrån, 2011). Detta är ett ytterligare bevis på att Sveriges befolkning blir allt 

rikare, vilket illustreras i Figur 3 nedan. 

 

 

Denna statistiska och penningmässiga utveckling, som illustrerats i Figurerna 1,2 och 3 

ovan, innebär ett stort kundutbud som kontinuerligt växer med köpkraften och samtidigt 

ökar efterfrågan av förmögenhetsförvaltning. År 2007 uppgick det totala beloppet inom 

det så kallade PB-segmentet till cirka 1 000 miljarder kronor med en uppskattad tillväxt 

på tio procent årligen (Hedelius, 2007). Detta är också i paritet med den historiskt sett 

genomsnittliga årliga avkastningen på Stockholmsbörsen (Nyman, 2011, s.4; 

Oxenstierna, 2010, s. 21). 

Vad är det då egentligen PB-kunder betalar för? Grunden inom all privatekonomisk 

teori är att en individs ekonomi skall innehålla väl definierade mål, en budget för att nå 

dessa mål, samt vara flexibel gällande förändringar som kräver omarbetning av 

besluten. Kort sagt måste kunden ha en helhetsblick över privatekonomin både gällande 

långsiktiga investeringsstrategier samt kortsiktig betalningsförmåga vid oväntade 

händelser. (Keown, 2010, s.35-37) Kapitel 4.2 i denna uppsats behandlar denna process 

samt andra faktorer individen måste ta hänsyn till gällande privatekonomin. Om 

individen har svårigheter med denna och är i behov av råd finns finansiella rådgivare att 

tillgå, där rådgivarna istället för individen själv skapar denna helhetsöversikt, vilket 

beskrivs under Rådgivningsprocessen i Kapitel 4.4 i uppsatsens teoretiska kapitel. 

Observera att denna teori gäller rådgivning i allmänhet och ej specifikt PB-rådgivning, 

där denna rådgivning är mer personlig och en bättre ekonomisk helhetsöversikt kan 

skapas vid en djupare kundkännedom.  

Det finns dock ingen dokumenterad studie som påvisar någon skillnad i avkastning 

mellan PB-rådgivning och PR-rådgivning, dock skiljer storleken på placeringarna och 

därmed kan placeraren genom detta öka diversifieringen och minska riskerna, vilket kan 

medföra en högre avkastning. Enligt P. Nordlund, Swedbanks kontorchef i Sollefteå, 
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skiljer sig PR-rådgivning från PB-rådgivning i den utsträckningen att rådgivaren har 

färre kunder och därmed kan ha intensivare kontakt och en större kännedom om 

kundens behov och personliga preferenser (P.Nordlund, personlig kommunikation, 28 

januari, 2011). Därför borde en faktor som kunden betalar för vara den ökade 

personkontakt som tjänsten innebär. Denna personliga kontakt överensstämmer med 

Tillitsteorin där en rådgivares förtroende, tydlighet, kunskap och management sätts i 

fokus och är avgörande för en värdeskapande rådgivning, för att på så vis bilda en 

kundrelation som genererar ett långsiktigt värde för kunden (Fithian & Fithian, 2007).  

Det är dock viktigt för individen att vara varsam då det uppstår en viss konflikt mellan 

kundens och bankens vilja, där rådgivaren och banken gör förtjänster baserat på 

kundens aktivitet i form av avgifter och kostnader. Agentteorin behandlar denna 

konflikt, där kunden anställer en agent att agera i dennes intresse, men där kundens 

önskemål inte alltid genererar den högsta avkastningen för banken och på så sätt skapar 

undermedvetna konflikter vid rådgivningstillfället. (Ogden, Jen & O’Connor, 2003, 

s.72-73) Rådgivare kan i många fall ses som säljare av bankens egna produkter vilket då 

skapar en ineffektiv rådgivning. Om så är fallet bildas missnöjdhet då kunden förutsätter 

att rådgivaren agerar i dennes vinning i alla situationer i enlighet med agentteorin. 

Enligt Zeithaml & Parasuraman (2004, s.5) kan företag genom den så kallade Servqual-

skalan mäta kundnöjdheten gällande skillnaden mellan förväntad och upplevd service, 

för att på så vis finna brister i servicen. Om företaget därefter arbetar aktivt med dessa 

brister kan de på lång sikt skapa en mer lojal och lönsam relation med kunderna. 

(Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.5)  

Är då PB-tjänsten mer lönsam än PR-rådgivning? PB-tjänsten är endast lönsam ur ett 

finansiellt perspektiv om avkastningen på det satsade kapitalet överstiger kostnaden för 

tjänsten. Swedbanks kunder betalar för närvarande 5 000 kronor per år för denna tjänst. 

Ponera att kunden besitter ett investeringsbart kapital på två miljoner kronor, vilket då 

innebär att avkastningen måste uppgå till 0,25 procent för att täcka den årliga avgiften. 

Skillnaden mellan avkastningen och avgiften måste även vara så pass stor att den 

överstiger den avkastning kunden skulle erhållit vid PR-rådgivning, eftersom avgiften är 

pengar som istället kan investeras och generera ränta för kunden under 

investeringsperioden. En avgift på 0,25 procent kanske inte uppfattas som en hög 

kostnad, men ett stort investerat kapital och en lång placeringshorisont gör att ränta-på-

ränta-effekten skapar en hög alternativkostnad för en sådan betaltjänst (Oxenstierna, 

2010, s.18-19; Keown, 2010, s.48). Placerarens förväntade avkastning och 

avkastningskrav för att investera i en viss tillgång är beroende av dennes riskprofil och 

personliga preferenser och kan beräknas genom CAPM-modellen. Denna modell tar 

hänsyn till marknadens riskpremie, tillgångens variation i jämförelse med index samt 

marknadens riskfria ränta. (Larsson, 2008, s.219) 

Enligt Klassisk portföljvalsteori mäts en tillgångsportföljs risk med hjälp av 

standardavvikelsen där en ökad risk även innebär en ökad förväntad avkastning för 

portföljen. På så sätt innebär också en riskaversiv portfölj en lägre förväntad avkastning 

på satsat kapital. Rådgivarens roll är därför att maximera avkastningen för kunden 

utifrån dennes riskprofil och placeringshorisont, så kallad nyttomaximering, med hjälp 

av de olika instrument som finns tillgängliga på de finansiella marknaderna. (Bodie, 

Kane & Marcus, 2009, s.97; Larsson, 2008, s.219-220) Portföljens risk kan också 

minskas med hjälp av diversifiering, vilket innebär en spridning av riskerna över olika 

tillgångar och marknader. Detta uppnås bäst genom investeringar i instrument som ej 

korrelerar med varandra, det vill säga rör sig i olika riktningar och tar ut varandra 
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beroende på rörelsen i index, vilket gör att individen i genomsnitt gör förtjänster i 

paritet med detta index. (Bodie et al., 2009 s.195) Rådgivarens mål är därför att denna 

avkastning skall maximeras för kunden baserat på dennes investerade kapital. Ett större 

placeringsbart kapital från kunden innebär en högre möjlighet till riskspridning, vilket 

innebär en möjlighet att investera i fler riskfyllda produkter med högre potentiell 

avkastning, samtidigt som riskerna sprids över olika tillgångsslag. Ovanstående 

presenteras närmare i Kapitel 4.3 i uppsatsens teoretiska kapitel. 

Hur maximeras då denna avkastning på bästa sätt? Rådgivaren har mängder av 

finansiella instrument till förfogande, så som aktier, obligationer, fonder, räntepapper, 

bankkonton och olika finansiella derivat. Med hjälp av dessa skall banken sätta samman 

en portfölj med god diversifiering av riskerna, samtidigt som de valda instrumenten 

skall överensstämma med kundens personliga profil och livssituation. Allt detta enligt 

Modern Portföljvalsteori. (Bodie et al., 2009 s.198; Keown, 2010, s.397)  

Teorin om Tillgångsallokering behandlar denna fråga om hur fördelningen av en 

individs tillgångar skall distribueras över olika finansiella instrument i dennes portfölj, 

där denna fördelning även påverkas av i vilket stadium i livet individen befinner sig. 

Enligt denna teori bör individen, exempelvis i det tidiga stadiet i livet, inneha en portfölj 

bestående av 80 procent aktier och 20 procent obligationer. Detta på grund av att aktier i 

genomsnitt genererat den högsta avkastningen under långa investeringsperioder 

historiskt sett, samt att yngre människor är mer benägna att acceptera dessa risker då det 

är under denna period förmögenheten skall formas. Med åren bör sedan individen 

övergå till tryggare investeringar i form av obligationer och räntebärande värdepapper, 

då denne skall skörda frukten av de tidiga årens investeringar. Dock påverkar även en 

individs placeringshorisont och riskbenägenhet en portföljs beståndsdelar. (Keown, 

2010, s.397-400)  

I Figur 4 nedan visas hur en satsad krona på Stockholmsbörsen utvecklats beroende på 

vilken typ av investeringsstrategi en individ använder sig av. Figuren visar utvecklingen 

under 63 år och detta jämförs även med prisindex under denna period. Där kan vi även 

se att aktier har genererat den överlägset högsta avkastningen över denna period, där en 

satsad krona växt till 1891 kronor under dessa år. Dock syns att den kortsiktiga 

avkastningen för aktier är mycket volatil, där uppgångar och nedgångar avlöser 

varandra och skapar en osäker avkastning vid korta placeringshorisonter. (Keown, 2010, 

s.397-401; Johansson & Olsson, 2009) För att utvärdera vilka finansiella tillgångar och 

placeringar som är lämpliga för kunden baserat på dennes riskprofil och behov använder 

Swedbanks rådgivare verktygen Rådgivningsstödet samt Det Enkla Valet för att på ett 

snabbt och enkelt sätt erhålla ett förslag på lämplig tillgångsfördelning. Dessa tjänster 

kan liknas vid ovan nämnda Tillgångsallokering, som förklaras närmare i Kapitel 4.2 i 

uppsatsens teoretiska referensram. (Swedbank, 2011; Keown, 2010, s.397-400)  
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Figur 4. Avkastningstillväxt i Sverige 1945-2008  

Källa: Johansson & Olsson, 2009 

 

 

 

Gällande tidigare forskning inom PB-ämnet är den överlag relativt begränsad då vi 

främst finner information om behavioristiska teorier applicerade på rådgivning i 

allmänhet, men ej specifikt inom PB-rådgivning. Dessa studier och artiklar återfinns i 

Kapitel 4.4 i uppsatsen relationistiska teorikapitel och visar att de teoretiska 

utgångspunkterna stämmer väl överens med tidigare empiriska observationer. Något 

som dock ej är i enlighet med verkligheten är de privatekonomiska allokeringsteorierna, 

där tidigare forskning visar att faktorerna som nämns i teorin inte alltid förklarar 

individens val av finansiella tillgångar. Detta kan vara en förklaring till varför individer 

anställer en personlig rådgivare då osäkerhet kring vad som är bäst för den personliga 

ekonomin förekommer. Vad som dock är mest intressant är att vi ej finner någon studie 

som jämför PR-rådgivning och PB-rådgivning med varandra, vilket innebär att stora 

kunskapsluckor finns att fylla inom detta område. Att bankerna trots allt tillhandahåller 

denna tjänst tyder ändå på att den genererar avkastning för banken, dock är frågan om 

den genererar något mervärde för kunden jämfört med ordinär PR-rådgivning. Med 

största sannolikhet finns interna undersökningar och rapporter som visar någon form av 

jämförelse, dock är detta inget som finns publicerat för allmänheten. Eftersom Sveriges 

befolkning blir allt rikare kommer efterfrågan på mer avancerad finansiell rådgivning 

troligtvis att öka. Därför anser vi det intressant att jämföra PB-rådgivning med den mer 

traditionella PR-rådgivningen med fokus på relationsmässigt mervärde, finansiell 

avkastning samt kundens drivkrafter att betala för en sådan exklusiv rådgivningstjänst. 

1.3 Problemställning 
 Hur skiljer sig Swedbanks Private Banking-tjänst ifrån dess 

Privatrådgivningstjänst i termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt 

mervärde samt finansiell avkastning? Hur skiljer sig bankens fokusering ifrån 

kundens efterfrågan baserat på dessa variabler? Vad beror dessa eventuella 

skillnader på? 

 

 Hur ser en modell som förklarar sambandet mellan avkastning och 

kontaktintensitet ut och är en exklusivare rådgivningstjänst så som Private 

Banking-tjänsten nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning baserat på 

dessa variabler? 
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1.4 Syfte 
Arbetets syfte är att definiera det mervärde Swedbanks AB:s Private Banking-tjänst 

medför i form av avkastning och relationsmässiga sådana, och vad som driver kunden 

att betala för denna tjänst jämfört med ordinär Privatrådgivning. Detta kommer generera 

en slutsats huruvida Private Banking-tjänsten medför någon överavkastning, samtidigt 

som en modell kommer kunna skapas som visar ett eventuellt samband mellan 

avkastning och kontaktintensitet, vilket visar nödvändigheten med exklusivare sådana. 

Detta för att finna de eventuella gap som finns mellan kundens uppfattning och bankens 

tyngdpunkter. Med ovanstående syfte som grund, kommer uppsatsen formas utifrån ett 

Relationsperspektiv, med inslag av bankens perspektiv och kundrelaterade 

frågeställningar. För att uppnå detta genomförs kvalitativa och kvantitativa studier med 

rådgivare och kunder, vilket skall påvisa ovanstående. Figur 5 i Kapitel 2 visar 

uppsatsens perspektiv och en överblick över den teoretiska referensramen, som på så 

sätt kopplas ihop med uppsatsens syfte.   

1.5 Avgränsningar 
Här kommer endast fokuseras på den del av PB-kundgruppen som är privatpersoner och 

inte företag, stiftelser eller elitidrottare. Detta då majoriteten av Swedbanks PB-kunder 

består av privatpersoner samt att de är mer lättåtkomliga för en undersökning av detta 

slag. Dock skiljer sig inte rådgivningen avsevärt mycket mellan tjänsterna, men en god 

generalisering gällande dessa inriktningar inom PB-segmentet kan ej göras på ett sådant 

sätt att den korrekt speglar verkligheten. Därför är detta arbete endast generaliserbart för 

privatpersoner som innehar PB-tjänsten, varför teorierna enbart appliceras på 

privatekonomiska variabler och ej företagsekonomiska sådana. (P. Nordlund, personlig 

kommunikation, 28 januari, 2011; Swedbank, personlig kommunikation, 15 mars, 2011)   

Vi har medvetet valt att bortse ifrån olika kommunikationsteorier som kan vara 

applicerbara på denna uppsats. Detta för att vi anser att de kommunikationsmässiga 

variabler som är nödvändiga täcks in i uppsatsens relationistiska synsätt och behandlas i 

önskad grad genom exempelvis rollteorier och rådgivningsteorier. Kommunikation som 

sådan är av vikt för detta ämne, dock efterfrågas endast hur rådgivare kommunicerar 

beslut och finansiella termer till kunder, vilket då gör att detta täcks in på ett bra sätt i 

den teoretiska referensramen. Vidare har även avkastningsmått som exempelvis R-

square, Treynor measure och Jensens alfa ej tagits i beaktning då dessa ej används i 

någon större uträckning av Swedbanks instanser som arbetar med utvärdering av 

finansiella mått. Därför redogörs endast för de mått Swedbank använder vid 

framtagning av köpvärda finansiella instrument. 

1.6 Begränsningar 
Gällande den kvalitativa studien och mer specifikt de valda perspektiven, kommer vi 

genomföra djupintervjuer med rådgivare inom PB-tjänsten samt PR-tjänsten. 

Intervjuerna med PB-rådgivarna är dock något mer utförliga, då vi författare och 

Swedbank anser att arbetssätten endast skiljer sig i intensitet och kundkännedom, men 

att rådgivningsprocesserna liknar varandra vid de båda tjänsterna (P. Nordlund, 

personlig kommunikation, 28 januari, 2011). Därför ställs något mer komplexa frågor 

till dessa PB-rådgivare. Dock använder vi oss utav PR-rådgivarna, utöver de kvalitativa 

intervjuerna, för mindre faktafrågor och de delar av problemställningen som rör en 

jämförelse mellan tjänsterna och skillnader i uppfattning mellan kund och bank, då 

dessa är lättare att komma i kontakt med vid uppkomna behov. Som helhet gör detta att 

vi därmed erhåller information som är av nytta under arbetets gång samt att vi får en 

bättre kunskap om vad som särskiljer rådgivningstjänsterna. Därför kommer även 



  Brattfeldt & Edman  
                    8 

 
  

hänvisningar till kommunikation med rådgivare ske kontinuerligt i uppsatsen, dock 

kommer ej några namn på dessa rådgivare publiceras av sekretesskäl utan endast 

benämnas Swedbank, personlig kommunikation.  

Den kvalitativa delen av undersökningen kommer genomföras vid Swedbank AB:s 

kontor i Sollefteå samt Sundsvall via möten och telefonintervjuer vilket kan medföra 

vissa generaliseringsproblem då kunderna vid dessa kontor kan skilja sig från kunder i 

andra delar av landet, varför arbetssätten kan vara olika. Dock är de flesta PB-kunder i 

samtliga delar av landet förmögna personer med liknande bakgrunder inom exempelvis 

eget företagande vilket kan medföra att en relativt god generalisering för Swedbanks 

samtliga PB-kunder i Sverige som helhet kan appliceras. Gällande PR-kunderna anser 

vi också att en relativt god generalisering kan göras då kundgruppen begränsas till 

personer med ett placeringsbart kapital överstigande 300 000 kronor och personer som 

kontaktar Swedbanks rådgivare med ett sådant kapital bör, oavsett bostadsort, erhålla 

liknande råd då rådgivarnas arbetssätt är detsamma i samtliga delar av landet. Vidare 

kommer även uppsatsen endast fokusera på den svenska marknaden och ej Swedbanks 

baltiska verksamhet. 

1.7 Begreppsförklaring 
Courtageavgift 

En avgift som finansinstitut erhåller av kunden i samband med köp och försäljning av 

aktier. 

Finansiella.instrument 

Instrument som kan ingå i en tillgångsportfölj, så som obligationer, fonder, derivat och 

liknande. 

Förvaltningsavgift 

En procentuell avgift som finansinstitut erhåller av kunden vid innehav av en fond. 

Portfölj 

Den samlade mängd tillgångar placeraren förfogar över i form av aktier, fonder, 

obligationer och liknande. 

Premiumkunder 

Privatrådgivningskunder som betalar 165 kronor per månad för en tilläggstjänst där 

kunden erhåller en personlig rådgivare, särskilda rabatter samt juridisk översyn. 

PrivatekBanking-rådgivning 

En betaltjänst där kunden betalar 5 000 kronor årligen för en heltäckande rådgivning 

med mer intensiva och personliga kontakter. Förkortas med PB genom hela uppsatsen. 

Privatrådgivning 

En generell form av kostnadsfri rådgivning som samtliga kunder i banken har tillgång 

till oavsett placeringsbart kapital. Banken klassificerar dessa som 

Privatrådgivningskunder när dessa anmäler sig till tjänsten. Förkortas med PR genom 

hela uppsatsen. 
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2. Teoretisk metod  
Detta kapitel kommer redogöra för den teoretiska metoden och uppsatsens vetenskapliga 
uppbyggnad samt ge en bakgrund till de val som gjorts gällande den teoretiska referensramen. 
Kapitlet inleds med att belysa förförståelse och kunskapssyn för att därefter diskutera 
perspektiv, angreppssätt och metodval. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
sekundärkällor och en kritisk granskning av dessa. 

2.1 Förförståelse 
Forskare har i allmänhet tidigare erfarenheter, både teoretiska och praktiska, som direkt 

eller indirekt påverkar dennes objektivitet. Denna förförståelse har utvecklats genom 

tidigare utbildningar och arbetsmässiga erfarenheter som subjektivt påverkar forskarens 

angreppssätt. (Johansson-Lindfors, 1993, s.76; Holme & Solvang, 1997, s.151)  

Uppsatsens två författare studerar sista terminen på Civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitet, vilket gör att teoretisk förförståelse främst finns inom värdering, 

finansiering, portföljvalsteori, riskhantering, finansiella instrument samt olika 

behavioristiska teorier då kurser genomgåtts inom nämnda områden. I och med dessa 

kurser finns den teoretiska grunden för rådgivningsfenomenet, vilket kan medföra att vi 

formats teoretiskt och vår objektivitet gällande studiens angreppssätt påverkas negativt. 

Vi kan exempelvis i vissa fall inneha för stor tillit gällande vissa teorier som inte har 

tillräckliga belägg empiriskt, så som teorin om Tillgångsallokering och CAPM-

modellen, som nämnt i problembakgrunden. Private Banking-konceptet är däremot 

något som är relativt outforskat för oss och den begränsade kunskapen vi innehar inom 

ämnet består främst av information från ekonomiska tidsskrifter och andra medier. 

Vi besitter även praktisk förförståelse i form av tidigare erfarenheter inom diverse 

ekonomi- och bankarbete i arbetslivet. Bankarbetet yttrade sig främst i form av 

kundtjänst och viss rådgivning medan de ekonomiska erfarenheterna främst finns inom 

avkastningsberäkningar, finansiella beslut och kostnadskalkylering. Detta gör att vi kan 

föra en god dialog på en mer avancerad nivå med rådgivare och övrig personal, vilket 

minskar risken för missförstånd. Denna förförståelse gör även att onödig tid ej behöver 

ägnas åt att söka förklaringar av finansiella begrepp som uppkommer både under 

arbetets gång samt under intervjutillfällena. En begränsad förförståelse inom det valda 

ämnet kan dock vara till en fördel enligt Gustavsson då forskarna är relativt objektiva 

gällande ställningstagandet (Gustavsson, 1998, s.113). Vår begränsade förförståelse 

inom PB-området gör då att förståelsen istället kommer att skapas via mailkontakt, 

personlig kontakt samt inläsning på området före dessa intervjuer, vilket kan vara 

positivt då vi kan sätta dessa samman med de teoretiska kunskaperna vi erhållit under 

vår utbildning. Vi har även läst kurser inom vetenskaplig metod och statistik vilket 

underlättar metodval och datasammanställning.  

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 151-152) präglas även forskaren av dennes sociala 

uppfattningar och miljöer, vilket samspelar med den praktiska och teoretiska 

förförståelsen som påverkat forskaren. Den sociala miljön och förförståelsen kan, om 

den praktiska kunskapen och förförståelsen är begränsad, även ha inverkan på 

forskarens kunskapssyn och problemformulering. (Holme & Solvang, 1997, 151-152; 

Johansson-Lindfors, 1993, s.25-26) Baserat på detta anser vi författare att den sociala 

förförståelsen påverkat oss i relativt hög grad, då den praktiska förförståelsen inom PB- 

och ordinär rådgivning i allmänhet är något begränsad. Det stora intresset för 

finansmarknadens alla beståndsdelar och ekonomiska beslut har gjort att valet av vårt 

tänkta uppsatsområde under de senare delarna av Civilekonomutbildningen mer och mer 
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fått en inriktning emot ekonomisk rådgivning och kapitalförvaltning. Vårt intresse för 

finansiella instrument, aktiemarknaden, kapitalförvaltning, allokering, portföljvalsteori 

och de beslut som föreligger dessa, gjorde att valet till slut föll på en uppsats inom detta 

område, där samtliga nämnda beståndsdelar ingår. Detta har medfört att författandet och 

undersökningarna varit stimulerande och nöjesfullt, vilket bidragit till att arbetets 

kvalitet höjts samt att processen gällande framtida yrkesval blivit klarare då vi känner 

att detta är ett område vi vill arbeta inom i framtiden.  

Den sociala förförståelsen har även medfört att vi enklare kan ta till oss data och 

information, vilket gör att feltolkningar av materialet minskat och processen genomförs 

med intresseögon istället för något som anses vara betvingande. Detta har gjort att 

problemformuleringen och kunskapssynen som helhet blivit bredare i den bemärkelsen 

att vårt vida intresse för samtliga beståndsdelar inom den ekonomiska och finansiella 

sektorn medfört en bredare problemställning än Swedbanks ursprungliga problem, 

främst i form av de beteendemässiga variablerna. Detta är av stor vikt vid 

uppdragsskrivande då uppsatsen även skall vara teoretiskt bidragande, något som 

inneburit att Swedbanks problemställning breddats för att uppfylla detta kriterium. Dock 

har detta även gjort att problemformuleringen efterhand blivit smalare, då det vida 

intresset även gjort att vi tvingats begränsa oss i det problem vi ämnar undersöka. 

Vidare diskussion och motivering av problemställning och angreppssätt följer härnäst.  

2.2 En välformulerad problemställning 
Enligt Befring (1994, s.36-37) kan forskning ses som en kumulativ process där nya 

studier skall skapas över de redan befintliga kunskaperna inom området. De outforskade 

områdena bygger därmed till viss del på redan existerande grundstenar, varför det då är 

viktigt att ha en väl dokumenterad och välformulerad problemställning som 

utgångspunkt. Där kan forskaren även dra nytta av den tidigare forskning som gjorts 

inom området för att avgränsa och precisera det outforskade problemet. Att definiera 

och formulera starka problemställningar ökar med kompetens och erfarenhet, men 

kreativitet och fantasi kan ändå ses som de starkast bidragande orsakerna till dessa 

formuleringar av outforskade områden. (Befring, 1994, s.36-37) 

En välformulerad problemställning är enligt Winter (1992, s.13) en outforskad undran 

som konkretiserats till en särskild fråga. Alla problem innehåller frågor, dock är det inte 

säkert att alla frågor innehåller intressanta problem. Denna undran grundar sig i ett 

observerat fenomen som skiljer sig ifrån förväntningarna, varför då denna skillnad är 

det intressanta för forskaren. Därför kommer problemformuleringen begränsas till denna 

skillnad och forskaren finner där det eftersökta outforskade området. (Winter, 1992, 

s.13) Detta beskrivs även av Verma & Beard (1981, refererad i Bell, 2006, s.41), där ett 

påstående kan påvisas genom en undersökning och betraktas som en vägledning för 

forskaren gällande de idéer denne har om existerande relationer mellan variabler. I vårt 

fall definieras då denna undran som hur och om dessa rådgivningstjänster skiljer sig i 

termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt mervärde samt finansiell avkastning och 

våra förväntningar är då att PB-rådgivning bör skapa grund för ett högre mervärde för 

kunden jämfört med Privatrådgivning, (PR). Skillnaden mellan dessa tjänster är det 

outforskade området som kommer undersökas som underlag för definitioner hur 

bankens fokusering skiljer sig ifrån kundens efterfrågan gällande dessa 

rådgivningstjänster samt om dessa variabler skiljer sig tjänsterna emellan och vad detta i 

sådana fall beror på. Som följd av detta kommer även sambandet mellan avkastning och 

kontaktintensitet visas och en modell kommer kunna skapas, för att till sist visa 
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nödvändigheten gällande exklusivare rådgivningstjänster. Detta för att fylla det 

kunskapsgap som råder samt uppfylla arbetets framtagna syfte.  

De formulerade problemställningarna, som finns att beskåda i Kapitel 1.3 ovan, är 

framarbetade både av oss uppsatsskribenter och Swedbank. Det ursprungliga problemet 

uppdragsgivaren ville ha undersökt var vilket mervärde i form av avkastning PB-

tjänsten medför jämfört med ordinär PR-rådgivning. Därefter har vi, för att uppfylla det 

teoretiskt bidragande kriteriet, utvecklat problemställningen emot en mer relationistisk 

inriktning, där kundens efterfrågan och det eventuella kunskapsgap som finns mellan 

bankens tyngdpunkter och kundens preferenser skall undersökas, samt att ovanstående 

modell skall skapas för att påvisa nödvändigheten med exklusivare rådgivningstjänster.  

2.3Kunskapssyn 
 
Positivism & Hermeneutik 

Baserat på ovanstående syfte och problemställning, samt att vi formats av den 

teoretiska, praktiska och sociala förförståelsen, anser vi att vi till stor del har en 

positivistisk verklighetsbild, där vi skall, genom opartiskhet, försöka förklara, förenkla 

och avbilda ett verkligt och empiriskt fenomen. Denna verklighetsbild tar utgångspunkt 

i naturvetenskapen där den oftast relateras till kvantitativ forskning, samt är en följd av 

den något begränsade förförståelsen vi besitter. Positivismen sätts i kontrast till 

hermeneutiken, som anses som en mer socialvetenskaplig inriktning och främst genom 

subjektivitet, tolkning och förståelse har kopplingar till den kvalitativa forskningen. 

(Andersson, 1979, s. 104; Bryman & Bell, 2005, 488-489; Gustavsson, 1998, s.21-22) 

Dock finns det även många drag inom den kvalitativa forskningen som kan liknas vid 

naturvetenskapen och positivismen, där dessa mer djupgående metoder skapar en 

närmare förståelse för vissa fenomen och ligger till grund för en objektiv undersökning 

av detta slag (Andersson, 1979, s. 104; Bryman & Bell, 2005, 488-489). Johansson-

Lindfors (1993, s.24-25, 54-55) diskuterar även att uppsatsförfattare, på grund av 

erfarenhetsbrist, gör ett omedvetet val av kunskapssyn och att denna indirekt bestäms 

vid den initiala problemställningen. Detta medför även att angreppssättet avgörs 

omedvetet, då val av kunskapssyn och angreppssätt går hand i hand, vilket visas senare. 

Positivismen uppgift inom den finansiella världen är enligt Friedman (1953, s.4, citerad 

i Findlay & Williams 1980, s.11) att skapa ett system för generaliseringar som kan 

användas för att förutse vissa variabelförändringars inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

Precision, omfång och överrensstämmelse mäter sedan hur väl dessa generaliseringar 

kan göras samt de framtagna resultaten av detta. Kort sagt, om förändringar i 

antagandena sker, vilka förändringar för slutresultatet får dessa förändringar och kan de 

antas ha en likvärdig inverkan vid alla studier? Detta innebär för denna studie att 

föraningen att PB-kundgruppen besitter en generellt högre kunskap eller att en viktig 

faktor för kunden är den personliga kontakten som tjänsten medför skall ge 

generaliserbara resultat, även om studien genomfördes på nytt. 

Baserat på syftet, som presenterats i Kapitel 1.4 ovan, anser vi att ett positivistiskt 

synsätt ligger närmast till hands, men att även hermeneutiska inslag syns. De kvalitativa 

metoder som används vid datainsamlingen används i huvudsak till att förstå och tolka 

de huvudsakliga tyngdpunkter bankens rådgivare, PR-rådgivare som PB-rådgivare, har 

vid kundmöten, för att därefter kunna sätta detta i perspektiv till hur kunden resonerar 

gällande samma faktorer samt vad de främst är villiga att betala för vid dessa 



  Brattfeldt & Edman  
                    12 

 
  

rådgivningstjänster. Det senare möjliggörs genom de kvantitativa metoder som används 

och ligger till grund för en jämförelse gällande uppfattningen om PB- och PR-

rådgivning samt en förklaring av de eventuella monetära och relationistiska skillnader 

som finns mellan tjänsterna, ur båda parternas synvinkel. När sambandsmodellen skall 

skapas syns även det hermeneutiska inslaget tydligt då vi kan anses vara något mer 

subjektivt tolkande gällande all den information som framkommit i studien. För att 

uppfylla uppsatsens syfte från ett positivistiskt synsätt finner vi det logiskt att utgå ifrån 

både individerna som brukar dessa rådgivningstjänster samt institutionen som 

tillhandahåller dessa, vilket vi benämner Relationsperspektivet, som presenteras nedan. 

2.4 Perspektiv  
Tjänster liknande ekonomisk och finansiell rådgivning innehåller främst två aktörer, den 

finansiella institutionens rådgivare samt kunden som efterfrågar denna rådgivning. 

Därför anser vi att en uppsats liknande denna kan anta tre perspektiv, kundens 

perspektiv, den finansiella institutionens perspektiv samt ett interaktivt perspektiv 

innehållande båda dessa aktörer. Nedan visar Figur 5 dessa perspektiv, något som 

senare kommer återkopplas till i den teoretiska referensramen i denna uppsats, som 

återfinns i Kapitel 4. 

 Kundperspektivet     Bankperspektivet       Relationsperspektivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ovanstående syfte som bakgrund är utgångspunkten att undersöka både 

Kundperspektivet och Bankperspektivet, vilket kan anses logiskt då uppsatsen grundar 

sig på Swedbanks kunders efterfrågan gällande dessa rådgivningstjänster samt bankens 

fokuspunkter vid utformningen av dessa. Detta benämns, som behandlats ovan, 

Relationsperspektivet. Kundens perspektiv yttrar sig i former av de privatekonomiska 

grundpelarna som ligger till grund för kundens behov av finansiella råd utifrån den 

personliga profilen, samt de bakomliggande teorierna inom detta område. Bankens 

perspektiv å andra sidan, består till viss del av finansiella och ekonomiska uttryck, 

formler och förklaringar gällande avkastning och riskhantering som kan uppfattas som 

komplexa för många läsare. Vi anser ändå dessa nödvändiga då de visar bankens 

arbetssätt och de teoretiska problem rådgivaren ställs inför vid rådgivningstillfället, 

samt hur komplex och avancerad framtagningen av lämpliga instrument som presenteras 

för kunden kan vara vid finansiell rådgivning. Dessa är de underliggande faktorerna 

som ligger till grund för de råd som presenteras för rådgivarnas kunder och hjälper till 

att definiera kundens personliga profil. Den teoretiska referensramen avslutas därefter 

med uppsatsens fokuspunkt, Relationsperspektivet, som innehåller relationsbaserade 

Figur 5. Uppsatsens perspektiv  
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förklaringar till rådgivningens utformning. Detta för att på ett mer överskådligt sätt 

kunna förklara de underliggande faktorerna till varför denna rådgivning existerar, varför 

efterfrågan på en sådan tjänst finns samt hur rådgivaren på bästa sätt skapar värde för 

kunden genom roller och förtroende. Trots att även Kund- och Bankperspektivet 

diskuteras, anser vi att uppsatsen är konstruerad ur ett Relationsperspektiv, men att de 

förstnämnda perspektiven är viktiga för att visa bakgrunden till de olika tjänsterna samt 

för att enklare genomföra de valda datainsamlingsmetoderna.   

2.5 Angreppssätt 
 

Induktion & deduktion 

Forskare skiljer på två ansatser gällande teorigenerering och empirisk forskning. En 

deduktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån kunskapen inom ett visst område och 

därefter härleder ett antal hypoteser eller frågeställningar som blir föremål för empiriska 

undersökningar (Befring, 1994, s.14-15; Bryman & Bell, 2005, s.23; Johansson-

Lindfors, 1993, s.55-57). För att detta skall vara möjligt måste det även specificeras hur 

den eftersökta informationen på bästa sätt kan testas och samlas in. När resultatet av den 

empiriska undersökningen insamlats bekräftas eller förkastas de uppsatta hypoteserna 

och vid behov revideras teorierna inom detta kunskapsområde. På detta sätt blir en teori 

i princip aldrig fullständig, då nya hypoteser kan skapas och eventuellt förkasta de 

reviderade teorierna. Den deduktiva ansatsen är mer formaliserad än dess induktiva 

motpart och är därmed enklare att använda vid studier liknande denna. (Bryman & Bell, 

2005, s.23; Holme & Solvang, 1997, s.51, 56-57) En induktiv ansats innebär å andra 

sidan att teorin är resultatet av denna forskning, det vill säga inte en utgångspunkt i 

redan befintliga teorier, som den ovan nämnda deduktionen innebär (Bryman & Bell, 

2005, s.23; Holme & Solvang, 1997, s.51, 56-57; Johansson-Lindfors, 1993, s.55-59). 

Med dessa definitioner som underlag anser vi att ansatsen gällande denna uppsats är 

deduktiv, då vi utgår ifrån vår och Swedbanks genererade kunskap inom rådgivning och 

därefter utformar frågeställningar som skall testas med en empirisk undersökning. Detta 

anser vi vara det logiska valet av ansats utifrån valt perspektiv och definierat syfte, som 

förklarats ovan. Med hjälp av de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna kommer 

vi därefter svara på våra problemformuleringar och sätta dessa i samband med de 

befintliga teorierna inom området samt skapa en modell som visar sambandet mellan 

avkastning och kontaktintensitet och därmed nödvändigheten med exklusivare 

rådgivningstjänster. Uppsatsen deduktiva ansats kan därför anses övergå till en något 

mer induktiv inriktning, då teorier och ovanstående modell skall skapas. Detta utan att 

gå in på det abduktiva angreppssättet, som beskriver ett motsatt arbetssätt, där en 

induktiv början övergår till en deduktiv avslutning (Patel & Davidson, 2003, s.24). 

Genom valda angreppssätt anser vi att uppsatsen kommer uppfylla det formulerade 

syftet.  

Epistemologi & ontologi 

Enligt Bryman & Bell (2005, s.27, 39-41) finns en relation mellan val av metod, dess 

angreppssätt och teoretiska frågeställning. Kvantitativa studier innebär ofta en deduktiv 

ansats som härrör från naturvetenskapen och positivismen som beskrivits ovan. Teorier 

testas då objektivt utifrån en kunskapsteoretisk, eller epistemologisk, inriktning. 

Epistemologin definieras här som ”vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom 

ett ämnesområde”. (Bryman & Bell 2005, s.27, 39-41) Detta styrks även av Ryan, 

Scapens & Theobald (2002, s.11) som definierar uttrycket på ett liknande sätt. Denna 
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inriktning härrör från naturvetenskapen där verkligheten objektivt bör studeras efter 

dessa principer (Svenning, 2003, s.25; Bryman & Bell, 2005, s.27, 39-41). 

Om metoden istället är kvalitativ används ofta en induktiv ansats med ett tolkande och 

hermeneutiskt synsätt, som nämnts ovan. Dessa socialvetenskapliga inslag rör främst 

ontologiska frågor, som berör konstruktionism och sociala uppfattningar om 

verkligheten. (Bryman & Bell, 2005, s.33-34; Svenning, 2003, s.25) Baserat på 

ovanstående information anser vi att den epistemologiska inriktningen ligger närmast 

till hands gällande stora delar av denna uppsats, då det tidigare diskuterats om det 

positivistiska inslaget. Detta för att teorierna och perspektiven skall testas objektivt och 

kunskapsteoretiskt genom att definiera eventuella relationistiska och finansiella 

mervärden samt skillnader i avkastning. Dock finns även vissa ontologiska inslag i 

uppsatsen genom socialvetenskapliga och konstruktionistiska verktyg, där uppfattningar 

om tjänsten skall jämföras och en sambandsmodell mellan kontaktintensitet och 

avkastning skall skapas.   

2.6 Metodval  
Vid forskningsmetodik specificerat inom finansiering innebär det oftast att forskaren 

skall utveckla teoretiska modeller genom hypotestester grundade på dessa teorier. Med 

hjälp av empirisk data skall sedan forskaren granska dessa hypoteser och generera nya 

synsätt och teoretiskt bidragande kunskap till det befintliga kunskapsområdet. Där 

nämns även den neoklassiska forskningen som en viktig del av den finansiella 

forskningsmetodiken, där investerare och agenter anses vara rationella. Forskningen 

utgår då ifrån att investeraren skall maximera den egna nyttan med hjälp av agenten för 

att på så vis finna nya modeller och samband som resultat av forskningen, vilket även 

återspeglas i denna uppsats. (Ryan et al., 2002, s.51) Val av metod diskuteras även av 

Burton (2007, s.8) där han beskriver att kvantiteten och kvaliteten gällande 

beteendevetenskaplig forskning inom finansiering vuxit kraftigt de senaste åren. 

Kvalitativa forskningsmetoder, vilka anses vara de vanligaste metoderna inom 

finansiering, används främst för att erhålla en förklaring till varför vissa aktörer agerar 

på ett visst sätt, medan kvantitativa studier oftast används för att påvisa eventuella 

skillnader och mervärden, vilket stämmer väl överens med de forskningsmetoder som 

valts för att uppfylla studiens syfte (Burton, 2007, s.8).  

Kvantitativ enkätstudie & kvalitativ intervjustudie 

Ovan presenterades arbetets perspektiv, samt de bakomliggande orsakerna till detta val, 

där kundens, bankens och det interaktiva perspektivet sammanvävdes till den 

konceptuella struktur, Relationsperspektivet, som uppsatsen är baserat på och som 

kommer uppfylla arbetets syfte. Här skall även nämnas att det var vårt eget förslag att 

väva in Relationsperspektivet i arbetet och inte enbart utgå ifrån monetära och 

avkastningsmässiga aspekter. På så vis skulle vi erhålla en bredare och djupare 

förklaring till dessa rådgivningsfenomen och vad som särskiljer dessa, då vi på förhand 

hade uppfattningen att den personliga kontakten som skapas vid rådgivning är central. 

Därför behövdes data gällande både Kund- och Bankperspektivet insamlas på enklast 

genomförbara sätt beroende på tid och access. Efter diskussioner på det inledande mötet 

med Swedbank i Sollefteå den 28 januari 2011 beslutades att både kvalitativa och 

kvantitativa metoder skulle användas för att på bästa sätt uppfylla arbetets 

problemställningar och syfte. 

Valet föll på kvalitativa intervjuer både med ett antal PR- respektive PB-rådgivare 

lokaliserade vid Swedbanks kontor i Sollefteå och Sundsvall. Detta för att kunna 
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förklara de delar av problemformuleringen som syftar till att jämföra institutionens syn 

med kundens syn på dessa tjänster samt för att kunna identifiera bankens tyngdpunkter 

gällande dessa rådgivningstjänster. På så vis kan vi jämföra denna PB-rådgivning med 

PR-rådgivning med hjälp av dessa intervjuer och definiera skillnaderna i utbud gällande 

dessa tjänster ur bankens perspektiv. För att kunna definiera eventuella mervärden och 

finna ett mönster för vad kunden främst efterfrågar vid rådgivningstjänster, samt 

definiera de skillnader i uppfattning som finns gentemot bankens uppfattning, samlades 

även data från PR-kunder och PB-kunder in. Det beslutades därmed att en kvantitativ 

enkätstudie med bifogat svarskuvert, via post, skulle skickas till dessa PR-kunder. Vi 

konstruerade enkäterna medan Swedbank stod för distributionen av dessa med bifogat 

svarskuvert. En liknande men mer ingående enkät skickades även ut, för lättare kunna 

göra ovanstående jämförelse, till ett antal av de intervjuade PB-rådgivarnas kunder. På 

så sätt fanns möjligheten att observera eventuella skillnader både mellan kundernas 

uppfattning om de båda tjänsterna, samt mellan PB-rådgivare och PB-kundernas 

uppfattning om vad som är viktigast vid utformningen av dessa tjänster. 

Anledningen till att beslutet föll på en kvalitativ intervjustudie gällande PB-rådgivarna 

och PR-rådgivarna var att denna studietyp är mer inriktad emot grundlig förståelse och 

uppfattning om ämnet som studeras samtidigt som den ger en autentisk bild av 

verkligheten, vilket var nödvändigt för att kunna jämföra detta med den uppfattning 

bankens kunder besitter (Holme & Solvang, 1997, s. 92-98; Bryman & Bell, 2005, 

s.297-310; Befring, 1994, s.14-15). Enligt vår huvudkontakt på Swedbank, Sollefteås 

kontorschef P. Nordlund, var känsligheten i dessa kvalitativa intervjufrågor ej av någon 

större problematisk karaktär då dessa rådgivare, enligt honom, var utåtriktade personer 

med talets gåva och en öppenhet för undersökningar av detta slag. Han ansåg även att de 

PB-kunder som skulle undersökas med hjälp av de något mer avancerade enkäterna inte 

heller skulle uppfatta de djupgående frågorna som känsliga eller integritetskränkande, 

då dessa personer i allmänhet är välbildade människor med breda ekonomiska och 

finansiella kunskaper och som ofta gjort karriär inom egenföretagande, varför datan 

skulle bli trovärdig. (P. Nordlund, personlig kommunikation, 28 januari, 2011) Detta 

anser vi logiskt då egenföretagare ofta innehar god kunskap och översikt gällande 

företagets finansiella verksamhet, samt att sådant företagande ofta förknippas med täta 

kundkontakter, vilket är en förutsättning för en lyckad verksamhet. 

Vi beslutade även att båda uppsatsskribenterna skulle vara närvarande vid båda 

intervjutillfällena med PR-rådgivarna. Detta för att intervjuerna skall utformas på 

likartade sätt samt för att ämnen som kan uppfattas som känsliga vid ett intervjutillfälle 

är bäst lämpade att undersökas av två personer. Detta gäller särskilt vid fall där parterna 

ej är bekanta med varandra och ett förtroende ej förekommer sedan tidigare. (Trost, 

2010, s.66-67; Ryen, 2004, s.62-63) Samma författare var dock den drivande personen 

vid samtliga intervjuer, där den andre lyssnade aktivt, antecknade och även tydliggjorde 

frågor vid behov. Detta förbättrar även möjligheten till sammanställning av citat och 

bidrar till ökad trovärdighet i studien (Ryen, 2004, s. 69-71).  

Det slutgiltiga valet föll på en intervju med relativt hög grad av standardisering men 

med en mer semi-strukturerad inriktning, för att på så sätt bättre kunna jämföra 

rådgivarnas olika perspektiv på dessa tjänster, samt för att detta skall skapa underlag för 

jämförelsen mellan samtliga parter i undersökningen. Samtliga frågor är öppna frågor 

utan fasta svarsalternativ vilket gör att respondenten får göra egna analyser angående 

svaren samt försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av fenomenet som undersöks. 

Ofta innebär en hög grad av standardisering också en hög grad av strukturering, men det 
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är inte alltid fallet, då vissa arbetar med en hög grad av standardisering men en lägre 

grad av strukturering, vilket också är fallet i denna uppsats. Standardiserade intervjuer 

är den mest vanligt förekommande formen av kvalitativa studier, då det ger samma 

uppfattning om frågorna och situationen för samtliga intervjuobjekt. (Trost, 2010, s.39; 

Befring, 1994, s.69; Hartman, 1998, s. 199-200) 

Trost (2010, s.40-41) skiljer här på två innebörder av termen strukturering, där en 

mening innebär intervjuer med fasta svarsalternativ, medan termen i andra sammanhang 

används om intervjun är strukturerad i den form att frågorna leder fram till det problem 

som skall undersökas. En lägre grad av strukturering, den semi-strukturerade intervjun, 

menar Trost (2010, s.41-42) har en hög grad av strukturering gällande intervjudelen, till 

skillnad från frågorna som är mer öppna. Han menar dock att dessa typer av intervjuer 

bör benämnas som ”strukturerade intervjuer med öppna frågor” (Trost, 2010, s.41-42). 

Hartman (1998, s. 200-201) benämner istället detta tillvägagångssätt gällande intervjuer 

som semi- eller halv-strukturerade, men med samma beskrivning av öppenhet i frågorna 

och samma innebörd. Genom att ställa öppna frågor menar Svensson & Starrin (1996, s. 

63-64) att intervjupersonerna erhåller mer utförliga och spontana svar, vilket ger en 

djupare förståelse för fenomenet. Dock kan dessa öppna frågor i vissa fall ge upphov till 

oklarheter i svaren, varför intervjupersonen får ställa följdfrågor som bekräftar att denne 

uppfattat respondentens svar korrekt. I enlighet med både Trost (2010, s.41-42) och 

Hartman (1998, s. 40-41) anser vi att de kvalitativa intervjuerna uppfyller dessa kriterier 

och vi kommer i fortsättningen benämna dessa semi-strukturerade intervjuer.  

Vi utförde två former av dessa semi-strukturerade intervjuer, en för PB-rådgivare och en 

för PR-rådgivare. Här bör även nämnas att vi träffade och genomförde enskilda 

intervjuer med PR-rådgivarna på Swedbanks kontor, medan de enskilda intervjuerna 

med PB-rådgivarna genomfördes via telefon. Detta behandlas ytterligare i Kapitel 5, 

Praktisk metod. Intervjuerna innehöll i stora drag liknande frågor, men komplexiteten 

och djupet är dock något större vid intervjun med PB-rådgivarna, då dessa även skulle 

jämföras med PB-kundernas uppfattning om tjänsten. Detta är även fallet vid PR-

rådgivning, dock syftar våra problemställningar till att identifiera de drivkrafter som 

finns gällande PB-tjänsten varför denna rådgivningsinriktning undersöks i en något 

större utsträckning. Samtliga frågor är dock öppna och kommer hjälpa oss att besvara de 

uppsatta problemställningarna och koppla dessa till de valda teorierna, samt skapa 

underlag för analys och diskussion utifrån detta material.  

Anledningen till att valet föll på en kvantitativ enkätstudie för rådgivningskunderna var 

att en sådan studie på ett bättre sätt skulle spegla populationen och hjälpa till vid 

generalisering samtidigt som denna metod är mer strukturerad och formaliserad (Holme 

& Solvang, 1997, s. 14-15; Bryman & Bell, 2005,s 86-105). Majoriteten av dessa 

kunder har heller ej den djupgående kunskapen eller medvetenheten gällande de olika 

sparformerna och finansiella besluten, vilket skulle göra dessa mindre benägna att föra 

en kvalitativ diskussion med gällande de efterfrågade kunskaper vi och Swedbank 

strävar efter. Detta gäller främst PR-kunderna. Tiden detta skulle ta att genomföra, för 

att få ett representativt urval, är också en faktor som gjorde att valet föll på enkätstudier 

gällande dessa kunder (Johansson-Lindfors, 1993, s.91-92). 

Det beslutades även att en större andel enkäter skulle skickas till PR-kunder än PB-

kunder, dels då kundbasen är större gällande den förstnämnda gruppen samt att denna 

grupp har en större spridning gällande kunskap, bakgrund och placeringsbara medel. 

Vidare gjordes även ett urval av den totala målgruppen PR-kunder, där endast individer 
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med ett placeringsbart kapital överstigande 300 000 kronor valdes ut. Detta kombinerat 

med ett stratifierat slumpmässigt urval av kunder baserat på ålder för att på så sätt 

spegla kundgruppen på ett korrekt sätt. Gällande PB-kundgruppen finns den absoluta 

majoriteten av kunderna i åldersspannet 50-65 år, vilket innebar att en ansenlig mängd 

enkäter hade behövts skickas ut till de yngre kundgrupperna för att erhålla ett 

representativt urval för dessa strata, då åldersspridningen är betydligt mindre. Därför 

genomfördes det slumpmässigt stratifierade urvalet på så vis att de procentuella 

andelarna i de tre ålderssegmenten kommer kunna ge ett generaliserbart resultat för den 

typiske PB-kunden. Innan enkäterna skickades ut genomfördes en pilotstudie för att 

testa eventuella oklarheter eller formuleringar, detta för att på ett bättre sätt kunna få en 

enkätstudie med minimalt antal bortfall (Dahmström, 2005, s. 143-144). De 

färdigställda enkäterna och intervjuerna finns att studera i Appendix 1-4. 

2.7 Insamling av sekundärkällor 
En sekundärkälla definieras som material som redan undersökts och sammanställts av 

tidigare forskare och författare i form av litteratur och artiklar. Inhämtning från dessa 

källor är därför fördelaktigt vid arbeten av detta slag då det innebär både besparing av 

tid och kostnader. (Bell, 2006, s.125-126; Bryman & Bell, 2005, s.230) 

Vidare har vi i denna uppsats främst utgått ifrån Umeå Universitets bibliotek vid 

insamling av litteratur. Dessutom har vi, tack vare tidigare kurser under våra studier, 

kommit i kontakt med relevant litteratur som härrör ämnesvalet. Vidare har vi via Umeå 

Universitetsbiblioteks hemsida erhållit vetenskapliga artiklar där vi använt sökord så 

som advisor trust relationship, trust advisory samt financial advisory relationship i 

databaserna Business Source Premier, Emerald Journals och Libris Webbsök, detta för 

att finna relevant och aktuell forskning inom området. Samtliga sökord och antalet 

träffar dessa genererade finns att beskåda i Appendix 5. 

Slutligen har vi genom sökning via Statistiska Centralbyrån, Riksdagen, och 

Nationalencyklopedin erhållit trovärdig fakta gällande studiens område. Även olika 

sökmotorer på internet, så som Google, har använts för att hämta information från 

artiklar, huvudsakligen från Dagens Industri och Affärsvärlden, som anses som 

relevanta och tillförlitliga sekundärkällor. 

2.8 Val av teorier 
Då denna uppsats ämnar förklara det eventuella mervärde PB-tjänsten medför har 

teorikapitlet delats upp i tre perspektiv, vilket beskrivits i Kapitel 2.4 ovan. Utifrån 

dessa perspektiv har vi behandlat relevanta teorier gällande individers, eller i detta fall 

kundernas, finansiella planering och fördelning av tillgångar för att därefter belysa 

teorier rörande portföljval, riskhantering och utvärdering av förvaltningen, för att på 

bästa sätt förklara bankens arbetssätt i rådgivningssituationer. På så sätt erhåller vi 

relevanta teoretiska utgångspunkter både ifrån den enskilde kunden samt den finansiella 

institutionens synvinkel. I det tredje heltäckande perspektivet tas den 

beteendevetenskapliga processen innehållande rådgivningsteorier upp, samt kundens 

förväntningar och eventuell problematik som kan uppstå vid ett rådgivningstillfälle. 

Även rollteorier applicerade på rådgivningsfenomenet behandlas. Tillsammans bildar 

dessa tre perspektiv uppsatsens konceptuella helhet, vilket benämns 

Relationsperspektivet. Vi anser att dessa kommer bidra till de svar som eftersöks 

gällande problemställningar och syfte, då dessa är applicerbara på 

rådgivningsfenomenet både ifrån kundens och bankens perspektiv. De teoretiska 

avgränsningarna har motiverats för ovan i Kapitel 1.5. Notera att respektive teoris 
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fortsatta användningsområde kommer redogöras och motiveras för utförligare i Kapitel 

4.5, som behandlar en sammanfattning av uppsatsens teoretiska avsnitt samt en 

vägledning inför uppsatsens praktiska metoder och empiriska redovisning.  

2.9 Källkritik 
I detta arbete har nyttjats både primär- och sekundärkällor. Primärkällan består av de 

kvalitativa och kvantitativa studierna som genererat essentiell information för arbetets 

helhet. Vidare består sekundärkällorna av vetenskapliga artiklar som framtagits av 

forskare de senaste åren vilket torde överensstämma med och vara väl aktualiserade till 

dagens samhälle. Majoriteten av litteraturen är även utgiven under 2000-talet vilket 

också kan anses vara relativt tidsaktuellt. Dock skall nämnas att vi använt oss utav ett 

fåtal böcker vilka är utgivna under ett tidigare stadium, då vi närmast syftar på boken 

Positivism kontra hermeneutik, vilken utgavs år 1979. Detta verk beskriver dock 

kunskapsteoretiska inriktningar i form av positivism och hermeneutik samt olika 

forskningsinriktningar, deduktiva och induktiva sådana, vilka ej förändras över tid och 

därför ej heller bör minska trovärdigheten i källan. Även artikeln Portfolio selection, 

skriven av Harry Markowitz 1952 anser vi vara relevant och bör ej heller påverka 

trovärdigheten gällande denna teori då denna är grunden till all portföljvalsteori och 

anses som en originalkälla. 

Något som däremot måste tas i beaktning vid bearbetning av sekundärkällor är den 

problematik som kan uppstå vid feltolkning av material som därmed tas från 

ursprungskällan och används i annat sammanhang (Thurén, 2005, s. 13; Bryman & Bell, 

2005,s.235). Denna problematik har till största del minimerats då vi i största möjliga 

mån försökt finna ursprungskällorna till den berörda teorin. I de fall då detta ej varit 

möjligt har vi använt sekundärkällan som referens, dock har då denna i största möjliga 

mån styrkts med ytterligare källor för att på så sätt öka trovärdigheten. Med arbetets 

syfte och problemställning samt de teoretiska metodvalen presenterade leds läsaren nu 

in på en presentation av Swedbank AB och dess rådgivningstjänster, samt lagstiftning 

och stöd som ligger till grund för rådgivningsfenomenet som helhet.  
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3. Swedbank AB – Finansiell rådgivning  
Nedan följer en närmare presentation av företaget Swedbank AB, följt av dess Privatrådgivning 
samt Private Banking-rådgivning. Här belyses även de stöd och riktlinjer rådgivaren innehar vid 
kundmötet gällande dessa rådgivningstjänster samt institutionen som arbetar fram de råd som 
presenteras för kunden. Sedermera kommer redogöras mer detaljerat för Private Banking-
tjänsten samt lagstiftningen som berör rådgivning i allmänhet.  

3.1 Företagspresentation 
Swedbank, en fusion av forna Sparbanken Sverige och Föreningsbanken, är Sveriges i 

skrivande stund kapitalmässigt största bank (Bolander, 2011). Verksamheten är riktad 

emot privatkunder och företag på den svenska marknaden, men banken är även aktiv på 

de inhemska marknaderna i Baltikum. Banken har för närvarande omkring 9.5 miljoner 

privatkunder och närmare 688 000 företags- och organisationskunder fördelade på 560 

kontor, där 340 av dessa är belägna i Sverige. Vinsten uppgick 2010 till 7,44 miljarder 

kronor medan balansomslutningen samma år var 1 716 miljarder kronor. (Swedbank, 

2011) 

”Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen”. 

(Swedbank, 2011) 

Vidare uppgick antal anställda i Swedbankkoncernen den 31 december 2010 till 17 224 

som tillsammans strävar efter att uppnå bolagets syfte, som citeras ovan (Swedbank, 

2011). Nedan följer en närmare presentation av Swedbanks rådgivningsutbud samt de 

verktyg som används i dessa processer. 

3.2  Privatrådgivning   
Privatrådgivning, (PR), är en generell form av kostnadsfri rådgivning som samtliga 

kunder i Swedbank har tillgång till oavsett placeringsbart kapital. Hur ofta rådgivaren 

träffar bankens kunder varierar kraftigt och är beroende av kundens enskilda önskemål 

och aktivitet där en del kunder önskar kontakt flera gånger per år, medan andra nöjer sig 

med ett rådgivningstillfälle varje eller vartannat år. Här finns dock ingen garanti för en 

personlig rådgivare utan personerna kan i vissa undantagsfall variera från besök till 

besök. (Swedbank, personlig kommunikation, 15 mars, 2011)   

Swedbanks PR-rådgivning är en betalfri tjänst och erbjuds till bankens kunder vid 

intresse och behov. Om rådgivaren dock anser att kundens förhållanden och 

förutsättningar lämpar sig för en mer avancerad tjänst erbjuds kunden att övergå till 

tjänsten Premium. Denna tjänst kan förklaras som en mix mellan PR-rådgivning och 

Private Banking-rådgivning, (PB), där kunden bland annat erhåller en personlig 

rådgivare, juridisk översyn, pensionsförvaltning samt rabatt på sakförsäkringar. Detta 

till en kostnad av 165 kronor per månad. Oavsett om en individ är Privat- eller 

Premiumkund i banken använder sig Swedbank utav framtagna allokeringsverktyg för 

att erhålla en lämplig tillgångsfördelning utifrån den unike kundens behov och 

önskemål. (Swedbank, 2011) 

3.3 Private Banking 
”En skräddarsydd helhet för dig som har större volymer att placera”. (Swedbank, 

2011) 
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Till skillnad från ovan beskrivna PR-rådgivning så är kraven gällande placeringsvolym 

två miljoner kronor för att ha möjlighet att bli PB-kund hos Swedbank. I vissa specifika 

fall kan dock kunder med något mindre volymer att placera få tillgång till denna tjänst, 

men då krävs en komplex ekonomi eller en mycket hög aktivitet gällande handel och 

strategier. (Swedbank, personlig kommunikation, 15 mars, 2011) Kostnaden för denna 

tjänst är 5 000 kronor per år, vilket kan översättas till 0.25 procent av det placeringsbara 

kapitalet för en person med två miljoner kronor att investera. Rådgivarens roll är då att 

vara ett stöd för kunden samt att ha en helhetsöversikt över dennes ekonomiska 

situation. Tillsammans med kunden skapas sedan en plan för hur dennes finansiella mål 

och behov bäst skall uppfyllas, där PB-rådgivarens uppgift är att se till att planen 

genomförs och följs upp kontinuerligt. Kunden får själv bestämma hur delaktig denna 

vill vara i rådgivningen där vissa efterfrågar en hög delaktighet medan andra helt 

överlåter förvaltningen till rådgivaren. Det senare kallas diskretionär förvaltning medan 

den förstnämnda benämns aktiv rådgivning (Swedbank, 2011). PB-tjänsten bygger på 

följande fem fundament som tillsammans bildar ett helhetskoncept för kunden:  

 Kapitalförvaltning 

 Internationell service 

 Korttjänster 

 Skatter & Juridik 

 Pension & Försäkringar 

Tyngdpunkten ligger på kapitalförvaltningen där bred kompetens och ett stort utbud 

gällande finansiella produkter finns till hands för rådgivaren (Swedbank, 2011). Även 

här härstammar råden ifrån instansen Investment Center och Swedbanks aktiemäklare, 

dock erbjuds ytterligare en portfölj till dessa PB-kunder vilket gör att alternativen är 

större för dessa kunder. Som nämnts i uppsatsens problembakgrund har en PB-kund ett 

stort kapital att placera, vilket innebär att riskspridningen i kundens portfölj ej blir lika 

komplex för rådgivaren, då en större summa kan placeras i varje tillgångsslag och 

därmed öka den potentiella avkastningen i förhållande till risken.  

Swedbank riktar PB-tjänsten emot fyra målgrupper; privatpersoner, företagare, stiftelser 

och professionella idrottare. Denna avdelning har för närvarande cirka 200 anställda 

fördelat på cirka 140 rådgivare och 60 värdepappersmäklare och övrig personal. En PB-

rådgivare har i genomsnitt cirka 100 kunder, dock är dessa ej enskilda utan delas in i 

klustergrupper, där personer från samma familj eller företag slås ihop. (Swedbank, 

personlig kommunikation, 18 februari, 2011) Swedbanks PB-rådgivning delas även upp 

i tre kategorier baserat på om kunden är Privatperson eller mindre företag, Större företag 

och Elitidrottare. Som tidigare nämnts är privatpersoner den största kundgruppen där de 

flesta kategoriseras som förmögna kunder inom åldersspannet 40-60 år. Därför kommer 

uppsatsen rikta sig emot dessa privatpersoner då de utgör den största kundbasen samt är 

mest intressant ur ett privatekonomiskt forskningsperspektiv, vilket nämnts i arbetets 

avgränsningar. (Swedbank, personlig kommunikation, 28 januari, 2011) 

För Swedbanks största konkurrenter; SEB, Nordea och Handelsbanken, gäller liknande 

krav på placeringsvolym, men där SEB kräver en förmögenhet överstigande fem 

miljoner kronor och Nordeas gräns är tre miljoner kronor där de dessutom har en 

tilläggstjänst för PB-kunder med över tio miljoner kronor att placera. (SEB, 2011; 

Nordea PB-avdelning, personlig kommunikation, 22 mars, 2011; Handelsbanken, 

personlig kommunikation, 22 mars, 2011)  
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3.4 Rådgivningsstödet 
Vid rådgivning använder Swedbanks PR-rådgivare och PB-rådgivare det så kallade 

Rådgivningsstödet. Målet är att utifrån kundens specifika behov och livssituation 

utforma en lämplig tillgångsfördelning. Rådgivningsstödet är även något som alltid 

brukas av rådgivarna då denna är sammansatt på ett sådant vis att lagkraven angående 

dokumentation vid finansiell rådgivning uppfylls. De rekommendationer som tas fram i 

Rådgivningsstödet grundas på de portföljer instansen Investment Center samt 

Swedbanks aktiemäklare finner köpvärda. Dessa rekommendationer visar även 

potentiella vinster och förluster vid varje allokeringsalternativ, vilket då innebär att 

kunden blir mer införstådd med placeringens risk och avkastning. Swedbanks personal 

har även tillgång till verktyget Det Enkla Valet som är en förenklad allokeringsmodell 

av Rådgivningsstödet och presenterar cirkeldiagram med lämplig fördelning över olika 

fonder och alternativa placeringar som bäst överensstämmer med kundens behov. 

(Swedbank, personlig kommunikation, 28 januari, 2011; Swedbank, 2011) 

3.5 Investment Center 
Denna instans inom Swedbank, som benämnts ovan, är ansvarig för bankens 

gemensamma syn på marknaden och arbetar med att ta fram rekommendationer som 

används vid möte mellan rådgivare och kund, både inom PR-rådgivning och PB-

rådgivning. Denna instans agerar ej förvaltare utan är ansvarig för att välja ut de fonder 

som presenteras i Rådgivningsstödet, oavsett om kunden klassificeras som passiv eller 

aktiv. De arbetar aktivt med de mått och begrepp som redogörs för under 

Bankperspektivet nedan, så som Korrelation, Beta, Kovarians, Standardavvikelser samt 

de olika utvärderingsmått som presenteras. Notera att Investment Center skall skiljas 

ifrån Swedbanks aktiemäklare, då de istället arbetar med över- och undervärderade 

aktier och andra aktierelaterade frågor, exempelvis de som behandlas under CAPM-

modellen nedan. (Swedbank, personlig kommunikation, 4 april, 2011)   

3.6 Lagstiftning  
Finansmarknaden är, liksom flertalet andra marknader, styrda av lagar och regler. Då 

denna uppsats behandlar rådgivningsfenomenet kommer nedan redogöras för de 

viktigaste lagarna banken måste ta hänsyn till vid rådgivningstillfället. Dessa regleringar 

är skapade för att skydda kunden och bevaka dennes intresse och finns inkluderade i 

ovanstående Rådgivningsstöd, vilket skapar enkelhet och effektivitet för rådgivare och 

kunder. 

3.6.1 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 
Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter trädde i kraft den 1 juli 2004 

med det syfte att skydda konsumenten vid rådgivningstillfället (Regeringskansliets 

rättsdatabaser, 2011). Denna lag innefattar kravet på en rådgivare där dennes kompetens 

och förståelse för de erbjudna finansiella produkterna bör vara befintligt och styrkt av 

rådgivningslicens eller att rådgivarna genomgått specifika tester. Dessutom skall 

dokumentation ske under rådgivningen som sedan skall erbjudas till kunden som en 

verifikation på vad som förslagits. Detta skall då bekräftas och godkännas av kund med 

dennes signatur. (Riksdagen, 2011; Creutzer, 2010) 

”Näringsidkaren skall anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov 

samt inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för 

konsumenten”. (Riksdagen, 2011) 
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Citatet ovan härrör delar från 5§ i denna lag där vikten av att den föreslagna produkten 

skall överensstämma med kundens individuella behov och ej skall bero på på eventuell 

förtjänst ur bankens perspektiv. Dessutom beskrivs det i lagen att konsumenten är 

berättigad till att hävda sin rätt till skadestånd om den finansiella rådgivningen gett 

upphov till förmögenhetsskada för den enskilde individen. (Riksdagen, 2011) Detta ger 

upphov till ett så kallat Agentproblem, vilket kommer diskuteras senare i Kapitel 4.4.3. 

Denna lag har dock kritiserats där ersättning för konsumenter varit svårtillgänglig då 

även konsumenten skriver under dokumentet som påvisar den erhållna rådgivningen 

och därmed har svårt att hävda att denne ej förstått innebörden av produkterna. Detta 

styrks av Arpi & Musaefendic’s (2010) undersökning om lagen om finansiell 

rådgivning till konsumenter där resultatet påvisade att få konsumenter som kontaktat 

Allmänna Reklamationsnämnden erhållit rätt till skadestånd. Dessutom har en 

rådgivningstvist av detta slag sällan tagits upp i en högre instans vilket medför att så 

kallade prejudikat, det vill säga tidigare domar som kan vara av betydelse för framtida 

beslut inom samma område, ej existerar i någon större utsträckning. (Högsta 

Domstolen, 2011; Arpi & Musaefendic, 2010, refererad i Creutzer, 2010)  

3.6.2 MiFID - lag om värdepappersmarknaden 
Den 1 november 2007 trädde EU-direktivet MiFID, Markets in Financial Instruments 

Directive, i kraft. Denna syftar till att reglera värdepappershandeln inom EU- och EES-

länderna för att på så sätt skydda kunden ytterligare. Det nya direktivet innebär bland 

annat att rådgivare skall besitta särskilda kompetenskrav samt att värdepappersföretag 

skall öka dokumentationen som sker under rådgivningstillfället och dessutom förvara 

dessa dokument under 5 års tid för att, vid behov, kunna uppvisa för finansinspektionen. 

Direktivet fastställer också att värdepappersföretaget skall kategorisera sina kunder efter 

dennes kunskap, transaktionsaktivitet, förmögenhet samt yrkesmässiga erfarenhet av 

värdepappersmarknaden där kunderna indelas som professionella eller icke 

professionella kunder. Denna kundkategorisering styr sedan vilka bestämmelser som 

gäller gentemot kunden vid rådgivningstillfället, exempelvis har en icke professionell 

kund en högre grad av kundskydd då banken där har en större skyldighet att informera 

om riskerna med de olika finansiella produkterna. De finansiella aktörerna har alltså ett 

större ansvar än tidigare då kunderna skall förstå produkterna förvaltaren erbjuder. 

(Finansinspektionen, 2006; Oxenstierna, 2010, s.218-219)  

Kundkategoriseringen kan även kopplas ihop med teorin om relationsroller, som 

kommer behandlas i den teoretiska referensramen nedan, där kunder med lägre 

finansiella kunskaper eftersträvar en lärande rådgivare för att på så sätt känna sig 

bekväm med de föreslagna produkterna. Professionella kunder kommer däremot 

förvänta sig högre krav på rådgivningen där personlig anknytning, innovativa idéer och 

trovärdighet är viktigt.  

När läsaren nu har kunskapen om de rådgivningstjänster Swedbank erbjuder följer en 

genomgång av de teorier som valts för att uppfylla arbetets syfte samt besvara de 

problem som formulerats i uppsatsens inledande kapitel.  
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4. Teoretisk referensram 
Teorikapitlet har till syfte att belysa de teoretiska utgångspunkter som valts gällande denna 
uppsats. Detta för att besvara den uppsatta problemformuleringen samt använda som 
utgångspunkt för den empiriska studien. Kapitlet inleds med en dispositionsgenomgång följt av 
en presentation av teorier utifrån de perspektiv som redogjorts för i uppsatsens 
perspektivistiska del. Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning samt vägledning för 
läsaren inför teoriernas fortsatta användningsområde. 

4.1 Teorikapitlets disposition 
Detta teorikapitel innehåller tre huvudavsnitt där den teoretiska bakgrunden till 

ämnesvalet och problemformuleringen presenteras. Teorikapitlet inleds med en 

presentation av teorier sett ifrån Kundperspektivet gällande individers finansiella 

planering och fördelning av tillgångar. Därefter övergår synsättet till ett Bankperspektiv 

där teorier rörande portföljval, riskhantering och utvärdering av förvaltningen 

presenteras. I det avslutande kapitlet, Relationsperspektivet, berörs den 

beteendevetenskapliga processen med rådgivning och kundhantering som huvudsaklig 

fokus. Allt detta i enlighet med diskussionen angående perspektiv i Kapitel 2.4 i 

uppsatsens teoretiska metod. Nedan visar Figur 6 den tidigare presenterade 

dispositionen av detta teoretiska kapitel. 

      Kundperspektivet     Bankperspektivet       Relationsperspektivet 

 

 

 

 

 

 

  

     

4.2 Kundperspektivet 

4.2.1 Den finansiella planeringsprocessen  
Keown (2010, s.35) beskriver processen att planera och förutspå en individs finansiella 

position och hälsa. Denna process delas upp i fem steg, som tillsammans lägger grunden 

för en lyckad sammansättning av den personliga tillgångsportföljen och en god 

levnadsstandard på lång sikt. (Keown, 2010, s.35) I Figur 7 nedan visas denna process. 

Figur 6. Teorikapitlets disposition  

Finansiell 

planering 

Allokering 

Privatekonomi 

Kapitel 4.1 Kapitel 4.2 Kapitel 4.3 

Avkastning & Risk 

Portföljval 

Förvaltning 

Utvärdering 

Rådgivning 

Tillit 

Konflikter 

Relationer 



  Brattfeldt & Edman  
                    24 

 
  

 

 

Efter att individen utvärderat den nuvarande situationen, där inkomst och konsumtion är 

de viktigaste variablerna, måste individen fastställa dennes önskade finansiella mål. 

Dessa mål skall vara av både kort- och långsiktig karaktär. Utan konkreta och realistiska 

mål kan individen ej gå vidare till de senare stegen i processen och en ineffektivitet 

gällande den personliga välfärden skapas. Om dessa finansiella mål definieras, kan 

individen lättare utarbeta en plan för att nå den önskade finansiella ställningen, som sker 

i Steg 3. Detta steg inkluderar budgetering och investeringsstrategier, där flexibilitet, 

likviditet, försäkring och skatteplanering utgör de faktorer individen måste ta hänsyn till 

i den finansiella planeringen. När planen och verktygen utvecklats krävs endast att 

individen håller sig till denna och hela tiden är öppen för förändringar i omvärlden som 

kan kräva en omarbetning och revidering av de olika faktorerna, vilket behandlas i Steg 

5. Figur 7 ovan sammanfattar stegen i Den finansiella planeringsprocessen. (Keown, 

2010, s.35-37; Oxenstierna, 2010, s. 174-175)   

Att individen har god överblick över den egna ekonomin samt väl definierade mål 

gällande denna är en förutsättning för att kunna sätta samman en portfölj som på sikt 

skapar möjligheter att nå dessa mål. Det är dessutom en förutsättning för att finansiell 

rådgivning skall vara möjlig och de rätta produkterna skall kunna erbjudas till kunden 

utifrån dessa definierade mål. Vid en högre kännedom om kundens finansiella mål, som 

vid exempelvis Premium- eller PB-tjänsten, ökar även möjligheten till en effektivare 

rådgivning baserat på kundens finansiella mål och riskprofil. Denna process kan anses 

vara grunden för rådgivning och privatekonomi som helhet.  

Vikten av individens finansiella planering styrks också av Clitheroe (2009, s.16-17), där 

han betonar betydelsen av att utvärdera de finansiella målen på kort, medellång och lång 

sikt. Dessa skapar en budget som ligger till grund för att nå dessa mål. Han råder också 

att inte vara överambitiös i början av planeringsprocessen, utan betonar vikten av att 

sätta upp relativt låga och realistiska mål som har en hög sannolikhet att inträffa, främst 

mål gällande minskning av utestående skulder. Om individer handlar med sunt förnuft 

och logik gällande den personliga förmögenheten kommer detta även att gynna hela det 

finansiella systemet på lång sikt. (Clitheroe, 2009, s.16-17)    

Richards (2010, s.25) beskriver utvecklingen av den individuella medvetenheten efter 

den finansiella krisen som speglat senare delen av 2000-talet. Han beskriver att 

finansiell planering främst handlar om smarta och meningsfulla konversationer, även 

om många tror att det handlar om försäljning och planering ifrån bankens sida. Det 

fundamentala är att finna interceptet mellan personens privatliv och ekonomiska mål. 

Krisen har även medfört att kunderna blivit mer medvetna om ekonomins roll och de 

ställer frågor och fattar beslut de sannolikt ej hade tagit innan denna kris. Denna 
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Figur 7. Den finansiella planeringsprocessen   

Källa: Bearbetning av Keown, 2010  
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Princip 1: Kunskap ger skydd

Princip 2: Planera ekonomin

Princip 3: Pengars tidsvärde

Princip 4: Skatternas påverkan

Princip 5: Betydelsen av likviditet

Princip 6: Smarta köpbeslut

Princip 7: Skydd genom försäkring

Princip 8: Högre avkastning innebär högre risk

Princip 9: Beteendevetenskaplig påverkan

Princip 10: Ta avgörande beslut

Figur 8. Privatekonomins hörnstenar                          

Källa: Bearbetning av Keown, 2010 

 

medvetenhet gör att efterfrågan på någon som kan hjälpa individerna med dessa mål 

ökar, vilket i sin tur ökar efterfrågan på finansiella rådgivare. (Richards, 2010, s.25)  

4.2.2Privatekonomins hörnstenar 
Keown (2010, s.47-53) beskriver även tio principer gällande Den finansiella 

planeringsprocessen som används som verktyg för insikt i de faktorer som föreligger de 

finansiella besluten. Han benämner dessa som Privatekonomins hörnstenar. Vissa av 

dessa principer innebär endast att använda sunt förnuft vid de finansiella besluten, 

medan andra kan verka mer komplexa, vilka är de principer som kommer redogöras för 

i denna del. (Keown, 2010, s.47-53) Dessa principer illustreras i Figur 8 nedan. 

Det mest grundläggande för en 

framgångsrik privatekonomi är 

att hög kunskap bidrar till ett 

skydd emot ekonomiska 

bekymmer samt är en 

förutsättning för att planera 

inför framtiden, vilket 

behandlas i Princip 1 och 2. 

Även att tolka ekonomiska 

uttryck och begrepp samt 

inneha förståelse för hur 

marknadens effekter påverkar 

den ekonomiska situationen. 

Ett av de allra viktigaste 

begreppen inom den finansiella 

världen är att pengar har ett 

tidsvärde, det vill säga att 

pengar idag är värda mer än 

pengar imorgon, eftersom dessa kan investeras och generera ränta under denna period. 

Princip 3 beskriver detta fenomen. Kapitalet genererar även en så kallad ränta-på-ränta-

effekt, som innebär att räntan som erhålls vid en investering i sin tur också generar 

avkastning i form av ränta, vilket skapar en hög tillväxt över tid (Oxenstierna, 2010, 

s.18-19; Keown, 2010, s.48-49). Denna effekt diskuteras även i problembakgrunden där 

en betaltjänst likt PB skapar en hög alternativkostnad då årsavgiften istället kan 

investeras under en lång tid och därmed generera ränta. 

Att planera för oväntade händelser genom likviditet är också en del av den finansiella 

processen som måste tas i beaktning, även om långsiktiga investeringsbeslut dominerar 

de olika teoretiska aspekterna. Detta behandlas i Princip 5 ovan. Om inte likviditeten i 

individens tillgångar finns, exempelvis om individen placerat allt kapital i långa 

statsobligationer, kan oväntade händelser så som en förlust av arbete innebära 

konsekvenser i form av kostsamma lån eller försäljning av ägodelar. Vid detta scenario 

skulle dessa oväntade kostnader leda till att den privatekonomiska planeringen spricker 

och individens välfärd påverkas negativt. (Keown, 2010,s 49-50) 

De beteendevetenskapliga aspekterna måste även de tas i anspråk vid de finansiella 

besluten, vilket visas i Princip 9. För att exemplifiera, ponera att en individ inhandlat en 

bil för 5 000 kronor och att växellådan går sönder en vecka senare med en kostnad på 

7 000 kronor. Individen är då oftast beredd att betala dessa 7 000 kronor fastän de 

överstiger den ursprungliga kostnaden för hela bilen, annars anses de 5 000 kronorna 
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Aktier 
80%

Obligati
oner 
20%

Stadie 1: 0-54 år

Figur 9. Tillgångsallokering, Stadie 1             

Källa: Keown, 2010  

 

vara förlorade. Även skatteåterbäring är ett exempel på dessa beteendevetenskapliga 

aspekter, där denna ses som oväntat tillskott som kan spenderas. Dessa pengar skulle, 

vid en effektiv beskattning, legat på individens sparkonto och genererat ränta under 

denna tid och borde ses som en ränteförlust istället för ett tillskott. (Keown, 2010, s.52)  

Grunden inom all finansiell teori innebär egentligen att maximera avkastningen i 

förhållande till den tagna risken, då en högre önskad avkastning innebär att större risker 

måste tas, och detta kan ej uppnås om den grundläggande kunskapen inom området 

saknas. Rådgivarens roll är då att med hänsyn till kundens placeringshorisont och 

riskprofil skapa en portfölj skräddarsydd för dessa behov samt öka kundens 

medvetenhet och kunskap. Detta för att kunden skall ha tillgång till likvida medel vid 

akuta situationer kombinerat med längre placeringar som genererar högre avkastning, 

exempelvis aktier som på lång sikt genererat den högsta avkastningen. Detta har tidigare 

visats i Figur 4 i uppsatsens problembakgrund. De två ovanstående teorierna anses vara 

fundamentet gällande hela den teoretiska referensramen för denna uppsats och är något 

läsaren bör ha i åtanke när resterande teorier presenteras och sedan analyseras. (Keown, 

2010, s.397-401; Johansson & Olsson, 2009) 

4.2.3 Tillgångsallokering 
En individs ålder och livssituation påverkar också dennes val av investeringsstrategi och 

vilka instrument denne skall använda för att sätta samman en portfölj anpassad för de 

personliga behoven. Denna teori kan kopplas samman med ovanstående teori om Den 

finansiella planeringsprocessen, där Princip 8 behandlar problemet gällande risk i 

förhållande till avkastning. Inom Tillgångsallokering skall individen i första hand vara 

väl diversifierad, med riskerna spridda över olika finansiella tillgångar samt över olika 

marknader. Individen bör ej heller försöka efterlikna andra, då ålder, familjesituation, 

finansiell position, riskbenägenhet, finansiella mål och liknande skiljer sig markant 

mellan människor och påverkar individens optimala tillgångssammansättning. Denna 

teori delar upp en människas liv i fyra stadier beroende på ålder och individens 

investeringsmål. (Keown, 2010, s.397)   

Det första stadiet innebär att individen i 

de tidiga åren skall bygga upp ett starkt 

kapital inför de senare stadierna. 

Eftersom aktier, som visats tidigare i 

Figur 4, genererar högst avkastning 

under långa investeringsperioder bör 

också individen ha majoriteten av sina 

tillgångar i dessa företagsandelar. I 

detta stadium, som illustreras i Figur 9 

till höger, rekommenderas en portfölj 

bestående av 80 procent aktier och 20 

procent obligationer för att på så sätt 

erhålla högsta möjliga avkastning på 

sikt. Detta kopplas även samman med att yngre individer ses som mer riskbenägna och 

därför har större incitament att ta del av denna högre förväntade avkastning, då 

individen kan undvara stora delar av tillgångarna under längre perioder samt gör mer 

aktiva val. En sådan sammansättning har, under perioden 1926-2007, genererat en årlig 

genomsnittlig avkastning på 9.72 procent baserat på den respekterade fondinformatören 

Morningstars index. (Morningstar, 2008, refererad i Keown, 2010, s.397-398) 
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Figur 10. Tillgångsallokering, Stadie 2             

Källa: Keown, 2010  

 

Figur 11. Tillgångsallokering, Stadie 3             

Källa: Keown, 2010  

 

Figur 12. Tillgångsallokering, Stadie 4             

Källa: Keown, 2010  

 

I det andra stadiet, där individen närmar 

sig pensionsåldern, bör denne försöka 

bevara den förmögenhet som skapats 

under det första stadiet och samtidigt 

skapa en så hög tillväxt för denna 

förmögenhet som möjligt. Med en kortare 

investeringsperiod bör individen därför 

övergå till en lägre andel aktier och en 

högre andel obligationer, som illustreras i 

Figur 10 till höger. Detta är dock, som 

tidigare nämnts, beroende av individens 

riskprofil och livssituation. En 

portföljsammansättning bestående av 60 

procent aktier och 40 procent obligationer 

har mellan 1926 och 2007 genererat genomsnittlig årlig avkastning på 9.04 procent 

baserat på ovanstående index. (Keown, 2010, s.397-400) 

Det tredje stadiet inom denna teori 

behandlar pensionsåldern, där individen, 

istället för att spara, i hög utsträckning 

spenderar de genererade tillgångarna. 

Dock måste individen vara aktiv i 

investeringsbesluten i tillräckligt stor 

utsträckning för att förhindra inflationen 

från att minska den genererade 

förmögenheten. Eftersom investerings-

perioden i detta stadium är relativt kort, 

bör också andelen aktier i portföljen 

minskas, då Figur 4 ovan visar hög 

volatilitet och därmed en lägre förväntad 

avkastning för en sådan investering på 

kort sikt. Rekommendationen i detta stadium är ofta en portföljsammansättning som 

visas i Figur 11, där den tidigare höga aktieandelen övergår till mer riskaversiva 

placeringar i form av statsskuldväxlar och obligationer. En sådan portfölj har, baserat på 

ovanstående index under dessa 63 år, resulterat i en årlig genomsnittlig avkastning på 

7.70 procent. (Keown 2010, s.399-400)  

Det sista stadiet innebär en än större säkring 

gällande individens tillgångar, där andelen 

aktier minskar ytterligare, vilket illustreras i 

Figur 12 till höger. Detta kan även kopplas 

till individens personliga vilja, där eventuella 

arvegods skall distribueras till efterlevande. 

En sådan portföljsammansättning har 

historiskt resulterat i en årlig genomsnittlig 

avkastning på 7.02 procent, baserat på 

ovanstående index. (Keown, 2010, s.401)  

Samtliga dessa teorier gällande 

Kundperspektivet går i grund och botten ut 

på samma fundamentala ide, nämligen att 
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Tabell 1. Korrelation, ålder &. placeringshorisont             

Källa: Down, 2009  

 

individen skall ha en god struktur över den egna ekonomin samt definiera de mål denne 

vill uppnå med valda investeringsstrategier. Budgetering, kunskap, finansiell planering, 

uppsatta mål och förändringar i påverkande faktorer är nyckelorden som speglar denna 

del av den teoretiska referensramen. 

Oxenstierna (2010, s.178-180) nämner att en individs placeringshorisont, 

avkastningskrav, risktolerans och restriktioner gällande olika tillgångar bör styra hur en 

individs portfölj skall sättas samman med olika finansiella instrument. Dock styrker 

även Oxenstierna Keowns teori som nämnts ovan där en generell 

portföljsammansättning kan klarläggas utifrån en individs specifika ålder, där han 

beskriver fördelningen mellan olika tillgångar och åldersgrupper på ett närmast identiskt 

sätt. (Oxenstierna, 2010, s.178-180)  

En intressant forskning som Down (2009, s.422, 433-434) redogör för visar dock att 

empirin skiljer sig gentemot ovan nämnda allokeringsteori, där äldre individer bör sätta 

samman en portfölj innehållande mindre riskfyllda instrument. Anledningen till detta är 

att yngre individer generellt sparar till annat än pensionen, så som framtida hus, 

lägenhet och bil vilket medför en kortare placeringshorisont. Med andra ord finner 

forskaren att ingen nära korrelation existerar mellan en investerings placeringshorisont 

och en individs ålder. Han presenterar dessutom i denna studie att andelen aktier i en 

portfölj ökar parallellt med individens ålder. Nedan, i Tabell 1, visas delar av Downs 

studie som tydligt påvisar att placeringshorisonten inte nödvändigtvis är längre för 

yngre individer och att en portföljs tillgångsallokering därför bör bedömas utifrån 

investeringsperioden och ej efter ålder. (Down, 2009, s.422-426, 433-434)  

 

Denna artikel visar hur teorin skiljs ifrån praktiken samt vikten av att rådgivaren hela 

tiden agerar utifrån kundens individuella placeringshorisont och riskprofil och ej endast 

utifrån kundens ålder. Verkligheten är alltså något mer komplex än vad teorin om 

Tillgångsallokering påvisar. De finansiella målen skiljer sig från individ till individ och 

så även fördelningen av olika tillgångar i dennes portfölj. Enligt P. Nordlund (personlig 

kommunikation, 28 januari, 2011) syns tydliga tendenser att äldre människor i många 

fall har en längre placeringshorisont än vad teorin påvisar och gärna investerar i mer 

rikfyllda tillgångar, exempelvis för att lämna ett större arv till efterlevande eller 

konsumera det som förvärvats genom åren. Här blir då graden av kommunikation och 

rådgivarens förmåga att fånga upp den väsentliga informationen oerhört viktig för en 

effektiv kapitalförvaltning. Teorin om Tillgångsallokering påminner starkt om 

Swedbanks rådgivningsverktyg Det Enkla Valet och Rådgivningsstödet som beskrivits 

ovan. Dessa består av de variabler rådgivaren måste ta i beaktning vid rådgivningen, så 

som risk, avkastning, diversifiering och val av instrument. Följande avsnitt, 

Bankperspektivet, presenterar dessa begrepp och modeller mer detaljerat. 

Ålder Kort 

placeringshorisont 

(%) 

Medel 

placeringshorisont 

(%) 

Lång 

placeringshorisont 

(%) 

21-40 63 21 16 

41-60 45 34 21 

61 och äldre 57 29 14 
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4.3 Bankperspektivet 

4.3.1 Klassisk porföljvalsteori och riskhantering 
 

Avkastning 

Fundamentet inom portföljvalsteorin är den avkastning en investering genererar för 

placeraren. En portföljs avkastning under en viss tidsperiod mäts genom den 

värdeökning eller värdeminskning i tillgångarnas värde, plus övriga förtjänster i form av 

utdelningar och liknande, i förhållande till dessa tillgångars värde i början av 

investeringsperioden. Nedanstående mått ger då den procentuella värdeförändringen i 

individens tillgångsportfölj under en period och kan vara av både positivt och negativt 

slag. (Bodie et al., 2009, s.97; Markowitz, 1991, s.14) 

   
           

    
 

Där 

   = portföljens avkastning under investeringsperioden. 

    = tillgångarnas värde vid investeringsperiodens början. 

    = tillgångarnas värde vid investeringsperiodens slut. 

D = utdelningar och övriga förtjänster erhållna under investeringsperioden. 

Notera att detta avkastningsmått ej tar hänsyn till kostnader så som förvaltningsavgifter, 

courtageavgifter eller skatter (Bodie et al., 2009, s.97; Markowitz, 1991, s.14). En 

investerares avkastning mäts ofta i samband med den exponerade risken, där en högre 

förväntad avkastning också innebär en högre risk, vilket förklaras utförligare nedan. 

Risk 

Investeringar av detta slag, som potentiellt kan generera avkastning under en tidsperiod, 

innebär också ett risktagande ifrån investerarens sida, då denna avkastning ej är 

fastställd på förhand och i slutändan kan vara endera positiv eller negativ. Notera dock 

att begreppet risk innefattar oväntade förändringar åt båda hållen, vilket innebär att även 

avkastning högre än förväntat klassas som en riskfylld avkastning. Det existerar en 

tydlig samvariation mellan den potentiella avkastningen portföljen genererar och dess 

risk. Denna samvariation skapas på grund utav att investerare kräver en så kallad 

riskpremie för att investera i ett instrument som anses vara riskfyllt, vilket utvecklas 

senare.  (Larsson, 2008, s.219-220; (Bodie et al., 2009, s.124-126) 

Standardavvikelse och varians som mått på risk 

I den finansiella världen definieras risk vanligtvis med måttet Standardavvikelse, som 

beskriver avvikelsen från det förväntade värdet av en investering. Detta mått erhålls 

genom kvadratroten ur Variansen, som i sin tur definieras som den kvadrerade summan 

av samtliga avvikelser ifrån det förväntade värdet av en investering. Dessa mått kan 

appliceras både på enskilda tillgångar och hela tillgångsportföljer. Anledning till att 

uttrycket kvadreras vid beräkningen av variansen är för att avvikelserna ifrån portföljens 

förväntade värde kan vara både positiva och negativa. Dock är det endast avvikelsernas 
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Figur 13. Diversifieringskurva                 

Källa: Jonnerhag, 2009  

 

spridning som är av intresse, inte huruvida avvikelserna är positiva eller negativa.  

Genom att kvadrera uttrycket får samtliga avvikelser positiva värden, vilket ger ett 

korrekt mått då dessa avvikelser annars till viss del skulle ta ut varandra. (Larsson, 

2008, s.217; Markowitz, 1991, s.17-19) Genom variansen kan placerare enkelt urskilja 

skillnaden mellan det faktiska och det förväntade utfallet av en investering. Vidare 

används begreppet Volatilitet för att beskriva variansen och därmed också 

standardavvikelsen, detta för att förklara prisförändringar gällande finansiella 

instrument. (Vinell, Fischerström & Nilsson, 2005 s.25-26; Bodie et al., 2009, s.128-

129, 238-240) Nedan visas uttrycken för varians och standardavvikelse för en tillgångs 

avkastning. Notera att dessa uttryck är summan av avvikelserna från den förväntade 

avkastningen i portföljen.  

                           
 

   

 

                

Där  

     = Variansen i tillgångens avkastning. 

                  
   = Summan av observerade värden minus förväntade värden för 

tillgångens avkastning i kvadrat. 

    = Standardavvikelsen i portföljens avkastning. 

Diversifiering 

Ett sätt att minimera 

risken i en portfölj är 

genom diversifiering, en 

spridning av riskerna 

mellan bolag och 

branscher. Figur 13 till 

höger visar på ett 

överskådligt sätt hur 

risken i en aktieportfölj 

sjunker när antal bolag i 

portföljen ökar. Denna 

risk benämns som 

bolagsrisk, eller specifik 

risk och bildar tillsammans med 

marknadsrisken portföljens totala risk. 

Marknadsrisken definieras som den risk som 

existerar på hela den finansiella marknaden och beror bland annat på konjunktur och 

räntenivåer. Dock finns vissa begränsningar i diversifieringseffekten gällande dessa 

risker. Bolagsrisken är en diversifierbar risk som alltså minskar när antalet bolag i 

portföljen ökar, dock går denna risk ej att diversifiera ytterligare när antal bolag i 

portföljen uppgår till ungefär 17 stycken. När det gäller marknadsrisken är denna ej 

diversifierbar då denna beror på de fundamentala variablerna på finansmarknaden som 

beskrivits ovan. (Bodie et al., 2009 s.195; Oxenstierna, 2010, s.47-48) 
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Figur 14. Korrelation mellan tillgångar  

 

Vidare kan risken i en porfölj reduceras ytterligare genom att investera i olika 

marknader samt i olika finansiella instrument, så som aktier, fonder, räntepapper och 

råvaror, vilket rådgivaren aktivt arbetar med (Frick, 2011, s.54). Ett utav de vanligaste 

finansiella instrumenten en rådgivare erbjuder kunderna är fonder, där automatisk 

riskspridning ingår då fondförvaltarna investerar fondens förmögenhet i ett stort antal 

bolag. Om rådgivaren istället anser att aktier överensstämmer bäst med kundens 

riskprofil, krävs en manuell riskspridning i form av en investering i olika bolag och 

branscher som ej korrelerar med varandra. Detta är också ett fundament för en lyckad 

rådgivning. Då en PB-kund besitter ett större placeringsbart kapital finns möjligheten att 

använda mer riskfyllda produkter, så som aktier, men samtidigt vara väl diversifierade 

och minska risken enbart med hjälp av det stora investerade kapitalet. 

De ovan nämnda variablerna, avkastning, risk och diversifiering anses vara de 

grundläggande faktorerna inom portföljvalsteori och samtidigt de allra viktigaste ur ett 

Bankperspektiv där kundens individuella riskprofil och avkastningskrav skall tas hänsyn 

till och uppfyllas av rådgivaren. Det är också en utav anledningarna till varför individer 

anställer en rådgivare, då denne vill erhålla maximal avkastning utifrån den risk de är 

beredda att exponeras för. Riskerna förändras kontinuerligt på grund utav bland annat 

ränte- och konjunkturförändringar varför det då är viktigt för rådgivaren eller individen 

att utvärdera och revidera investeringsstrategierna. Att minska standardavvikelsen med 

hjälp av diversifiering beskriver Powers (2010, s.441) vikten av där han presenterar 

detta som ett av de grundläggande verktygen inom modern riskhantering. Nedan följer 

andra variabler en rådgivare måste ta hänsyn till vid portföljsammansättningen.  

Kovariansen mäter samvariation mellan olika tillgångar i en portfölj. Kovariansen är 

positiv om Tillgång 1 ökar i värde samtidigt som Tillgång 2 ökar i värde. Om istället 

Tillgång 2 minskar i värde när Tillgång 1 ökar i värde, är kovariansen negativ. 

(Markowitz, 1991, s.82-84; Bodie et al., 2009, s. 240-241)  

Korrelationskoefficienten visar hur tillgångar rör sig i förhållande till varandra och 

denna koefficient måste ligga i spannet [-1,1], där helt negativ korrelation [-1] innebär 

att tillgångsslagen rör sig i motsatt riktning gentemot varandra. Helt positiv korrelation 

[1] innebär att tillgångarna rör sig i samma riktning när marknaden förändras. Med en 

helt negativ korrelation [-1] kan placeraren diversifiera bort all specifik risk då upp- och 

nedgångar tar ut varandra. En positiv korrelation [>0] innebär en befintlig risk för 

investeraren. (Markowitz, 1991, s.19;Bodie et al. 2009, s.241-242) Figur 14 nedan visar 

två tillgångsslag med negativ korrelation på [-1] och deras rörelser gentemot varandra. 

 

Dessa samvariationsmått är något som individer kanske inte alltid tar i beaktning vid en 

investering, men som rådgivaren måste vara uppmärksam på då risken i kundens porfölj 
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kan minskas. Dessa mått används av Swedbanks Investment Center för att ta fram 

tillgångar i kundernas portföljer som ej korrelerar med varandra. En mindre 

samvariation mellan tillgångarna skapar en lägre standardavvikelse och kunden kan 

därmed få en bättre uppskattning på förhand om hur pris och värden förväntas utvecklas 

över tid. Detta förbättrar Den finansiella planeringsprocessen och möjligheten att 

maximera nyttan för kundens räkning.  

Betavärdet beskriver aktiens korrelation gentemot marknaden. Marknadens betavärde 

anses vara 1, vilket innebär att en aktie med ett betavärde på 1 tenderar att fluktuera i 

samma grad som index vid en uppgång respektive nedgång. Om aktien däremot innehar 

ett betavärde på 1,5 förväntas aktien röra sig röra sig kraftigare än index i samma 

riktning med 1,5 procent och anses därför mer riskfylld. Vid en ökning av index på 1 

procent kommer då denna aktie att öka med 1.5 procent, medan en minskning av index 

på 1 procent innebär en minskning i aktiens värde med 1.5 procent. Betavärdet växer 

med korrelationen mellan tillgångarna samt med volatiliteten i tillgångarnas avkastning 

i förhållande till varandra. (Larsson, 2008, s.218-219; Vinell et al., 2005, s. 41-42)  

CAPM-modellen, the Capital Asset Pricing Model, är en modell för att beräkna den 

förväntade avkastningen för en viss aktie och därmed investerarens avkastningskrav för 

den berörda tillgången. Aktier med höga betavärden klassas som högriskaktier och 

investeraren kräver då en hög premie i form av högre förväntad avkastning för att 

investera i dessa aktier jämfört med aktier förknippade med lägre risk. Capm-modellen 

inkluderar denna premie vid beräkningen av den förväntade avkastningen. (Ogden et al,. 

2003, s.281-282; Larsson, 2008, s.219) Uttrycket för CAPM-modellen illustreras nedan. 

               

Där  

   = den förväntade avkastningen för Tillgång 1. 

   = den riskfria räntan. 

  = betavärdet för Tillgång 1. 

   = den genomsnittliga avkastningen på marknaden. 

Detta innebär att investeraren i första hand kräver en avkastning som motsvarar den 

riskfria räntan på marknaden, i form av statsskuldväxlar eller andra riskfria placeringar. 

Investeraren kräver även en riskpremie för den bolagsspecifika risk som överstiger den 

genomsnittliga avkastningen på marknaden, samt för det betavärde som är inkluderat i 

bolagets risk. Denna företagsspecifika riskpremie erhålls för att avkastningen för denna 

tillgång är osäker och varierande. Marknadens riskpremie, definierat som         i 

formeln ovan, är en generell avkastning som en investering i aktier innebär i förhållande 

till riskfria placeringar i paritet med den riskfria räntan, där exempelvis en 

lågkonjunktur innebär att investerare kan kräva en högre premie vid 

investeringstillfället. (Ogden et al,. 2003, s.281-282; Larsson, 2008, s.218-220) Denna 

modell är dock en mycket förenklad bild av verkligheten och bygger på ett antal 

antaganden, exempelvis att inga skatter eller transaktionskostnader förekommer, att inga 

aktörer ensamma kan påverka marknadspriset samt att alla aktörer har tillgång till 

samma information och förväntningar. Detta ger en förenklad men överskådlig modell 

för beräkning av avkastningskravet och den förväntade avkastningen för enskilda aktier 
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och portföljer. (Ogden et al,. 2003, s.281-282; Larsson, 2008, s.218-220) Både 

betavärdet och CAPM-modellen är användbara för institutionen som tar fram 

investeringsförslag till rådgivarna vid val av köpvärda bolag att investera i, endera 

direkt via aktier eller indirekt via fonder. Båda faktorerna tar hänsyn till kundens 

riskprofil vid investeringen och kan hjälpa till att utesluta vissa placeringar där risken är 

för hög i förhållande till de individuella preferenserna. CAPM-modellen delas upp i två 

delar, Kapitalmarknadslinjen och Aktiemarknadslinjen, vilka beskrivs nedan. 

Kapitalmarknadslinjen  

Kärnan i CAPM-modellen beskriver ett samband mellan förväntad avkastning och risk, 

där Kapitalmarknadslinjen visar hur bra investeraren kompenseras i form av avkastning 

för den risk denne är exponerad för. Investeraren finner då att Marknadsportföljen är det 

enda meningsfulla alternativet, då denna genererar den högsta förväntade avkastningen 

kombinerat med den riskfria räntan i förhållande den risk investeraren är exponerad för. 

Den riskaversive investeraren kommer då hålla majoriteten av tillgångarna i den riskfria 

räntan medan den riskvillige placeraren kommer låna till den riskfria räntan och placera 

dessa pengar i Marknadsportföljen. I dessa effektiva portföljer kompenseras den 

individuelle placeraren, i form av riskpremien, för den exponerade risken. (Ogden et al,. 

2003, s.281-282; Vinell et al., 2005, s.64-65)  

Aktiemarknadslinjen 

Den andra delen av CAPM-modellen visar effektiviteten i prissättningen av olika 

tillgångar. Om marknaden är effektiv kommer även alla tillgångar, inklusive 

marknadsportföljen, vara effektiva och marknaden är i jämvikt. Aktier med ett 

avkastningskrav överstigande den underliggande risken betraktas som undervärderade, 

medan aktier med låg förväntad avkastning i förhållande till risk kategoriseras som 

övervärderade. Detta speglar också fundamentet i CAPM-modellen, att tillgångspriser 

sätts utifrån dess marknadsrisk, utan hänsyn till den totala risken. (Ogden et al,. 2003, 

s.281-282; Vinell et al., 2005, s.65-67)    

Dessa delar av CAPM-modellen visar teoretiskt hur riskaversiva kunder och risktagande 

kunder kommer placera i riskfria och riskfyllda tillgångar och det gäller då för 

rådgivaren att finna den optimala portföljen som genererar högst avkastning till kunden 

i förhållande till dess risk. Rådgivaren försöker även finna de undervärderade aktierna 

som på så sätt belönar kunden med en högre avkastning i förhållande till risken på 

grund utav ojämnheter på marknaden. Som underlag för detta har rådgivaren tillgång till 

interna analytiska rapporter från Swedbanks Investment Center och aktiemäklare 

gällande vilka aktier som är köpvärda respektive övervärderade, samt uppgifter om 

andra finansiella instrument. Dessa utgör då underlag för de råd rådgivaren presenterar 

för kunden. (Swedbank, personlig kommunikation, 15 mars, 2011)  

Trots att denna modell är vida känd och accepterad har den några tillkortakommanden, 

främst i form av de förenklade antaganden modellen bygger på. Exempelvis kan stora 

aktörer påverka marknadspriser samt att transaktionskostnader och skatter förekommer 

och därmed förändrar förutsättningarna för en beräkning av avkastningskravet. Ett annat 

problem gällande denna modell är betavärdet. Vilket betavärde bör användas och anses 

vara det korrekta för ett företag? Skall investeraren bortse från betavärden under tider 

av finansiella kriser så som under 2008 och 2009, och skall denne även då bortse från 

betavärden under kraftiga högkonjunkturer? Det mest lämpliga vore naturligtvis att ta 

ett genomsnitt under en hel konjunkturcykel, vilket också var fallet när modellen togs i 
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bruk i början av 1960-talet. Dock finns inget empiriskt material som stödjer denna 

modells validitet under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet, främst 

beroende på frågan kring vilket betavärde som skall användas i modellen. (Larsson, 

2008, s.219-220; Ogden et al,, 2003, s.281-282) 

I en studie av Fama och French (1992, s. 428), visade de att beta ej har någon 

förklaringskraft för individens avkastningskrav om andra variabler inkluderas i 

modellen. Baserat på denna studie utvecklade de en modell innehållande tre faktorer, 

där grunden var den CAPM-baserade riskpremien för marknaden,        . Istället 

för betavärdet inkluderade de istället variabler som beskriver skillnaden i förväntad 

avkastning mellan små och stora företag, samt skillnaden mellan företag med stor 

respektive små skillnader mellan bokfört värde och marknadsvärde. Även om denna 

trefaktorsmodell kritiserats för att ej ha någon teoretisk grund, finns goda empiriska stöd 

för denna modell. (Fama & French, 1992, s. 428-429; Ogden et al., 2003, s. 281-283) 

Detta visar komplexiteten gällande frågan om placerares avkastningskrav för att 

investera i vissa företag eller portföljer. Med hjälp av ovanstående variabler och 

modeller kan banker utvärdera olika investeringsalternativ samt skapa underlag för vilka 

instrument som skall ingå i kundens portfölj. Dessa instrument beskrivs ytterligare i 

följande avsnitt där teorier om individers investeringsalternativ presenteras. 

4.3.2 Modern portföljvalsteori och finansiella instrument 
Den klassiska portföljvalsteorin beskriven ovan behandlar risk, avkastning och modeller 

för avkastningskrav från investerarens sida. Den moderna teorin behandlar å andra sidan 

förvaltningsstrategier och diversifiering gällande placerarens portfölj med hjälp av de 

olika instrument som utvecklats på de finansiella marknaderna. Upphovsmän till den 

moderna versionen av portföljvalsteorin är Markowitz och Sharpe (1952) som också fått 

Nobelpriset för detta. Fundamenten inom denna teori beskriver tillgångsfördelning, 

värdering av tillgångar, optimala portföljer och mått på förvaltningsprestationer. (Bodie 

et al., 2009, s.10-11; Markowitz, 1991, s.129-130; Elton, Gruber, Brown & Goetzmann, 

2003, s.2-3; Markowitz, 1952) Nedan följer en presentation av de olika tillgångar som 

kan ingå i en individs finansiella portfölj: 

Aktier innebär att placeraren köper en andel i ett företag och därmed äger en del av 

företaget och är berättigad till delar av den vinst företaget gör samt rösträtt vid 

bolagsstämmor. Denna vinst betalas oftast ut i form av utdelning. En akties pris är 

beroende av utbud och efterfrågan på denna andel. (Nationalencyklopedin, 2011; 

Oxenstierna, 2010, s.95-98)  

Bankkonto är en placering i räntebärande papper hos en bank eller andra kreditinstitut, 

där en placering under 100 000 Euro är garanterat att ersättas av svenska staten vid en 

eventuell konkurs. (Swedbank, 2011; Riksdagen, 2010) 

Obligationer är lån till företag eller staten där placeraren erhåller ränta. Ett sådant lån 

kan vara av kupong- eller nollkupong-karaktär, beroende på om placeraren erhåller 

ränteutbetalningar under låneperioden eller ej. (Keown, 2010, s.468-476; Oxenstierna, 

2010, s.73-75)  

Fonder innebär att individen placerar delar av dennes tillgångar i ett fondbolag som 

därefter investerar i olika tillgångsslag, så som aktier, räntebärande papper, råvaror, 

valutor och så vidare. Genom att fondbolaget förvaltar tillgångar för många individer 

ökar därmed placeringsstorleken och i och med detta chansen för avkastning. Detta gör 
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också att individerna får åtkomst till placeringar och instrument de annars ej haft 

möjlighet att investera i. (Nationalencyklopedin, 2011; Oxenstierna, 2010, s.139-140) 

Optioner är ett instrument som innebär rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja 

en underliggande vara till ett i förväg avtalat pris på ett i förväg avtalat datum. För 

denna rätt betalar köparen en premie. Den underliggande varan kan exempelvis vara 

aktier, råvaror, valutor eller andra finansiella instrument. Vid handel med optioner 

begränsas förlusten till storleken på premien, då innehavaren alltså kan besluta att ej 

utnyttja optionen. Vinsten är dock obegränsad om priset på den underliggande varan rör 

sig i önskad riktning. (Bodie et al., 2009, s.46-47; Oxenstierna, 2010, s. 125-128) 

Terminer är ett instrument som, liknande optioner, innebär köp eller försäljning av en 

underliggande vara där dennes pris och leveransdatum är bestämt på förhand. 

Skillnaden gentemot optioner är dock att parterna har förbundit sig att fullfölja avtalet 

utan någon optionsrätt. Terminskontrakt har därmed en obegränsad förlust och en 

obegränsad vinst, då parterna alltså är skyldiga att fullfölja avtalet. (Bodie et al., 2009, 

s.46-47; Oxenstierna, 2010, s.124-125) 

Övriga placeringar 

Utöver ovan nämnda placeringar kan individen även välja att investera i olika råvaror så 

som vete, guld, silver och liknande. Även handel med andra tillgångar så som 

fastigheter och mark ökar i volym. Gällande ränteinstrument finns även swap-

instrument att tillgå, där olika aktörer på marknaden byter räntebetalningar med 

varandra, ofta i olika valutor. Många av dessa tillgångsslag kombineras även med 

varandra, exempelvis swappar och optioner. Slutligen är aktieindexobligationer, av 

Swedbank benämnd Spax, ett vanligt instrument där delar eller hela det nominella 

beloppet är garanterat att erhållas på slutdagen då instrumentet dels innehåller 

obligationer, men även optioner (Swedbank, 2011; Bodie et al., 2009, s.804-806; 

Keown, 2010, s.488-491). 

Med hjälp av dessa instrument kan placeraren sätta samman en väl diversifierad portfölj 

och därmed sänka porföljens risk i förhållande till avkastning. Detta är även de 

vanligaste variablerna rådgivaren måste ta hänsyn till vid rådgivningstillfället. 

Strukturen och andelarna av de olika instrumenten beror på individens riskprofil och 

individuella preferenser, där möjligheten till en effektivare rådgivning ökar vid en högre 

kundkännedom som möjliggörs vid exklusivare tjänster så som Premium och PB. Här 

återkommer begreppet Tillgångsallokering som beskrivits ovan, där avkastningen skall 

maximeras utifrån den risk individen är exponerad för. Detta uppnås, som tidigare 

nämnts, genom en väl diversifierad portfölj med icke korrelerande instrument med olika 

placeringshorisonter fördelade mellan olika tillgångsslag och valutor (Keown, 2010, 

s.397). Verktygen Swedbank använder vid dessa frågor är, som behandlas i Kapitel 3, 

Det Enkla Valet och Rådgivningsstödet för att skapa en vägvinnande 

portföljsammansättning för kunden. Vidare måste även, som illustreras i Figur 7 i Den 

finansiella planeringsprocessen, en investeringsstrategi granskas och utvärderas för att 

vara effektiv och lönsam. Detta kan bland annat göras med olika utvärderingsmått som 

diskuteras i följande avsnitt. 

4.3.3 Avkastningsmått gällande förvaltning 
Förvaltaren har, med grund i de ovanstående teorierna gällande portföljval och 

riskhantering satt samman kundens portfölj med beaktning av dennes preferenser, 

riskprofil och placeringshorisont. Denna portfölj bör därför generera maximal 
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avkastning utifrån kundens individuella önskemål, medan det lägsta kravet bör vara en 

avkastning högre än den tagna risken. Därför bör värdet av förvaltningen kontrolleras 

och utvärderas. Detta kan göras med hjälp av avkastningsmått gällande förvaltning som 

bland annat visar portföljens avkastning i förhållande till jämförelseindex, mått på 

överavkastning och avkastning i förhållande till risk. (Vinell et al., 2005, s.122-123) 

Följande del visar ett antal uttryck för att mäta förvaltarens prestation:  

Tracking error, även kallat aktiv risk, beskriver överavkastningen i förhållande till den 

beräknade risken, i form av standardavvikelsen, i investeringen. Målet med 

förvaltningen skiljer sig beroende på kundens aktivitet och riskbenägenhet. Rådgivning 

kan ha två tyngdpunkter, endera att avkastningen skall följa ett jämförelseindex, passiv 

förvaltning, eller att rådgivningen bör utmynna i en avkastning överstigande detta index, 

aktiv förvaltning. Måttet innebär att rådgivningen varit effektiv om majoriteten av 

avvikelserna från index är positiva och summan av dessa överstiger avkastningen 

jämförelseindex genererar. Positiva avvikelser innebär överavkastning medan negativa 

innebär ett misslyckande att generera avkastning överstigande jämförelseindex. (Vinell 

et al., 2005, s.123-124)  

Information ratio används för att mäta överavkastningen i förhållande till portföljens 

risk. Med hjälp av detta mått visas avkastningen per enhet av risk som kan diversifieras 

bort genom en portfölj liknande marknadsindex. (Bodie et al., 2010, s.826) 

Sharpemeasure förklarar portföljens avkastning i förhållande till den riskfria räntan och 

standardavvikelsen för portföljen. Portföljen bör generera en avkastning överstigande 

den riskfria räntan, vilket innebär en positiv riskpremie och placeraren bör då 

kompenseras för detta risktagande. Ponera att den riskfria räntan är 2 procent, vilket 

innebär att avkastningen måste överstiga riskpremien med 2 procentenheter för att 

investeringen skall vara lönsam. Kvoten mäter erhållen avkastning baserat på 

portföljens volatilitet och en hög kvot innebär en god prestation av förvaltaren. (Vinell 

et al., 2005, s.124-125; Bodie et al., 2010, s.826)   

Ovanstående mått kan upplevas som komplexa och avancerade men används frekvent 

vid Swedbanks framtagning av fondalternativ och som automatiskt stämmer av 

portföljsammansättningar och ger rådgivaren underlag för investeringsbeslut. Genom att 

exempelvis studera hur olika fonder presterat historiskt gentemot index och övriga 

fonder med samma inriktning kan rådgivaren ta fram lämpliga förslag till kunden. Dessa 

analyser genomförs av Swedbanks Investment Center och förs därefter vidare till 

rådgivarna via Rådgivningsstödet, som också visar simuleringar av potentiella vinster 

och förluster för de allokeringsalternativ som passar kundens personliga profil. Samtliga 

utvärderingsmått visar på den överavkastning fonden eller portföljen genererar i 

förhållande till dess jämförelseindex och den underliggande risken i denna fond eller 

portfölj. Eftersom kunden trots allt betalar för PB-tjänsten, där en tätare relation mellan 

rådgivare och kund finns, skapas en högre kännedom om kundens riskprofil och 

personliga preferenser som, ur ett teoretiskt perspektiv, bör öka sannolikheten för en 

potentiellt högre avkastning. Om PB-tjänsten skapar en överavkastning för kunden är 

dessa mått centrala för att påvisa detta mervärde som kunden eventuellt erhåller.  

En studie gjord av Hübner (2007, s.64-74) på flertalet av Standard & Poors index 

mellan 1993-2004 där han undersöker en mängd olika fonder som genererat hög 

avkastning under de fem åren innan studien påbörjades, visar hur väl några av ovan 

nämnda prestationsmått stöds empiriskt. Hübner finner bland annat att Information ratio 

betvivlas då måttet har för stort tillit till variansen som riskmått. Detta innebär även att 
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Figur 15. Rådgivningsprocessen                         

Källa:  Bearbetning av Oxenstierna, 2010  

 

Tracking error indirekt bör ifrågasättas då detta mått innehåller variansen som riskmått. 

Mått som visar alfavärdet får dock relativt goda empiriska resultat, men det 

rekommenderas att dessa mått samt Information ratio bör jämföras med 

utvärderingsmått som även tar hänsyn till den totala risken. (Hübner 2007, s.64-74)   

Det centrala i detta kapitel är att banken, för kundens räkning, skall maximera 

avkastningen i förhållande till den tagna risken, samt utifrån individens riskprofil och 

placeringshorisont. Denna avkastning skall därefter utvärderas med hänsyn till denna 

avkastning. Risk, avkastning, portföljsammansättning och utvärdering är nyckelord som 

speglar denna del av den teoretiska referensramen. I Relationsperspektivet, som följer 

nedan, kombineras dessa nyckelord med kundrelaterade sådana, för att visa rådgivnings- 

och rollrelaterade teoretiska kopplingar till dessa.  

4.4 Relationsperspektivet 

4.4.1 Rådgivningsprocessen 
Oxenstierna (2010, s.225-228) beskriver Rådgivningsprocessen där det initialt bildas en 

relation mellan kunden och rådgivaren för att därefter övergå till att klargöra de 

individuella behov kunden har samt fylla dessa behov med hjälp av de finansiella 

produkter som finns tillgängliga på marknaden. Han nämner fyra steg i denna 

Rådgivningsprocess som lägger grunden för en effektiv och lyckad rådgivning. 

(Oxenstierna, 2010, s.225-228) Dessa steg illustreras i Figur 15 nedan. 

 

 

Det första steget innefattar allmän fakta om kunden, dess preferenser, erfarenheter och 

önskad aktivitet ifrån dennes sida, i form av aktiv eller diskretionär rådgivning. En 

ekonomisk översikt skapas för att på så vis kunna genomföra en analys gällande 

kundens riskprofil, vilket även visar behoven av försäkringar och eventuella 

förändringar i portföljen. Utefter kundens individuella mål gällande sparande, pension, 

likviditet, arv och liknande, skapas därefter en avvägning mellan önskad avkastning och 

riskbenägenhet. (Oxenstierna, 2010, s.225-228) 

I Steg 2 upprättas en investeringsplan med innehållande portföljallokering, baserat på de 

variabler som beskrivits i modellens första steg. Portföljen bör då innehålla noggrant 

utvalda vikter av likvida instrument, längre placeringar, pensionssparande, fastigheter 
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Figur 16.Tillitsformeln  

Källa: Bearbetning av Fithian & Fithian, 2007                          

 

och övriga placeringar med tanke på kundens förutsättningar. Här är, som tidigare 

nämnts, diversifiering av riskerna bland instrument med låg korrelation oerhört viktigt. 

Därefter inhandlas portföljen på marknaden utifrån de mest förmånliga priserna, vilket 

beskrivs i Steg 3 i modellen. (Oxenstierna, 2010, s.225-228) 

Slutligen skall investeringarna följas upp i takt med förändringar på de finansiella 

marknaderna eller i kundens privata situation som kan påverka den sammansatta 

portföljen. Räntor, konjunktur och inflation förändras över tid vilket påverkar 

individens portfölj. Detsamma gäller även kundens mål, horisont och riskprofil. Dale, 

Johnson & Leilei (2005, s.237-238) har visat att det finns ett samband mellan en 

investerares irrationella beteende och ojämnheter på marknaden, där begränsad kunskap 

samt psykologiska faktorer som uppkommer vid en kraftigt stigande marknad kan 

medföra att investerare, istället för att se till ett företags fundamentala värde, innehar 

alltför höga förväntningar och väljer att köpa in sig i företagen till ett överpris, vilket 

skapar en bubbla. Detta innebär att placerare tenderar att investera i högkonjunkturer, 

det vill säga när placeringsalternativen är relativt dyra, medan de samtidigt väljer att dra 

sig ur investeringarna under sämre marknadsförhållanden istället för att hålla fast vid 

placeringarna eller utöka innehaven och invänta nästa uppgång.  Det är, som vid all 

annan konsumtion, bättre att inhandla andelar när priserna är låga än när varorna 

handlas till överpris. Allt detta måste tas i anspråk vid uppföljning och gör att 

investeringsstrategin ofta behöver revideras. (Oxenstierna, 2010, s.225-228) Notera att 

denna process liknar Den finansiella planeringsprocessen, med den skillnad att det 

istället för privatpersonen är rådgivaren som skapar en bild över dennes ekonomi, samt 

bidrar till den löpande förvaltningen av förmögenheten och eventuella omarbetningar 

och uppföljningar som ibland är nödvändiga. Dessa måste då uppfylla de krav som 

ställs i teorin om Privatekonomins hörnstenar. Ett högre placeringsbart kapital ökar 

rådgivarens utrymme för en bättre fördelning av kundens tillgångar, och exklusivare 

tjänster i form av Premium eller PB innebär en ökad möjlighet till en förbättrad 

privatekonomi. Detta behandlas i Swedbanks verktyg Rådgivningsstödet, där rådgivaren 

hjälper kunden med Den finansiella planeringsprocessen och Privatekonomins 

hörnstenar samt för att uppfylla de lagkrav som behandlats ovan. 

4.4.2 Tillit och relationer 
Fithian och Fithian (2007) beskriver varför finansiell planering och rådgivning ibland 

misslyckas. De försöker även identifiera orsaker till sådana misslyckanden, som 

tillsammans bildar vad de benämner The Confidence Formula, Tillitsformeln, vilken 

skapats för att underlätta för rådgivaren vid möte med kunden, för att på så sätt minska 

dessa misslyckanden. (Fithian & Fithian, 2007) 

I Figur 16 nedan visas denna Tillitsformel, där de fyra hörnstenarna tillsammans skapar 

underlag för en långsiktig tillit mellan rådgivaren och kunden. Denna tillit lägger också 

grunden som behövs för att på sikt skapa värde för kunden genom rådgivningen. Nedan 

följer en närmare beskrivning av de fyra hörnstenarna i denna modell.  

 

 

 

Tillit Förtroende Tydlighet Kunskap Management+ + + 
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Förtroende anses vara fundamentet när det gäller en vägvinnande rådgivning, om 

kunden ej kan lita på att rådgivaren gör sitt yttersta för att skapa värde för denne, kan 

värde heller inte skapas. 

Tydlighet gällande bakgrunden till de finansiella beslut rådgivaren anser vara lämpliga 

är oerhört viktigt. Kunden skall då anse dessa beslut som logiska med dennes finansiella 

och personliga situation som underlag.  

Kunskap behandlar frågan om rådgivaren har den teoretiska och tekniska basen för att 

genomföra helhetskonceptet rådgivning. Detta är dock inte den vanligaste orsaken till 

att rådgivningen misslyckas. 

Management beskriver rådgivarens förmåga att förvalta och förändra rådgivningen 

efter kundens behov och samtidigt inte förnimma de tidigare nämnda hörnstenarna 

under processen. 

Tillsammans bildar dessa beståndsdelar rådgivningen som ett helhetskoncept och det är 

även i dessa hörnstenar de vanligaste orsakerna till misslyckande gällande rådgivning 

och finansiell planering finns. Det nämns även en femte indirekt orsak, nämligen brist 

på självförtroende hos rådgivaren, där ett beslut som tagits med gott självförtroende 

men med misslyckat resultat oftast uppfattas bättre än ett korrekt beslut som tagits med 

tveksamhet. Det är också här grunden till en vägvinnande rådgivning finns, att som 

förvaltare av kundens förmögenhet kunna skapa ett värde baserat på dessa hörnstenar i 

samråd med kunden, samt att kunden skall känna att denne förvaltare inger förtroende 

och kommunicerar förvaltningen på bästa sätt. (Fithian & Fithian, 2007)  

Denna Tillitsformel är också i enlighet med Bachrach (2011, s.22-23), som beskriver 

fem kriterier för att mäta kundnöjdheten gentemot en finansiell rådgivare och därmed 

styrker vikten av förtroendet i en rådgivningssituation. Nedan visas dessa kriterier.   

 Våga ge rådgivaren en översikt över de personliga tillgångarna  

 Kunden följer rådgivarens anvisningar  

 Rykte 

 Kunden är mer influerad av rådgivaren än externa källor 

 Dåliga marknadsförhållanden  

Den första indikationen på huruvida en hög tillit mellan parterna existerar eller ej är 

enligt Bachrach (2011, s.22-23) att kunden i vissa fall ej redovisar samtliga tillgångar 

vid första mötet med en finansiell rådgivare, vilket tyder på att ett förtroende måste 

byggas upp från grunden. Ett annat sätt att mäta förtroendet mellan kund och rådgivare 

är genom att undersöka i vilken utsträckning kunden följer rådgivarens råd. Enligt 

Bachrach (2011, s.22-23) kan detta även ses genom att studera till hur hög grad 

rådgivaren tvingas sälja in bankens produkter, där en högre grad av övertygelse tyder på 

ett lägre förtroende gentemot rådgivaren. Ytterligare bevis på en hög tillit till rådgivaren 

är om kunden rekommenderar dennes familj och vänner att kontakta rådgivaren vid 

behov. Denna första indikation kan bli problematisk vid PR-rådgivning där 

kundkontakten ej är lika intensiv som vid PB-rådgivning vilket innebär att det tar en 

längre tid att skapa förtroende och tillit. Dessutom menas, indirekt, att rådgivning ger 

upphov till ett agentproblem då rådgivaren måste agera både försäljare och rådgivare 

vid dessa tillfällen, vilket diskuteras senare. (Bachrach, 2011, s.22-23) 
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Figur 17.Agent-principal-konflikt 

Källa: Bearbetning av Ogden et al, 2003                          

 

Vidare existerar ett stort förtroende mellan parterna när kunden ej ifrågasätter 

rådgivarens val trots att annan information uppkommer via externa källor så som tv och 

tidningar. Även under lågkonjunkturer och sämre marknadsförhållanden synliggörs till 

hur hög grad kunden har förtroende för rådgivaren då kunder med hög tillit har god 

förståelse för att makrofaktorer kan påverka avkastningen och innehar en fortsatt tro att 

rådgivaren arbetar för att leverera råd som är i paritet med kundens behov. (Bachrach, 

2011, s.22-23) Dessa delar i Tillitsformeln ökar också den sammanlagda kvalitén på 

rådgivningen och exklusivare tjänster i form av Premium och PB ökar möjligheten till 

förbättrat förtroende och tillit mellan rådgivare och kund.  

Även Faherty (2010, s. 21) beskriver vikten av dessa relationer mellan rådgivare och 

kund som oerhört viktiga där utvecklingen de senaste åren pekar emot en mer 

relationistisk inriktning. De kraftiga nedgångar som speglat de finansiella marknaderna 

de senaste åren har medfört att en mer tillitsfull och förtroendeingivande roll efterfrågats 

hos de finansiella rådgivarna, då kunderna vill försäkra sig om att dessa har kontroll 

över den långsiktiga ekonomiska situationen för kunden. På så sätt kommer en relation 

skapas som sträcker sig över de ekonomiska och finansiella gränserna, då rådgivaren 

kommer möta kunden i viktiga skeden under dennes livstid på vilka rådgivaren grundar 

de finansiella besluten. Därför anses rådgivare, istället för att endast vara en person som 

tillgodoser kunden med ekonomiska råd vid behov, som någon som lyssnar och skapar 

självförtroende hos kunden vid avgörande beslut i dennes vardag. (Faherty, 2010, s. 21)   

4.4.3 Agentteorin 
Vid PR-rådgivning och PB-rådgivning kan en Agentkonflikt uppstå, vilket illustreras i 

Figur 17 nedan. Detta innebär att en principal anställer en agent som skall handla för 

principalens vinning. Dock kan agenten ha incitament att agera för egen vinning då 

principalens önskemål inte alltid överensstämmer med agentens personliga intresse, 

vilket innebär att en konflikt kan uppstå. (Ogden et al., 2003, s.72-73; Larsson, 2008, 

s.38; Laffont & Martimort, 2002, s. 28-31)  

  

 

 

Principalen, i detta fall kunden, anställer en agent i form av en rådgivare att förvalta 

dennes förmögenhet under en tidsperiod för att på så sätt nå dennes uppsatta finansiella 

mål. Agenten skall då agera för principalens bästa gällande dennes investeringsbeslut 

och denna förvaltning skall skapa största möjliga värde för kunden baserat på 

förmögenhetens storlek samt kundens placeringshorisont och riskprofil (Ogden et al., 

2003, s.72-73; Larsson, 2008, s.38). Problemet i detta fall är att agenten även har 

intresse av att generera värde för banken i form av courtage- och förvaltningsavgifter, 

samt eventuella provisionsintäkter för dennes vinning. Ur agentens perspektiv uppstår 

därför konflikter då principalens intresse kan stå i konflikt med agentens och bankens 

intresse. Vad kunden önskar kan då innebära låga intäkter för banken och den specifike 

rådgivaren. Detta kan innebära att agentens rådgivning till viss del baseras på bankens 

vinning och att rådgivaren inte fullt ut agerar i principalens intresse. En sådan konflikt 

Principal Agent
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måste tas i beaktning vid tjänster av detta slag, där vinster kan uppstå för samtliga 

inblandade parter. (Dahlberg, 2009, s.56-57; Ogden et al., 2003, s.72-73) 

Enligt Wileczek (2007, s.32) bör nämnda Agentkonflikt vara hanterbar för bankerna då 

en rådgivare alltid måste presentera produkter som överensstämmer med kundens 

individuella behov, enligt lagstiftningen. Vidare beskriver han en relation mellan två 

parter som är baserat på förtroende och tillit och där båda sidor uppvisar en tilltro och 

lojalitet gentemot varandra. Men trots denna medvetenhet syns fortfarande problemet 

inom Agentteorin där banker anklagas för att erbjuda det egna utbudet av fonder i första 

hand och snarare anses som säljare än rådgivare (Dahlberg, 2009, s.117-121). 

4.4.4 Service Quality och förväntningsteori 
Att vara finansiell rådgivare innebär en ständig kontakt med kunder och dess 

privatekonomi vilket gör att vikten att upprätthålla en god kundservice är oumbärlig för 

en långsiktig relation dessa emellan. Kundens förväntningar på servicen varierar dock 

från individ till individ. Huruvida kunden upplever en positiv eller negativ känsla efter 

mötet beror dock på i vilken utsträckning den förväntade servicen överensstämmer med 

den upplevda servicen. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.1-4) Servicekvaliteten, sett 

från kundens perspektiv, kan enligt dessa delas in i fem kategorier: 

 Assurance – har fokus på den anställdes kunskap och hur tillmötesgående denna 

är. En annan viktigt faktor är även till vilken utsträckning den anställda lyckas 

förmedla tillit och förtroende till kunden. 

 Empathy – förklarar hur väl kunden anser sig bli behandlad av företagets 

personal  

 Reliability – anses som den vikigaste komponenten av dessa och beskriver ett 

företags förmåga att leva upp till förväntningar gällande vad företagets tjänster 

förväntas förmedla.    

 Responsiveness – den anställdes förmåga att vara hjälpsam samt leverera snabb 

service åt kunderna.    

 Tangibles – ett företags fysiska faciliteter så som utrustning, personal och 

kommunikationsmaterial.  

Kvaliteten på en viss service är dock svår att sätta ett värde på då detta är en icke 

monetär tillgång i ett företag och den förväntande servicen beror på den enskilde 

individen. Ett mått som dock växt fram för att beräkna servicekvaliteten och därmed 

kundnöjdheten är Servqual-skalan som innefattar en tvådelad enkätundersökning med 

olika påståenden inom de fem kategorierna ovan. I enkäten poängsätter individer dels 

förväntningarna på företagen i en viss bransch och dels den faktiska upplevelsen av ett 

specifikt företag i branschen, som därefter summeras och på ett överskådligt sätt påvisar 

ett företags eventuella brister i servicen. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.1-8) Nedan, 

i Figur 18, följer en illustration av dessa observerbara brister.  

 

 

 

 

 



  Brattfeldt & Edman  
                    42 

 
  

Figur 18.Servicekvalitet                           

Källa: Bearbetning av Parasuraman, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa brister kan sedan sorteras in i en modell benämnd The Gaps Model där ett företag 

bör arbeta aktivt med att minska gapet som uppkommer mellan förväntad och upplevd 

service, vilket även illustreras i Figur 18 ovan. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.15) 

The Gaps Model förklarar denna ovan nämnda skillnad genom att påvisa fyra vanliga 

orsaker till dess uppkomst, vilka illustreras nedan. 

Gap 1: Att inte veta kundens förväntningar.  

Gap 2: Missmatchning mellan kundens förväntningar och skapande av tjänsten. 

 

Gap 3: Servicestandarden är ej implementerad av personalen. 

 

Gap 4: Att ej hålla formulerade löften. 

Gap 1 i modellen poängterar vikten av att förstå kundens förväntningar samt att lyssna 

på dennes behov. Detta kan vanligtvis lösas genom att interagera med kunden, 

genomföra marknadsundersökningar samt effektivisera kommunikationen internt där 

personal som arbetar gentemot kunderna ofta har en högre kundkännedom än 

beslutsfattarna högre upp i organisationen. Vidare uppkommer Gap 2 genom 

svårigheten att frambringa en tjänst utifrån kundens specifika förväntningar. Gap 3 å 

andra sidan beskriver att en vanlig problematik gällande kundnöjdhet är när ett företags 

personal ej lever upp till företagets utsatta normer gällande kundservice. Detta kan dock 

minimeras via utbildningar, feedback och en noggrannare rekrytering för att erhålla rätt 

person på rätt arbetsplats. Slutligen förklarar Gap 4 misslyckandet att leva upp till 

kundens förväntningar som företaget själv skapat via bland annat marknadsföring och 

löften från personal. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s. 15 – 19) Gap 2 och Gap 3 i 

denna modell kan likställas med delar av Agentteorin där banken vill sälja tjänster som 

kanske inte alltid är de mest passande för kunden och dennes behov. Detta genom 

avgifter baserade på kundens aktivitet. (Ogden et al., 2003, s.72-73) Även Tillitsteorin 

kan vävas samman med denna modell där rådgivaren måste kunna leverera tjänsten på 

ett klart och tydligt sätt så att kunden känner att tjänsten är logiskt utifrån dennes 

finansiella mål och individuella behov (Fithian & Fithian, 2007).   

Rykten Individuella behov Tidigare erfarenhet 
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Figur 19.Relationsroller                                  

Källa: Veto, 2008  

 

Genom att arbeta aktivt med dessa punkter kan företaget minimera missnöjdheten bland 

kunderna som då tenderar att åter bruka företagets produkter och dessutom 

rekommendera dessa för individer i sin omgivning. Ett minskat gap skapar i slutändan 

lojalitet från kunderna och en ökad lönsamhet i form av acceptans att betala mer för 

företagets tjänster, samt en ökad kundstock. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.23-24) 

4.4.5 Rådgivningsteori och relationsroller 
Enligt Veto (2008, s.71) ställs rådgivare och kunder inför kommunikationsrelaterade 

och emotionella konflikter när ett investeringsförlag skall presenteras utifrån kundens 

personliga placeringsvilja. Han behandlar den gemensamma viljan att finna 

konstruktiva lösningar genom att skapa en relation byggd på den relationsroll som den 

unike kunden känner sig mest bekväm med. Rådgivaren skall kunna bemöta kunden på 

bästa möjliga sätt och skall då kunna anta olika roller beroende på vad som anses passa 

bäst för den unike kundens vilja och förhoppning om den relation denne önskar ha med 

rådgivaren. Rådgivarens roller jämförs här med läkares relationer till patienter, där 

denne bör ha en lugnande effekt samtidigt som denne kommunicerar den medicinska 

situation och de råd som behövs. På samma sätt bör då den finansiella rådgivaren 

kommunicera dennes investeringsbeslut samtidigt som en lugnande och betryggande 

relation skapas, något som ofta glöms bort av många rådgivare. (Veto, 2008, s.71) 

Enligt Veto (2008, s.71-72) finns 

här 5 principiella roller eller 

relationsstilar rådgivaren bör 

kunna anta beroende på kundens 

önskemål. Han redovisar en studie 

gjord på amerikanska Age Wave 

där dessa fem roller identifieras 

och dess popularitet hos kunder 

rangordnas, vilket visas i Figur 19 

till höger. Den mest efterfrågade 

rollen var enligt denna studie 

Guiden, följt av Vännen, Partnern, 

Läraren och Motiveraren i denna 

nämnda ordning. Nedan följer en 

förklaring av dessa relationsroller. (Veto, 2008, s.72)  

Guiden: Kunden efterfrågar i många fall att rådgivaren skall hjälpa dem att utforska de 

olika investeringsalternativ som finns, gärna utifrån rådgivarens tidigare lyckade 

erfarenheter. Rådgivaren måste även vara beredd att omarbeta planen beroende på hur 

önskemålen och de ekonomiska omvärldsfaktorerna utvecklar sig. (Veto, 2008, s.72)  

Vännen: Dessa kunder efterfrågar ett djupare intresse i deras privata situation för att på 

så vis skapa en bättre relation med deras finansiella rådgivare. De uppskattar ärlighet, 

empati och uppmuntran, samt att de gärna vill vara fullständigt delaktiga i besluten utan 

att känna sig påtvingade rådgivarens råd. (Veto, 2008, s.72)  

Partnern: Om kunden redan har viss kunskap gällande investeringsstrategier ökar 

kraven på rådgivarens motiveringar till varför denne föreslår de aktuella placeringarna. 

De eftersöker även en viss personlig anknytning till de föreslagna strategierna, 

exempelvis att rådgivaren föreslagit dessa till familjemedlemmar eller till och med 
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använder dessa strategier personligen. De förväntar sig även nya innovativa idéer och 

trovärdighet vid rådgivningstillfället. (Veto, 2008, s.72)  

Läraren: Kunder med lägre finansiella och ekonomiska kunskaper eftersöker en form 

av utbildning för att på så sätt känna sig bekväma med de föreslagna besluten. De 

värdesätter att behålla en viss grad av självständighet och vill därför vara så delaktiga 

och medvetna som möjligt i processen. De ser även gärna att besluten fattas över en 

längre tidsperiod, då den nyligen kommunicerade informationen tar tid att förstå 

grundligt. (Veto, 2008, s.72) 

Motiveraren: Dessa kunder mår bättre av kortsiktiga mål och milstolpar som sätts upp i 

samråd med rådgivaren, då dessa håller motivationen uppe. De vill gärna ha en konkret 

framarbetad plan och en uppmuntring att denna plan kommer lyckas, samt att 

milstolparna uppmärksammas. (Veto, 2008, s.72) 

Om dessa roller förväxlas, exempelvis om rådgivaren agerar som en Guide medan 

kunden efterfrågar en Lärare, blir rådgivningen ineffektiv då kunden kan känna att 

rådgivningen inte uppfyller syftet och den förväntade servicen, vilket även Zeithaml & 

Parasuraman (2004, s.1) beskriver vikten av. Veto (2008, s.71-72) menar även att denna 

rollflexibilitet hos rådgivaren är grunden till ett långsiktigt och vägvinnande samarbete 

parterna emellan. Han betonar dessutom vikten av att rådgivaren initialt samtalar med 

kunden om att denne främst är ett finansiellt proffs till för att hjälpa kunden, men även 

att denne är medveten om vikten av att arbeta med den relationistiska delen av 

rådgivningen. Tillsammans med de finansiella råden måste rådgivaren få kunden att 

känna sig bekväm i situationen och låta denne förklara vilken önskan och efterfrågad 

effekt individen söker av rådgivningen. Ett sätt att göra detta är att rådgivaren 

presenterar exempel på olika beteenderoller och låter kunden känna efter vilken som 

denne finner tryggast. (Veto, 2008, s.72) Helheten gällande dessa beteenderoller kan 

även liknas vid delen benämnd Förtroende i Tillitsformeln, där en sådan öppenhet och 

relationistisk vilja stärker rådgivningen. Det kan även relateras till Assurance i 

Servqual-skalan som diskuterats ovan, där tillit och förtroende måste förmedlas 

(Zeithaml & Parasuraman, 2004, s.3-4; Fithian & Fithian, 2007). I de fall kunden 

efterfrågar en Guide måste rådgivaren vara extra uppmärksam på omvärldsförändringar 

och kunna omarbeta och förändra förvaltningen, vilket även påpekas i Steg 5 i den 

finansiella planeringsprocessen (Keown, 2010, s.35-37).  

Ovanstående resonemang visar de arbetsmässiga svårigheterna för rådgivaren då denne 

utöver de finansiella besluten bör kunna anta olika roller baserat på kundens önskan om 

delaktighet i processen. Detta kan vara en faktor till varför individer väljer PB-

rådgivning eller Premium-tjänsten istället för PR-rådgivning då dessa ger en intensivare 

kontakt med rådgivaren samt en möjlighet till en mer personlig relation med individen 

som förvaltar dennes förmögenhet. 

4.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Med anledning av det valda Relationsperspektivet och den teoretiska referensramen som 

visats i Figur 5 och 6 ovan följer här en sammanfattning av detta teoretiska kapitel, där 

en motivering av teorierna och dess vidare användningsområde presenteras. 

Tidigare, i Kapitel 2.4, diskuterades anledningen till valet av ett Relationsperspektiv 

gällande denna uppsats. Det förklarades då att Bankperspektivet och Kundperspektivet 

fungerar som ett komplement och lägger grunden för vad vi benämner 
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Relationsperspektivet. Den första delen av den teoretiska referensramen behandlade 

Kundperspektivet, där grundläggande teorier gällande privatekonomi, finansiell 

planering och allokering presenterades. Dessa kommer i fortsättningen ligga till grund 

för de kvantitativa enkäterna, där frågor om kundernas privatekonomi och 

investeringsstrategier kommer behandlas i hög utsträckning. På så vis kommer vi kunna 

jämföra de båda kundbaserna med varandra, jämföra kundens uppfattning om 

rådgivningstjänsterna i förhållande till bankens uppfattning, visa hur kunden väljer att 

investera tillgångarna samt förstå kundens behov och preferenser gällande Swedbanks 

tjänster. På så sätt erhåller både vi och Swedbank en djupare kunskap om vad kunderna 

anser centralt vid kontakten med rådgivare, samt hjälper oss att besvara delarna av 

problemformuleringen som rör mervärden, relationer samt kundens beslut att betala för 

PB-rådgivningen. Nedan, i Figur 20, följer en illustration av Kundperspektivet och dess 

fortsatta användningsområde.  

                                 Kundperspektivet 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra teoretiska delen, Bankperspektivet, behandlade portföljval, risk, avkastning 

och ekonomisk utvärdering av rådgivningen. Vid utformningen av frågeställningar 

gällande de kvalitativa intervjuerna används dessa kunskaper för att besvara dessa delar 

av problemformuleringen, nämligen om PB-rådgivning genererar någon överavkastning 

jämfört med PR-rådgivning, om denna tjänst skapar något avkastningsrelaterat 

mervärde för kunden och vad detta i sådana fall beror på, samt för att visa de eventuella 

gap som finns emellan kundens efterfrågan och bankens tyngdpunkter. Detta illustreras 

i Figur 21 nedan. 
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Slutligen behandlade den tredje teoretiska delen uppsatsens huvudsakliga fokus, 

nämligen Relationsperspektivet, som illustreras i Figur 22 nedan. Dessa teorier kommer 

i huvudsak användas för att besvara dessa delar av problemformuleringen, det vill säga 

vad kunden egentligen betalar för vid PB-rådgivningen och vilket mervärde tjänsten 

genererar i form av avkastning och relationer. Det kommer även visa de eventuella gap 

som finns emellan kundens efterfrågan och bankens tyngdpunkter, samt ligga till grund 

för den modell som skall skapas. För att besvara detta används teorierna som grund för 

samtliga datainsamlingsmetoder. De teorier som behandlats under detta perspektiv 

kommer i den empiriska redovisningen att sammanvävas i Kund- och Bankperspektivet. 

Relationsperspektivet återfinns därefter i uppsatsens analys i Kapitel 7, där uppsatsen 

konceptuella helheten finns samlad och samtliga teoretiska synsätt kopplas ihop med de 

observationer som gjorts.  
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5. Praktisk metod 
Detta kapitel kommer behandla konstruktionen och genomförandet av enkät- och 
intervjustudierna för att på så vis ge läsaren en inblick i hur studien upprättats. Dessutom 
redogörs för de bakomliggande orsakerna till dessa val för att en eventuell replikering av 
studien skall kunna genomföras. 

5.1 Tillvägagångssätt & Urval 
Då uppsatsen genomförs på uppdrag å Swedbank AB:s vägnar och jämför två 

rådgivningsgrupper har vi valt att genomföra både en kvantitativ och kvalitativ studie. 

Detta för att på bästa sätt få ett sådant urval av respondenter som speglar hela 

populationen på ett trovärdigt sätt och därmed styrka arbetets generaliserbarhet utifrån 

formulerat syfte. Dessa urvalsrelaterade faktorer diskuterades ovan i Kapitel 2.6, 

Metodval. Att vi även genomför studien på både rådgivare och kunder gör att vi får 

tillgång till direkt data ifrån två av de tre perspektiv som redovisats i uppsatsens 

teoretiska och perspektivistiska kapitel, nämligen Kund- och Bankperspektivet. För att 

även få tillgång till det tredje perspektivet som diskuterats ovan, Relationsperspektivet, 

är frågorna och svarsalternativen utformade på ett sådant sätt att vi ändå besvarar dessa 

behavioristiska inslag som finns i arbetets problemformulering och syfte. En generell 

aspekt gällande både den kvalitativa och kvantitativa studien är att frågorna konstruerats 

på ett sätt som ger två perspektiv på majoriteten av frågorna, exempelvis vad kunderna 

främst anser sig betala för som rådgivningskunder gentemot rådgivarnas uppfattning om 

vad de tror att kunden främst betalar för. På så sätt kan vi enkelt påvisa eventuella 

informationsgap, mervärden och vad kunden egentligen efterfrågar vid ett 

rådgivningstillfälle samt om detta skiljer sig ifrån bankens uppfattning.    

Urvalet till den kvantitativa studien föll på ett stratifierat slumpmässigt sådant av den 

anledningen att vi eftersträvade att nå ut till de kunder som använder 

Privatrådgivningstjänsten, (PR), och Private Banking-tjänsten, (PB), för att på så vis 

finna likheter och skillnader hos kunder som brukar dessa två tjänster. I denna utvalda 

population sorterades även dessa kunder utifrån kapital, där den kvantitativa studien 

riktar sig emot PR-kunder med över 300 000 kronor i placeringsbart kapital av den 

anledning att det ej är intressant att sammanställa resultat från kunder som ej besitter 

något som helst sparkapital eller de som ej har några märkbara summor att investera. 

Denna begränsning medförde heller inte att särskilt många kunder uteslöts ur urvalet 

och bör därför ej heller ha någon större påverkan på representativiteten för 

kundgruppen. Om gränsen satts högre, vid exempelvis 400 000 kronor, hade dock en 

relativt stor andel uteslutits och därför sattes gränsen till 300 000 kronor istället. Utifrån 

dessa kriterier studerades hur många individer i denna målgrupp som befann sig i 

åldrarna 18-39, 40-65 och 66 eller äldre, för att utifrån detta skicka enkäter, 

slumpmässigt, till de utvalda ålderssegmenten i samma proportion som speglar den 

verkliga kundgruppen. (Holme & Solvang 1997, s.185-186) Av sekretesskäl kan vi 

dock ej redovisa exakt antal kunder i respektive åldersgrupp eller hur stort underlag 

denna avgränsning genererade, men en vidare diskussion om generaliserbarheten på 

grund av bortfall följer senare i detta kapitel. Gällande urvalet av PB-kunder har vi 

tillsammans med Swedbank genomfört ett liknande slumpmässigt urval, dock är 

kundgruppen inom detta segment något mer begränsad med majoriteten äldre kunder. 

Enligt Winter (1992, s. 37) ger data i kvantiteterna 20-30 observationer en relativt god 

bild av hur verkligheten förhåller sig och därmed kan tydliga tendenser till 

generalisering urskiljas. Detta har bidragit till ett representativt urval för hela 

kundgruppen som vi därefter genomfört en enkätstudie på, vilket kommer kunna 
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generaliseras till den typiske PB-kunden. Den yngsta kundgruppen är här så pass liten 

att ett tillräckligt antal respondenter ej var tillgängliga, varför ett generaliserbart resultat 

för denna del ej är möjlig. Ovanstående penningmässiga urval bör dock kunna generera 

ett relativt generaliserbart resultat för samtliga rådgivningskunder, både inom PR-

rådgivning och PB-rådgivning, oavsett vilken finansiell institution som tillhandahåller 

tjänsten, varför resultaten även kan vara till nytta för andra banker. 

Gällande den kvalitativa studien valde vi att genomföra intervjuer med två PB-rådgivare 

som har Sollefteåregionen som upptagningsområde, då dessa var enklast att få tillgång 

till då en av uppsatsskribenterna tidigare arbetat på Sollefteåkontoret. Varefter vi 

utvecklade problemställningen emot en mer relationistisk inriktning beslutade de även 

att genomföra intervjuer med PR-rådgivarna stationerade vid samma kontor. 

Anledningen till att just dessa fyra personer intervjuades var helt enkelt tillgängligheten, 

samt att ett visst förtroende redan fanns emellan en av uppsatsskribenterna och dessa 

intervjuobjekt genom ett tidigare sommarvikariat på kontoret. Arbetssättet för samtliga 

Swedbanks PR-rådgivare och PB-rådgivare är dock identiskt över hela landet, varför 

endast vissa demografiska skillnader i kunders beteende kan påverka resultatet i 

undersökningen. Detta utvecklas senare i Kapitel 5.10, Källkritik.    

5.2 Access 
Accessen har till syfte att beskriva till vilken grad informationen och datan varit 

tillgänglig för forskarna. Något som påverkar huruvida forskare har god access till 

informationskällor så som svar enkätsvar och intervjuer är hur intresserade och vilken 

nytta respondenterna anser sig erhålla av enkäten eller intervjun. (Johansson-Lindfors, 

1993, s.135) Detta är dock något som vi anser vara begränsat gällande den kvalitativa 

studien då intervjuobjekten tydligt uttryckte sitt intresse och vikten av studien innan 

intervjuerna påbörjades samt att samtliga tillfrågade med glädje ställde upp på dessa 

intervjuer. 

Vad gäller tillgången till rådgivningskunderna stötte vi på något större problem. PR-

kundgruppen är relativt stor vilket gör att det fanns god access till dessa data, dock, som 

kommer diskuteras nedan, observerades ett relativt stort externt bortfall. Accessen till 

PB-kunderna var å andra sidan mer komplex då denna kundgrupp dels inte är lika stor i 

sin omfattning och dels för att Swedbank ansåg dessa kunder som en känsligare grupp 

att genomföra denna typ av undersökning på. Därför pågick länge en diskussion 

huruvida en kvalitativ eller kvantitativ studie skulle genomföras med dessa, men på 

grund av känsligheten att två studenter skulle få direktkontakt med dessa kunder i form 

av fysiska möten beslutades därför att en enkätundersökning skulle genomföras med 

dessa kunder. Detta ansåg vi skulle ge ett mer generaliserbart resultat samt att det lättare 

skulle kunna jämföras med PR-kundernas åsikter. Denna enkät skickades till PB-

rådgivarna via e-post där de senare skickade ut dessa till slumpmässigt utvalda kunder. 

Därefter skickades de tillbaka till Swedbanks kontor, varefter de vidaredistribuerades 

dessa till oss via post.  

5.3.Enkätkonstruktion 
Gällande enkätundersökningen lades betydande tid ned åt att göra finansiella termer och 

begrepp mätbara och förenklade, så kallad operationalisering. Detta för att 

respondenterna i studien ska tolka frågorna på ett korrekt och enhetligt sätt. (Bryman & 

Bell, 2005, s.86-88; Ejlertsson, 1996, s.41-42) Vidare, för att minimera eventuella 

bortfall, redogjordes i enkäternas inledande ord på ett tydligt men kortfattat sätt studiens 

syfte samt dess anonymitet och hur datan skulle behandlas. Detta för att öka 
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Enkätkonstruktion 

- Faktafrågor 

- Attitydfrågor 

- Känslofrågor 

 
Figur 23. Enkätkonstruktion                

 

svarsfrekvensen samt öka tilliten till personerna som konstruerat enkäten. (Dahmström, 

2005, s.358-359; Bryman & Bell, 2006, s.57)  

Holme & Solvang (1997, s.334-335) beskriver även en sådan inledning med frivilligt 

samtycke och information om användningsområdet som ett måste för att respondenten 

skall kunna fatta beslut om vilken information denne vill lämna. Enkäten består, som 

visas i Appendix 1 och Appendix 2, av frågor där respondenten endera skall markera 

svarsalternativet med ett kryss, frågor där svarsalternativen skall rangordnas eller frågor 

med svarsalternativ utformade likt en skala. För att ytterligare minska missförstånd och 

öka studiens trovärdighet konstruerades en visuell instruktion i enkätens inledande ord 

till hur frågorna skulle besvaras samt hur respondenterna skulle agera vid eventuellt 

felvalda alternativ. Därför anser vi att enkäterna ger ett seriöst och enkelt intryck där 

risken för missförstånd är minimal. 

Dessutom planerades ordningsföljden av enkäternas 

frågor i enlighet med Dahmström’s (2005, s. 135) 

rekommendationer, för att försöka begränsa studiens 

bortfall ytterligare. Med denna ordningsföljd, som 

illustreras i Figur 23 till höger, skapas ett inledande 

förtroende mellan respondent och forskare, då enkäten 

till en början innehåller frågor som är enkla att svara 

på. Därefter övergår frågorna till attityd- och 

känslofrågor, som skulle kunna uppfattas som 

känsliga om de synts vid en första anblick av enkäten. 

(Dahmström, 2005, s. 135) För att undvika ett externt och internt bortfall har vi därför 

valt att placera dessa i enkätens avslutande del, varför vi då tror att fler respondenter är 

beredda att svara på dessa efter de inledande faktakaraktäriserade frågorna. Vi är dock 

medvetna om att vissa känslofrågor kan ge upphov till ett visst internt bortfall, 

exempelvis när respondenten skall presentera tillgångsslagen i dennes portfölj, samt 

frågan om individernas årliga avkastning (Ejlertsson, 1996, s.22).  

Som tidigare nämnts skiljer sig dock enkäten till PR-kunderna något från enkäten till 

PB-kunderna, detta för att PB-tjänsten skall behandlas till en högre grad än PR-tjänsten, 

då drivkrafter och mervärden gällande denna tjänst skall identifieras. Gällande PB-

enkäten är främst frågorna som behandlar vad kunden främst betalar för samt varför de 

egentligen innehar denna tjänst de klart viktigaste frågorna. Dessa kommer ge direkt 

access till dessa delar av problemställningen samt kunna jämföras med bankens 

uppfattning om dessa frågor. Samtliga frågor i båda enkäterna är alltså konstruerade ur 

ett jämförande perspektiv, där dessa skall ställas emot med varandra samtidigt som de 

skall utgöra underlag för att fylla eventuella gap emellan bankens tyngdpunkter och 

kundens egentliga preferenser. Här bör även återigen nämnas att Swedbanks 

ursprungliga frågeställning var att undersöka om PB-rådgivning genererar någon 

överavkastning, medan vi därefter utvecklat egna vidare frågeställningar för att på så vis 

kunna dra teoretiskt bidragande slutsatser. Dessa syns främst i form av den 

sambandsmodell som skall skapas samt nödvändigheten av exklusivare 

rådgivningstjänster. Utifrån samtliga problemställningar samt arbetets syfte har vi fått 

helt fria händer att konstruera frågorna i enkäterna och intervjuerna. Swedbanks enda 

önskan var att vi skulle skicka de färdigställda enkäterna till deras kontor via e-post för 

en pilotstudie, samt för att underlätta att avkastningsspann och årsintervall gällande 

placeringshorisonter stämde överens med de rådgivningsverktyg som används vid 

kundmöten.  
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Baserat på den inledningsvis deduktiva ansatsen, som främst gäller den kvantitativa 

studien, som diskuterats ovan under den teoretiska metoden, valde vi att konstruera 

enkätfrågorna utifrån enkelhet och minimal risk för misstolkningar. Genom att i största 

möjliga mån undvika ja- och nej-frågor erhöll vi svar av mer reflekterande och utförlig 

karaktär, då sådana frågor inte ger den förklarande del som vi eftersökte med hänsyn till 

den positivistiska verklighetsbilden och deduktiva ansatsen. I de få fall dessa frågor 

förekommer efterföljs de av utvecklande frågor, då de är starkt bidragande till att 

besvara de uppsatta problemställningarna. De frågor som besvaras genom skalor som 

finns i enkäten är uppställda mellan 1 och 6, dels för att respondenterna skulle få relativt 

många svarsalternativ samt för att därför inte kan ta ett helt neutralt ställningstagande, 

då de kategoriseras åt det ena eller det andra hållet. Vidare finns även många indirekta 

kontrollfrågor i dessa enkäter, då flertalet teorier liknar varandra inom exempelvis 

relationer och förtroende, vilket ökar tillförlitligheten i svaren då vi kan se tydliga 

mönster gällande vad kunden anser vara viktigast vid rådgivningen.  

Vi valde även att genomföra en pilotstudie på sex slumpmässigt utvalda studenter på 

Umeå Universitet, detta för att testa eventuella feltolkningar eller felformuleringar som 

kunde förekomma i enkäterna (Dahmström, 2005, s.143-144). Enkäterna består av fem 

respektive sex sidor och innehåller 21 respektive 22 frågor, där högst antal frågor och 

sidantal rör enkäten till PB-kunderna. Baserat på detta ville vi även testa om 

pilotrespondenterna ansåg att enkäten tog för lång tid att besvara, vilket enligt 

pilotstudien tog fyra till sju minuter, något vi ansåg vara en rimlig längd och 

komplexitet för en studie av detta slag. Denna åsikt delades också av 

pilotrespondenterna som även ansåg de inledande frågorna som uppmjukande för att 

därefter övergå till känsligare sådana. Därefter mailades enkäterna till Swedbanks 

kontor i Sollefteå, där två medarbetare genomförde en pilotstudie, vilket kommer 

behandlas nedan. Efter denna studie ansåg vi att enkäterna var fulländade och därmed 

kunde skickas ut till studiens intervjuobjekt. De enkäter som skickats respektive delats 

ut finns, som nämnts ovan, att studera i Appendix 1 och 2   

5.4 Enkätutskick 
Efter processen med pilotstudierna sändes dessa, via Swedbank, ut till utvalda kunder i 

företagets databas med ett bifogat svarskuvert, detta för att påskynda processen och 

även öka sannolikheten för att erhålla svar från respondenterna. Här skall även nämnas 

att den enda korrigeringen som genomfördes av Swedbank var en uppdelning av 

årsintervall gällande kundernas placeringshorisont, då dessa passar Swedbanks 

Rådgivningsstöd på ett bättre sätt, detta utan att påverka definitionerna av kort, medel 

och lång sikt. I övrigt fanns inga anmärkningar från deras sida. Vidare angavs även ett 

sista svarsdatum i enkäten för att vi skulle veta när sammanställningen av datan kunde 

påbörjas. Här bör poängteras att respondenterna, trots ett utsatt sista svarsdatum, hade 

cirka två och en halv vecka till förfogande att besvara och sända in enkäten vilket kan 

anses vara en lång tid och därför ej bör påverka och stressa respondenterna till 

ogenomtänkta och hastiga svar. Slutligen skickades även en påminnelse ut efter sista 

svarsdatum vilket medförde att ytterligare enkäter erhölls.  

Sammanlagt skickades omkring 300 enkäter ut till samtliga rådgivningskunder, det vill 

säga både PR-kunder och PB-kunder, dock kan det exakta antalet ej redovisas på grund 

utav sekretesskäl. Gällande enkäten till PB-kunderna konstruerades denna, som tidigare 

nämnts, på samma sätt med tillhörande pilotstudier av studenter och Swedbank. Dessa 

skickades därefter via mail ut till Swedbanks kontor i Sundsvall som skickade dessa till 
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slumpmässigt utvalda PB-kunder. Därefter skickades samtliga enkäter tillbaka till 

Swedbanks kontor, varefter de vidaredistribuerade dessa till oss via post. 

5.5 Intervjukonstruktion 
Baserat på det önskade innehållet i den kvalitativa studien valdes, som nämnts ovan, en 

standardiserad och semi-strukturerad intervju för att bäst uppfylla det positivistiska och 

inledningsvis deduktiva inslaget för arbetets syfte. Detta övergår därefter till att bli 

något mer induktivt och hermeneutisk, som beskrivits ovan, då en modell som visar 

sambandet mellan kontakttäthet och avkastning skall konstrueras. Dessa intervjuer 

konstruerades därför utifrån de uppsatta problemställningarna och en mall innehållande 

de områden vi ville beröra utvecklades. Vid kvalitativa intervjuer har forskaren inga 

standardiserade frågeformulär med färdigformulerade frågor, utan den intervjuade skall 

i största möjliga mån vara den som kontrollerar ordningsföljden på frågorna. Detta för 

att forskaren inte skall kunna styra frågorna fullt ut. Istället skall denne ha en 

intervjumanual eller guide över områden som skall diskuteras, utan att för den delen 

styras av ordningen eller formuleringen av dessa uppsatta ämnen. (Trost, 2010, s.71; 

Holme & Solvang, 1997, s.100-101) I enlighet med Johansson-Lindfors 

rekommendationer (1993, s.111-113) inleds intervjun med mjuka och enkla frågor för 

att därefter övergå till frågor som kan anses känsliga. Vidare förklarades utförligt syftet 

med studien och respondenternas anonymitet för att öka sekretessen och tryggheten för 

de intervjuade (Johansson-Lindfors, 1993, s.112-113). Denna intervjumanual 

konstruerades i sin helhet av oss utan inblandning av Swedbank och finns att beskåda i 

Appendix 3 och 4. 

Med underlag för de motiveringar till de valda studiesätten och den önskade 

standardiseringen och semi-struktureringen hade vi emellertid en önskan om 

ordningsföljd dessa frågor skulle behandlas i, dock utan att vara alltför styrda av detta. 

Därför konstruerades ovan nämnda intervjuguide till dessa tillfällen för att på så sätt 

säkerställa att samtliga frågor skulle besvaras samt för att få en bättre struktur på 

intervjuerna. Denna guide konstrueras efter önskade intressen med en för forskaren 

logisk ordning och struktur, även om intervjun kan komma att kräva improvisation 

gällande denna guide då samtliga områden bör täckas i den mån detta är möjligt. (Trost, 

2010, s.71-72; Holme & Solvang, 1997, s.100-101)  

De kvalitativa intervjuerna har till syfte att, som nämnts ovan, jämföra bankens 

rådgivningstjänster samt ligga till grund för en jämförelse mellan Kund- och Bank 

perspektivet gällande dessa rådgivningstjänster. Vissa frågor var i det närmaste identiskt 

konstruerade mellan dessa rådgivningstjänster, dock med en något större komplexitet 

och precision vid intervjun med PB-rådgivarna, varför då formuleringen av frågorna var 

extra viktig för att undvika missförstånd eller misstolkningar av dessa. 

Intervjumallarnas uppbyggnad är även likvärdig med de enkäter som tidigare 

konstruerats, där de inleds med allmänna faktafrågor för att därefter övergå till 

tolkningsfrågor och känslofrågor angående rådgivarnas uppfattningar och tankar om 

tjänsterna. Naturligtvis kunde dessa mallar inte följas fullt ut då respondenterna svävar 

ut i svaren och därmed berör flera frågor på samma gång. För att undvika upprepning 

kontrollerade intervjupersonen då detta i samband med de specifika frågorna för att 

säkerställa att denne uppfattat svaret korrekt. 

5.6 Intervjugenomförande 
Intervjuerna med PR-rådgivarna genomfördes vid Swedbanks kontor i Sollefteå den 15 

mars 2011. Under denna dag intervjuades två rådgivare, var för sig, i en avskild 
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konferenslokal vilket innebar att inga störningsmoment fanns under intervjutillfällena. 

Intervjuerna som genomfördes med två PB-rådgivare belägna vid Swedbanks kontor i 

Sundsvall den 18 mars 2011 gjordes dock via telefon. Dessa tog ungefär 40 minuter 

vardera att genomföra, medan intervjuerna med PR-rådgivarna varande ungefär 30 

minuter vardera. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon eller 

inspelningsverktyg för telefon. 

En intressant detalj att nämna här är att båda dessa intervjuer initialt skulle genomföras 

den 15 mars i Sollefteå, men tsunamin i Japan den 11 mars och de efterföljande 

ekonomiska effekterna medförde att PB-rådgivarna tvingades ställa in sin resa mellan 

Sundsvall och Sollefteå. Detta för att deras kunder krävde stora förändringar i 

placeringarna vilket gjorde att dessa PB-rådgivare var oerhört upptagna. Därför 

beslutades att genomföra en telefonintervju med dessa rådgivare tre dagar senare. Detta 

innebar att intervjuerna kan ha påverkats i viss mån då ansiktsuttryck och andra gester ej 

syntes, dock torde denna intervjuform ge relativt lika resultat som en personlig intervju 

då författaren som genomförde dessa telefonintervjuer tidigare träffat intervjuobjekten 

under ett sommarvikariat hos Swedbank och en viss personlig relation tidigare uppstått. 

PR-rådgivarnas kundkontakter och möjlighet att genomföra intervjuerna påverkades 

dock ej av tsunamin och dess ekonomiska konsekvenser. 

5.7 Bortfall 
Vid undersökningar liknande dessa, i form av enkäter och intervjuer, får författaren ta i 

beaktning att ett visst bortfall gällande personer eller specifika frågor kan förekomma, 

det vill säga externt eller internt bortfall. Vissa personer vill eller kan av olika skäl ej 

ställa upp på intervjuer eller medverka i enkätundersökningar, vilket innebär att 

stickprovet blir ofullständigt och medför att icke slumpmässiga urval ej blir 

representativa. Det är därför av stor vikt att minimera detta bortfall, samt att finna 

orsakerna till det bortfall som observeras. (Winter, 1992, s. 37; Befring, 1994, s. 74) I 

denna undersökning observerades inget bortfall gällande de kvalitativa intervjuerna då 

samtliga tillfrågade personer ställde upp samt var positiva till att svara på samtliga 

uppsatta frågor. Gällande den kvantitativa studien används, som tidigare nämnts, ett 

stratifierat slumpmässigt urval, vilket medför att om ett stort bortfall inom de olika 

strata förekommer innebär det att undersökningen ej blir representativ för populationen. 

Det externa bortfallet gällande de kvantitativa enkätstudierna var relativt stort, där 

mellan 60-70 procent av enkäterna ej skickades tillbaka till oss, här får dock den 

korrekta procentsatsen ej redovisas på grund av sekretess. Då vi valt att genomgöra ett 

stratifierat slumpmässigt urval krävs att ett representativt antal enkäter erhålls inom 

respektive strata, som i detta fall är olika åldersgrupper. Här har vi dock erhållit 

generaliserbar data inom i två av de tre åldersgrupperna, där det fattas en handfull svar 

för att datan skall anses som helt generaliserbar för den yngre kundgruppen hos PR-

kunderna. Gällande PB-enkäterna existerade inget externt bortfall då samtliga PB-

kunder valde att besvara enkäten. Dock är kundbasen för de yngre PB-kunderna så pass 

begränsad att data till dessa ej var tillgängligt i någon större utsträckning, varför ett 

generaliserbart resultat ej är möjligt. Anledningen till att ett sådant stort bortfall 

existerade hos PR-kunderna torde bero på att dessa skickades ut via post samt att 

enkäterna behandlar ämnet privatekonomi, som upplevs som ett känsligt ämne för 

många individer. 

Vad gäller internt bortfall i enkätundersökningarna syns dessa främst i de 

rangordningsfrågor som fanns i enkäterna. Instruktionerna gällande dessa frågor har 
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varit tydliga men ändå har ett visst bortfall observerats, dock inte alltför kraftigt. I dessa 

fall har individerna istället för att rangordna valt att markera ett eller vissa alternativ 

med ett kryss, eller rangordnat samtliga alternativ som nummer ett. Vi har i samtliga fall 

valt att helt bortse från dessa frågor vid den empiriska presentationen och analysen av 

dessa data och tolkat dessa som internt bortfall. I vissa fall kan även alternativet ”Vet 

ej” anses vara en form av bortfall, exempelvis vid frågor om individernas 

portföljsammansättning eller årliga avkastning. Dock visar dessa svarsalternativ istället 

på en viss okunnighet och kommer kunna användas på andra sätt vid redovisningen av 

empirisk data och analys. Dessa bortfall har dock till stor del ej påverkat 

generaliserbarheten då materialet givit en tillräckligt stor grupp att analysera inom dessa 

ålderssegment, med undantag för de yngre kundgrupperna.  

5.8 Databearbetning 
Även uppsatsens databearbetning är väsentlig att redovisa för att en replikering skall 

vara möjlig. Här användes Microsoft Office Excel 2007 vid sammanställningen av den 

kvantitativa datan där samtliga svarsalternativ erhöll en unik kod i form av en siffra som 

summerades för att kunna jämföra respondenternas svar samt skapa diagram och 

tabeller för att erhålla en klar översikt över resultaten. Dessa resultat redogörs för i 

uppsatsen empiriska kapitel. Värt att nämna här är även att en av uppsatsskribenterna 

genomförde denna kodning och läste upp dessa resultat för den andre. Här visste dock 

inte personen som skrev ner datan vad dessa koder betydde i form av valda 

svarsalternativ. Detta för att denna person ej skall kunna manipulera svaren vid 

bearbetningen. Därefter genomfördes återigen samma process för att kontrollera att 

korrekt data sammanställts. (Trost, 2007, s.118-122) 

 

Enkäterna var även konstruerade på ett sådant vis att kodningen underlättades då frågor 

som vi författare av olika anledningar antog att respondenterna skulle ha svårigheter att 

svara på kunde välja svarsalternativet ”Vet ej”, exempelvis gällande frågan vilken 

genomsnittlig årlig procentuell avkastning de erhållit på investeringarna (Dahmström, 

2005, s. 148-149). Vidare har datan i vissa fall, främst vid skalfrågor, vid den empiriska 

redovisningen valts att indelas i vissa grupper där alternativ 1-2, 3-4 samt 5-6 har slagits 

ihop och bildat gemensamma kategorier. I särskilda fall har även kategorierna 1-3 och 

4-6 använts för att påvisa vilken åsikt respondenterna ligger närmast samt för att erhålla 

överskådlig statistik. 

 

Sammanställningen av intervjuerna genomfördes på ett sådant vis att vi lyssnade 

igenom samtliga intervjuinspelningar individuellt och samtidigt förde anteckningar av 

svaren. Därefter gjordes en jämförelse och sammanställning av samtliga anteckningar 

som användes som grund när denna del av det empiriska kapitlet författades. Här skall 

även nämnas att efter transkriberingen av intervjuerna skickades sammanställningen till 

de intervjuade rådgivarna för ett godkännande att svaren uppfattats korrekt. 

5.9 Etik 
I enlighet med Winter’s (1992, s. 33-34) rekommendationer har vi i både den kvalitativa 

och kvantitativa studien tydligt uttryckt respondenternas frivillighet och möjlighet att 

avsluta studien i förtid om så önskades. Dessutom erhöll respondenterna, innan 

studierna genomfördes, en kort framställning av studiens syfte för att på detta sätt öka 

förståelsen för vad vi ämnar undersöka. (Winter, 1992, s. 33-34) Vidare, för att erhålla 

så öppna och ärliga svar som möjligt, förklarades utförligt hur studiens resultat skulle 

framställas samt att respondenternas svar givetvis var helt anonyma. Dessutom 

förklarades det i inledningen av intervjun att respondenterna har möjlighet att poängtera 



  Brattfeldt & Edman  
                    54 

 
  

om de uppger några fakta som de anser ej bör publiceras på grund utav känsligheten och 

att i dessa fall skulle denna fakta plockas bort ur den empiriska redovisningen. (Winter, 

1992, s.33.34) Detta är dock något som ej observerats under intervjuerna. Även ovan 

nämnda godkännande av intervjuerna av rådgivarna gör detta etiskt försvarbart.  

Av sekretesskäl har några namn på respondenterna i de kvalitativa studierna ej 

publiceras någonstans i detta arbete, utan endast benämnas endast i textens referenser 

som ”Swedbank, personlig kommunikation, datum”. Detta för att upprätthålla studiens 

anonymitet och uppfylla respondenternas önskan om avidentifiering. Dessutom 

publiceras ej heller hur många kunder dessa tjänster har, varken totalt eller inom 

ålderssegmenten, samt det exakta antalet enkäter som skickades eller det externa 

bortfallet som observerades gällande dessa på grund av sekretesskäl.  

5.10 Källkritik    
Källkritiken har till syfte att uppskatta huruvida respondenterna i de kvalitativa och 

kvantitativa studierna besvarat de ställda frågorna på ett uppriktigt och korrekt vis, samt 

att granska utförandet av studiens frågor och huruvida dessa är ställda på ett objektivt 

och icke missvisande sätt. Vi har i största möjliga mån begränsat denna osäkerhet 

gällande de erhållna svarens sanningsgrad genom att i enkäten konstruera frågorna i en 

sådan följd att respondenten upplever de inledande frågorna som lättsamma för att på så 

sätt värmas upp inför de frågor som kan anses innehålla en högre grad av känsligt fakta. 

(Dahmström, 2005, s. 135) Dessutom har pilotstudier genomförts både med studenter på 

Umeå Universitet samt personal på Swedbanks kontor i Sollefteå och dessa delade 

ovanstående uppfattning. Pilotstudien riktade sig till studenter inom olika program på 

universitetet för att därför få en uppfattning från individer utan samma ekonomiska 

kunskap som våra studiekamrater.  

Vidare har rangordningsfrågor i enkäten konstruerats på ett sådant vis att ett neutralt 

svar ej kan anges, vilket gör att respondenterna måste ta ställning till den aktuella 

frågan. Slutligen för att på bästa sätt skapa förtroende i enkäten inleddes dessa med 

information hur datan skall behandlas, respondenternas anonymitet samt 

kontaktuppgifter till oss och Swedbank för att därmed erhålla så sanningsenliga svar 

som möjligt. (Dahmström, 2005, s. 135, 140-145; Johansson-Lindfors, 1993, s.113) Vad 

som kan kritiseras här är problematiken som eventuellt kan uppkomma då 

respondenterna erhåller enkäten till dennes bostad. Detta kan bidra negativt då svaren 

kan diskuteras med omgivningen, men kan även inneha en positiv inverkan då 

eventuella frågetecken och frågor som kräver större eftertanke kan klargöras.  

Det som dock skall tas i beaktning är huruvida de erhållna svaren från Swedbanks PR-

kunder i Sollefteå går att generaliseras till den övriga Swedbankkundgruppen i Sverige. 

Detsamma gäller respondenterna i den kvalitativa studien, då demografiska skillnader 

kan förekomma. Denna generalisering är emellertid något som vi i viss mån anser vara 

möjligt sett till de valda urvalskriterierna, då dessa bör rama in likvärda individer med 

tanke på ålder och förmögenhet. En demografisk uppdelning vore naturligtvis av 

intresse för studien och kan påverka resultatet i viss mån då personer i olika delar av 

landet med stor sannolikhet agerar olika med dess förmögenhet, men tid och resurser till 

detta har ej funnits.  Likaså PB-kunderna bör kunna generaliseras till kundgruppen i viss 

mån då dessa kunder har likvärdig bakgrund och ålder oavsett demografisk placering. 

Gällande den kvalitativa studien förmodas även svaren inneha stor tillförlitlighet då 

Swedbanks arbetssätt är lika oavsett geografiskt område, samt att samtliga respondenter 

fattade stort intresse vid presentationen av studiens syfte innan intervjuerna påbörjades, 
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vilket observerades under samtliga intervjutillfällen då respondenterna visade stort 

engagemang i frågorna. Vidare användes även diktafoner och inspelningsverktyg för 

telefon vid intervjutillfällena för att vara säkra på att korrekta svar presenteras i 

uppsatsen och ej glöms bort eller omtolkas. (Thurén, 2005, s.30-31)  

Dessutom kan, som vid samtliga undersökningar, tidpunkten för denna analyseras och 

kritiseras då konjunkturen påverkar en individs förväntade potentiella avkastning. När 

denna studie genomförs är de finansiella marknaderna på väg ur en av de djupaste 

ekonomiska kriserna sedan 1920-talet vilket innebär att investerarnas tillfredsställelse 

gällande den erhållna avkastningen kan vara förhållandevis låg med tanke på den 

kraftiga nedgången under 2008 (Ekholm, 2009, s. 2). Detta innebär att svar gällande 

avkastningskrav, kundnöjdhet samt rådgivarens roll kan ge något missvisande resultat. 

Detta skulle dock även vara fallet vid en kraftig uppgång då ekonomin går på högvarv 

och avkastningen är förhållandevis hög, vilket även det skulle ge något missvisande 

resultat gällande avkastningskrav och liknande. En likartad diskussion har förts ovan 

gällande Betavärdet där hög- och lågkonjunkturer påverkar observationer av detta 

riskmått. Vi anser ändå att tidpunkten för studien är relativt god då respondenterna har 

genomgått en djup kris och därefter två år av stadiga uppgångar på de finansiella 

marknaderna. Ekonomin är nu varken i en depression eller en extrem högkonjunktur 

vilket bör innebära att resultaten kan anses förhållandevis rättvisande.  

Ytterligare kritik gentemot studien kan yttra sig i former av att enkätrespondenter i vissa 

fall kan vilja försköna resultaten, främst vid de avkastningsrelaterade frågorna. Att 

enkäterna har Swedbanks logotyp på framsidan bör inge trygghet för respondenten, 

samtidigt som det kan ge upphov till en sådan försköning för kunder med något lägre 

avkastning än många andra. På samma sätt kan även kunder som ej känner nöjdhet med 

bankens rådgivning uppge svar som misstämmer åt det negativa hållet för att på så vis 

visa missnöjdheten officiellt och få till en förbättring inom området. Dock syns en 

relativt stor spridning gällande avkastningsobservationerna vilket kan tyda på att dessa 

effekter, om det förhåller sig på ovanstående sätt, tagit ut varandra. Den genomsnittlige 

PR-respondenten har ej uppgivit en extrem avkastning varken åt det positiva eller 

negativa hållet vilket tyder på att svaren är relativt sanningsenliga. Detsamma gäller PB-

respondenterna vilket troligtvis beror på att det inom detta segment finns ett stort 

förtroende mellan kund och rådgivare. Vidare kan ovan nämnda enkätbortfall anses som 

kritik mot studien då detta blev större än förväntat. Dock har vi, som nämnts ovan, 

erhållit ett representativt urval för de två äldre åldersgrupperna medan ytterligare 

enkätsvar hos den yngre kundgruppen hos PR-kunderna och Premiumkunderna med 

fördel kunnat erhållas då en högre svarsfrekvens hade ökat denna generaliserbarhet. 

Detsamma gäller den yngre PB-kundgruppen, då denna är så pass begränsad att vi blivit 

tvungna att utvidga upptagningsområdet för att få ett helt generaliserbart resultat. Dock 

kommer vi kunna göra generaliseringar för den typiske PR-kunden då vi erhållit 

korrekta procentuella andelar, som då kan jämföras med den typiske PB-kunden. Dock 

bör läsaren ta i beaktning att ytterligare svar hade kunnat påverka resultatet gällande den 

yngre kundgruppen. 

Slutligen bör det poängteras att ett flertal av respondenterna, främst PR-kunderna, 

uppgivit svaret ”Vet ej” vid särskilda frågor. Detta ser vi dock ej som förlust av data 

utan visar på respondenternas bristande uppdatering, kunskap och intresse, vilket 

kommer kunna styrka bilden av den typiske kunden, både inom PR-rådgivnings- och 

PB-kundgruppen.     
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6. Empiriska resultat  

I detta kapitel kommer redogöras för de resultat de empiriska datainsamlingsmetoderna 
genererat. Dessa presenteras utifrån den teoretiska referensramen och är uppdelad i Kund- 
respektive Bankperspektivet. Datan kommer presenteras i text- samt diagramformat där de 
tydligaste skillnaderna och trenderna kommer belysas. Här har den mest relevanta 
informationen undersökningen genererat valts ut utifrån arbetets syfte för att senare kunna 
föra relevanta analyser och diskussioner gällande de empiriska resultaten och de valda 
teorierna. 

6.1 Inledning  

I detta empiriska kapitel ingår två avsnitt, Kundens respektive Bankens perspektiv, som 

presenterats i uppsatsens perspektiv samt teoretiska referensram ovan. I 

Kundperspektivet presenteras data från de kvantitativa undersökningar som skickats till 

Swedbanks Privatrådgivningskunder, (PR) samt dess Private Banking-kunder, (PB). 

Detta för att främst visa hur dessa rådgivningstjänster skiljer sig, definiera mervärden i 

dessa tjänster, visa vad kunden främst efterfrågar vid dessa samt ligga till grund för den 

sambandsmodell som skall skapas. Notera att vi i samtliga perspektiv gällande detta 

empiriska kapitel alltså kommer blanda teoriområdena som presenterats i den teoretiska 

referensramen under varje enskilt perspektiv. Detta betyder exempelvis att teoriområden 

som tidigare behandlats under Kundperspektivet även kan förekomma under 

Bankperspektivet av den anledningen att vi här vill belysa uppfattningar om dessa 

rådgivningstjänster ur olika synvinklar. I Bankperspektivet är det främst data från de 

kvalitativa intervjuerna som genomförts med Swedbanks PR-rådgivare samt dess PB-

rådgivare som behandlas. Dessa data kommer styrka frågorna gällande modellerna som 

ligger bakom Swedbanks rådgivningstjänster samt vad kunden främst efterfrågar vid 

rådgivningstillfället.  

Relationsperspektivet, som återfinns i uppsatsens analys i Kapitel 7, blandar sedan de 

observationer som gjorts både gällande de kvantitativa och kvalitativa metoderna med 

de teoretiska utgångspunkterna för att på så sätt analysera samtliga delar av 

problemställningen. Detta perspektiv presenteras alltså ej i det empiriska kapitlet utan 

kommer istället analysera de två andra perspektiven och presentera dessa emot 

varandra. Genom detta kommer vi ytterligare kunna styrka ovan nämnda 

frågeställningar samt ge underlag för att visa hur väl Swedbanks 

rådgivningsinriktningar stämmer överens med kundens efterfrågan. Tillsammans skapar 

dessa teoretiska, empiriska och analytiska perspektiv en interaktiv helhet som besvarar 

samtliga uppsatta problemställningar samt uppfyller arbetets syfte, nämligen att 

definiera det mervärde Swedbanks AB:s Private Banking-tjänst medför i form av 

avkastning och relationsmässiga sådana, och vad som driver kunden att betala för denna 

tjänst jämfört med ordinär Privatrådgivning. Detta kommer generera en slutsats 

huruvida Private Banking-tjänsten medför någon överavkastning, samtidigt som en 

modell kommer kunna skapas som visar ett eventuellt samband mellan avkastning och 

kontaktintensitet, vilket visar nödvändigheten med exklusivare sådana. Detta för att 

finna de eventuella gap som finns mellan kundens uppfattning och bankens 

tyngdpunkter. 

För att underlätta för läsaren kommer dessa empiriska observationer inte endast delas 

upp i ovan nämnda perspektiv utan även i ämnesrelaterade underrubriker. På så sätt får 

presentationen en bättre struktur där likheter och skillnader kan tydliggöras på ett mer 
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överskådligt vis. Som ovan nämnts kommer dessa underrubriker att presenteras ur dessa 

två perspektiv, vilket innebär att exempelvis Avkastning och riskbenägenhet, som 

tidigare behandlats under Bankperspektivet, även kommer analyseras under 

Kundperspektivet. Detta för att visa skillnader i uppfattning om respektive 

ämnesområde. Nedan följer en illustration av dessa underrubriker som kommer följa 

läsaren under resterande del av detta empiriska kapitel. 

Kundkaraktäristika 

Relationsmässiga faktorer 

Avkastning & risk 

6.2 Kundperspektivet 

6.2.1 Privatrådgivningskunder 
Dessa data har insamlats med hjälp en enkätundersökning som genomförts på 

Swedbanks PR-kunder, utifrån materialet som presenterats i Kapitel 5. 

Kundkaraktäristika 

 

 

I Figur 24 ovan syns tydligt att en klar majoritet efterfrågar personliga relationer i första 

hand där rådgivaren har god kunskap om kundens privata situation. Närmare 60 procent 

av de tillfrågade har valt detta alternativ i första hand, medan ingen har ansett detta vara 

minst viktigt vid rådgivningen. På andra plats återfinns möjligheten till högre 

avkastning, vilket 27 procent av kunderna markerat som viktigast. Stöd i de finansiella 

besluten anses minst viktigt då över 70 procent av kunderna valt detta alternativ i tredje 

hand, samtidigt som en klar minoritet valt detta alternativ i första hand.  
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I Figur 25 ovan visas svarsfrekvensen för hur kunniga kunderna anser sig vara gällande 

området privatekonomi och investeringar. Här illustreras tydligt att de anser sig ha en 

medelhög kunskap där cirka 53 procent av de tillfrågade tillhör denna kategori. Drygt 

23 procent av de svarande har uppgivit att de har hög kunskap, där ungefär samma antal 

anser sig ha låg kunskap. Om dessa data sätts i perspektiv till svarsfrekvensen för vad 

kunden anser vara en god spridning av riskerna i en aktieportfölj så svarar något mer än 

en tredjedel av de tillfrågade att de ej vet hur stor spridning som krävs. Av de som 

uppgivit ett svar på denna fråga anser den genomsnittlige PR-kunden att 7,2 bolag är en 

tillräcklig spridning. 2,9 procent av de tillfrågade svarar 15 bolag eller högre, och endast 

17,6 procent svarar 10 bolag eller högre.  

Relationsmässiga faktorer 

 

 

Som visas i Figur 26 ovan har dessa PR-kunder uppgivit en relativt sporadisk kontakt 

med Swedbanks PR-rådgivare. 76,5 procent av de tillfrågade ses årligen alternativt mer 

sällan, summan av de tre högra staplarna i diagrammet, vilket överensstämmer med de 

föraningar som fanns om att dessa kunder ej har någon intensiv kontakt med rådgivarna. 

Här skall även nämnas att cirka 60 procent av de kunder som ses fler än 3 gånger per år 

innehar betaltjänsten Premium. Av de tillfrågade PR-kunderna är även cirka 91 procent 

nöjda med nuvarande kontakt. Värt att poängtera är att av de drygt 9 procent som önskar 

tätare kontakt innehar ingen tjänsten Premium, samt att dessa hör till de drygt 76,5 

procent som ses högst en gång per år, vilket visas i Figur 26 ovan.  

 

 

Gällande frågor om tillit och roller syns här inga extrema trender. Vad som kan utläsas 

av svarsfrekvensen i Figur 27 ovan är dock att förtroende till rådgivaren anses viktigast, 
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vilket också stämmer överens med vad som illustrerats gällande kundens efterfrågan 

ovan. Rådgivarens förmåga att förvalta tillgångarna väl och skapa avkastning anses 

även här vara viktigt då detta fått relativt många första- och andrahandsmarkeringar.   

Avkastning & risk 

 

 

I Figur 28 ovan visas den generella placeringshorisont kunderna har uppgivit att de har 

gällande de finansiella placeringarna. Här visas att 2 av 3 tillfrågade har en 

placeringshorisont som överstiger 5 år samtidigt som 42,4 procent av respondenterna 

har uppgivit en horisont på 8 år eller längre. Detta innebär att kundernas huvudsakliga 

placeringshorisont är relativt lång, något som är intressant att ta med sig till rådgivarnas 

perspektiv i nästa avsnitt av den empiriska redovisningen. 

 

 

 

Dessa data stämmer även överens med de finansiella mål kunderna har uppgivit att de 

har gällande investeringarna. Kundernas första- och andrahandsval redovisas i Figur 29 

ovan och visar här att kunden främst vill skapa en grund för framtiden. En högre 

avkastning än på exempelvis ett bankkonto valdes också relativt frekvent i första och 

andra hand. Kundernas tredje-, fjärde- och femtehandsval redovisas ej här på grund av 

överskådligheten samt att några klara trender ej syns.  
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En mer kortsiktig placeringshorisont och kortsiktiga mål innebär ofta att individen 

måste exponeras för högre risker för att uppnå dessa mål. I Figur 30 ovan illustreras 

därför respondenternas svar på vilken riskkategori de tillhör. Ingen av de tillfrågade 

anser sig vara risktagare då de istället är riskundvikande alternativt medelrisktagare, 1-2 

eller 3-4 på en skala mellan 1-6. Dock anger cirka 74 procent av respondenterna att de 

tillhör det riskundvikande hållet, 1-3 på skalan, vilket är mycket intressant att ta i 

beaktning inför presentationen av individernas portföljer som redovisas i nästa 

underrubrik, men också inför den kommande analysen.  

 

 

Som tidigare nämnts går risk och avkastning hand i hand och här uppger cirka 60 

procent av de tillfrågade att de ej har något uttalat avkastningskrav. De cirka 41 procent 

som ändå har ett uttalat sådant har ett krav i spannet mellan 3 och 10 procent, där 6,5 

procent är det genomsnittliga svaret. På frågan om vilken årlig procentuell avkastning 

kunderna har, som visas i Figur 31 ovan, är det dock 41,2 procent av de tillfrågade som 

ej vet vilken avkastning de har. Av de respondenter som redovisat en procentuell 

avkastning har cirka 20,6 procent av dessa en avkastning i spannet 0-3 procent, vilket 

kan anses relativt lågt. Här bör även nämnas att ingen respondent redovisat en negativ 

avkastning, dock kan det ej uteslutas att individer som uppgivit svaret ”Vet ej” kan 

befinna sig inom denna kategori. Detta stämmer även överens med de svar 

respondenterna givit gällande nöjdheten med avkastningen. Här uppger omkring två av 

tre att de ej är nöjda med den avkastning de erhåller, medan resterande tredjedel har en 

avkastning de är tillfredsställda med. Detta bör läsaren ha i beaktning inför den fortsatta 

redovisningen av både Kund- och Bankperspektivet, då detta är en viktig faktor som 

även visar kundernas generella kunskap.  
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I Figur 32 ovan visas den typiske PR-kundens tillgångsportfölj. Där syns att 

aktieplaceringar innehar de största andelarna i kundens tillgångsportfölj, följt av 

bankkonto och ränteplaceringar. Viktigt att poängtera här är även att Spax, vilket kan 

ses som en tämligen riskfri placering, är det minst förekommande placeringsalternativet. 

Detta innebär att kunderna främst använder riskfyllda produkter i form av aktier och 

aktiefonder, men att dessa ofta kombineras med ränteplaceringar och ordinära 

bankkonton. Värt att notera här är att risken i rena aktier kontra aktiefonder skiljer sig 

något åt, men då volatiliteten fortfarande är hög hos aktiefonderna kan de ändå 

klassificeras som riskfyllda instrument i dessa sammanhang då stora värden kan gå 

förlorade i lågkonjunkturer. I undersökningen har även framkommit att 62 procent av 

dessa kunder anser att investeringsbesluten till största del grundas på deras egna förslag, 

medan resterande 38 procent anser att rådgivaren är den huvudsaklige initiativtagaren 

till produktvalen vid ett rådgivningstillfälle. Vad gäller nöjdheten med de finansiella 

produkter som erbjuds är 45,5 procent av respondenterna nöjda med de produkter 

rådgivarna föreslår. Resterande 54,5 procent klassificeras som mindre nöjda. 

 

 

Observerbart i Figur 33 ovan är att andelen aktier tenderar att ökar med de tillfrågades 

ålder, där personer mellan 18-39 år innehar ungefär 20 procent aktier, medan personer 

mellan 40-65 år innehar 38,6 procent. Vid 66 år eller äldre ökar andelen till 39,2 

procent, vilket innebär att de riskfyllda placeringarna ökar med respondenternas ålder. 

Samtidigt minskar även ränteplaceringar, från 60 till cirka 20 procent under samma 

åldersperiod. Andelen Spax- och bankkontoplaceringar ökar dock något under denna 

period, men sammantaget syns en klar minskning av de riskfria placeringarna med de 
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tillfrågades ålder. Figur 33 ovan illustrerar denna tydliga trend där andelen riskfyllda 

placeringar, här i form av rena aktier samt aktie- och blandfondsplaceringar, ökar i takt 

med respondenternas ålder. Samtidigt minskar de riskfria placeringarna, som här består 

av ränte-, Spax- och bankkontoplaceringar. I övrigt observeras ej några tydliga 

åldersrelaterade skillnader, dock styrker riskprofilen ovanstående 

portföljsammansättningar, där denna i viss mån ökar med de tillfrågades ålder. 

 

 

Gällande kundernas uppfattning om PR-tjänsten och hur väl de förväntningar de hade 

på förhand överensstämmer med verkligheten visas observationerna ovan i Figur 34. 

Här syns tydligt att den relationistiska delen får goda resultat, där cirka 74 procent anser 

att servicen till stor del överensstämmer med de uppsatta förväntningarna. Naturligtvis 

skiljer förväntningarna från kund till kund men en viss nöjdhet kan ändå urskiljas 

utifrån dessa procentsatser. Gällande den avkastningsrelaterade delen är nöjdheten dock 

ej lika hög, där cirka 70 procent av respondenterna visar en viss missnöjdhet. Slutligen 

visar det empiriska materialet att cirka 77 procent av de tillfrågade kunderna skulle 

rekommendera närstående att besöka Swedbanks rådgivare vid behov, vilket även detta 

tyder på nöjdhet och tillfredsställelse hos kunderna gällande den relationistiska delen av 

rådgivningen.  

6.2.2 Private Banking-kunder 
Dessa data har insamlats med hjälp en enkätundersökning som genomförts på 

Swedbanks PB-kunder, utifrån materialet som presenterats i Kapitel 5. 

Kundkaraktäristika 
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Figur 35 ovan visar vad kunderna främst efterfrågar vid PB-rådgivning och som gör att 

de betalar för denna tjänst. Här syns tydligt att möjligheten att skapa en högre 

avkastning är det mest förekommande förstahandsvalet, vilket närmare 86 procent av 

respondenterna uppgivit. Resterande förstahandsval syns i form av de relationsmässiga 

delarna av rådgivningen. Stöd i de finansiella besluten är det mest vanligt 

förekommande andrahandsvalet. Här bör läsaren ha PR-kundernas svar i åtanke, vilket 

är intressant inför kommande analys.   

 

 

Figur 36 ovan visar hur hög kunskap PB-kunderna anser sig ha inom området 

privatekonomi och investeringar. 57,1 procent av respondenterna anser sig besitta 

medelhög kunskap, medan närmare 29 procent anser att de har en hög kunskap. Detta 

kommer senare sättas i samband med dessa kunders individuella portföljer. Gällande 

riskspridning i portföljen anger 86 procent av respondenterna att de vet vilken 

riskspridning som krävs, där den genomsnittlige PB-kunden anser att 10 bolag är en 

tillräcklig riskspridning. Detta visar på en liten underskattning gällande detta område, 

men det överstiger PR-kundernas svar på cirka 7 bolag. 

Relationsmässiga faktorer 

 

 

Som visas i Figur 37 ovan anger cirka 43 procent av kunderna att de har kontakt med 

den personlige rådgivaren veckovis, medan resterande har kontakt månadsvis, 

kvartalsvis eller på års- eller halvårsbasis. Detta innebär att dessa kunder har en relativt 

tät kontakt med rådgivaren och styrker de föraningar som fanns om att PB-kunder har 

en mer intensiv kontakt med rådgivaren. Här uppger även 71 procent att de är nöjda 

med denna kontakt, medan 29 procent önskar en tätare sådan. Kundernas generella 
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kommentarer är även att rådgivarnas främsta egenskaper är den höga tillgängligheten, 

där tid oftast finns för den unike individen, samt en generellt hög kompetens. 

 

 

Vid frågor om roller och tillit syns i Figur 38 ovan att rådgivarens förmåga att förvalta 

kundens tillgångar efter behov är det klart vanligaste förstahandsvalet, medan att 

rådgivaren är förtroendeingivande samt är kunnig får många av kundernas 

andrahandsröster. I övrigt syns ej några klara trender. 60 procent av kunderna anger 

även att de upplever att möjligheten till en högre avkastning är vad rådgivarna tror är 

den främsta orsaken till att de betalar för denna tjänst, medan resterande 40 procent 

uppger den relationsmässiga delen av rådgivningen. 

Avkastning & risk 

 

 

Gällande PB-kundernas generella placeringshorisont, vilket visas i Figur 39 ovan, kan 

utläsas att cirka 44 procent av respondenterna har en placeringshorisont som understiger 

5 år, vilket innebär att dessa kunder har en kortsiktig sådan enligt både teori och praktik. 

Här syns även att omkring 22 procent har en horisont överstigande 8 år, där 

motsvarande andel för PR-kunderna var 42,4 procent. Detta innebär att PB-kunder 

placerar mer kortsiktigt, vilket är intressant att ha i åtanke inför presentationen av dessa 

kunders portföljer.  
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Figur 40 ovan visar PB-kundernas förstahandsval vad gäller deras huvudsakliga 

finansiella mål. Dessa mål liknar PR-kundernas sådana, där en framtida grund är det 

huvudsakliga målet, följt av överavkastning på andra plats. I övrigt har ej några tydliga 

trender observerats varför endast förstahandsvalen redovisas i figuren. Att skapa arv och 

utbyta idéer med rådgivaren verkar dock vara lågt prioriterat hos PB-kunderna.   

 

 

Vid frågan om vilken riskkategori PB-kunderna, på en skala mellan 1-6, tillhör kan i 

Figur 41 ovan utläsas att 62,5 procent anser sig vara medelrisktagare, det vill säga 3 och 

4 på skalan, medan resterande 37,5 procent är risktagare. Om indelningen istället skulle 

ske på så vis att 1-3 innebär mer eller mindre riskundvikande och 4-6 kategoriseras åt 

det risktagande hållet, skulle detta innebära att 87,5 procent av PB-kunderna anser sig 

vara risktagare. Detta är en markant skillnad gentemot PR-kunderna, där motsvarande 

andel är 26,5 procent vid den senare indelningen. Detta innebär också att instrumenten i 

dessa kunders portföljer bör skilja sig åt, samtidigt som volatiliteten är högre hos PB-

kundernas placeringar, vilket är intressant inför presentationen av dessa kunders 

tillgångsportföljer och avkastning nedan.  
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I Figur 42 ovan visas PB-kundernas årliga procentuella avkastning, som visar att dessa 

kunder har en relativt hög sådan. Värt att nämna här är att ingen respondent markerat 

svaret ”Vet ej”, samt att 77 procent av respondenterna har en avkastning överstigande 6 

procent, där även många kunders avkastning överstiger 12 procent årligen. Detta är en 

markant skillnad emot PR-kunderna, som redovisats tidigare. Cirka 86 procent av 

respondenterna är även nöjd med avkastningen, vilket tyder på nöjdhet gällande denna 

del av rådgivningen. Dessa kunders generella avkastningskrav är cirka 8,6 procent. 

 

 

Figur 43 ovan illustrerar den typiske PB-kundens tillgångsportfölj, där den till stor del 

består av aktieplaceringar. Detta innebär att dessa kunder besitter relativt riskfyllda 

portföljer, där 69,2 procent av portföljen består av riskfyllda placeringar, här i form av 

aktieplaceringar och blandfonder, vilket kombineras med mer riskaversiva instrument. 

Denna portföljsammansättning bör innebära att långsiktiga placeringar torde generera 

relativt hög avkastning för dessa kunder. Med den typiske kundens portfölj i minnet bör 

även nämnas att cirka 86 procent av PB-respondenterna anser att rådgivaren är den 

huvudsaklige beslutsfattaren gällande investeringsbesluten, samtidigt som cirka 85 

procent är nöjda med de produkter som erbjuds vid rådgivningstillfället. Det senare 

tyder på nöjdhet, då kunderna besitter relativt riskfyllda portföljer samt erhåller en hög 

årlig avkastning, vilket överensstämmer med deras generella finansiella mål.  

Gällande åldersrelaterade skillnader har, precis som hos PR-kunderna, observerats att 

riskfyllda instrument tenderar att öka med respondenternas ålder, samtidigt som de 
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riskfria instrumenten minskar. Även avkastningen ökar något med de tillfrågades ålder, 

vilket överensstämmer med de mest vanligt förekommande instrumenten som på lång 

sikt bör öka avkastningen. I övrigt har ej observerats några tydliga åldersrelaterade 

skillnader hos respondenterna, samtidigt som generaliserbar data endast erhållits för den 

typiske PB-kunden. 

 

 
Vad gäller frågor om huruvida förväntningarna på tjänsterna uppfyllts visas utfallet i 

Figur 44 ovan. Här syns en hög nöjdhet vid den relationsmässiga delen av rådgivningen, 

där samtliga respondenter instämmer helt eller till viss del instämmer i detta påstående. 

Gällande avkastningen syns även en viss nöjdhet, om än ej lika tydlig som vid 

relationerna. Slutligen skulle även samtliga tillfrågade respondenter rekommendera 

Swedbanks rådgivare till närstående, vilket är ett gott betyg för dessa rådgivare. 

6.3 Bankperspektivet 

6.3.1 Privatrådgivare 
Dessa intervjuer har genomförts med två PR-rådgivare stationerade vid Swedbanks 

kontor i Sollefteå den 15 mars 2011. Nedan följer en sammanställning av dessa 

rådgivares svar inom ramen för den ovan presenterade dispositionen.  

Kundkaraktäristika 

”Generellt skulle jag säga att Privatkunderna är halvkunniga, men det är inte självklart 

för alla vad skillnaden på en aktie- och räntefond är” 

Kunskapen skiljer sig relativt mycket från kund till kund, där många blundar för den 

privatekonomiska situationen medan andra har mycket hög kunskap, mycket på grund 

av dagens informationssamhälle som främst påverkar unga människor. Rådgivarna får 

dock ofta gå in i roller som grundligt förklarar privatekonomiska begrepp och variabler 

för att kunna bedriva en effektiv rådgivning. Vad som dock kan utläsas av svaren är att 

kunderna har en relativt låg kunskapsnivå gällande privatekonomins grunder. De mest 

kunniga är också de som har högst aktivitet gällande investeringarna, men dessa 

personer väljer ofta att sköta affärerna via internetbanken utan kontakt med rådgivare. 

Det är enligt rådgivarna främst yngre människor som har denna högre kunskap, men 

denna kunskap ligger främst inom instrument och lån, men med en mer begränsad 

medvetenhet gällande pensioner. Gällande facktermer och ekonomiska uttryck är det 

främst den äldre kundgruppen som besitter denna kunskap. 
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Vad gäller kundens aktivitet i övrigt är gränsen för en aktiv kund i Rådgivningsstödet 

tre månader utan ställningstagande gällande investeringarna, varför då de allra flesta 

kategoriseras som passiva kunder. Dock är majoriteten av kunderna passiva även i 

ordets rätta bemärkelse där de håller i placeringarna klart längre än vad de borde, 

exempelvis vissa mer kortsiktiga fonder som ligger i 15-20 år innan de säljs, vilket i 

många fall inte var tanken vid investeringsbeslutet. Men en rädsla och okunskap hos 

dessa kunder gällande detta område gör ändå att en stor passivitet syns. Även att äldre 

kunder undviker att realisera vinster från exempelvis allemansfonder på grund av 

beskattningen visar på en rädsla för skatteförluster snarare än en uppmuntring av de 

vinster som faktiskt genererats. 

Relationsmässiga faktorer 

PR-rådgivarna har angett att deras individuella kundgrupp innehåller ungefär 500-650 

kunder, varav ett trettiotal av dessa innehar betaltjänsten Premium. Kundintensiteten 

skiljer sig något emellan dessa tjänster, där PR-kunderna uppskattas vilja ha möten 

årligen alternativt med ett och ett halvt års mellanrum, medan Premiumkundernas 

intensitet är något högre med möten i ett intervall om kvartalsvis till årligen. Vanligtvis 

träffar kunderna samma rådgivare vid dessa tillfällen, dock är viss kontakt så sporadisk 

att en personlig relation ej uppstår och att rådgivarna ibland behöver bli påminda om 

kundens personliga drag och ekonomiska situation. Ett kundmöte pågår vanligtvis 

mellan 30-90 minuter beroende på om kunden önskar en helhetsgenomgång eller endast 

råd gällande vissa delar av dess privatekonomi. Enligt rådgivarna följer 

Privatrådgivningsprocessen ett relativt tydligt mönster gällande upplägget av kundmötet 

där processen inleds med kundens riskprofil, placeringshorisont och tillgångarnas 

användningsområde. Vad gäller PR-kunder är det relativt lika mellan vilka som initierar 

kontakten med den andre parten, men mötena följer ändå samma process. Därefter tar 

rådgivaren hjälp av det tidigare beskrivna Rådgivningsstödet för förslag till allokering 

och eventuella förändringar i kundens tillgångsportfölj, där kunden hela tiden skall vara 

huvudsaklig beslutsfattare.  

Tillsammans går de även tillsammans igenom lån och amorteringar, kundens 

framtidsutsikter samt kundens egentliga mål med privatekonomin och rådgivningen. 

Gällande Premiumkunder anses dessa vara kravställare då de betalar för rådgivarens tid, 

men båda rådgivarna ser här trender till att dessa inte initierar kontakten lika ofta som 

PR-kunder. Banken har dock arbetat aktivt med att rådgivarna i större utsträckning ska 

kontakta dessa kunder, varför de anser det logiskt att dessa kunder inte initierar 

kontakten i samma utsträckning. En intressant detalj som observerades vid denna 

intervju är att tsunamin i Japan den 11 mars och den efterföljande krisen ej påverkade 

dessa rådgivares kundmöten i någon större utsträckning, något som däremot påverkade 

PB-rådgivarnas möjlighet att genomföra intervjuer, vilket behandlas senare.  

Avkastning & risk 

”Rådgivare koncentrerar sig på risk och tidshorisont, inte på avkastningskrav. Om vi 

börjar i den ändan får vi nog sitta hela samtalet och förklara detta för kunden”  

Som citerats ovan läggs vid kundmöten inte lika mycket fokus på avkastning och 

avkastningskrav som på riskbenägenhet och risk för förluster. Rådgivningsstödet visar 

dock på potentiell avkastning och potentiell förlust vid varje allokeringsalternativ, vilket 

ger kunden en bättre uppfattning om den underliggande risken och den förväntade 

avkastningen vid de olika investeringsalternativen. Dock ser rådgivarna att kunderna är 
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mer avkastningsfixerade vid ränteplaceringar än riskfyllda alternativ, då de främst ser 

till hur placeringarna presterat historiskt och inte så mycket till framtidsutsikter.  

”Generellt skulle jag vilja säga att kunderna är medelrisktagare. Vi försöker få till ett 

pyramid-tänk med en stabil grund där kunden kan gambla med det som finns i toppen, 

dock är det inte många Privatkunder som gör detta.” 

Enligt PR-rådgivarna tänker kunderna ofta inte på en individuell riskspridning, så som 

exempelvis placeringar i olika länder eller placeringar i flera olika bolag. Detta 

bekräftar även de vanligaste placeringarna, självallokerande fondplaceringar, som i de 

flesta fall innehåller en automatisk spridning av riskerna. Dock försöker de göra 

kunderna medvetna om alternativen och uppmuntra till att följa magkänslan. Det viktiga 

är att de förstår var pengarna hamnar och att de känner att korrekta beslut fattats.  

Placeringshorisonten som rådgivarna främst anser kunderna ha är generellt i spannet 1-5 

år, men kunderna har ofta en låg kunskap om vad de egentligen sparar till och 

tillgångarnas användningsområde, bara att de sparar för framtida bruk. Därför ställer 

rådgivarna ofta frågor om de planerat att resa, eventuella renoveringar eller liknande, för 

att på så sätt öka kundens medvetenhet gällande placeringshorisonten och finansiella 

mål, samt de vägar som ligger till grund för att uppnå dessa definierade mål.  

”Yngre är generellt mer beredda att investera i riskfonder, men även äldre har sådana 

fonder, men då har de oftast haft dem under en lång tidsperiod” 

De tydligaste åldersrelaterade skillnaderna rådgivarna beskriver är att yngre generellt är 

mer insatta och uppdaterade gällande stora delar av de privatekonomiska variablerna, 

något som också bidrar till att dessa kunders aktivitet anses vara högre. Dock är de äldre 

något mer kunniga inom finansiella uttryck och termer som gör att de kan hålla 

samtalen på en högre verbal nivå. 

”Vissa åker bergochdalbana när de är yngre men när de är i 40-årsåldern och har 2 

barn blir de lite mer försiktiga, men när de blir 70 kan de börja gambla igen” 

Utvecklingen är dock att yngre blir mer inriktade emot ökad intensitet gällande köp och 

försäljning av aktier än äldre generationers placerare. Det anser även att kunder i de 

unga åren tenderar att vara mer riskbenägna och investera i mer riskfyllda placeringar, 

så som aktier eller mer riskfyllda fonder. Vid en ålder runt 40 år blir dock kunderna mer 

försiktiga och väljer mer säkra placeringar, då familjelivet gör att de blir restriktiva. 

Därefter, vid cirka 70 år, anser rådgivarna att trenden visar att ett större antal kunder 

återigen blir mer riskbenägna då de besitter ett relativt stort kapital och önskar spendera 

de pengar de förvärvat genom åren. Enligt PR-rådgivarna anser även många äldre 

kunder att deras barn har höga inkomster och att de därför ej är i behov av att lämna 

stora arv, en åsikt de även menar delas av barnen som gärna ser föräldrarna få uppleva 

deras drömmar. Självklart finns även undantag med personer som fortfarande är mer 

restriktiva med tillgångarna i slutet av livet. 

Den allmänna uppfattningen hos PR-rådgivarna är att olika typer av fonder är den 

absolut vanligaste placeringsformen bland samtliga Swedbanks kunder. 

Självallokerande blandfonder, det vill säga fonder som justeras automatiskt så att den 

procentuella fördelningen är densamma oavsett kursutveckling, är den vanligaste 

formen för passiva kunder. De mer aktiva kunderna använder exempelvis aktiefonder, 

men i dessa fall sköter kunden själv omfördelningen i portföljen. Dessa fonder 
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kombineras i vissa fall med så kallade Spaxar, eller aktieindexobligationer som de 

egentligen heter, samt rena aktier och ränteplaceringar. Dessa instrument är, med 

undantag för de aktierelaterade produkterna, relativt riskaversiva placeringar vilket 

också stämmer överens med den generella bilden rådgivarna ger av kundernas 

riskaversiva profiler. Swedbank har ett stort utbud av dessa fond- och 

placeringsalternativ, vilket enligt rådgivarna, gör att kunden erbjuds placeringar från 

utomstående fondinstitut och inte enbart Swedbanks företagsspecifika alternativ. 

Rådgivningsstödet ger placeringsförslag från samtliga institut stationerade på 

Fondtorget, en handelsplats innehållande mängder av fonder från olika fondbolag, 

däribland även Swedbanks fondbolag Robur. Samtliga dessa fonder kan handlas via 

Swedbank, vilket innebär att både egna samt utomstående fonder erbjuds till kunden, 

varför rådgivarna anser att kundens och bankens intresse ej krockar i någon större mån. 

Vad gäller utvärdering av rådgivningen sköts detta främst från Swedbanks Investment 

Center, som är en instans inom företaget som arbetar med de placerings- och 

avkastningsrelaterade frågorna. Detta sköts främst med olika utvärderingsmått så som 

Information ratio, Sharpemeasure och Tracking error. Instansen arbetar aktivt med att 

finna undervärderade tillgångar samt att försöka sätta samman den mest effektiva 

kombinationen av instrument som därefter presenteras i Rådgivningsstödet och som 

sedan föreslås av rådgivarna till kunden baserat på dennes preferenser. I och med att 

PR-kunderna i många fall besitter ett mer begränsat placeringsbart kapital beskriver 

rådgivarna dock att samtliga förslag som erbjuds i Rådgivningsstödet ej följs då det 

skulle innebära att alltför små belopp placeras i instrumenten, och istället väljs ett antal 

av dessa ut innehållande större placeringar. En viss utvärdering sker naturligtvis också 

när kunden återkommer för nästa möte, där beslut om köp och försäljningar diskuteras 

baserat på utvecklingen av placeringen samt förändringar i kundens liv som kan ligga 

till grund för allokeringsförändringar.  

”Privatkund är trip, Premiumkund är trapp och Private Banking-kund är trull, skulle 

man väl kunna säga” 

Den allmänna uppfattningen hos PR-rådgivarna är att PR-kunder generellt är 

halvkunniga alternativt har låg finansiell kunskap, samt att de anses som 

medelrisktagare med ett fåtal observerbara skillnader beroende på deras livsstadium. 

Rådgivarnas underton är här dock att kunderna generellt är riskaversiva. Vad gäller 

Premiumtjänsten så skall den inge en något mer exklusiv känsla då de trots allt betalar 

för rådgivarens tjänster. PB anses här vara än mer exklusiv och tilltalande, vilket gagnar 

de mest aktiva och förmögna kunderna.  

Vidare anser rådgivarna att kunderna främst betalar för den personliga servicen och den 

tätare kontakt som de mer exklusivare tjänsterna Premium och PB medför. Många 

kunder anser sig ha begränsat med tid för privata bankaffärer varför dessa 

rådgivningstjänster kan vara attraktiva. PB-kunder har en än mer personlig relation med 

rådgivaren jämfört med Premiumkunder och en aktivitet och placeringsvolym som gör 

att de kan tjäna in årsavgiften. På så sätt tillhandahåller banken tjänster för alla sorters 

investerare utifrån frekvens, volym och behov.  

6.3.2 Private Banking-rådgivare 
Dessa intervjuer har genomförts via telefon i samråd med två PB-rådgivare stationerade 

vid Swedbanks kontor i Sundsvall den 18 mars 2011. Nedan följer en sammanfattning 

av de observationer som gjorts.  



  Brattfeldt & Edman  
                    71 

 
  

Kundkaraktäristika 

”Ofta har kunderna generellt en viss grundlig kunskapsnivå och en viss erfarenhet från 

förvaltning då de är affärsmän som ofta varit VD eller drivit företag som har bra 

inblick, men det är en himla skillnad” 

PB-rådgivarna beskriver att en viktig egenskap som en rådgivare bör besitta är att vara 

pedagogisk då de i vissa fall får förklara begrepp och termer relativt grundligt trots 

kundernas yrkesmässiga bakgrund. De framhäver dock att kunderna har en viss 

grundnivå men att många som innehar en aktieportfölj i viss mån kan produkten aktier, 

men att allokering och diversifiering är något nytt för dem vilket gör att PB-rådgivarna 

får gå in i en relativt lärande roll men att grunderna ändå finns. 

Den genomsnittliga PB-kunden finns i åldersspannet 55-60 år, vilket då, av naturliga 

skäl, gör att den lite äldre åldersgruppen ses som den mest förmögna. 

Genomsnittsåldern förutspås dock minska en aning då många företag, enligt dessa 

rådgivare, står inför ett generationsskifte där företag avyttras och därmed genererar en 

stor summa pengar. Entreprenörer och egna företagare är också en generell 

yrkesbakgrund inom PB-segmentet då Swedbank har som utgångspunkt att positionera 

sig emot små- och mellanföretagarkundgrupperna. Här skall även påminnas om 

observationen gällande Japan-krisen som beskrivits vid redovisningen av PR-

rådgivarnas intervjuer, där alltså vårt initiala datum för PB-intervjun blev uppskjuten på 

grund av denna då arbetsbördan blev för stor för dessa rådgivare. Detta påverkade dock 

ej PR-rådgivarnas kundmöten i någon utsträckning.   

Relationsmässiga faktorer 

”Vi vill träffa kunden minst 4 gånger per år, där 1 gång ska vara fysisk för en 

helgenomgång. Men en del pratar man med var och varannan dag, cirka 200 gånger 

per år” 

Enligt PB-rådgivarna innehar de mellan 80 och 120 kundkluster beroende på hur stora 

kunder rådgivarna förfogar över, där en familj eller företag räknas som ett kundkluster. 

Målet är att kontakta kunden åtminstone fyra gånger under ett år, där minst en av 

gångerna skall ske fysiskt för en helhetsgenomgång av kundens livssituation, övriga 

kontakt sker vanligtvis via mejl och telefon. Dock sker fysiska träffar relativt ofta med 

en stor andel av kundgruppen. Detta skiljer sig emellertid kraftigt mellan kunderna 

beroende på marknadsförhållanden vilket kan innebära att rådgivarna har kontakt 

nästintill varje dag med stora kapitalförvaltningskunder. Utöver dessa kontakter bjuds 

även PB-kunderna in till någon form av aktivitet två gånger per år, exempelvis en 

strategigenomgång med förvaltare eller dylikt. Det fysiska mötet med kunden varar 

minst 60 minuter, men i många fall uppemot 90 minuter eller längre beroende på 

framtida investeringsbehov och nödvändiga förändringar. Värt att notera är att PB-

rådgivarna i många fall även besöker kunderna i deras bostad och ej enbart på 

Swedbanks kontor.  

Enligt intervjuobjekten är fördelen med PB-tjänsten att varje rådgivare har väsentligt 

färre kunder och fler kontakter än en vanlig rådgivare vilket gör att de kommer 

kunderna relativt nära. Dock besitter kunderna en mer komplex ekonomi varför en 

sådan nära relation anses vara en nödvändighet. Dessutom har en rådgivare av detta slag 

relativt många luckor i arbetsschemat för att alltid finnas tillgänglig för kunden.  
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”Om kunden ringer tjugo gånger skall jag svara nitton av dessa, och den tjugonde 

gången ska min assistent svara och vara tillgänglig för bästa möjliga service” 

Vid kontakt med kunden är det relativt lika vem av kunden och rådgivaren som initierar 

denna kontakt men med en viss övervikt på rådgivaren. Därefter går 

rådgivningsprocessen till på liknande vis som vid PR-rådgivning där de första mötena 

grundligt går in på placeringshorisont, målsättning, riskprofil och visioner för att 

därefter utgå ifrån kundens specifika behov. Enligt PB-rådgivarna kan de själva 

beskrivas som ”spindeln i nätet” som förmedlar tjänster och de kontakter den specifike 

kunden är i behov av. På detta sätt får kunden, utifrån dennes unika behov, tillgång till 

en juridisk specialist eller en försäkringsexpert som ingår i tjänstens årliga kostnad. 

Därefter kommer kapitalförvaltningen in i bilden, vilket dock ofta sker efter det 

inledande mötet. Vid ett investeringsbeslut är det till största del rådgivarens förslag som 

investeringen baseras på och respondenterna nämner att det sällan är kunderna själva 

som kontaktar dem för att yttra sig om en specifik produkt.  

”Private Banking levererar 3 saker; professionell förvaltning och förädling av kundens 

kapital, det andra är tillhandahållande av bankens alla specialister inom alla områden 

och det tredje att vi tillhandahåller väldigt hög tillgänglighet. Så Private Banking-

rådgivare är egentligen förmedlare av tjänster som kunden kan ha behov av, inte bara 

rådgivande förvaltning”  

Rådgivarnas rekommendationer härstammar ifrån Swedbanks Investment Center som 

månadsvis presenterar riktlinjer gällande huruvida de tror att olika marknader kommer 

förändras inom den närmaste framtiden. Om det i dessa riktlinjer sker stora 

förändringar, till exempel att Investment Center rekommenderar att dra ned andelen 

aktier i portföljen kraftigt kontaktar rådgivarna respektive kunder för att meddela detta. 

Merparten är dock relativt passiva gällande portföljförändringar, men samtidigt aktiva i 

den bemärkelsen att de vill diskutera dess förmögenhet och placeringar samt hålla sig 

kontinuerligt uppdaterade angående den ekonomiska situationen och allt som rör denna.  

Dessa rådgivare anser att en PB-rådgivares största förpliktelse är att vara tillgänglig för 

kunden och dessutom skall dessa agera som en spindel i nätet för kunden och förmedla 

de kontakter som kunden är i behov av. Denna skräddarsydda lösning gör även att något 

svårare frågor inom samtliga områden kan besvaras. 

Avkastning & risk 

”När man frågar kunden svarar de att de vill ha så hög avkastning som möjligt utan att 

ha någon känsla för risk, men att konkretisera en siffra har kunden aldrig gjort förut” 

Riskbenägenheten bland PB-kunderna varierar kraftigt, dock går det att finna ett 

åldersmönster gällande denna, som förklaras närmare nedan. Placeringshorisonten är i 

de flesta fall långsiktig vilket gör att riskerna minskar för kunden. Något direkt uttalat 

avkastningskrav finns dock inte och även om rådgivarna vid den årliga 

helhetsgenomgången frågar om kundens förväntningar och att Rådgivningsstödet 

simulerar den eventuella avkastning och förlust de kan förvänta sig vid en viss 

investering är kunden ej bekväm med att publikt uppge en specifik förväntad 

avkastningsprocent. Även här gäller det att rådgivaren är pedagogisk gentemot kunden. 

Utöver Rådgivningsstödet, som används för att uppfylla regelverken gällande 

rådgivningens dokumentation, finns ett verktyg benämnt Placeringsguiden samt ett 



  Brattfeldt & Edman  
                    73 

 
  

verktyg i pappersform som används då rådgivaren besöker kunden i hemmet och inte 

sitter framför dataskärmen på kontoret. Gällande det avkastningsrelaterade mervärdet 

utgörs detta främst i form av ständig uppföljning samt specialiserade produkter som 

enbart är konstruerade för PB-kunder. Detta innebär att det, enligt dessa rådgivare, är 

aktiviteten och uppföljningen som skapar chansen till högre avkastning inom denna 

rådgivningstjänst. 

Riskbenägenheten i olika åldrar är varierande då PB-rådgivarna beskriver att de givetvis 

förfogar över kunder med alla riskprofiler, från försiktiga till högrisktagande sådana. 

Dock beskriver de att riskbenägenheten ändå till viss del kan kopplas till kundens ålder 

då de yngre kunderna tenderar att vara något mer försiktiga för att senare öka 

riskbenägenheten. Därefter, när kunden börjar närma sig pensionen, tenderar de att 

återigen dra ned på riskerna, vilket skildras i citatet nedan. 

”Om lite yngre kunder har kommit över en större summa pengar kan de vara försiktiga 

med pengarna då dessa är nya. Sen när de är runt 40-50 år övergår de till lite mer 

riskbenägna då de fått koll på sin ekonomi och hur det funkar, för att sen trappa ned på 

risken när de blir 70 och uppåt, då det är många som försöker ha en större andel räntor 

i sin förmögenhet.”  

Aktivitetsmässigt observeras även en viss åldersskillnad, där aktiviteten gällande köp 

och försäljningar generellt är högre hos de yngre PB-kunderna medan de äldre flyttar 

fokus från förmögenheten och inte är lika angelägna att skapa den högsta möjliga 

avkastningen. Den mindre grupp kunder som är som mest aktiva tas dock hand om och 

får stöd av aktiemäklarna. Placeringshorisonten skiljer emellertid inte särskilt mellan 

åldrarna, utan generellt uppfattar rådgivarna kunderna som långsiktiga placerare, som 

dessutom använder sig utav liknande finansiella instrument.  

Då PB-tjänsten är en kostnadstjänst faller det naturligt att rådgivarna besitter många 

portföljlösningar att erbjuda kunderna. Fondplaceringar är dock den överlägset största 

produkten, dock inte självallokerande blandfonder vilket var fallet för PR-kunderna, 

utan istället erbjuds ofta fonder som kräver något högre aktivitet och uppföljning. 

Sedermera är även aktieindexobligationer, Spax, samt rena aktier vanligt förekommande 

produkter. Att kunderna upplever att rådgivarna erbjuder företagets egna fonder håller 

rådgivarna inte med om och förklarar att dessa har tillgång till i princip alla olika fonder 

och fondbolag på marknaden vilket gör att ett gediget utbud kan erbjudas till kunderna. 

Huruvida mer avancerade instrument erbjuds till PB-kunderna har dock respondenterna 

svårt att uttala sig om, men de klargör dock att de har tillgång till mer avancerade 

placeringar om så önskas och anses passande utifrån kundens unika behov. 

Även här är det Investment Center som arbetar med olika riskmått och tar fram olika 

placeringar som harmoniserar med varandra. För att utvärdera rådgivningen och PB-

konceptet som helhet får kunderna fylla i en kort undersökning gällande hur denne 

upplevt rådgivningen och den enskilde rådgivaren. Utvärderingen av kundens specifika 

portfölj är dock svår att utföra i enlighet med särskilda modeller då ett flertal kunder 

innehar fonder de ej valt att sälja av skatteskäl, vilket gör att den teoretiska portföljen 

som föreslås ifrån Investment Center kan avvika ifrån kundens faktiska portfölj. 

”Premium är en standardiserad förvaltningstjänst medan Private Banking ger utrymme 

för individuella och skräddarsydda lösningar” 
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Vad rådgivarna anser är anledningen till varför PB-kunderna betalar för denna tjänst 

skiljer sig dock åt. Den ena påpekar att det ej är tryggheten att träffa en person de är 

bekant med som är den avgörande faktorn att de betalar, utan snarare tillgängligheten 

och kanske främst uppgiften att få deras pengar att växa väsentligt. 

”Det är som att gå till tandläkaren, du vill träffa samma typ av rådgivare för en viss 

trygghet, men vill att det ska bli så bra gjort som möjligt, det vill säga att pengarna ska 

växa. Man ser till sin egen plånbok i slutändan” 

Den andre rådgivaren förklarar dock den motsatta anledningen till varför kunderna 

betalar för denna tjänst och hävdar att det är den personliga relationen som är den 

överlägset viktigaste faktorn till varför kunderna betalar för denna tjänst. Att rådgivaren 

är tillgänglig och att denne agerar som förmedlare av kontakter inom olika områden, så 

som att få träffa en jurist kostnadsfritt under en timme och istället betala en PB-avgift. 

Dessa uppfattningsskillnader är intressant att ha i åtanke inför den kommande analysen, 

där dessa empiriska observationer skall sättas i perspektiv till varandra samt till den 

teoretiska referensramen.  
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7. Analys – ur ett Relationsperspektiv 
Följande kapitel har till syfte att analysera och diskutera de ovan presenterande empiriska 
resultaten med hjälp av den teoretiska referensramen. Kapitlet kommer presentera tydliga 
trender och statistik som framkommit i de olika datainsamlingsmetoderna samt finna 
teoretiska kopplingar till dessa. Här kommer även påvisas eventuella gap emellan kundens 
efterfrågan och bankens tyngdpunkter då även Kund- och Bankperspektivet ställs emot 
varandra.  

7.1 Kundkaraktäristika  
Som nämnts i arbetets teoretiska referensram kan Den finansiella planeringsprocessen 

och Privatekonomins hörnstenar anses vara det teoretiska fundamentet i denna uppsats. 

På så sätt betraktas även Rådgivningsprocessen som central, då denna kan anses likna 

Den finansiella planeringsprocessen, med den skillnaden att det istället är rådgivaren 

som genomför denna planeringsprocess. Ovanstående teorier behandlar vikten av 

finansiella mål, ekonomisk planering samt olika beståndsdelar och verktyg för att 

uppfylla dessa. Vi kan här se tydliga brister i ovanstående processer och hörnstenar hos 

Privatrådgivningskunderna, (PR), medan Private Banking-kunderna, (PB), uppvisar en 

struktur och målmedvetenhet som ökar chansen för en stabil och framgångsrik 

privatekonomi.  

Keown (2010, s.35-37, 47-53) beskriver i Den finansiella planeringsprocessen och 

Privatekonomins hörnstenar vikten av planering, finansiella mål samt den 

grundläggande kunskapen en individ bör besitta för att kunna nå de dessa mål. Vi kan 

här se att dessa beståndsdelar skiljer sig markant mellan de båda kundgrupperna, där 

PB-kunderna av olika orsaker uppvisar bättre resultat i denna studie. Denna teori visar 

helt enkelt hur individen på bästa sätt definierar, följer och omarbetar planen för att nå 

de uppsatta finansiella målen (Keown, 2010, s.35-37). PR-kunderna verkar dock, enligt 

studiens resultat, generellt ej ha några definierade finansiella mål, varför det då är svårt 

att konstruera en plan. Denna åsikt grundas på rådgivarnas åsikter samt att dessa kunder 

ej definierar några kortsiktiga mål, varken inför rådgivarna eller i enkätundersökningen. 

Generellt har de heller ej något uttalat avkastningsmål eller kunskap om finansiell 

planering, vilket gör det oerhört svårt för rådgivare att erhålla en tydlig bild över vad 

kunden egentligen eftersträvar med rådgivningen. Dessa kunders privatekonomi blir 

därmed ineffektiv.  

Detta syns även i teorin om Privatekonomins hörnstenar, vilken visar kunskaper och 

beståndsdelar som bör föreligga en individs finansiella beslut (Keown, 2010, s.47-53). 

Även här saknar PR-kunderna viktiga delar som karaktäriserar en effektiv 

privatekonomi. Studien har visat att dessa kunder ej uppfyller 7 av de 10 principer som 

denna teori bygger på, nämligen kunskap, planering, tidsvärden, skattepåverkan, 

köpbeslut, förhållandet mellan avkastning och risk, samt beteendevetenskaplig 

påverkan. Detta kommer visas under hela detta analytiska kapitel. Här bör även nämnas 

att vi ej erhållit data gällande övriga tre hörnstenar, varför slutsatser gällande dessa ej 

kan dras. Det viktigaste här är dock att kunskapen ej verkar finnas hos dessa kunder, 

samtidigt som 52,9 procent av dessa anser sig besitta en medelhög kunskap, och 

närmare 24 procent en hög kunskap inom området, vilket kommer visas nedan ej 

överensstämmer med verkligheten. Detta andelar är även likartade med PB-kundernas 

egna uppfattningar om kunskapsnivån. Även planeringen anses vara fundamental, där 

cirka 42 procent av dessa kunder främst sparar för en framtida grund, vilket i sin tur kan 

anses vara definitionen av ett mål. Dock stämmer detta ej överens med de verktyg de 

använder för att nå detta mål, då de ej tänker på att kortsiktiga händelser kan påverka 
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placeringshorisonten. Den viktigaste hörnstenen för att nå detta mål är förhållandet 

mellan avkastning och risk, där riskfyllda instrument ökar avkastningen på lång sikt. 

Baserat på ovanstående råder en kraftig ineffektivitet i dessa individers privatekonomi, 

någon som skulle kunna avhjälpas med en tydligare planering.  

PB-kunderna å andra sidan uppvisar betydligt bättre resultat gällande dessa 

fundamentala teoretiska delar. Gällande de finansiella målen sparar även dessa kunder 

främst för framtiden, vilket 57 procent av respondenterna angivit. Dock besitter de även 

kortsiktiga mål då den generella placeringshorisonten är 3-4 år, samtidigt som de även 

använder aktieinstrument som, sett till historien, kommer generera en hög avkastning på 

lång sikt, vilket betyder att de använder teoretiskt korrekta verktyg för att uppnå målen 

(Johansson & Olsson, 2009; Keown, 2010, s. 397). Dessa kunder har en god 

sammansättning av säkrande och riskfyllda instrument sett till placeringshorisont. En 

horisont på 3-4 år innebär även att avkastning skall genereras på kort sikt, vilket kräver 

en hög aktivitet hos dessa kunder, vilket också märks vad gäller kontaktintensiteten, 

vilket cirka 43 procent av dessa kunder uppger är veckovis och närmare 29 procent 

månadsvis. Motsvarande intensitet hos PR-kunderna är årligen alternativt mer sällan, 

vilket självklart är av betydelse för detta ändamål.  

Dessa kunder verkar även besitta en högre kunskap än PR-kunderna, vilket kommer 

visas under hela detta kapitel. Dock kan redan här ses att dessa kunder, endera på egen 

hand eller med rådgivarens hjälp, har tillgång till all den kunskap som Keown (2010, s. 

47-53) benämner i Privatekonomins hörnstenar, samt att de besitter, följer och reviderar 

finansiella mål i Den finansiella planeringsprocessen vilket tillsammans skapar 

effektivitet i privatekonomin.  

Gällande kontaktintensiteten, som nämnts ovan, svarade 35,3 procent av PR-kunderna 

att de har kontakt årligen medan 41,2 procent uppgav vartannat år eller mer sällan, 

vilket 91 procent av respondenterna anser sig nöjda med. Detta innebär alltså att 76,5 

procent av dessa kunder ses årligen alternativt mer sällan. PB-kunderna träffas dock 

betydligt oftare, något som även rådgivarna påpekade under intervjutillfällena. 42,9 

procent av dessa kunder uppgav att det har kontakt med sin PB-rådgivare 1 gång per 

vecka medan 28,6 procent innehar kontakt månadsvis. Intressant att notera är även att 

ingen av PB-kunderna svarade att de träffades mer sällan än 1-2 gånger per år. En tätare 

kontakt, oavsett om det handlar om att göra förändringar i portföljen eller att enbart se 

över placeringarna, gör att rådgivaren tillsammans med kunden snabbare och mer 

effektivt kan anpassa placeringarna utifrån den rådande marknadssituationen. Då 

kundkontakten är mer sporadisk med PR-kunderna samtidigt som dessa kunder anser 

sig nöjda med detta tyder på att dessa ej är särskilt benägna att göra förändringar i deras 

portföljer. Detta kan även vara ett tecken på en osäkerhet och otillräcklig kunskap hos 

dessa kunder, något som kommer diskuteras mer utförligt senare.  

Oxenstierna (2010, s.225-228) beskriver även i Rådgivningsprocessen liknande steg 

som ovan nämnda teorier gällande hur en finansiell rådgivare bör agera vid ett 

rådgivningstillfälle för att maximera en individs privatekonomiska vinning. Här 

beskriver han fyra steg där kundens situation och behov skall undersökas, för att sedan 

upprätta en portfölj utifrån detta. Därefter inhandlas de utvalda finansiella produkterna 

till det förmånligaste priset. Avslutningsvis skall uppföljning av både placeringar, 

kundens strategi samt behov göras då eventuella förändringar i portföljen kan anses 

nödvändiga utifrån det rådande marknadsklimatet och kundens unika situation. 

(Oxenstierna, 2010, s.225-228) Denna process är även något som både PB- och PR-
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rådgivarna följer då de vid de kvalitativa intervjuerna beskriver hur ett vanligt 

rådgivningstillfälle går till. Dock skall det poängteras att det fjärde steget i 

Rådgivningsprocessen, uppföljning och strategi, varierar kraftigt mellan dessa rådgivare 

och respektive kundbas, vilket även är något som kommer förklaras närmare nedan. 

Baserat på ovanstående kundkaraktäristika syns tydligt att det krävs olika fokuspunkter 

från bankens sida beroende på kundtyp och kontakttäthet, där en högre kännedom också 

medför bättre resultat. Denna Rådgivningsprocess leder in på de relationsmässiga 

faktorerna som studiens resultat visat.  

7.2 Relationsmässiga faktorer 
Studiens resultat visar tydligt att dessa kundgruppers efterfrågan skiljer sig kraftigt, där 

PR-kunderna främst efterfrågar förtroende och relationer, samtidigt som PB-kunderna 

främst efterfrågar en god kapitalförvaltning. Därför beror kundnöjdheten och de 

relationsmässiga faktorerna till stor del på bankens fokuspunkter och närmanden. Av 

denna anledning är ovanstående Rådgivningsprocess, där rådgivarna direkt möter 

bankens kunder, givetvis oerhört viktig i detta sammanhang. Veto (2008, s.71) redogör 

för teorin om Relationsroller, där en rådgivare bör kunna anta olika roller utifrån den 

unike kundens önskemål. Här beskrivs en studie som påvisar rollernas popularitet hos 

kunderna, där Guiden och Vännen rankades högst med 36 procent respektive 20 procent 

(Veto 2008, s.71). Gällande PR-kunderna är dock fallet annorlunda då PR-rådgivarna 

uppger att de får gå in i en relativt lärande roll vid ett rådgivningstillfälle, vilket innebär 

att den så kallade Läraren är den roll som antas oftast. Detta stämmer även överens med 

den begränsade kunskap PR-kunderna besitter, vilket gör att rådgivarna därmed får 

förklara begrepp och samband grundligt och utförligt. Ytterligare en roll som kan 

utläsas utifrån dessa respondenters svar är Vännen. Detta grundas på att 58 procent av 

respondenterna svarat att de i första hand efterfrågar personliga relationer vid 

rådgivningstillfället samtidigt som ingen angivit detta alternativ som minst viktigt. 

Dessutom uppger 62 procent av PR-kunderna att majoriteten av investeringsbesluten 

grundas på deras egna förslag och ej på rådgivarnas, vilket stämmer väl överens med det 

Veto (2008, s.72) benämner Vännen, vilket beskriver att kunderna vill vara fullständigt 

delaktiga i investeringsbesluten och allt som rör dessa.  

Detta är även något som bekräftas av Bachrach (2011, s.22-23) som beskriver att ett sätt 

att mäta förtroende mellan kunden och rådgivare är genom att undersöka i vilken 

utsträckning kunden följer rådgivarens råd, och till vilken grad rådgivaren tvingas sälja 

in bankens produkter. Att 62 procent av PR-kunderna anser att investeringsbesluten till 

största del grundar sig på deras egna beslut kan visa på att något stort förtroende ej 

finns, alternativt att rådgivarna har lyckats i den bemärkelsen att kunden känner det 

naturligt att välja just dessa produkter och ser sig själva som den slutgiltiga 

beslutfattaren. Detta tyder även på, i enlighet med Veto (2008, s.72), att Vännen är en 

roll som rådgivaren med framgång bör kunna anta gentemot dessa kunder.  

 

Huruvida ett stort förtroende existerar eller ej kan beskrivas utifrån det Fithian & 

Fithian (2007) benämner Tillitsteorin då de menar att tillit mellan kund och rådgivare 

gemensamt skapas utifrån fyra beståndsdelar; förtroende, tydlighet, kunskap samt 

management, där förtroende framställs som grunden för denna tillit. En högre 

kontaktintensitet som PB-tjänsten innebär skapar därmed grund för att en högre tillit 

kan byggas upp emellan rådgivare och kund. Då dessa rådgivare även gör hembesök hos 

särskilda kunder som har funktions- eller tidsmässiga svårigheter att infinna sig på 

Swedbanks kontor, skapar även detta en möjlighet för dessa individer att intensivt möta 
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en rådgivare ansikte mot ansikte och därmed frambringa en nära relation som 

underlättar för kunderna att hålla sig uppdaterade och omstrukturera portföljen. 

Detta är även något som bekräftas av PR-kunderna som uppger att förtroende är den 

viktigaste egenskapen en rådgivare skall besitta vid ett rådgivningstillfälle och som de 

därmed främst efterfrågar. Att omkring 74 procent anser att servicen till stor del 

överensstämmer med de uppsatta förväntningarna samt att cirka 77 procent av de 

tillfrågade PR-kunderna skulle rekommendera närstående att besöka Swedbanks 

rådgivare vid behov tyder dock på att majoriteten är nöjda och förtroende finns, vilket 

därmed styrker att Vännen är en relationsroll som PR-rådgivarna kan anta. 

PB-kunderna uppvisar dock den motsatta svarsfrekvensen där cirka 86 procent uppger 

att majoriteten av investeringsbesluten grundar sig på rådgivarens förslag, något som 

också stämmer överens med PB-rådgivarnas uppfattning. Här kan det dock uttydas, i 

enlighet med det Veto (2008, s.72) finner, att Guiden är en populär roll som efterfrågas 

av dessa kunder, dels då PB-rådgivarna ansåg att deras kunder till stor del besitter en 

grundlig kunskap, samtidigt som 57,1 procent av PB-kunderna anser sig inneha 

medelhög kunskap och 28,6 procent hög kunskap. Den grundläggande kunskapen anser 

vi även vara logiskt då egenföretagare, som är den typiske PB-kundens bakgrund, ofta 

förknippas med täta kundkontakter som därmed utvecklar en god social färdighet 

samtidigt som det är viktigt att inneha en god kunskap och översikt gällande företagets 

finansiella verksamhet för att lyckas som egenföretagare. Att PB-kunderna även uppger 

att de främst betalar för möjligheten till att nå en överavkastning istället för en starkare 

personlig relation med rådgivaren, som PR-kunderna främst efterfrågade, styrker 

ovanstående argument att Guiden kan antas av dessa rådgivare. 

Veto (2008, s.72) beskriver även denna roll som att rådgivaren skall finna olika 

placeringsalternativ åt kunden samt att rådgivaren skall kunna omarbeta planen utifrån 

de ekonomiska omvärldsfaktorerna, vilket PB-rådgivarna har möjlighet till då de uppger 

att de, tillskillnad från PR-rådgivarna, har betydligt flera luckor i arbetsschemat för att 

ständigt vara kontaktbara. Ytterligare en roll som PB-rådgivarna kan anta är Partnern, 

som Veto (2008, s.72) menar att kunderna efterfrågar om denne redan innehar en viss 

kunskap gällande dennes investeringar, vilket påvisats ovan. Även relationsrollen 

Motiveraren är en relationsroll som PB-rådgivarna bör kunna använda, då deras kunder 

generellt uppger att de har en kortare placeringshorisont och därmed besitter kortsiktiga 

mål, samtidigt som en högre kundintensitet kräver en mer konkret plan för att nå dessa 

mål. Även beslutsfattandet pekar på detta, då majoriteten av besluten fattas av 

rådgivaren, efter att de i samråd diskuterats. Dessutom uppger samtliga PB-

respondenter att de vet vilken årlig avkastning de erhållit på investeringarna, medan 

41,2 procent av PR-kunderna uppgav svaret ”Vet ej”. Detta tyder på att de sistnämnda 

har en lägre kunskap och antagligen är mindre benägna och angelägna om den 

ekonomiska situationen i lika hög utsträckning som PB-kunderna. Ovanstående 

diskussion visar att PR-rådgivarnas uppfattning stämmer relativt bra överens med PR-

kundens kunskapsnivå, medan PB-rådgivarna till viss del underskattar PB-kundernas 

motsvarighet främst i form av förhållandet mellan avkastning och risk. Vidare 

avkastningsrelaterade skillnader diskuteras senare.  

Att rådgivaren antar rätt relationsroll utifrån den unike kunden är alltså oerhört viktigt 

för ett företag då en nöjd kundstock är en förutsättning för att ett företag skall vara 

framgångsrikt på lång sikt och inneha en hög lönsamhet. Denna nöjdhet kan i den 

finansiella världen, liksom inom andra branscher, översättas till att kunden uppskattar 
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det utbud som erbjuds och att detta tillsammans med företagets personal uppfyller eller 

till och med överträffar kundernas förväntningar, vilket gynnar båda parter. Detta är 

något som exempelvis kan förklaras med Service Quality-teorin samt Gap 2 i The Gaps 

Model, som beskriver att skillnaden mellan kundens förväntningar och den upplevda 

servicen kan skapas genom en missmatchning mellan dessa (Zeithaml & Parasuraman, 

2004, s. 15 – 19). Sett utifrån PR-kundernas perspektiv nämner rådgivarna att den 

generelle kunden har en placeringshorisont på 1-5 år vilket skiljer sig något ifrån 

kundernas uppfattning där cirka 67 procent angav att de har en generell 

placeringshorisont som överstiger 5 år. Här syns alltså en differens mellan kundens och 

bankens uppfattning, vilket gör att de finansiella produkter som erbjuds till kunden i 

vissa fall inte matchar kundens unika preferenser, då olika horisonter innebär olika 

former av placeringar.  

Detta gap kan ha tre orsaker; antingen förekommer en missuppfattning gällande den 

unike kunden från rådgivarnas sida, de undersökta respondenterna i denna studie 

representerar ej den generelle kunden, alternativt att kunden uppger en viss 

placeringshorisont vid rådgivningstillfället men håller sedan de finansiella instrumenten 

längre än vad som var tanken initialt. Mycket tyder dock på den sistnämnda orsaken då 

rådgivarna aktivt arbetar med verktyget Rådgivningsstödet och därmed uttryckligt 

frågar kunden angående dess placeringshorisont, varpå kunder uppger ett svar på denna 

fråga innan allokeringsalternativ föreslås. Detta, tillsammans med att studiens empiriska 

underlag anses vara representativt, innebär med andra ord att gapet beror på att 

kunderna håller placeringarna under längre tidsperioder än vad som var den initiala 

tanken, vilket också PR-rådgivarna nämnde under intervjutillfällena. Detta kan förklaras 

utifrån att PR-kunderna generellt ej har något specifikt mål med sparandet och ej är 

särskilt aktiva, vilket är ytterligare något som PR-rådgivarna uppgav under 

intervjutillfällena. Detta bekräftas dessutom av kunderna själva då 42 procent av de 

svarande uppgav att målet med rådgivningen i första hand är att skapa en grund att leva 

på i framtiden, samtidigt som de generellt ses årligen alternativt mer sällan. Visserligen 

uppgav även 57 procent av PB-kunderna ett liknande syfte med rådgivningen, men då 

de samtidigt anger en betydligt kortare placeringshorisont än PR-kunderna indikerar 

detta på att de innehar specifika mål som de successivt har till syfte att följa upp. Dessa 

kunder använder även riskfyllda instrument i en högre grad vilket innebär att de ökar 

möjligheten till en högre avkastning på lång sikt och därmed en grund till framtiden, 

vilket PR-kunderna ej gör. Detta diskuteras mer ingående nedan. Vi anser här att den 

lägre mötesintensiteten inom PR-rådgivningen är vad som ger upphov till dessa 

kommunikationsbrister, varför denna privatekonomiska ineffektivitet existerar inom 

detta rådgivningssegment.   

I ovan nämnda Service Quality-teori beskriver Zeithaml & Parasuraman (2004, s.5-8) 

Reliability som den viktigaste komponenten för att öka kvaliteten, kundnöjdheten och 

lönsamheten i företaget. Den direkta kundkontakten rådgivarna har vid 

rådgivningstillfället är alltså av stor vikt för företaget och det gäller alltså, som nämnts 

ovan, att rådgivaren antar rätt relationsroll utifrån den specifike kunden för att uppfylla 

dennes förväntningar (Veto, 2008, s.72). Sett till PR-kunderna har dock 74 procent 

uppgett att kvaliteten och bemötandet gällande den personliga servicen till stor del 

överensstämmer med de förväntningar som fanns på förhand. Även i PB-kundernas fall 

påvisades detta då samtliga dessa kunder ansåg att den personliga servicen stämmer 

överens med de uppsatta förväntningarna. Dessa höga procentsatser samt att majoriteten 

av PR-kunderna och samtliga PB-kunder uppger att de skulle rekommendera rådgivarna 

till bekanta vid behov innebär även att ett stort förtroende sannolikt existerar till dessa. 
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Ogden et al (2003, s.72-73) beskriver att en Agentkonflikt kan uppstå då båda parter, vid 

exempelvis ett rådgivningstillfälle, har incitament att agera för egen vinning, vilket gör 

att kundens nytta ej maximeras. Detta är dock något som PR-rådgivarna ej anser 

förekommer då dessa förklarar att de har tillgång till mängder av olika 

fondkommissionärers placeringar och att inte enbart Swedbanks egna fonder tas fram i 

Rådgivningsstödet och erbjuds till kunden. Detta är även något som PB-rådgivarna 

styrker då de anser sig presentera sparprodukter utifrån vad som är bäst för kunden och 

ej baserat på varifrån fonden har sin härkomst. PR-kunderna uppger dock delade 

meningar om detta då 45,5 procent är nöjda och anser att Swedbank erbjuder ett stort 

utbud av fonder och finansiella produkter medan 54,5 procent visar en mindre nöjdhet, 

där en vanlig anledning till varför denna missnöjdhet existerade var för att PR-kunderna 

ansåg sig erhålla för lite information om fonderna. Agentteorin beskriver dock att 

kunden anställer en agent för att uppnå dennes finansiella mål, mål som i de flesta fall 

inte finns hos PR-kunderna. Detta innebär enligt denna teori att uppkomsten till en 

Agentkonflikt blir svårare. (Ogden et al, 2003, s.72-73) 77 procent av dessa kunder 

uppger dock att det skulle rekommendera rådgivarna till vänner och bekanta vid behov 

vilket tyder på att Swedbank till stor del lyckats minimera samtliga servicegap i The 

Gaps Model samt att någon större Agentkonflikt ej förekommer.  

Gällande PB-kunderna kan dock en Agentkonflikt av andra skäl förekomma då en högre 

mötesintensitet och omfördelning av placeringar innebär att courtage genereras till 

banken vid köp och försäljning av aktier. Dock uppger 85,7 procent av Banking-

kunderna att de är nöjda med det utbud rådgivarna presenterar. Att dessutom samtliga 

PB-respondenter meddelar att de skulle rekommendera dennes rådgivare till närstående 

om ett rådgivningsbehov uppstår tyder även på att denna konflikt ej förekommer. Denna 

tätare kontaktintensitet, nöjdhet, kunskap och möjlighet till uppföljning och revidering 

skapar möjligheter för PB-kunden att nå en högre avkastning, något som kommer 

analyseras nedan. 

7.3 Avkastning & risk 
Att inneha mål med sparandet beskrivs vikten av ovan samt i Den finansiella 

planeringsprocessen, där detta ses som en nödvändighet för att en individ skall kunna 

avancera i processen och uppnå dessa mål och därmed en bättre privatekonomisk 

situation (Keown, 2010, s.35-37). Att PR-kunderna uppger en kortare 

placeringshorisont än vad som egentligen är fallet kan allstå innebära att rådgivare 

föreslår mindre riskfyllda instrument så som ränteplaceringar, vilket över ett långsiktigt 

perspektiv blivit utklassat av aktiefonder och rena aktier gällande avkastning, vilket 

visats i Figur 4 (Johansson & Olsson, 2009). Detta syns även i PR-kundernas 

tillgångsportföljer, som till närmare 50 procent består av ränte- och 

bankkontoplaceringar. Detta kan även vara en anledning till varför 65 procent av PR-

kunderna uppger att de ej är nöjda med den erhållna avkastningen. Den finansiella 

krisen som startade 2008 är naturligtvis ytterligare en anledning till denna missnöjdhet, 

då de kunder som befann sig i en riskfylld investering under denna period, trots två år 

av kraftiga uppgångar, fortfarande erhållit en relativt låg avkastning sedan denna kris. 

Ponera att en placerare uppger vid ett rådgivningstillfälle att denne skall investera 

långsiktigt och samtidigt är en medelrisktagare. Detta innebär att majoriteten av de 

föreslagna produkterna faller på mer riskfyllda instrument så som aktie- och 

blandfonder. Om investeraren därefter säljer fonderna efter ett halvår på grund utav en 

oplanerad renovering eller bilaffär kan detta innebära att den kortsiktiga avkastningen 

blir negativ på grund utav investeringarnas höga volatilitet. Detsamma gäller det 

motsatta scenariot då en investerare som uppger en kort placeringshorisont vid ett 
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rådgivningstillfälle får ett investeringsförslag med majoriteten räntepapper. Om dessa 

individer därefter håller placeringarna över en längre tidsperiod än vad som initialt var 

tanken, vilket är fallet hos PR-kunderna, genererar detta en förhållandevis låg 

avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. 

Gällande PB-kunderna var hela 86 procent nöjda med den avkastning de erhållit 

gällande investeringarna, vilket är en klar skillnad gentemot PR-kundernas motsvarande 

andel på 35 procent. Anledningar till varför denna skillnad i avkastning syns kan 

förklaras av den kontinuerliga kontakten PB-kunderna innehar med den specifike 

rådgivaren samt den högre kunskapen inom området dessa kunder har tillgång till. I och 

med att räntor, inflation och därmed den ekonomiska välfärden i ett land ständigt 

förändras är en intensiv översikt av en individs placeringar nödvändigt för att maximera 

avkastningen och minimera riskerna. Den höga tillgängligheten PB-tjänsten erbjuder 

medför alltså att en högre avkastning kan skapas då dessa kontinuerligt tar kontakt med 

kunderna vid stora rörelser på de finansiella marknaderna och därmed har möjlighet att i 

större utsträckning undvika djupare nedgångar. Vikten av uppföljning beskriver även 

Keown (2010, s.35-37) i Steg 5 i Den finansiella planeringsprocessen där han förklarar 

att en individ måste vara beredd att genomföra omarbetningar och revideringar då 

omvärlden ständigt förändras. Ett konkret exempel är Japankrisen som inträffade vid 

tidpunkten då intervjuerna genomfördes. Meningen var att även PB-rådgivarna skulle 

intervjuas den 15 Mars i Sollefteå, men på grund utav tsunamin som inträffade den 11 

Mars var dessa tvungna att skjuta upp intervjuerna då ett flertal av deras kunder var 

exponerade emot Asien, vilket krävde förändringar i dessa placeringar. PR-rådgivarnas 

kundkontakter påverkades dock ej av denna händelse. Här beskriver PR-rådgivarna 

däremot att deras kunder tenderar att kontakta dessa något senare med det syfte att sälja 

av dessa investeringar, vilket i många fall innebär att kunderna säljer för sent, det vill 

säga när priset står som lägst. Detta irrationella beteende är även något som Dale, 

Johnson & Leilei (2005, s.237-238) observerat och menar skapar ojämvikt på 

marknaden. Då PR-rådgivarna även förfogar över cirka 600 kunder innebär det att det är 

en omöjlighet för dem att kontakta samtliga kunder när en sådan kris inträffar. PB-

rådgivarna å andra sidan har denna möjlighet då de dels innehar färre kunder och dels 

har en högre grad av tillgänglighet i schemat, vilket gör att möjligheten att kontakta, 

samt att bli kontaktade av kunderna är större. Detta gäller särskilt för kunder som 

innehar aktieplaceringar, vilka kräver täta uppföljningar och omstruktureringar. 

Vi anser därmed att specifika aktier inte lämpar sig för vissa PR-kunder i denna grupp 

då den sporadiska uppföljningen ökar riskexponeringen och att den generella 

kunskapsnivån är låg, trots att 53 procent av respondenterna anser sig besitta medelhög 

kunskap och 23,6 procent en hög kunskap. Att vi anser detta grundas främst på 

respondenternas okunskap att förstå sambandet som existerar mellan en investerings 

risk och avkastning då de innehar ett relativt högt avkastningskrav men samtidigt 

uppger att de är restriktiva gentemot risk och använder relativt riskfria instrument. Detta 

samband benämns i Princip 8 i Privatekonomins hörnstenar och är de främsta 

beståndsdelarna inom Modern och Klassisk portföljvalsteori. (Keown, 2010, s.50; 

Larsson, 2008, s. 219-220; Bodie et al., 2009, s. 124-126). Ett sätt att dra ned riskerna i 

en portfölj är genom att investera i tillgångar som ej korrelerar med varandra samt 

diversifiera portföljen, det vill säga att portföljen innehar en spridning över olika 

marknader och tillgångar (Bodie et al., 2009 s.195, 241-242). På frågan hur många 

aktiebolag som är nödvändig för en god riskspridning i en aktieportfölj uppgav 32,4 

procent av respondenterna svaret ”Vet ej”, medan 67,6 procent ansåg sig veta och 

uppgav en siffra där den genomsnittliga PR-kunden ansåg att cirka sju stycken bolag var 
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tillräckligt för en god riskspridning. Här var det dock endast 2,9 procent av dessa som 

svarade 15 bolag eller högre, vilket är i närheten av det empiriskt säkerställda antalet på 

cirka 17 stycken, då bolagen med största sannolikhet har låg korrelation gentemot 

varandra och därmed drar ned Standardavvikelsen i portföljen (Larsson, 2008, s.217; 

Markowitz, 1991, s.17-19; Jonnerhag, 2009). Detta tyder även på att kunskapen hos 

dessa respondenter är relativt begränsad då en sådan fråga kan anses vara 

grundläggande kunskap som samtliga aktie- och fondinvesterare bör vara familjär med. 

Därför torde kunderna vara i behov av en rådgivare då en högre grad av kunskap ger ett 

högre skydd mot misslyckade investeringar, vilket beskrivs i Privatekonomins 

hörnstenar, något som alltså kan anses fundamentalt (Keown, 2010, s.47). PB-kunderna 

innehar däremot en mer realistisk uppfattning om den egna kunskapen då denna 

stämmer bättre överens med dess tillgångsallokering och den riskspridningsfråga som 

ställts, vilket visade att cirka 86 procent uppgav en konkret siffra, där medelantalet låg 

på 10 stycken bolag, tillskillnad från cirka 7 bolag som PR-kunderna uppgav. Dock syns 

även här en viss underskattning av den diversifiering som krävs, men dessa har dock 

tillgång till denna kunskap i högre utsträckning. 

 

 
 

 

Ytterligare tecken som påvisar PR-kundernas kunskapsbrister är Tillgångsallokeringen i 

förhållande till dess riskbenägenhet. Av de 53,3 procent av PR-kunderna som ansåg sig 

vara helt eller nästintill helt riskundvikande hade trots allt de helt riskundvikande 

respondenterna 34,3 procent riskfyllda instrument i portföljen, medan de som svarade 

att de var nästintill helt riskundvikande uppgav att de riskfyllda instrumenten bestod av 

25,1 procent av den totala portföljen. Detta illustreras i Figur 45 ovan där även 

medelvärdet av dessa två kundgrupper, 29,7 procent, visas i form av den svarta linjen. 

Att helt riskundvikande individer innehar riskfyllda placeringar innebär att stora värden 

kan gå förlorade, speciellt på kort sikt, vilket dessa kanske inte alltid inser. 

Vidare bekräftas ytterligare kunskapsbrister då PR-rådgivarna beskriver, som nämnts 

ovan, att kunderna tenderar att vänta för lång tid innan dessa vill göra omstruktureringar 

i portföljen vid omvärldsförändringar. Detta beteende kan ses som det minst attraktiva 

beslutet då det istället vore bättre att vänta ut krisen alternativt att sälja direkt när 

nyheten uppkommer och sedan köpa tillbaka när kurserna gått ned och instrumenten 

därmed är billigare. Ett sådant irrationellt beteende är också något som Dale, Johnson & 

Leilei (2005, s.237-238) påvisat och som nämnts ovan, då investerare väljer att köpa in 

sig i företag till överpris och sälja till underpris. Allt detta visar på tydliga brister hos 
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PR-kunderna gällande dess uppfattning om förhållandet mellan avkastning och risk. Att 

personer som anser sig vara riskaversiva innehar en hög andel riskfyllda instrument i 

portföljen genererar en högst osäker avkastning på kort sikt, som illustrerats i Figur 4 

ovan (Johansson & Olsson, 2009). Med en sådan volatilitet på kort sikt innebär det 

också att nedgångarna blir djupare än om individen valt en riskfri placering som 

matchar dennes riskprofil, varför då den nämnda missnöjdheten gällande PR-kundernas 

avkastning syns. Då vi finner detta tydliga mönster av okunskap gällande dessa kunder 

är behovet av att erhålla en vägledning av en rådgivare nödvändig för att hjälpa 

kunderna att uppnå avkastningen dessa eftersträvar.  

 

 

Här bör även påpekas att ingen av PB-kunderna klassificerade sig själva som helt eller 

nästintill helt riskundvikande, då de istället är mer risktagande gällande placeringarna. 

Ovan, i Figur 46, visas dessa kunders riskfyllda instrument i förhållande till riskprofil, 

vilket, till skillnad från Figur 45, visar en god överensstämmelse med de finansiella 

målen, den individuella riskprofilen och de avkastningskrav de innehar.  

Vad gäller PR-kunderna svarar 41 procent av dessa att det innehar ett uttalat 

avkastningskrav, vilket i genomsnitt är 6,5 procent per år för den typiske kunden. Detta 

kan dock anses något motsägelsefullt då cirka 73,5 procent ansåg sig vara mer 

riskundvikande än risktagare, varav 53,3 procent av dessa ansåg sig vara helt eller 

nästintill helt riskundvikande. Samtidigt klassificerade ingen sig själv som en risktagare 

gällande deras placeringar. För att ha möjlighet att uppnå en årlig avkastning på 6,5 

procent måste individen normalt, och särskilt på senare år med låga räntor och 

lågkonjunktur, inneha en mix av olika instrument i portföljen och däribland aktier eller 

aktiefonder, om kunden ej handlar med mer avancerade derivatinstrument, vilket ej är 

fallet bland dessa respondenter. Allt detta enkligt Klassisk och Modern portföljvalsteori. 

(Markowitz, 1991, s. 129-130; Oxenstierna, 2010, s. 95-98). Av den anledningen att 

majoriteten anser sig vara helt eller nästintill helt riskundvikande föreslås troligtvis inte 

denna typ av investering till kunderna då dessa innehåller en hög grad av volatilitet och 

standardavvikelse (Larsson, 2008, s.217). Ett sådant högt avkastningskrav innebär en 

hög risk för placeraren och stämmer ej överens med den riskaversiva profilen. Detta är 

förmodligen också den huvudsakliga anledningen till att viss missnöjdhet gällande 

avkastningen syns hos denna kundgrupp. Dock kan även ifrågasättas om dessa kunder 

kan vara helt missnöjda, då hela 41,2 procent av dessa ej vet vilken avkastning de har, 

samtidigt som många ej heller har något uttalat avkastningskrav.   
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Av de 71 procent av PB-kunderna som uppgav att de har ett uttalat avkastningskrav, har 

dessa dock ett något högre sådant än ovanstående kunder, där detta istället var 8,6 

procent. Då 87,5 procent av dessa kunder även uppger att de är mer risktagare än 

riskaversiva samt att ingen av PB-respondenterna ansåg att sig vara helt eller nästintill 

helt riskundvikande, innebär det, utifrån kundernas egna riskprofil, att denna avkastning 

är möjlig att uppnå. Detta till skillnad från PR-kunderna, vilket även kommer bekräftas 

utifrån respektive kundgrupps medelportfölj som visas nedan. Värt att påpeka här är 

även att samtliga rådgivare uppgav att dessa ej frågar kunderna om de innehar något 

specifikt avkastningskrav, då de anser att kunderna ej känner sig bekväma med att 

uppge ett sådant. I fallet PB torde det dock vara möjligt att fråga kunderna detta då 

endast 29 procent av dessa uppgav att det ej innehar något specifikt avkastningskrav. 

PR-rådgivarna bör dock, precis som dessa angav, undvika att prata om avkastningskrav 

då 59 procent av dessa kunder ej har ett uttalat sådant samt att dessa ej har tillräcklig 

kunskap om förhållandet mellan avkastning och risk. 
 

PB-kunderna har med andra ord en möjlighet att uppnå det uttalade avkastningskravet, 

vilket också är något som 46,2 procent av PB-respondenterna gör då de har en 

avkastning överstigande 9,1 procent årligen. Vid en vägd beräkning som presenteras 

nedan finner vi även att den genomsnittlige PB-kunden uppnår en avkastning i paritet 

med avkastningskravet, medan den genomsnittlige PR-kunden ej är i närheten av deras 

enskilda krav. Här syns även en högre nöjdhet då närmare 86 procent av dessa PB-

kunder är nöjda med avkastningen de erhåller. Vi kan även se att 77 procent av samtliga 

PB-respondenter har uppgett att de har en genomsnittliga årliga avkastning överstigande 

6,1 procent årligen vilket kan jämföras med PR-kunderna, där endast 17,6 procent av 

dessa uppnådde denna avkastning. Denna skillnad bör, som nämnts ovan, bero på 

kontakttätheten och relationerna vilket gör att de i mindre utsträckning omfördelar 

portföljen vid förändringar i omvärlden, vilket exempelvis den ovan nämnda 

Japankrisen är ett tydligt exempel på. Även att PR-kunderna ej innehar väl definierade 

mål och därmed ej vet syftet med sparandet bidrar till en sämre avkastning. Allt detta är 

också något som Keown (2010, s.35-37, 48-49) beskriver vikten av i Den finansiella 

planeringsprocessen och Privatekonomins hörnstenar, vilket förklarats utförligare ovan. 

Med andra ord fyller denna tjänst sitt syfte då rådgivarna påpekade att PB-rådgivning, 

till skillnad från PR- och Premiumrådgivning, ger utrymme för individuella och 

skräddarsydda lösningar baserat på kundens unika behov. 

Som både Oxenstierna (2010, s.18-19) och Keown (2010, s.48-49) nämner skapar den 

så kallade ränta-på-ränta-effekten en hög avkastning under en lång placeringshorisont, 

vilket gör att den årliga kostnaden på 5 000 kronor som PB-kunderna betalar kan 

ifrågasättas, då detta kapital istället skulle kunna investerats och generera avkastning till 

kunden. Dock har det empiriska underlaget visat att den typiske PB-kunden erhållit en 

avsevärt högre avkastning än PR-kunderna vilket innebär att de ändå vinner på att 

inneha denna tjänst. Vi påvisar detta nedan med ett exempel innehållande tre kunder, en 

PR-kund med ett placeringsbart kapital bestående av 300 000, en Premiumkund med 

samma placeringsbara kapital samt en Privat Banking-kund med 2 000 000 kronor att 

placera. Det förstnämnda är ett urvalskriterium som tidigare diskuterats i uppsatsens 

metodkapitel. Exemplet illustreras i Tabell 2 nedan.  

Då majoriteten av PR-kunderna uppgivit en årlig avkastning på mellan 0-3 alternativt 

3,1-6 procent, samt att kontaktintensiteten och avkastningen skiljer sig, delades 

kundgruppen upp i PR- respektive Premiumkunder. Premiumkunderna hade här en 

något högre avkastning, vilket kommer visas nedan. Dock skall det här poängteras att vi 
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Tabell 2. Sambandsmodell mellan kontakt och avkastning 

 

ej erhållit ett helt representativt urval för att statistiskt säkerställa dessa kunders 

avkastning, men tendenser kan ändå tydligt urskiljas ur underlaget. Den viktade 

avkastningen PB-kunderna erhållit var 8,62 procent, vilket innebär en nettoavkastning 

på 8,37 procent efter att kostnaden på 5 000 kronor dragits bort, vilket motsvarar 0,25 

procent vid ett placeringsbart kapital på 2 000 000 kronor. Skillnaden i avkastning 

mellan PR- och PB-kunder är alltså cirka 5,5 procent årligen, med avdrag för den avgift 

den senare kundgruppen betalar Notera att samtliga kunders procentuella avkastning är 

densamma oavsett placeringsbart kapital, vilket innebär att det är kontaktintensiteten, 

kunskapen samt förändringsaktiviteten som genererar denna avkastning och ej storleken 

på kapitalet. Dessa siffror har beräknats genom viktade procentsatser och ett exempel 

följer nedan. Ponera att fyra skilda individer har avkastningarna 1, 2, 7 respektive 10 

procent årligen. Detta innebär att 25 procent av denna målgrupp innehar dessa 

avkastningar. Genom att multiplicera respektive avkastning med vikten på 25 

procentenheter erhålls då en viktad avkastning som i detta exempel är 5 procent. 

(0,25x0,01)+(0,25x0,02)+(0,25x0,07)+(0,25x0,1)=5 procent 

 

 

Ovanstående innebär att studien visar en positiv korrelation mellan tjänsternas 

kontaktintensitet och årlig avkastning. Detta liknar teorin om Tillgångsallokering som 

beskriver huruvida en individs ålder och preferenser styr den individuella portföljen 

innehållande riskfyllda och riskfria instrument. I denna teori redogörs det för hur risken 

i portföljen successivt bör dras ned och att majoriteten av investeringarna bör bestå av 

räntepapper under de senare åren av en individs livscykel. (Keown, 2010, s.397) Sett till 

PR-rådgivarnas uppfattning om kundernas allokering i förhållande till dess ålder 

beskrevs ett samband där yngre tenderar att ta en högre risk för att därefter minska 

denna exponering vid en ålder av cirka 40 år då respondenterna bildat familj. Därefter 

tenderar de åter att öka risken i portföljen vid pensionsåldern. Sett till det empiriska 

utfallet var dock mönstret något annorlunda där risken i PR-kundernas portfölj ökar i 

takt med dennes ålder. I enlighet med vad Down (2009, s.422, 433-434) presenterar 

finner även vi i denna studie att andelen riskfyllda produkter, det vill säga summan av 

andelen aktier, aktiefonder och blandfonder, tenderar att öka parallellt med en individs 

ålder. Vad som dock skiljer sig gentemot uppsatsens empiriska material är att Down 

(2009, s.422, 433-434) ej finner någon korrelation mellan allokeringen i en portfölj och 

en placerares ålder. Vi har här funnit ett tydligt samband där andelen riskfyllda 

instrument stiger i paritet med en individs ålder samtidigt som andelen riskfria 

instrument minskar, vilket illustrerats tidigare i Figur 33. Det empiriska utfallet denna 

studie funnit visar alltså ett annat utfall än rådgivarnas uppfattning, teorin om 

Tillgångsallokering och Downs studie. Skillnaden mellan PR-rådgivarnas uppfattning 

och de empiriska observationerna i denna studie illustreras i Figur 47 nedan.  

Tjänst Placeringsbart 

kapital 

Kontakt-

intensitet 

Avkastni

ng/år 

Avgift/år Nettoav

kastnin

g/år 

Privat-

rådgivning 

300 000 -> 0,5-1 ggr/år 2,86 % 0 2,86 % 

Premium 300 000 -> 2-4 ggr/år 3,70 % 1 980: - 3,04 % 

Private  

Banking 

2 000 000 -> Vecko-

/månadsvis 

8,62 % 5 000:- 8,37 % 



  Brattfeldt & Edman  
                    86 

 
  

 

 

Vid en anblick av riskutvecklingen i PB-kundernas portfölj finner vi ett identiskt 

mönster med PR-kunderna, där andelen riskfyllda instrument ökar i takt med individens 

ålder samtidigt som andelen riskfria instrument minskar. Det som dock skall poängteras 

är att vi ej erhållit ett helt representativt antal svar ifrån de PB-kunder som befinner sig i 

åldersspannet 18-39, varför den svarta linjen i Figur 48 nedan har sin början vid åldern 

40 år. Detta är dock av mindre betydelse då denna kundgrupp tillhör den absolut 

minoriteten av dessa kunder och den typiske PB-kunden ändå kan presenteras. Det som 

dock är intressant att ta i beaktning är att PB-rådgivarna, precis som i PR-rådgivarnas 

fall, uppfattade kundernas riskprofil annorlunda jämfört med denna empiriska 

undersökning, då dessa hade den uppfattning att kunderna till en början är relativt 

försiktiga om de erhållit en större summa pengar, för att sedan bli mer riskbenägna i 

åldern 40-50. Därefter tenderar dessa kunder, enligt PB-rådgivarna, dra ned riskerna i 

portföljen i takt med åldern. Dessa mönster illustreras i Figur 48 nedan.  

 

 

 

I den kvalitativa studien fann vi även att fonder var den överlägset vanligaste produkten 

som erbjuds till Swedbanks kunder, oavsett om denna är en PR- eller PB-kund. En 

intressant skillnad är dock att PR-kunder erbjuds självallokerande blandfonder, då de 

ofta uppger att de är passiva i sin roll som investerare, medan PB-kunderna istället 

vanligen erbjuds fonder som ej justerar fördelningen i portföljen automatiskt. Detta 

innebär att den senare kundgruppen exponerar sig gentemot en högre risk. Denna 

skillnad är dock något som vi författare finner passande då cirka 74 procent av PR-
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kunderna uppger att de är mer riskaversiva än risktagare, samtidigt som motsvarande 

siffra för PB-kunderna är 12,5 procent.  

PB-kunderna besitter även ett större placeringsbart kapital vilket kan vara en anledning 

till varför självallokerande blandfonder ej är det vanligaste instrumentet som erbjuds till 

denna kundgrupp. Detta på grund utav den anledning att ett större placeringsbart kapital 

innebär att en högre grad av riskspridning mellan olika bolag kan göras, vilket gör att 

risken, i form av Standardavvikelsen och Betavärdet, sänks i portföljen. Detta innebär 

att placeringar kan göras i instrument som har en högre förväntad avkastning samtidigt 

som de sänker den specifika risken i portföljen. Avkastningen maximeras alltså i 

förhållande till risken och individen kan därför anses bli kompenserad för den risk 

denna är exponerad för. I och med detta befinner sig investeraren på den del av CAPM-

modellen som benämns Kapitalmarknadslinjen, där kunden finner att 

Marknadsportföljen bäst kompenserar placerarens riskbenägenhet med förväntad 

avkastning (Ogden et al,. 2003, s.281-282; Vinell et al., 2005, s.64-65).  

Detta är dock ej fallet för PR-kunderna då en stor andel av dessa innehar aktier i 

portföljen, medan den genomsnittlige kunden uppgivit en årlig avkastning i spannet 0-3 

alternativt 3,1-6 procent. Detta innebär att många ej blir kompenserade för den risk de 

exponeras för. Värt att notera är även att 20,6 procent av PR-kunderna knappt uppnår en 

årlig avkastning som överträffar Riksbankens inflationsmål på 2 procent, plus minus en 

procentenhet (Riksbanken, 2002). Detta på grund utav att dessa kunder ej innehar några 

specifika mål med sparandet vilket gör att de missbedömer den förväntande 

placeringshorisonten, vilket skulle kunna avhjälpas med en högre kontaktintensitet. 

Detta är i enlighet med Den finansiella planeringsprocessen där det nämns att 

finansiella mål är en förutsättning för att nå framgång ur ett privatekonomiskt 

perspektiv (Keown, 2010, s.35-37).  

Som nämnts ovan innehar även PB-kunderna generellt ett större placeringsbart kapital 

vilket gör att denne, om så önskar, kan följa samtliga råd som PB-rådgivaren föreslår 

utifrån Swedbanks Investment Centers analyser och samtidigt placera stora summor i 

vardera placering. I och med detta kan alltså PB-kunden maximera avkastningen i 

förhållande till den tagna risken, som beskrivs i Privatekonomins hörnstenar, och 

därmed investera i samtliga instrument som Investment Center tagit fram utifrån de 

avkastningsmått som presenterats tidigare, exempelvis; Tracking error, Information 

ratio och Sharpemeasure samt utifrån placeringarnas korrelation, varians, kovarians 

och betavärde. (Vinell et al., 2005, s. 123-125; Bodie et al., 2010, s. 240-241, 826; 

Larsson, 2008, s. 217-219) Dessutom har PB-rådgivarna möjlighet att erbjuda dessa 

kunder mer komplexa instrument vilket gör att möjligheten till en än högre avkastning 

finns. En PR-kund kan givetvis också följa samtliga råd rådgivaren presenterar, men ett 

begränsat kapital som många gånger är fallet, innebär att endast små summor placeras i 

varje instrument, vilket, enligt PR-rådgivarna, ofta gör att kunderna istället väljer ut ett 

antal av dessa att investera i. Detta innebär att avkastningen i förhållande till den tagna 

risken ej maximeras då de portföljsammansättningar Investment Center arbetat fram 

utifrån ovan nämnda avkastningsmått och riskmått ej kan användas i tillräckligt stor 

utsträckning. Marknadsportföljen är alltså ej uppnådd och placeringen är därmed 

ineffektiv då placeraren ej kompenseras för den risk denne tar. Då många kunder 

dessutom tenderar att behålla fonder under en längre tidsperiod innebär det att den 

teoretiska portföljen som presteras av rådgivarna med simulation över förväntad 

avkastning i upp- och nedgångar ej överensstämmer med det verkliga utfallet. 
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PB-kundernas möjlighet till en högre grad av diversifiering kan även vara en anledning 

till att de innehar en högre avkastning i förhållande till PR-kunderna då en ökad 

riskspridning leder till en lägre negativ avkastning vid nedgångar på marknaden. En 

nedgång på marknaden på exempelvis 40 procent gör att en uppgång på cirka 67 procent 

krävs för att återfå det förlorade värdet. PB-kunderna har alltså en möjlighet att 

exponera sig emot mer riskfyllda instrument då de kan minimera bolagsrisken samtidigt 

som de oftare har kontakt med rådgivare för eventuella omstruktureringar, och därmed i 

största möjliga mån kan begränsa de kraftigaste nedgångarna. Därför bör rimligtvis PB-

kunderna drabbas mindre i nedgångar vilket även innebär att det placeringsbara 

kapitalet ökar i en snabbare takt vid uppgångar på de finansiella marknaderna, allt på 

grund utav kontakttätheten. En annan faktor som talar för att PB-kunderna bör erhålla 

högre avkastning ur ett långsiktigt perspektiv är hur deras medelportfölj förhåller sig i 

jämförelse med PR-kundens motpart. Här finner vi att PB-kundernas porfölj består till 

69,2 procent av riskfyllda placeringar medan motsvarande siffra hos PR-kunderna är 47 

procent. Att exponera sig emot en högre risk innebär också att en högre potentiell 

avkastning kan förväntas vilket beskrivs inom Portföljvalsteorin, samt av både Keown 

(2010, s.47-53) och Larsson (2008, s.219-220). Att mer riskfyllda instrument, så som 

aktier och aktiefonder har genererat en högre avkastning historiskt i jämförelse med mer 

riskfria alternativ så som statsobligationer och bankkonto har visats tidigare i Figur 4. 

Keown (2010, s.47-53) beskriver även i Privatekonomins hörnstenar vikten av att en 

individ planerar ekonomin samt att denne bör skydda sig själv och den egendom de 

besitter genom exempelvis försäkringar. Detta är även en tydlig skillnad mellan PR-

kunderna och PB-kunderna då rådgivarna uppger att de sistnämnda har tillgång till 

kostnadsfri assistans, bortsett från den årliga avgiften dessa betalar för PB-tjänsten, från 

både försäkringsexperter samt juridiska specialister vid behov. Detta gör att dessa kan 

planera privatekonomin i den mening att vid eventuella olyckor så vet PB-kunden vad 

som ersätts och ej, då ett flertal individer i dagens samhälle har för hög tilltro till dennes 

försäkringar (Ohlin, 2010; Murray-West, 2011). Dessutom innebär tillgången till en 

juridisk expert att avtal kan upprättas vilket exempelvis gör att vid eventuella 

skilsmässor eller dylikt har denne ett skydd mot den privata ekonomin. De kontakter 

PB-tjänsten medför innebär även att kunderna får hjälp med skatteplanering vid 

specifika behov, vilket medför att en mer effektiv beskattning kan genomföras. Keown 

(2010, s.52) beskriver i Privatekonomins hörnstenar att många individer uppfattar 

skatteåterbäringen som ett oväntat tillskott som kan spenderas, men den skatteplanering 

PB-kunderna har tillgång till gör att kunden kan minimera skatteutgifterna och därmed 

investera delar av pengarna och erhålla ränteintäkter istället för att betala in för mycket 

skatt och ej kunna placera detta kapital. Således skapar allstå denna PB-tjänst en 

effektivare planering av individens tillgångar vilket även ökar förutsättningarna för en 

högre avkastning. Detta syns i de fundamentala teoretiska valen som denna uppsats 

bygger på. Då PB-kunderna, till skillnad från PR-kunderna, i större utsträckning har 

tillgång till en bredare och djupare kunskap, följer de grundläggande hörnstenarna samt 

den process som leder till en bättre finansiell ställning kan dessa fatta beslut som gynnar 

samtliga parter inom den finansiella rådgivningen.  

Som visats i detta analytiska kapitel finns en markant skillnad mellan dessa 

kundgrupper både gällande efterfrågan, avkastning och relationsmässiga variabler. 

Studien visar att PB-tjänsten verkligen uppfyller syftet ”En skräddarsydd helhet för dig 

med större volymer att placera” (Swedbank, 2011). Inom samtliga områden finns ett 

tydligt mervärde, vilket överskådligt kommer visas i arbetets slutsatser nedan.  
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8. Slutsatser & implikationer 
Baserat på den empiriska redovisningen och analysen följer nedan en presentation av arbetets 
slutsatser. Kapitlet inleds med en återkoppling till problemställningarna för att sedan 
överskådligt diskutera och besvara dessa. Slutligen följer en redogörelse för praktiska och 
teoretiska implikationer. 

8.1 Inledning 
Innan läsaren tar del av de slutsatser arbetet genererat bör först påminnas om uppsatsens 

problemställningar och syfte, som finns att beskåda i Kapitel 1.3 och 1.4. Arbetets två 

problemställningar upprepas även nedan. Tabell 3 nedan sammanfattar de huvudsakliga 

beståndsdelarna av samtliga problemställningar, där avkastning, relationer samt 

efterfrågan anses vara de fundamentala hörnstenarna. Den visar även 

överensstämmelsen emellan rådgivarens och den typiske kundens uppfattning, vilket är 

en mycket viktig del av problemställningarna där bankens fokusering ställs emot 

kundens efterfrågan. Denna figur är därför konstruerad ur ett Relationsperspektiv och 

sammanfattar stora delar av samtliga problemställningar, där den även visar de gap som 

finns inom området.  

  Hur skiljer sig Swedbanks Private Banking-tjänst ifrån dess 

Privatrådgivningstjänst i termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt 

mervärde samt finansiell avkastning? Hur skiljer sig bankens fokusering ifrån 

kundens efterfrågan baserat på dessa variabler? Vad beror dessa eventuella 

skillnader på? 

 

 Hur ser en modell som förklarar sambandet mellan avkastning och 

kontaktintensitet ut och är en exklusivare rådgivningstjänst så som Private 

Banking-tjänsten nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning baserat på 

dessa variabler? 

8.2 Slutsatser 
Kundkaraktäristika 

Den typiske Privatrådgivnings-, (PR) respektive Private Banking-kunden, (PB), finns 

illustrerad i Tabell 3 nedan, vilket visar vilka karaktäristika som kännetecknar 

respektive kundtyp. Här syns tydligt att överensstämmelsen med rådgivarnas 

uppfattning är betydligt större inom PB-tjänsten, där en tätare kontakt, bättre 

uppföljning, högre aktivitet och en högre ekonomisk och finansiell kunskap leder till en 

närmare relation och kundkännedom inom denna tjänst. Vad som kännetecknar 

respektive kundtyp samt dess efterfrågan skiljer sig på samtliga punkter som redovisas i 

tabellen. Då dessa kundgrupper är så pass olika som studien visar krävs då olika 

fokuspunkter även ifrån bankens sida gällande dessa tjänster. 

Relationsmässigt mervärde 

PB-rådgivning medför ett relationsmässigt mervärde jämfört med den ordinära PR-

tjänsten, vilket illustreras tydligt i Tabell 3. Detta i form av högre mötesintensitet, bättre 

lyhördhet gällande rådgivarens förslag, bättre tillgång till kunskap, en större kännedom 

från rådgivarens sida om kundens specifika behov och profil, samtidigt som dessa 

kunder uppvisar högre nöjdhet med den personliga servicen. Tillgängligheten, högre 

kompetens hos rådgivarna, att dessa är bra på att ta kontakt samt att de alltid har tid för 

den unike kunden är de främsta skillnaderna emot att vara PR-kund. 
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Tabell 3. Den typiske rådgivningskunden 

 

 

 

 

 

 

 
Privatrådgivning

skunder 

Stämmer 

med 

rådgivarens 

uppfattning 

 

 

Private Banking-

kunder 

Stämmer 

med 

rådgivarens 

uppfattning 

Mötes-

intensitet 

1 gång/år eller 

mer sällan 

Ja 1 gång/vecka Ja 

Kunskap Anser sig ha 

medelhög 

kunskap, men 

visar sig ha låg 

kunskap 

 

Till viss del 

Anser sig ha 

medelhög kunskap, 

vilket stämmer 

 

Ja 

Viktigast 

hos råd-

givaren 

Skall inge 

förtroende och ge 

stöd 

 

Till viss del 

Skall kunna förvalta 

tillgångarna på ett bra 

sätt 

 

Ja 

Efter-

frågad 

relations-

roll 

Lärande, 

delaktighet, 

uppmuntrande, 

relationsinriktat 

 

Ja 

Utforskande, 

omarbetande, 

motiveringar, 

trovärdighet, 

konkreta mål, 

avkastningsinriktad. 

 

Ja 

Placerings-

horisont 

8 år eller längre Nej 3-4 år, men även 

längre för många 

Till viss del 

Risk-profil Lågrisktagare Ja Medelrisk/risktagare Ja 

Avkastnings

-krav 

Har ej något 

avkastningskrav, 

medelkravet är 

cirka 6,5%.  

 

Till viss del 

Har ett 

avkastningskrav på 

cirka 8,6%.  

 

Nej 

Avkastning/

år 

Vet ej 

avkastningen, 

beräkningar ger 

2,86 % Ej nöjd 

med detta 

 

Till viss del 

Beräkningar ger 

8,62%, men många 

har över 12%. Nöjd 

med detta 

 

Ja 

Beslut Anser att besluten 

grundar sig på 

kundens förslag i 

första hand 

 

Nej 

Anser att besluten 

grundar sig på 

rådgivarens förslag 

 

Ja 

Finansiella 

mål 

Inga uttalade 

kortsiktiga mål, 

sparar endast för 

framtiden 

 

Ja 

Kort horisont, sparar 

för framtiden, 

stämmer med 

instrumenten 

Ja 

Viktigast 

vid råd-

givning 

Relationer Till viss del Avkastning Till viss del 

 

 

Tillgångs-

portfölj 

 

 

 

Till viss del 

 

 

 

Ja 

 

Kunderna får inom denna tjänst tillgång till högre kunskap både inom 

kapitalförvaltning, försäkringsfrågor, juridik samt skatteplanering, vilket innebär att 

dessa förvaltande roller ökar kundkännedomen och möjlighet till avkastning. Att 

Risk-

fyllda Risk-

fria
Risk-

fyllda

Risk-

fria
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Tabell 4. Sambandsmodell mellan kontakt och avkastning 

 

rådgivarna även skräddarsyr tjänsten, samt har möjlighet att besöka kunden i hemmet 

vid behov, skapar också ett relationsmässigt mervärde. Samtliga tillfrågade PB-kunder 

skulle rekommendera Swedbanks PB-rådgivare till närstående vilket också tyder på en 

mycket hög kundnöjdhet. Motsvarande andel hos PR-kunderna är cirka 76,5 procent, 

vilket även detta tyder på en viss nöjdhet, men skillnaden är ändå markant och visar ett 

mervärde. En högre mötesintensitet ökar även möjligheten till uppföljning och 

omstruktureringar i portföljen beroende på eventuella förändringar i omvärlden, vilket 

även ökar möjligheten till avkastning, som kommer visas nedan. 

Finansiell avkastning 

 

 

PB-rådgivning medför ett mervärde i form av högre finansiell avkastning jämfört med 

PR-rådgivning, vilket illustreras i Tabell 4 ovan. En absolut majoritet av de tillfrågade 

PB-kunderna har en avkastning som överstiger PR-kundernas, samtidigt som den 

typiske PB-kundens avkastning överstiger dessa kunders årliga motpart med 5,51 

procentenheter. Premiumkundernas avkastning överstiger även PR-kundernas 

avkastning trots att avdrag gjort för kostnaden. Studien visar därför att storleken på det 

placeringsbara kapitalet och diversifieringseffekten inte ensamt kan förklara den relativt 

stora skillnaden i avkastning mellan PB-tjänsten och PR-tjänsten. Allt detta grundar sig 

på en högre kontaktintensitet hos PB-kunderna som möjliggör en 

portföljsammansättning med högre andel riskfyllda instrument, en personlig relation 

med vilja att diskutera förmögenheten och förändringar i omvärlden, en högre kunskap 

om förhållandet mellan avkastning och risk, samt att de är insatta i området 

privatekonomi och investeringar med finansiella mål. Detta innebär att, sett till 

historien, PB-kundernas portföljer kommer generera en betydligt högre avkastning än 

PR-kundernas motpart. Allt detta bidrar till en ökad avkastning och är något som även 

PR-kunder kan ta del av för att nå efterfrågad avkastning. Om dessa kunder träffade en 

finansiell rådgivare i samma utsträckning för att diskutera privatekonomin skulle detta 

gynna deras personliga ekonomi, varför det då är värt att betala för en tätare 

kontaktintensitet, endera i form av Premium eller PB beroende på hur mycket kapital 

kunden kan placera. Ett högre intresse och kunskap, samt en högre kontaktintensitet 

bidrar helt enkelt till högre avkastning. 

Bankens fokusering vs. Kundens efterfrågan 

Vad gäller PB-tjänsten är överensstämmelsen i Tabell 3 ovan mycket god, där mindre 

skillnader endast observerats i placeringshorisont och fokus på avkastning eller 

relationer. Studien har dock visat att PB-kunderna efterfrågar avkastningsinriktade och 

förvaltande fokuseringar från bankens sida. Samtliga brister inom PR-rådgivningen 

beror, utöver vissa kunskapsbrister hos kunderna, på ett informationsgap mellan kund 

Tjänst Placeringsbart 

kapital 

Kontakt-

intensitet 

Av-

kastning/

år 

Avgift/år Netto-

avkastn

ing/år 

Privat-

rådgivning 

300 000 -> 0,5-1 ggr/år 2,86 % 0 2,86 % 

Premium 300 000 -> 2-4 ggr/år 3,70 % 1 980: - 3,04 % 

Private  

Banking 

2 000 000 -> Vecko-

/månadsvis 

8,62 % 5 000:- 8,37 % 
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och rådgivare. Att kunden uppger missvisande information till rådgivaren, exempelvis i 

form av längre placeringshorisont, finansiella mål och definierat avkastningskrav, 

medför att fel instrument ibland erbjuds till dessa. En kortare placeringshorisont innebär 

till stor del riskaversiva och säkrande instrument, vilket ger en lägre avkastning på lång 

sikt och därmed missnöjdhet. Där spelar väldefinierade finansiella mål en stor roll och 

om kunden ej har uttalade sådana utan endast sparar långsiktigt, utan att vilja ta risker, 

får de heller ej särskilt hög avkastning, vilket misstämmer med kundernas 

avkastningskrav. Dessa kunder efterfrågar dock relationer och stöd i första hand, vilket 

stämmer relativt väl överens med rådgivarnas uppfattning, varför banken kan anta en 

sådan mer relationsmässig inriktning även i framtiden.  

Figur 47 och 48 ovan har även visat att kundernas faktiska riskexponering tenderar att 

öka med individens ålder, vilket skiljer sig gentemot rådgivarnas uppfattning och det 

teoretiska underlaget inom området. Detta pekar också på att äldre individer, som med 

stor sannolikhet besitter ett större placeringsbart kapital, tar högre risker, vilket bankens 

rådgivare bör ha användning av vid kundmöten.  

8.3 Praktiska implikationer  
Dessa implikationer yttrar sig främst i den första av de två problemställningarna och är 

något som banken kommer ha nytta av vid utformningen av tjänsterna, och som även 

betyder att kunderna kommer erhålla tjänster som bättre överensstämmer med deras 

efterfrågan. Ovanstående riskexponering, där riskbenägenheten ökar i takt med 

kundernas ålder, kommer vara till användning för banken vid närmande av kunderna. 

Även gällande PB-rådgivarnas skiljda uppfattningar om vad de tror att kunden främst 

efterfrågar vid PB-tjänsten finner vi tydligt ett svar på då denna undersökning påvisar 

att möjligheten till en ökad avkastning är den främsta orsaken till varför kunder väljer 

att betala för Swedbanks PB-tjänst och medför att banken kan utveckla tjänsten emot 

denna efterfrågan. En absolut majoritet av kunderna har även ett uttalat avkastningsgrav 

vilket medför att detta kan diskuteras vid ett rådgivningstillfälle. Även övriga 

relationsrelaterade roller i Tabell 3 ovan skulle innebära att de kan upprätthålla den 

höga kundnöjdheten. Gällande PR-tjänsten kommer ovanstående kundkaraktäristika och 

efterfrågan bidra till en ökad kännedom, även om kontakterna är mer sporadiska inom 

denna tjänst. Banken bör här lägga ytterligare fokus på placeringshorisont och att 

informera kunderna om förhållandet mellan risk och avkastning, även om dessa ej 

innehar något avkastningskrav. De kan även ta del av de relationsroller kunden främst 

efterfrågar. 

Sammanfattningsvis skapar alltså det relationsmässiga mervärdet även det 

avkastningsrelaterade mervärdet för denna exklusivare rådgivningstjänst, och med 

ovanstående kundkaraktäristika i Tabell 3 fyller vi de informationsgap som finns mellan 

kund och rådgivare, vilket medför att Swedbank lättare och effektivare kunna fokusera 

på vad kunden främst efterfrågar. Detta kan även andra finansiella institutioner ha nytta 

av då ovanstående kundkarakteristiska och nedanstående sambandsmodell visar 

kundens efterfrågan och vilken avkastning som kan förväntas vid olika 

kontaktintensiteter. Detta då samtliga storbanker innehar både enklare och exklusivare 

rådgivningstjänster. 

8.4 Teoretiska implikationer 
Dessa implikationer yttrar sig främst i den andra av de två problemställningarna och 

visar vilka teoretiskt bidragande observationer uppsatsen genererat. Vi har i denna 

studie allstå funnit en tydlig positiv korrelation mellan kontaktintensitet och kundens 
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årliga avkastning, vilket även illustreras i Figur 49 nedan. Detta beror, som påvisats 

ovan i Tabell 4, på ett relationsmässigt och finansiellt mervärde inom dessa exklusivare 

rådgivningstjänster. 

 

 

Studien har visat att en högre kontakttäthet innebär en tätare personlig relation och att 

en högre andel riskfyllda instrument kan ingå i portföljen, då kontinuerliga 

uppföljningar innebär att omfördelningar mellan olika tillgångsslag kan göras utifrån 

det rådande marknadsläget och förändringar i omvärldsfaktorer. På detta sätt kan då 

dessa kunder begränsa de djupaste nedgångarna och därmed sänka volatiliteten i 

avkastningen, samtidigt som de erhåller en hög avkastning på lång sikt. En sådan 

markant avkastningsskillnad kommer på lång sikt öka ytterligare, då ränta-på-ränta-

effekten förädlar kapitalet och gör tjänsten än mer lönsam. Figur 47 och 48 ovan har 

även visat att dessa kunders riskbenägenhet skiljer sig mot teorin om 

Tillgångsallokering samt Down’s studie, där dessa kunders riskbenägenhet tenderar att 

öka med åldern. 

Högre risk innebär alltså högre potentiell avkastning och den kunskap dessa exklusivare 

kunder får tillgång till bidrar i allra högsta grad till att öka den personliga förtjänsten. 

När omvärldsfaktorer förändras krävs en omfördelning av individens tillgångar för att 

maximera och effektivisera den personliga ekonomin, vilket även beskrivs i ett citat av 

den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes:  

”När verkligheten ändrar sig så måste vi ändra oss…” (E24, 2008; Aktiespararna, 

2010)  

Private Banking-tjänsten är alltså nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning då 

den skapar en win-win-situation för banken och dess rådgivningskunder i form av 

finansiellt och relationsmässigt mervärde. 
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9. Sanningskriterier & förslag till vidare forskning 
I följande kapitel kommer redogöras för ett antal sanningskriterier för att på så sätt diskutera 
arbetets resultat och dess tillförlitlighet. Då uppsatsen behandlar både en kvalitativ en 
kvantitativ studie delas därför sanningskriterierna upp i dessa metodinriktningar. Kapitlet 
avslutas därefter med uppslag till vidare forskning som upptäckts under arbetets gång. 

Detta kapitel inleds med tre sanningskriterier som vanligtvis används vid bedömningen 

av kvalitativa studier. Då uppsatsens syfte är att belysa det mervärde Swedbanks Private 

Banking-tjänst, (PB), medför gentemot deras ordinära Privatrådgivningstjänst, (PR), har 

uppsatsen, utöver dess kvalitativa studie, kompletterats med en kvantitativ undersökning 

för att på så sätt ta hänsyn till kundens perspektiv och kunna jämföra bankens och 

kundens uppfattningar. Därför presenteras även ytterligare sanningskriterier som 

vanligtvis kopplas ihop med kvantitativa studier. Nedan följer en redogörelse för de 

kvalitativa och kvantitativa sanningskriterierna.  

9.1 Kvalitativa sanningskriterier 
Trovärdighet 
Här beskrivs vikten av att studiens data är införskaffad på ett sådant vis att den är 

relevant för den uppsatta problemformuleringen samt att intervjupersonen är opartisk 

och ej framhäver egna ställningstaganden i frågorna. För att öka trovärdigheten i denna 

uppsats har vi på ett objektivt sätt presenterat frågorna gällande den kvalitativa studien 

utan att framhäva egna ståndpunkter. Vidare höll samma person i intervjun för att på så 

vis säkerställa att frågorna formulerades på ett identiskt vis för samtliga respondenter, 

den andre författaren var dock närvarande vid intervjuerna och tog anteckningar. 

Slutligen spelades även intervjuerna in för att säkerställa att de svar respondenterna 

uppgivit är i enlighet med vad som uppfattats. I de fall då oklarheter uppstod klargjordes 

dessa med säkerställande frågor för att på så vis upprätthålla en hög tillförlitlighet i 

studiens resultat samt för att vara säker på att vi författare återigen uppfattat 

respondentens åsikt korrekt. För att diskutera en studies trovärdighet bör även 

intersubjektiviteten avhandlas, vilket förklaras nedan. (Trost, 2010, s.133-134; 

Johansson-Lindfors, 1993, s.171) 

Intersubjektivitet  

Intersubjektiviteten har till syfte att förklara huruvida författarnas tolkningar av den 

erhållna datan stämmer överens med de tolkningar övriga forskare och respondenter 

torde inneha vid en granskning av studien och dess resultat (Johansson-Lindfors, 1993, 

s.166-167). Intersubjektiviteten i denna studie bör därför anses som hög då båda 

uppsatsskribenterna varit närvarande vid intervjutillfället där den ena ställde frågorna 

medan den andre antecknade. Dessutom nyttjades diktafoner och 

telefoninspelningsverktyg under dessa tillfällen för att ej misstolka eller förvrida 

respondenternas svar samt att vi individuellt lyssnade igenom intervjuerna och 

antecknade ned dessa för att därefter jämföra svaren med varandra. Dock för att 

ytterligare säkerställa intersubjektiviteten skickades dessa anteckningar till 

respondenterna i den kvalitativa studien för att därmed erhålla ett godkännande att vi 

avbildat intervjuerna på ett korrekt vis. 

Överförbarhet  
Ytterligare en måttenhet för att diskutera en studies pålitlighet är överförbarheten, som 

beskriver till vilken grad svaren som erhållits från de utvalda respondenterna kan 

generaliseras till den totala målgruppen. Dock skall det poängteras att detta ej kan 

säkerhetsställas helt då urvalet kan bli snedvridet vid ett slumpmässigt urval, som gjorts 
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inom det stratifierade urvalet. (Johansson-Lindfors 1993, s.162) Vi anser emellertid att 

detta ej bör vara fallet i den kvalitativa studien då Swedbanks PR-rådgivare arbetar på 

identiskt vis och använder samma rådgivningsverktyg i det vardagliga arbetet oavsett 

arbetsort. Detsamma gäller Swedbanks Private Banking-rådgivare, vilket torde innebära 

att studiens överförbarhet kan anses som hög även om endast två rådgivare inom varje 

rådgivningssegment intervjuats.  

9.2Kvantitativa Sanningskriterier 
Generaliserbarhet 

Måttet generaliserbarhet syftar till att beskriva ovan nämnda överförbarheten, men i 

detta fall kopplat till en kvantitativ studie (Johansson-Lindfors 1993, s.162). Gällande 

denna uppsats kvantitativa del valdes PR-respondenterna utifrån dess ålder samt 

förmögenhet för att på så vis erhålla en så representativ målgrupp som möjligt som 

därmed speglar den totala populationen inom denna kundgrupp. Det skall dock 

poängteras att mängden data hos den yngre kundgruppen bland PR-kunderna och 

Premiumkunderna ej är av önskad storlek då ytterligare en handfull svar skulle givit ett 

generaliserbart resultat. Detsamma gäller PB-kunderna, där denna kundgrupp är så pass 

liten att datan ej var tillgänglig i någon större utsträckning, varför något generaliserbart 

resultat ej erhållits. I övriga fall har dock önskad mängd data erhållits för att göra en 

generalisering över den totala kundgruppen hos Swedbank. De penningmässiga 

urvalskriterierna som diskuterats tidigare torde även ge en relativt god bild över den 

allmänne rådgivningskunden, både inom PR-tjänsten och PB-tjänsten och bör kunna 

generaliseras relativt väl för samtliga rådgivningskunder oavsett vilken finansiell 

institution som tillhandahåller tjänsten. Detta även då de största institutionerna har 

liknande penningmässiga krav som Swedbank för att få tillgång till PB-tjänsten, med 

visst undantag för SEB. 

Validitet 

Även validiteten är ett mått som påvisar en studies pålitlighet och förklaras genom hur 

väl de specifika frågorna i den kvantitativa undersökningen mäter det som de har till 

syfte att belysa. Vanligtvis delas detta upp i en inre och yttre validitet, där den inre 

validiteten beskriver hur väl de specifika frågorna mäter det som studien har till syfte att 

mäta, medan den yttre validiteten förklarar hur väl de erhållna svaren kan generaliseras 

till övriga studier med likartade problemställningar. (Bryman & Bell, 2005, s.48-49) 

För att erhålla en så hög validitet som möjligt har en pilotstudie genomförts med 

studenter vid andra program som ej besitter samma teoretiska kunskap inom ämnet 

privatekonomi som våra studiekamrater. Detta för att på bästa sätt testa studien på 

studenter som speglar de respondenter som skall undersökas. Efter detta genomfördes 

även en pilotstudie på Swedbanks personal i Sollefteå för att ytterligare styrka 

validiteten. Därför anser vi att denna är hög, särskilt den yttre validiteten, då 

felformuleringar som skulle kunnat leda till missförstånd eliminerats samt att 

urvalsgruppen bör vara relativt representativ för hela målgruppen. Om en uppsats 

innehar en hög grad av validitet innebär det även att reliabiliteten är hög, vilket 

förklaras nedan (Eliasson, 2010, s.16-17).  

Reliabilitet 

Ytterligare ett sanningskriterium är måttenheten reliabilitet vilket mäter huruvida en 

studie kan anses som stabil i sitt genomförande och till vilken grad de erhållna svaren i 

studien visar likartade svar om denna skulle genomföras på nytt (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 161; Trost, 2010, s.131-132). Detta anser sig vi hanterat då vi, trots ett relativt 
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stort bortfall, erhållit svar som kan anses spegla den typiska kunden i de totala 

målgrupperna och därmed bör liknande svar erhållas om ytterligare studier upprättas. 

Som nämnts tidigare kan dock reliabiliteten ifrågasättas gällande de erhållna svaren från 

den yngre rådgivningskundgruppen då ytterligare svar skulle inneburit en helt korrekt 

bild av verkligheten.     

Replikerbarhet  

Slutligen mäter replikerbarheten huruvida en studies resultat skulle erhållas om denna 

genomfördes på nytt (Bryman, 1997, s.51; Bryman & Bell, 2005, s.48). Denna 

problematik har hanterats i största möjliga mån då urvalet och tillvägagångssättet 

presenteras noggrant i tidigare kapitel vilket gör att övriga forskare på ett enkelt sätt kan 

använda liknande urvalskriterier för att nå ut till den valda målgruppen. Även 

konstruktionen av enkäten samt intervjun förklaras utförligt med tillhörande beskrivning 

hur dessa nådde ut till respondenterna, vilket gör att om en likartad studie skulle 

upprättas bör likartade svar erhållas. Dock är viss data sekretessbelagd och kan därför ej 

redovisas i denna uppsats, varför en individuell replikering av arbetet kan försvåras. Om 

andra forskare skulle genomföra samma studie med samma företag skulle dessa dock 

med största sannolikhet få access till dessa skyddade data, varför en replikering ändå är 

fullt möjlig. 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Detta arbete har medfört en mersmak inom ämnet och har under denna tid visat flertalet 

intressanta sidospår som, vid mer tid och resurser, skulle kunna följas upp. Den 

tydligaste inriktningen en sådan studie skulle kunna ta är att genomföra denna studie 

som en jämförelse mellan de fyra storbankernas rådgivningstjänster, nämligen 

Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea, samt med mindre finansiella aktörer så 

som nätbankerna. På så sätt skulle skillnader och likheter kunna diskuteras samtidigt 

som detta skulle ge underlag för kunderna att finna den bank som passar dennes 

personliga profil bäst beroende på önskad aktivitet och inriktning. Detta vore även 

intressant då bankerna har olika fokusområden, även om många likheter finns. De 

nätbaserade bankerna växer sig även allt starkare varför en undersökning av dessa 

kontra de fyra storbankerna vore av stort intresse. 

Forskare skulle även kunna genomföra denna studie genom att jämföra 

Rådgivningskunderna i olika geografiska områden. På så sätt skulle det kunna 

undersökas om prioriteringen och efterfrågan skiljer sig vid en jämförelse mellan, 

exempelvis, Stockholmsområdet och Norrlandsregionen. Istället för geografiska 

områden skulle även en könsuppdelning kunna vara av intresse, där män och kvinnor i 

många avseenden har olika yrkesbakgrunder, preferenser och i många fall även 

månadslön. I detta arbete har ej observerats några tydliga könsmässiga skillnader, men 

en viss underton hos de olika rådgivarna att sådana skillnader existerar har ändå funnits. 

Dock har vi medvetet valt att inte följa upp dessa skillnader. 

Trots att tidpunkten för denna studie kan anses vara relativt rättvisande med hänsyn till 

konjunktur och andra marknadskrafter kan ändå en jämförelse över andra tidpunkter i 

konjunkturcykeln vara av intresse för en undersökning av detta slag. På så sätt skulle 

bankerna kunna finna underlag för olika närmanden och fokuspunkter beroende på 

marknadsläge, vilket skulle underlätta för kunder som besitter mer begränsade 

finansiella kunskaper.  
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Vi är två Civilekonomstudenter som skriver examensarbete på uppdrag av 

Swedbank AB i Sollefteå. Arbetet avhandlar och undersöker vilket 

mervärde Swedbanks Private Banking-rådgivning medför jämfört med 

deras ordinära Privatrådgivningstjänst som erbjuds till samtliga kunder i 

banken. Detta för att förstå vad som driver kunden att betala för Private 

Banking-tjänsten i termer av avkastning och relationsmässigt mervärde. 

Svarsenkäten är givetvis frivillig och anonym då det endast är fördelningen 

och eventuella skillnader mellan dessa kundgrupper som är av intresse för 

undersökningen. Detta innebär att svaren ej kommer kunna kopplas till 

enskilda individer, då de endast presenteras i form av procentsatser och 

diagram. Vid eventuella frågor gällande studien, mejla 

osbr0001@student.umu.se eller xxxxx@swedbank.se.  

Sista svarsdatum för enkäten är 2010-04-05 

Markera det alternativ Ni vill välja på följande sätt om frågan avser: 

Rangordning: 1- 2- 3- 4- 5, där 1 är högsta prioritet och 5 är lägsta prioritet 

Kryssfrågor:   

Skalor: 1          2          3          4          5 6  

Om Ni vill korrigera Ert svar, täck hela det felaktiga alternativet       

och ange ert nya svar på samma sätt som beskrivits ovan. 

Tack på förhand! 

Fredrik Edman, Oskar Brattfeldt och Swedbank AB Sollefteå 

1) Kön 

 

            Man                         Kvinna 

 

2) Ålder   

 

           18-39                        40-65                        66 eller äldre 

 

3) Vilken typ av rådgivningskund är Ni? 

 

 Privatrådgivningskund  Private Banking-kund 

 Premium-kund 

Appendix 1 
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4) Hur lång huvudsaklig placeringshorisont har Ni gällande Era 

investeringar? 

 

                    1-2 år                     5-7 år   

                    3-4 år                     8 år eller längre 

5) Hur ofta har Ni någon form av kontakt med en privatrådgivare 

på Swedbank? 

 

                      4 gånger per år eller oftare    1 gång per år 

                      3 gånger per år     1 gång vartannat år  

                      2 gånger per år     Mer sällan  

 

6) ”Jag önskar ha tätare kontakt med en privatrådgivare på 

Swedbank”  

 

  Ja, nämligen______________________________________  

               

 

  Nej, jag är nöjd med nuvarande kontakt 

 

7) Hur hög grad av kunskap anser Ni Er ha gällande grunderna inom 

området privatekonomi och investeringar? (här menas exempelvis risk, 

avkastning, diversifiering, värdering och liknande)  
 

 Ingen kunskap                                Hög kunskap 

1        2      3    4   5    6 

8) Rangordna följande påståenden utifrån vilka som bäst stämmer 

överens med Er som rådgivningskund hos Swedbank (Där 1 är av 

högsta prioritet och 3 är av lägsta prioritet)  

 

  ”Jag vill möta en personlig rådgivare med kunskap om min 

privata ekonomi” 

  

  ”Jag vill skapa möjligheter till en högre avkastning” 

 

 ”Jag vill ha stöd i mina finansiella beslut” 



 
 

9) Har Ni ett uttalat avkastningskrav när Ni investerar i finansiella 

produkter? Om ja, ungefär hur stort? (exempelvis, jag vill erhålla 5 % per 

år i avkastning för att investera i en viss riskfylld produkt) 

 
Ja, Ungefär ________ %       Nej 

 

10) Är Ni nöjd med avkastningen Ni erhåller vid Era finansiella 

investeringar hos Swedbank? 

 
Ja, den överstiger mitt avkastningskrav Ja, men jag har inget    

uttalat avkastningskrav 

                Ja, den är nivå med mitt avkastningskrav             Nej, jag är ej nöjd 

 

11) Hur stor risktagare anser Ni Er själv vara gällande 

finansiella investeringar?  

 
Helt riskundvikande             Stor risktagare 

1  2  3  4   5 6  

 

12) Är Ni nöjd med det utbud av fonder och finansiella 

produkter Swedbanks rådgivare erbjuder?  

 
    Missnöjd                                 Mycket nöjd 

1 2 3 4 5 6 

Om Ni är missnöjd, varför? _________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

13) Hur stor del av investeringsbesluten grundar sig på 

rådgivarens råd kontra Era egna förslag?  

 

Enbart mina förslag                            Enbart rådgivarens 

1  2  3  4   5 6 

 

14) ”Jag anser att avkastningen på investerat kapital stämmer 

överens med de förväntningar jag hade på förhand” 

         Instämmer ej            Instämmer helt 

1               2  3  4   5 6 



 
 

15) ”Jag anser att kvalitén och bemötandet gällande den 

personliga servicen stämmer överens med de förväntningar jag 

hade på förhand”  

 
        Instämmer ej                                 Instämmer helt 

 1     2  3  4   5 6 

 

16) Rangordna dessa påståenden utifrån vad som är viktigast 

för Er vid mötet med Er privatrådgivare (Där 1 är av högsta prioritet och 

4 är av lägst prioritet) 

 

    Att rådgivaren inger förtroende 

 

     Att tydlighet gällande de finansiella besluten finns 

 

     Att rådgivaren har en god teoretisk kunskap 

 

     Rådgivarens förmåga att förvalta tillgångar efter Ert behov 

 

17) Rangordna dessa alternativ utifrån vad som bäst stämmer 

överens med Era mål gällande privatrådgivningen? (Där 1 är av högsta 

prioritet och 5 är av lägst prioritet) 

 

               ”Jag vill skapa en grund att leva på i framtiden” 

  ”Jag vill försöka skapa högre avkastning än på ett bankkonto” 

               ”Jag vill skapa ett större arv till framtida generationer” 

”Jag vill ha hjälp med att få en bättre helhetsbild över min      

privatekonomi” 

              ”Jag vill ha en rådgivare att utbyta idéer med” 

 

 

 

 

 

 



 
 

18) Hur ser uppskattningsvis den procentuella fördelningen av 

tillgångar ut i Er portfölj? (Om tillgången ej ingår skriv 0%)   
  

         Aktier och aktiefonder _____ %                

         Räntefonder och ränteplaceringar (Ex. Premieobligationer) ______%           

         Bankkonto_______% 

   Blandfonder ( Dvs. fonder som innehar både aktier och räntepapper) _____% 

 

   Aktieindexobligationer (Spax)______% 

 

   Övrigt, nämligen__________________________________________________% 

 

 Vet ej 

 

19) Ungefär hur många olika aktiebolag anser Ni vara 

nödvändigt att inneha för en god riskspridning i en aktieportfölj? 

 

Cirka____________aktiebolag     Vet ej 

 

 

20) Vilken genomsnittlig procentuell årlig avkastning har Ni 

uppskattningsvis på Era investeringar? 

 

Negativ avkastning      12,1-15% 

0-3 %             6,1-9 %      15,1% eller högre 

 

 3,1-6 %             9,1-12 %     Vet ej 

 

21) Skulle Ni rekommendera er familj och era vänner att 

besöka Swedbanks privatrådgivare vid behov?  

 

Ja        Nej 

 

Tack för er medverkan! 

Oskar Brattfeldt, Fredrik Edman och Swedbank AB Sollefteå 

 



 
 

Vi är två Civilekonomstudenter som skriver examensarbete på uppdrag av 

Swedbank AB i Sollefteå. Arbetet avhandlar och undersöker vilket 

mervärde Swedbanks Private Banking-rådgivning medför jämfört med 

deras ordinära privatrådgivningstjänst som erbjuds till samtliga kunder i 

banken. Detta för att förstå vad som driver kunden att betala för Private 

Banking-tjänsten i termer av avkastning och relationsmässigt mervärde. 

Svarsenkäten är givetvis frivillig och anonym då det endast är fördelningen 

och eventuella skillnader mellan dessa kundgrupper som är av intresse för 

undersökningen. Detta innebär att svaren ej kommer kunna kopplas till 

enskilda individer, då de endast presenteras i form av procentsatser och 

diagram. Vid eventuella frågor gällande studien, mejla 

osbr0001@student.umu.se eller xxxxx@swedbank.se.  

Markera det alternativ Ni vill välja på följande sätt om frågan avser: 

Rangordning: 1- 2- 3- 4- 5, där 1 är högsta prioritet och 5 är lägsta prioritet 

Kryssfrågor:   

Skalor: 1          2          3          4          5 6  

Om Ni vill korrigera Ert svar, täck hela det felaktiga alternativet       

och ange ert nya svar på samma sätt som beskrivits ovan. 

Tack på förhand! 

Fredrik Edman, Oskar Brattfeldt och Swedbank AB Sollefteå 

1) Kön 

 

            Man                         Kvinna 

 

2) Ålder   

 

18-39                       40-65                        66 eller äldre 

 

3) Har Ni tidigare haft någon annan rådgivningstjänst inom 

Swedbank? 

 

Privatrådgivningskund Har ej haft någon annan 

rådgivningstjänst inom 

Swedbank 

  Premium-kund 

Appendix 2 
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Om Ni varit annan rådgivningskund innan, vad anser Ni vara den 

största skillnaden gentemot Private Banking? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ 

 

4) Hur lång huvudsaklig placeringshorisont har Ni gällande Era 

investeringar? 

 

          1-2 år                     5-7 år   

 

                      3-4 år                     8 år eller längre 

 

5) Ungefär hur ofta har Ni någon form av kontakt med en Private 

Banking-rådgivare på Swedbank? 

 

                      Varje/varannan dag     Kvartalsvis 

                      1 gång per vecka     1-2 gånger per år  

                      Månadsvis      Mer sällan  

6) ”Jag önskar ha tätare kontakt med en Private Banking-

rådgivare på Swedbank”  

 

  Ja, nämligen______________________________________  

               

 

  Nej, jag är nöjd med nuvarande kontakt 

 

7) Hur hög grad av kunskap anser Ni Er ha gällande grunderna 

inom området privatekonomi och investeringar? (här menas 

exempelvis risk, avkastning, diversifiering, värdering och liknande)  

 

 Ingen kunskap                                Hög kunskap 

1        2      3    4   5    6 

 



 
 

8) Rangordna följande påståenden utifrån vad som gör att Ni 

betalar för att vara Private Banking-kund hos Swedbank (Där 1 

är av högsta prioritet och 3 är av lägsta prioritet)  

 

  ”Jag vill ha en starkare relation till min personlige rådgivare 

med en tätare kontakt”  

  ”Jag vill skapa möjligheter till en högre avkastning” 

 ”Jag vill ha stöd i mina finansiella beslut” 

 

Annat, 

nämligen___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________ 

 

9) Har Ni ett uttalat avkastningskrav när Ni investerar i 

finansiella produkter? Om ja, ungefär hur stort? (exempelvis, jag 

vill erhålla 5 % per år i avkastning för att investera i en viss riskfylld produkt) 

 

Ja, Ungefär ________ %       Nej 

 

10) Är Ni nöjd med avkastningen Ni erhåller vid Era finansiella 

investeringar hos Swedbank? 
 

Ja, den överstiger mitt avkastningskrav Ja, men jag har inget 

uttalat avkastningskrav 

                  Ja, den är nivå med mitt avkastningskrav             Nej, jag är ej nöjd 

11) Hur stor risktagare anser Ni Er själv vara gällande 

finansiella investeringar?  

 

Helt riskundvikande             Stor risktagare 

1 2  3  4   5 6  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12) Är Ni nöjd med det utbud av fonder och finansiella 

produkter Swedbanks rådgivare erbjuder?  

 
    Missnöjd                                 Mycket nöjd 

1 2 3 4 5 6 

Om Ni är missnöjd, varför? _________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

13) Hur stor del av investeringsbesluten grundar sig på 

rådgivarens råd kontra Era egna förslag?  
 

Enbart mina förslag                            Enbart rådgivarens 

1 2  3  4   5 6 

 

14) ”Jag anser att avkastningen på investerat kapital stämmer 

överens med de förväntningar jag hade på förhand” 

         Instämmer ej            Instämmer helt 

1              2  3  4   5 6 

  

15) ”Jag anser att kvalitén och bemötandet gällande den 

personliga servicen stämmer överens med de förväntningar jag 

hade på förhand”   

 
        Instämmer ej                                 Instämmer helt 

 1     2  3  4   5 6 

 

16) Vad uppfattar Ni att Private Banking-rådgivarna tror är 

den huvudsakliga anledningen till att Ni betalar för denna 

tjänst? 

 

  Att skapa möjligheter till högre avkastning 

Att skapa en starkare relation till Er personlige rådgivare med 

tätare kundkontakt 

Annat, 

nämligen___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



 
 

17) Rangordna dessa påståenden utifrån vad som är viktigast 

för Er vid mötet med Er finansiella rådgivare (Där 1 är av högsta 

prioritet och 4 är av lägst prioritet) 

 

    Att rådgivaren inger förtroende 

 

     Att tydlighet gällande de finansiella besluten finns 

 

     Att rådgivaren har en god teoretisk kunskap 

 

     Rådgivarens förmåga att förvalta tillgångar efter Ert behov 
 

18) Rangordna dessa alternativ utifrån vad som bäst stämmer 

överens med Era mål gällande den finansiella rådgivningen? 
(Där 1 är av högsta prioritet och 5 är av lägst prioritet) 

 

               ”Jag vill skapa en grund att leva på i framtiden” 

 

  ”Jag vill försöka skapa högre avkastning än på ett bankkonto” 

 

               ”Jag vill skapa ett större arv till framtida generationer” 

 

 ”Jag vill ha hjälp med att få en bättre helhetsbild över min   

privatekonomi” 

              ”Jag vill ha en rådgivare att utbyta idéer med” 

 

19) Hur ser uppskattningsvis den procentuella fördelningen av 

tillgångar ut i Er portfölj? (Om tillgången ej ingår skriv 0%)   

  

          Aktier och aktiefonder _____ %                

          Räntefonder och ränteplaceringar (Ex. Premieobligationer) ______%           

          Bankkonto_______% 

   Blandfonder ( Dvs. fonder som innehar både aktier och räntepapper) _____% 

 

   Aktieindexobligationer (Spax)______% 

    

   Övrigt, 

nämligen____________________________________________________% 

 Vet ej 



 
 

20) Ungefär hur många olika aktiebolag anser Ni vara 

nödvändigt att inneha för en god riskspridning i en 

aktieportfölj? 

 

Cirka____________aktiebolag  Vet ej 

 

 

21) Vilken genomsnittlig procentuell årlig avkastning har Ni 

uppskattningsvis på Era investeringar? 
 

Negativ avkastning      12,1-15% 

0-3 %             6,1-9 %      15,1% eller högre 

 

 3,1-6 %             9,1-12 %     Vet ej 

 

22) Skulle Ni rekommendera er familj och era vänner att 

besöka Swedbanks finansiella rådgivare vid behov?  
 

Ja        Nej 

 

Tack för er medverkan! 

Oskar Brattfeldt, Fredrik Edman och Swedbank AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju med Privatrådgivare Swedbank AB Sollefteå 2010-03-15 

 Hur ser Privatrådgivningsprocessen ut?  

 

 Hur går ett vanligt Privatrådgivningsmöte till? 

 

 Varierar rådgivarna från besök till besök? 

 

 Hur många kunder har Ni Privatrådgivare? Varav Premiumkunder? 

 

 Vilken är den genomsnittliga åldern för en Privatrådgivningskund? 

 

 Varför tror Ni kunderna använder denna rådgivningstjänst? 

 

 Hur kunniga anser Ni kunderna vara generellt? 

 

 Vilken/vilka roll(er) känner Ni att får Ni gå in i vid möte med 

Privatrådgivningskunder?  

 

 Hur mycket av rådgivningen baseras på Era råd och på kundens önskemål? 

 

 Vilka är de mest förekommande finansiella instrumenten som används vid 

Privatrådgivning? 

 

 Hur riskbenägna är kunderna generellt?  Är de risktagare eller riskaversiva? 

 

 Hur skulle Ni jämföra Privatrådgivning, Premium och Private Banking? 

 

 Finns det många gånger fonderna Ni erbjuder krockar med kundens behov? Och 

hur agerar Ni i sådana fall? 

 

 Ser Ni några tydliga tendenser om instrument för vissa åldrar hos 

Privatrådgivningskunder? 

 

 Ser Ni några tydliga tendenser om riskbenägenhet i vissa åldrar hos 

Privatrådgivningskunder?  

 

 Ser Ni några tydliga tendenser om placeringshorisonter i vissa åldrar hos 

Privatrådgivningskunder?  

 

 Ser Ni några tydliga tendenser om aktivitet/passivitet i vissa åldrar hos 

Privatrådgivningskunder?  

.  

 Ser Ni några tydliga tendenser om avkastningskrav i vissa åldrar hos 

Privatrådgivningskunder? Har de ett uttalat avkastningskrav? 

 

 Hur gör Ni för att utvärdera rådgivningen? Vilka mått använder Ni för att 

utvärdera rådgivningen?  
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Intervju Private Banking-rådgivare Swedbank AB Sundsvall 

2010-03-18 

Översiktsfrågor 

 Hur ser affärsidén för Private Banking ut? 

 Hur går Private Banking-processen till? Hur går ett vanligt Private Banking-möte 

till? 

 Var ni Privatrådgivare innan? Eventuella skillnader eller uppfattningar beroende på 

svar? 

 Hur många kunder har en Private Banking-rådgivare? 

 Hur ofta träffar Ni/har kontakt med varje kund i genomsnitt?  

 Hur länge pågår ett kundmöte generellt?  

 Vad är den ungefärliga snittåldern på Private Banking-kunder? 

 Vid vilka åldersspann finns de mest förmögna kunderna? 

 Vad har Private Banking-kunder generellt för yrkesbakgrund? 

Kundkontakt och rådgivning 

 

 Vilka verktyg används vid Private Banking-rådgivning? Används enkla valet 

och rådgivningsstödet även här? Används andra metoder? Vilka? Görs 

simuleringar? 

 Har ni både diskretionär och aktiv förvaltning inom Private Banking också, och 

vilka sköter den diskretionära? 

 Vad anser Ni vara skillnaden mellan Privatrådgivningskund, Premiumkund och 

Private Banking-kund? 

 Delar Ni in kunderna i olika segment?  

 Hur kunnig anser Ni kunderna generellt vara inom ekonomi och finansiering? 

Om okunniga, hur mycket informerar ni om? 

 Anser Ni generellt att kunderna är risktagare eller riskaversiva? 

 Antar ni olika roller utifrån kundens preferenser och kunskap? Vilka roller? 

 Vilka är de vanligaste instrumenten Ni brukar erbjuda Era kunder? Mer 

avancerade instrument än Privatrådgivning? Finns någon skillnad på de 

produkter Ni erbjuder kunderna? 

 Finns det många gånger fonderna Ni erbjuder krockar med kundens behov? Och 

hur agerar Ni då? 

 Ser Ni några tydliga tendenser om instrument för vissa åldrar hos kunder? 

 Ser Ni några tydliga tendenser om riskbenägenhet i vissa åldrar?  

 Ser Ni några tydliga tendenser om placeringshorisont?  

 Ser Ni några tydliga tendenser om aktivitet/passivitet i vissa åldrar? 

 Ser Ni några tydliga tendenser om avkastningskrav? 

 Hur gör ni för att utvärdera Private Banking-rådgivningen? Används mått för att 

utvärdera rådgivningen? Vilka?  

Jämförelse Private Banking vs. Privatrådgivning 

 Vad tror ni kunden ser som det viktigaste inom Private Banking och varför tror 

Ni de främst betalar för denna tjänst?  

 Hur stor del av investeringsbesluten grundar sig på rådgivarens råd och på 

kundens egna förslag?  
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 Vad är det egentligen som skiljer ifrån vanlig Privatrådgivning?  

 

 Vad har ni egentligen för relation till Private Banking-kunderna? 

 Skiljer sig avkastningen mellan Private Banking-rådgivning och 

Privatrådgivning?  

 Ger denna tjänst någon form av avkastningsrelaterat mervärde till kunderna eller 

är det bara beloppets storlek som skiljer emot Privatrådgivning? 

 Vad är det definierade mervärdet för Private Banking jämfört med 

Privatrådgivning? 

 Vad är det egentliga argumentet till att bli Private Banking-kund? 
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