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Titel: Rådgivares rådgivning 

 

Problemdiskussion: Idag förvaltar bankerna tre centrala bankprodukter: fonder, bolån och bankkonton. 

Bankerna har auktoritet och trovärdighet och de tjänster och produkter de erbjuder och säljer kan ibland 

vara svåra att förstå. Konsumenterna erbjuds ett mycket stort antal investeringsalternativ med varierande 

riskprofil. Denna utveckling har skapat ett ökat behov av kunskap och information hos konsumenterna. 

Den finansiella rådgivning som de finansiella företagen tillhandahåller framstår därmed som en mycket 

angelägen verksamhet ur konsumentsynpunkt. Det finns dock oklarheter i denna rådgivning. Det har 

tidigare visats att konsumenter haft det svårt i tvister vid ”fel” rådgivning att få rätt mot sin rådgivare. 

Banken ser konsumenten som en samarbetspartner samtidigt som konsumenten själv utvecklar en 

personlig relation gentemot banken. Oftast är det i form av personliga bankmän eller rådgivare som ger 

råd till konsumenterna. Bankerna vill ge sken av att det är rådgivning snarare än försäljning det handlar 

om när en konsument kliver in på ett bankkontor. 

 

Frågeställningar: Hur påverkas en privatrådgivare i sin rådgivning till konsumenter av lagen om 

finansiell rådgivning? Hur kan interna mål och belöningssystem påverka en rådgivare i sin rådgivning? 

Vilka faktorer har påverkat antalet anmälningar före och efter lagen?  

 

Syfte: Huvudsyftet i uppsatsen är att undersöka hur privatrådgivare upplever att lagen om finansiell 

rådgivning, interna mål och belöningssystem påverkar deras rådgivning till konsumenter. Delsyftet är att 

undersöka huruvida det finns en skillnad mellan en rådgivares rådgivning och försäljning 

 

Metod: Genom ett deduktivt arbetssätt har vi utgått från befintliga teorier för att skapa oss en allmän 

uppfattning om det teoretiska ämnet. Vi har använt kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt, primär 

och sekundär data utgjordes av intervjuer och statistiska data i form av anmälningar.  



 

 

 

Teori: Vi har använt teorier såsom belöningssystem, principal-agentteorin, förtroende och tillit samt 

Customer Relationship Management.  

 

Slutsatser: Lagen om finansiell rådgivning har inte haft en avgörande påverkan på själva rådgivningen. 

Rådgivarens sätt att arbeta har däremot förändrats. 

 

Banker har uppsatta mål att förverkliga. Detta påverkar rådgivarna genom att anpassa rådgivningen efter 

de mål som ska följas. 

 

Belöningssystemet skiljer sig från bank till bank och fungerar som ett verktyg för att motivera 

rådgivarna. Rådgivarna påverkas inte i hög grad av belöningssystemet utan främst av de interna målen.  

 

Faktorer som har påverkat antalet anmälningar är uppmärksamheten i media och finanskrisen. 

Uppmärksamheten i media kom att bidra till ökad medvetenhet hos konsumenter om sina rättigheter. 

Finanskrisen medverkade till börsnedgång vilket i sin tur kom att påverka konsumenternas utfall som 

inte överensstämde med deras förväntningar.  

 

Det finns svårigheter att göra en gränsdragning mellan begreppen rådgivning och försäljning. Utifrån de 

empiriska svaren kan vi konstatera att rådgivning och försäljning går hand i hand där en rådgivning 

kommer resultera i en försäljning av något slag. 
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Title: An advisors advice  

 

Problem Discussion: Today the banks manage three central products: mutual funds, mortgages and 

bank accounts. Banks have authority and credibility, the services and the products they offer and sell can 

sometimes be difficult to understand. Customers are offered a large number of investment options with 

varying risk profiles. These developments have created an increasing need for knowledge and 

information among customers. The financial advice that the financial firms provides, remains a very 

important activity from a customer view. However, there are ambiguities in this advices’ and it has 

previously been shown to be difficult for a customer in a dispute of ”wrong” advising, to win over the 

advisers. The Bank sees the client as a partner while the customer develops a personal relationship with 

the bank. Usually it is the advisors who provide advice to bank customers and give the impression that it 

is advice rather than selling they are about to give when a customer walks into a bank office.  

 

Research questions: How does the law of financial advice affect a private adviser in his advice to 

customers? How can internal goals and reward systems affect an advisor in his advice? Which factors 

have influenced the number of notifications before and after the law? 

  

Purpose: The main purpose of this paper is to clarify how private advisers consider how the law on 

financial advisory, internal goals and reward systems affects their advice to customers. Another purpose 

is to investigate whether there is a difference between an advisors advice and sales.  

 

Method:  We have through a deductive approach used existing theories to create a general idea of the 

theoretical substance. We have used quantitative and qualitative approaches; primary and secondary 

data were the interviews and statistical data in the form of notifications. 



 

 

Theory: We have used theories such as reward systems, principal-agency theory, trust and confidence, 

and customer relationship management.  

 

Conclusions: The law on financial advice has not had a major impact on the advice. However the 

adviser’s way of working has changed. 

 

Banks have goals to achieve. This affects the advisers’ by the requirements to adapt the advice’s that  

they give with the goals that needs to be followed.  

 

Reward system differs from bank to bank and acts as a tool to motivate advisors. The advisers are not 

affected largely by the reward system, but primarily of internal goals.  

 

The factors that have affected the notifications depends mostly on the media attention;  which increased 

customers awareness of their rights and the economic crisis; which contributed to the stock market 

downward trend, affecting customers' outcomes that were other than what they had expected.  

   

There are difficulties to make a distinction between the concepts advising and sales. From the empirical 

answers, we note that advice and sales go hand in hand and that an advice to costumers will result in 

some kind of sale. 
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1. INLEDNING 

 

 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för undersökningsområdet. Därefter följer 

problemdiskussion, frågeställningar, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med disposition för att 

ge en översikt på uppsatsens uppbyggnad och utförande. 

 

1.1 Bakgrund 

Finansmarknaden ger en övergripande beskrivning av den finansiella sektorns alla delar. I denna sektor 

ingår bland annat banker som tillhör den största gruppen av kreditgivare bland kreditinstituten.
1
 Både 

företag och privatpersoner behöver låna pengar. Unga människor kan behöva låna till investeringar i 

bostäder och utbildningar. Företag kan behöva låna för att finansiera ett projekt eller förverkliga en 

uppfinning. Samtidigt finns det människor som vill spara i fonder, aktier och till pensionen och banker 

spelar en avgörande roll när konsumenten väl gör sitt val.
2
  

 

På kapitalmarknaden tillhandahålls placeringsalternativ som innehåller olika risk- och 

avkastningsnivåer. I takt med konsumenternas ökade investeringar i olika finansiella instrument erbjuder 

banker idag alltfler tjänster och olika sparprogram anpassade efter konsumenternas kapacitet och behov. 

Aktier, obligationer, fonder, kapitalförsäkringar är endast ett urval av de placeringsalternativ som finns 

att välja mellan på bankmarknaden.
3
 

 

Fondsparande och kapitalplacering slog igenom på allvar i Sverige på 1980-talet, när aktiekurserna på 

stockholmsbörsen under några år steg i en hög takt. Samtidigt blev det skattemässigt gynnsamt att 

fondspara i en viss typ av fonder, så kallade allemansfonder, som lockade många sparare. Sedan dess 

har fondsparandet vuxit och blivit en megaindustri. År 2008 placerade fondsparare kapital till en summa 

av 1 200 miljarder SEK jämfört med 65 miljarder SEK år 1986.
4
  

 

Kapitalplacering av olika slag innebär risker. Den stora utvecklingen för placeringar istället för det 

sedvanliga banksparandet har gjort att rådgivare fått större och en mer betydelsefull roll. Informationen 

                                                 
1
 Lundquist, Handel med finansiella instrument, s. 9, 2004 

2
 Den svenska finansmarknaden, s. 6, 2009 

3
 Lundquist, Handel med finansiella instrument, s. 8, 2004 

4
 Dahlberg, Bankbluffen, s. 45-46, 2009 
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som rådgivaren ger ska vara utformad så att alla konsumenter, oavsett kunskap, förstår och senare kan 

analysera och bedöma över vilka alternativ som är mest lämpade för dem.
5
  

 

Bankkonsumenter hanteras av olika sorts rådgivare där bland privatrådgivare, företagsrådgivare och 

private banking. Som privatrådgivare arbetar man med allt från enkla ärenden till kvalificerad 

rådgivning gällande lån av olika slag, placeringar, familjejuridik och skatter.
6
 Arbetet som 

företagsrådgivare är uppdelat i två delar. Den ena delen består av analysarbete som med hjälp av 

företagets resultat och balansräkning undersöker risker och ser över möjligheter till förbättring. Den 

andra delen består av de löpande kontakterna med företagskunderna. Företagsrådgivaren hjälper till med 

placering av företagets pengar, rutiner för betalningsflöden och olika finansieringslösningar.
7
 Private 

banking är en form av rådgivning som erbjuder allt från ekonomisk förvaltning till rådgivning om 

juridik och skatter. Private banking erbjuds främst till privatpersoner, företag samt stiftelser med stora 

placeringsvolymer och förmögenheter.
8
 

1.2 Problemdiskussion 

Idag förvaltar banker tre centrala bankprodukter: fonder, bolån och bankkonton. Inom dessa tre områden 

har de fyra storbankerna i Sverige, SEB, Handelsbanken, SwedBank och Nordea, över 70 procent av de 

svenska hushållens pengar. Detta medför att det vilar ett enormt samhällsansvar på bankerna och ett 

stort förtroende på hur banker arbetar.
9
 

 

En bank är ett privat företag och kan uppfattas som en halvofficiell inrättning, lite åt myndighetshållet. 

Bankerna har auktoritet och trovärdighet, de tjänster och produkter de erbjuder och säljer kan ibland 

vara svåra att förstå.
10

 Konsumenterna erbjuds ett mycket stort antal investeringsalternativ med 

varierande riskprofil. Denna utveckling har skapat ett ökat behov av kunskap och information hos 

konsumenterna. Den finansiella rådgivning som de finansiella företagen tillhandahåller framstår därmed 

som en mycket angelägen verksamhet från konsumentsynpunkt.
11

 Det finns dock oklarheter i denna 

rådgivning. Det har tidigare visats att konsumenter haft det svårt i tvister vid ”fel” rådgivning att få rätt 

mot sin rådgivare. Konsumenter har känt sig illa behandlade och ansett sig ha rätt till ersättning. 
12

  

 

                                                 
5
 Lundquist, Handel med finansiella instrument, s. 19, 112, 2004 

6
 www2.bao.se/jib/05.asp?P=03, 24 maj, 2010 

7
 www2.bao.se/jib/05.asp?P=04, 24 maj, 2010 

8
 www.ne.se/sok/private+banking?type=NE, 21 maj, 2010 

9
 Dahlberg, Bankbluffen, s. 124, 2009 

10
 www.gp.se/ekonomi/minapengar/1.253247-fler-klagar-på-banker, 18 maj, 2010 

11
 www.sweden.gov.se/content/1/c4/04/72/db9ece41.pdf, 18 maj, 2010 

12
 www.konsumentbankbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=257&avd=ART_SPA, 12 mars, 2010 
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Konsumenten har bevisbördan och fel rådgivning innefattar inte börs- och fondnedgångar utan måste 

istället påvisa att rådgivaren har agerat vårdslöst. Detta medför att konsumenter i brist på bevis förlorar 

tvister.
13

 Finansinspektionen har uppmärksammat och kritiserat rådgivarnas ofullständiga information 

vid rådgivning. Man menar att rådgivaren hellre koncentrerar sig på försäljning av bankens produkter 

och tjänster snarare än att ta hänsyn till konsumentens önskemål och behov.
14

 Detta såg 

Finansinspektionen allvarligt på och för att skydda konsumenterna från dålig och partisk rådgivning 

tillkom Lagen om finansiell rådgivning, som trädde i kraft den 1 juli, 2004. Syftet med denna lag var att 

stärka konsumentskyddet, öka kompetenskraven på rådgivningen, införa skadeståndsansvar på banker 

och rådgivare för konsumenter
15

 samt göra skillnad mellan en försäljningssituation och ren rådgivning.
16

 

Det har dock visats att rådgivare brister i vissa avseenden där punkter såsom insamling av 

konsumentinformation och dokumentation försummats.
17

 

 

Banken ser konsumenten som en samarbetspartner samtidigt som konsumenten själv utvecklar en 

personlig relation till banker. Oftast är det rådgivare som ger råd till konsumenterna. Banker vill ge sken 

av att det är rådgivning snarare än försäljning det handlar om när en konsument kliver in på ett 

bankkontor.
18

 På de fyra storbankernas hemsidor används överhuvudtaget inte ordet försäljning, istället 

ger man bilden av att man ger objektiva råd i konsumentens tjänst. Följande kan läsas på SEB: s 

hemsida.
19

 

  

”Som kund hos oss kan du få träffa en av våra privatrådgivare. Någon som hjälper dig 

med att se över just din ekonomi. En finansiell samtalspartner som ger dig konkreta 

förslag på lösningar och aktiviteter och som försäkrar sig om att du är nöjd.” 

 

Det kan tyckas att en rådgivare alltid ska tillgodose konsumentens önskemål och behov men denna har 

samtidigt till uppgift att tillhandahålla bankens produkter och tjänster.
20

 Det kan alltså uppstå en 

intressekonflikt där rådgivare måste ta hänsyn till faktorer som eventuellt kan påverka rådgivningen.  

                                                 
13

 www.nyhetskanalen.se/1.1096383/2009/07/15/allt_fler_anmaler_finansiella_radgivare, 11 mars, 2010 
14

 Finansinspektionen, Rådgivning, kunden, - en undersökning av finansiell rådgivning, 20 februari, 2010 
15

 Lag [2003:862] om finansiell rådgivning, 9 februari, 2010 
16

 www.gp.se/ekonomi/minapengar/1.253247-fler-klagar-på-banker, 18 maj, 2010 
17

 Finansinspektionen, Rådgivning, kunden, - en undersökning av finansiell rådgivning, 20 februari, 2010 
18

 Dahlberg, Bankbluffen, s. 113, 2009 
19

 www.seb.se, 22 februari, 2010 
20

 SOU 2004:47, 14 april, 2010 
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1.3 Frågeställning 

Hur påverkas en privatrådgivare i sin rådgivning till konsumenter av Lagen om finansiell rådgivning? 

Hur kan interna mål och belöningssystem påverka en rådgivare i sin rådgivning? Vilka faktorer har 

påverkat antalet anmälningar före och efter lagens tillkomst?  

1.4 Syfte 

Huvudsyftet i uppsatsen är att klargöra hur privatrådgivare upplever att Lagen om finansiell rådgivning, 

interna mål och belöningssystem påverkar deras rådgivning till konsumenter. Delsyftet är att undersöka 

huruvida det finns en skillnad mellan en rådgivares rådgivning och försäljning 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att undersöka privatrådgivare, utformningen på rådgivningen utifrån Lagen om 

finansiell rådgivning samt faktorer såsom interna mål och belöningssystem. Vi kommer endast att 

använda oss av privatrådgivare från de svenska storbankerna: SEB, Handelsbanken, SwedBank och 

Nordea, med stockholmregionen som utgångspunkt. Avgränsningen sker på de anmälningarna som 

inkommit till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) mellan perioden 2002-2010. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: I det inledande kapitlet introduceras läsaren för undersökningsområdet. Därefter följer 

problemdiskussion, frågeställningar, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med disposition för att 

ge en översikt på uppsatsens uppbyggnad och utförande. 

 

Kapitel 2: Kapitlet behandlar metoder som används i uppsatsen för att besvara undersökningens syfte. 

Vidare motiveras valet av metod, beskriver insamling av data, vilka för- och nackdelar som kan 

uppkomma med metoden. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet samt 

källkritik 

 

Kapitel 3: Här redogörs tidigare forskning som kan tänkas vara relevant för studien. Vidare förs en kort 

diskussion om luckor som kan vara aktuella att undersöka. Kapitlet avslutas med luckor som studien ska 

fokusera på.  

 

Kapitel 4: Detta kapitel går man igenom Lagen om finansiell rådgivning mer utförligt och beskriver de 

bestämmelser som är relevanta för undersökningen: hur lagen ska tillämpas, när rådgivning råder, 

skadestånd och tillsyn. 
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Kapitel 5: I detta kapitel kommer de resultat som framkommit av empirin att presenteras. Inledningsvis 

kommer kort information om bankerna att presenteras. Empirisvaren är uppdelade efter fråga och vilken 

bank respondenterna tillhör. Senare följer en intervju från ARN som avslutas med slumpmässiga fall 

under en viss tidsperiod. 

 

Kapitel 6: I detta kapitel kommer empirimaterialet analyseras utifrån de teorier som används i 

undersökningen Kapitlet indelas i fem olika delar; kompetens, lagens påverkan & rådgivarens 

skyldigheter, interna mål & belöningssystem, anmälningar före och efter lagens tillkomst och rådgivning 

eller försäljning. Indelningen sker i syfte att klargöra och diskutera de frågor som ställdes i inledningen. 

 

Kapitel 7: I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån analys, empiri och teori. 

Vidare följer egna reflektioner och självkritik. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. METOD 

 

 

Kapitlet behandlar metoder som används i uppsatsen för att besvara undersökningens syfte. Vidare 

motiveras valet av metod, beskriver insamling av data, vilka för- och nackdelar som kan uppkomma med 

metoden. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet samt källkritik. 

 

2.1 Metoddiskussion 

Vi inledde arbetet med att söka i flera databaser, internetsidor och artiklar för att få en allmän kännedom 

om rådgivning och hur rådgivning har uppmärksammats under senare år. Det vi har observerat och kan 

konstatera är att ämnet är aktuellt och omskrivet i media. Bankers privatrådgivare ska ge finansiella råd 

till sina konsumenter. Vad man har insett och kan spekulera i är om banker med dess rådgivare 

verkligen ger råd vid erbjudande av tjänster och produkter. 

 

Flera faktorer kan spela in och som påverkar en rådgivare i sin rådgivning. Vi kommer i vår 

undersökning koncentrera oss på de faktorer som kan förekomma inom bank, där bland: Lagen om 

finansiell rådgivning, interna mål och belöningssystem.  

 

Lagen om finansiell rådgivning
21

 kan ha haft olika inverkan på rådgivningen. Den kan ha skapat en ny 

trend där konsumenter möjligtvis har fått en ökad medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter 

inom rådgivning. Vad lagens betydelse har för inverkan på antalet anmälningar hos bland annat 

allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan i nuläget vara svårt att svara på. Möjligtvis har 

medvetenheten hos konsumenterna gjort att kvantiteten ökat. Anmälningarna kan också stiga ifall 

rådgivaren handlar på ett oansvarsfullt sätt och erbjuder något som konsumenten nödvändigtvis inte 

behöver enbart för sin egen personliga vinning.  

 

Rådgivaren kan utifrån lagen ha ändrat sitt sätt att förmedla information till konsumenterna. Tidigare 

fanns inga klara direktiv gällande detta vilket kan ha påverkat anmälningskvantiteten. Samtidigt kan 

detta också ha haft en motsatt effekt och istället minskat anmälningarna. Möjligen har lagen bidragit till 

att rådgivaren blivit mer medveten om risken att bli anmäld och en viss försiktighetsgrad stigit. Det kan 

                                                 
21
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även finnas faktorer som ligger utanför rådgivarnas kontroll som kan ha en påverkan på antalet 

anmälningar. 

 

Belöningssystemet kan fungera som ett verktyg för att motivera rådgivarna att effektivisera erbjudandet 

av produkter och tjänster till sina konsumenter i syfte att öka bankens lönsamhet.  

 

Diskussionen ovan har förts för att i tidigt skede visa hur vi resonerat och vilka aspekter och 

infallsvinklar som vi utgå från för att genomföra denna undersökning. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Den mest grundläggande distinktionen mellan de två tillvägagångssätten, kvalitativ och kvantitativ 

ligger i användningen av ord eller siffror som väsentlig analysenhet. Kvantitativ forskning strävar efter 

att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror. När företeelserna väl har kvantifierats går det att 

analysera dem med hjälp av statistiska metoder.
22

 Utifrån ovanstående resonemang anses dessa två 

metoder vara mest lämpade för undersökningens utformning.  

 

Utifrån ett kvantitativt förhållningssätt utgår vi från ARN för att undersöka antalet anmälningar och hur 

lagen har påverkat kvantiteten. Vi har tagit del av antalet anmälningar som inkommit mellan perioden 

2002-2010. Data ska analyseras för att se i vilken utsträckning lagens tillämpning har för inverkan på 

rådgivarna och konsumenterna. Detta görs i syfte att undersöka anmälningar utifrån ett statistiskt 

perspektiv. 

 

Kvalitativ forskning har en tendens att förknippas med beskrivning. Det bygger på att omvandla det som 

observeras, rapporteras eller registreras till data i form av skrivna ord, inte siffror.
23

 Med det kvalitativa 

förhållningssättet som utgångspunkt avser vi att utreda hur förmedlingen av informationen till 

konsumenterna ser ut och hur lagen, interna mål och belöningssystem kan ha påverkat rådgivaren. Vi 

väljer därför ett kvalitativt förhållningssätt på undersökningen för att kunna samla direkt och djupgående 

information från respondenterna för att sedan bearbeta och analysera materialet. 

 

För möjligheten att besvara syftet och frågeställningarna har intervjuer genomförts med rådgivare på de 

fyra storbankerna. För att klargöra hur bland annat antalet anmälningar påverkats har en intervju med 

ARN: s informationsansvarige också genomförts.  

                                                 
22

 Denscombe, Forskningshandboken, s. 320, 2009 
23

 Ibid. s. 321,  
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Fakta som är relevant för studien är information av känslig karaktär och det system som banker och 

rådgivare använder är metoder som oftast ”hålls bakom stängda dörrar”. Valet av intervjuer var därför 

ganska givet. Det är i vårt tycke svårt att tillämpa annat tillvägagångssätt. Fördelen med intervju är att 

den ger djupgående och detaljerad data.  Ämnen kan utforskas, frågor följas upp och 

undersökningsområden följas under en relativ lång period.
24

 Ambitionen har varit att intervjua två 

rådgivare på respektive storbank. Antalet intervjuer uppgick dock till sju stycken.  

2.3 Datainsamling 

Materialinsamling av anmälningar mot banker har sin utgångspunkt i inkomna ärenden mellan perioden 

2002-2010. Statistik bidrar med hjälp för att få en överblick i hur många anmälningar som inkommit och 

antalet bifall under denna tidsperiod. Med bifall i uppsatsen menas beslut om godkännande till 

konsumentens fördel.  

 

Materialet samlades in genom ett besök på ARN: s huvudkontor och intervju med informationsansvarige 

Torsten Palm. Han bidrog med offentliga handlingar som visar antalet anmälningar från konsumenter. 

Han överlämnade även information om anmälningar och ärenden som gått vidare, lagts ner och antal 

avgjorda i sak. Likaså information om totala och delvis bifall. Fördelen var att materialet var 

överskådligt och redan sammanställt av ARN, vilket enkelt kunde läsas av och redovisas. Nackdelen var 

att det sammanställda materialet endast visade det statistiska antalet anmälningar och inte mot vilka 

banker anmälningarna var riktade, heller ingen förklaring på vilka grunder konsumenterna anmälde. 

Sådan information ansågs dock vara nödvändig, varefter informationsansvarige redovisade materialet. 

Det visade anmälningar mot vilken bank under åren 2009-2010, vilka utgör högsta antalet anmälningar. 

Det kunde vidare åskådliggöras vilka banker som mottagit flest anmälningar. Material som visade 

antalet ärenden som tagits upp i domstol utgör underlaget på vilka grunder rådgivare brustit i sin 

rådgivning samt vilka åberopande som gjorts. Det innehöll också vilka parter som var i tvist och vilka 

belopp konsumenter yrkat på. Slutligen kunde man även utläsa om motparten motsatt konsumentens 

yrkande och ARN: s egna bedömningar. 

 

Palm påpekade att inom varje bank finns en klagomålsansvarig. Till denna ska konsumenter till en 

början vända sig till och förklara vart i rådgivningen det har brustit. Klagomålsansvarige kan redan på 

denna nivå fatta beslut om banken ska välja att ersätta konsumenten och avsluta ärendet. I de fall banker 

inte vill avsluta ärendet ska konsumenten föra ärendet vidare till ARN. Anmärkningsvärt är att, i de fall 
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som förs vidare till ARN, är banker relativt säkra på att vinna ärendet. Därför väljer banker många 

gånger att inte avsluta ärendet i ett tidigt stadium. 

 

Utöver sekundärkällor från ARN har vi även studerat och bekantats med Lagen om finansiell 

rådgivning. Detta har gjorts i syfte att få kunskap i ämnet, utforma en intervjumall samt möjligheten att 

föra diskussioner med respondenterna. Dessutom har sökningar på olika databaser gjorts för att bland 

annat belysa tidigare forskning, vilka infallsvinklar som studerats samt att se vilka luckor som finns att 

vidareforska. 

2.4 Primärdata 

De primära data utgörs av sju intervjuer med privatrådgivare på de fyra storbankerna och en intervju 

med en respondent från ARN. Vi eftersträvade två intervjuer på vardera bank för att få tillgång till 

djupare och bredare material men visade sig senare att möjligheten begränsades till sju istället för åtta 

intervjuer. Swedbank var den bank som bara en intervju genomfördes 

 

Två respondenter svarade via mejl. Orsaken var ombyggnation och brist på tid. De andra fem 

intervjuades antingen på respondenternas arbetsplats eller på ett lokalt fik beroende på vad som tycktes 

vara bekvämligast för respondenterna.  

 

Syftet med intervjuerna var att få så djup och bred information som möjligt. Intervjuerna har varit 

givande och gett huvudsaklig information som annars hade varit svårt att på annat sätt införskaffa. Vi är 

väl medvetna om att objektiviteten i dessa intervjuer är väsentligt för uppsatsen. Fördelen med att 

majoriteten av respondenterna är bekanta, gör att vi kan anta att de haft ett objektivt förhållningssätt. 

Utifrån intervjuerna kan man ta del av hur respondenterna tar ställning till Lagen om finansiell 

rådgivning samt viktiga faktorer såsom; interna mål och belöningssystem, och hur de anses kunna 

påverka deras rådgivarroll. 

2.5 Deduktion 

En forskare som arbetar deduktivt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.
25

 Uppsatsen kommer att bestå av deduktiv karaktär. Den 

induktiva karaktären kan vara besvärligare att tillämpa på denna typ av undersökning. Det är samtidigt 

svårt att påvisa en ny teori i och med tidsbegränsningen. Av den anledningen utgår vi således från 
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befintliga teorier när vi ska analysera och utforma studien. Metoden anses vara lämplig då teorier 

relaterade till rådgivning och belöningssystem redan existerar.  

2.6 Urval                                                                         

Anledningen till valet av Sveriges fyra storbanker: SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea, är att 

de har över 70 procent av de svenska hushållens pengar i form av sparande, fonder och bankkonton.
26

 

Bankkontoren inom Stockholmsregionen är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. Banker speglar många 

gånger urvalet för denna bransch. Valet av respondenter är helt och hållet ett icke-sannolikhetsurval 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av just som namnet antyder av att 

sådana personer som för tillfället råkar finna tillgängliga för forskarna.
27

 Bekanta inom bank har bidragit 

till lättillgänglig kontakt med majoriteten av respondenterna. Dessa privatrådgivare gav ett djup i 

undersökningen, något som kan vara svårt att få vid slumpmässigt urval.  

2.7 Uppbyggnad och genomförande av intervjufrågor 

Utifrån den kvalitativa metoden som används kommer intervjuer att genomföras med respondenter från 

banken. Detta kräver att vi upprättar en intervjuguide. När man i den kvalitativa metoden utformar en 

intervju mall ska man framförallt tänka på tillförlitligheten.
28

  

 

Ämnets känsliga karaktär har gjort att intervjuerna är utformade genom att de kännetecknas av öppna 

frågorna. Innehållet, ordningsföljden och svarsmöjligheter är alltså helt fria.
29

 Intervjufrågorna är ställda 

på ett sätt där respondenterna inte ska behöva känna obehag. Hänsyn har tagits till teorierna när frågorna 

har ställts till respondenterna. Frågorna rör Lagen om finansiell rådgivning, interna mål och 

belöningssystem. 

2.8 Intervjumall  

Användning av semistrukturerade intervjuer ger större möjlighet för öppnare svar som bidrar till mer 

detaljerad information i undersökningen.
30

 Den är användbar i undersökningen eftersom öppnare 

svarsalternativ och djupare information är nödvändigt för att besvara frågeställningarna. Samtidigt finns 

möjligheter att ställa följdfrågor till respondenterna vid behov. Det är nyttigt för respondenterna att veta 

syftet med intervjun och utformningen.
31

 Med vetskap om detta har respondenterna därför informerats 
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och frågorna har skickats via mejl ett par dagar före intervjudatumet. Dels för att ge respondenterna en 

översikt över de frågor som ska ställas och dels i ett förberedandesyfte i hopp om mer djup i 

undersökningen. 

 

Frågor till informationsansvarige på ARN är också utformade på ett semistrukturellt sätt. Detta har 

gjorts för att främst utreda lagens tillämpning mot konsumenter, ta del av ARN: s åsikter om lagen och 

den rådgivning som konsumenter får.  

2.9 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga och tillfälliga faktorer.
32

 För 

att studien ska ha hög tillförlitlighet krävs det att respondenterna varit objektiva i intervjuerna. 

Majoriteten av respondenterna är som vi tidigare nämnt, bekanta med och kan därför förlita oss på att 

svaren är relativt objektiva. Självklart finns risken att respondenterna kan ha utelämnat vissa detaljer. 

 

Övriga respondenter kan till viss mån tolkas som objektiva. Det har funnits tendenser att svaren inte är 

lika öppna men sammanhanget är liknande. Ämnets känsliga karaktär gör det dock förståeligt. Ingen av 

de intervjuade respondenterna tolkade frågorna fel vilket gör att bedömningssättet blir likvärdigt. 

Intervju med Palm anses vara tillförlitlig då han ansvarar för informationsutgivningen. Han betraktas 

som kunnig och har 33-års erfarenhet inom de områden som frågorna ställdes. 

2.10 Validitet 

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop 

eller inte.
33

 Vi har försökt tydliggöra vad vi vill mäta och genom att utforma intervjufrågorna i vissa 

avsnitt, täcks hela det forskningsområde som avses att undersökas. Intervjufrågorna har utgått från 

teorierna samtidigt som stor hänsyn har tagits till Lagen om finansiell rådgivning när vi har utformat och 

angripit ämnet. På så sätt kan man på ett någorlunda sätt säkerställa relevansen i frågorna.  

 

Valet att utforma frågor kopplade till frågeställningarna och syftet, är att undvika att undersöka annat 

som inte är av betydelse för undersökningen. Det minskar samtidigt risken att avvika från syftet och 

hamna i fel riktning. Genom detta kan all fokus läggas på att undersöka det vi vill undersöka vilket höjer 
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validiteten. Det kan diskuteras om respondenterna har varit objektiva och givit tillförlitliga svar. Om så 

är fallet stärks validiteten och man undersöker det man avser att undersöka.  

 

Respondenternas kunskap och öppna svar har givit väsentlig information till undersökningen. Man kan 

dock vara kritisk till de respondenter som inte var lika öppna i sina svar. Det beror inte på att 

intervjumallen innehåller svårbegripliga frågor utan helt enkelt att ämnet är av sådan känslig karaktär att 

respondenterna inte varit lika uttömmande i sina svar. Hänsyn har även tagits att respondenterna inte 

alltid varit opartiska, vilket bidrar till ett mer kritiskt bedömningssätt.  

2.11 Källkritik 

Information har samlats in genom intervjuer, sekundärdata i form av statistik över anmälningar, 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Vad som diskuterats i både reliabilitet och validitet är att 

respondenternas objektivitet kan ifrågasättas. Bekantskapen med flera respondenter talar dock för 

tillförlitligheten i intervjusvaren. Statistiken som mottagits från ARN är av tillförlitlig karaktär då den är 

sammanställd utifrån antalet ärenden som inkommit till nämnden. Informationen är offentlig handling 

som säkerställer att det har sammanställts och redovisats på ett tillförlitligt sätt.  Vissa vetenskapliga 

artiklar är något föråldrade och inte lika dagsaktuella, men dessa utgör grunden för tidigare forskning 

och är på så sätt relevant.  Litteraturen som består av böcker kan anses vara tillförlitliga då de är 

sammanställda i ett vetenskapligt syfte samt att de är relativt aktuella. 
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3. FORSKNINGSLÄGE 

 

 

Här redogörs tidigare forskning som kan tänkas vara relevant för studien. Vidare förs en kort 

diskussion om luckor som kan vara aktuella att undersöka. Kapitlet avslutas med luckor som studien ska 

fokusera på. 

 

Svårigheten att hitta relevant och tidigare forskning, om det vi har i avsikt att skriva om, har varit stort. 

Däremot har vi funnit forskning inom ämnet vilket resulterat i att man insett att detta problemområde 

existerar. Vi har använt olika sökord där bank och rådgivare varit de mest frekventa. Det vi hittade är 

hur rådgivare och rådgivning i finansbranschen fungerar, vilka roller och vilken betydelse de har. Vi har 

även utgått från begrepp som förtroende och tillit i syfte att få en heltäckande bild över relationen 

mellan en rådgivare och en konsument. 

 

De första hittade studierna inom bank och konsumentrelationer kan härledas till år 1978. Författaren 

Synnott presenterar studier i hur man kontrollerar den tidigare internationella tillväxten och det stora 

informationsflödet mellan konsumenter och banker. För att lösa detta problem och öka mervärde för 

konsumenterna presenteras ett internationellt system. Det består av fyra dimensioner, bransch 

lokalisering, automatisering, aktivering av teknologi och tiden. Syftet är att dessa ska samverka och öka 

informationsflödet och stärka konsumentrelationen.
34

  

 

Rådgivare är ofta mer informerade än sina konsumenter och har därför stort ansvar att informera om 

aktuell och relevant fakta. Baron behandlar efterfrågan på rådgivning för investeringar och andra 

situationer där rådgivning behövs. Man menar att fokus inte bara ligger på rådgivning, men också hur 

tjänster och olika funktioner eventuellt ska distribueras. Man förklarar att konsumenten är väldigt 

beroende av det informationsflöde som rådgivaren besitter och att rådgivaren många gånger är bättre 

informerad om sin bransch än marknadsutgivaren, vilket rådgivaren i flera fall utnyttjar till sin fördel.
35

  

 

Golec spinner vidare och skildrar relationen mellan rådgivaren och konsumenten. I detta fall är 

konsumenten en investerare som sätter sin tillit en rådgivare att informera om investeringar i syfte att 
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öka avkastningen i portföljen. Man använder sig av principal agent modellen för att tydligt visa hur 

rådgivaren erhåller en ersättning för informationen han överlämnar till investeraren.
36

  

 

Samtidigt kan man diskutera betydelsen av att förmedla rätt information till konsumenter. Kock tar 

bland annat upp ämnet informations givning av bankens tjänster och produkter. I studien sägs det att en 

klar bild ofta inte finns och överensstämmelse mellan den bild som tjänste företag kommunicerar och 

den verklighet som konsumenten sedan upplever. Detta innebär att konsumentens förväntningar oftast 

kommer att vara större eller att man förväntar sig mer än vad som egentligen erhålls. Resultatet av detta 

kan innebära att konsumenten blir missnöjd med relationen till sin rådgivare. Det kan leda till att 

konsumenten avslutar relationen och samarbetet där långsiktighet inte kan uppnås.
37

 

 

Ett exempel som nämns är att banker under 80-talets högkonjunktur, försökte överbjuda varandra med 

fördelaktiga lån. Följden av detta blev att bankkonsumenterna hade svårt att förstå vilka villkor som 

gäller. Senare insåg man att verkligheten var en annan när amorteringar och räntebetalningar skulle 

betalas.  På samma sätt väcktes förväntningar genom information på aktier och olika typer av 

placeringar. Det ledde det till att många placerare förlorade hela eller delar av sitt kapital. 

 

Problemet uppstår inte bara i att man förmedlar missvisande information, utan det finns även ett 

problem i att nå ut till konsumenterna med information om tjänster man erbjuder.   

 

Ersättning kan fungera som ett verktyg men också som motivationsfaktor för att öka prestationen och 

effektiviteten. Bushman beskriver hur VD på olika finansiella institut, däribland banker, utifrån 

individuella prestationer motiveras av bonusbelöningar i form; av lön, aktier och andra finansiella 

instrument. Tillvägagångssätten för uträkning av den aktuella bonusen beräknas på olika sätt beroende 

på vilken sorts bonus det är. Man skiljer på bonus utifrån olika kriterier; provisionsbaserad lön, lön på 

lång sikt och lön som baserar sig på försäljning av marginalprodukter. Med agency teorin som 

utgångspunkt drar författaren slutsatsen att finansiella institutioner och andra branscher strategiskt 

använder sig av ersättning. Detta gör man för att effektivt kunna motivera ledningen till önskade 

resultat. I tider där högre konkurrens råder är det viktigt att ha den bästa arbetskraften för att nå optimala 

resultat.
38
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För konsumenter är det viktigt med vetskapen att rådgivaren man anförtror sin ekonomi, har certifikat 

och tillåtelse att förmedla bankens tjänster och produkter. Puri undersöker skillnaden i pris samt 

erbjudandet av tjänster mellan två organisationer, banker och investeringsbolag. Det studeras i vilken av 

dessa två, investerare ska investera i sina tjänster. Det visade sig att investerare var villiga att betala 

högre priser för tjänster som garanteras och erbjöds av banker snarare än investmentbolag. Av 

konsumenter kan detta uppfattas som att banker och andra bolag som har certifikat att utfärda vissa 

produkter, är mer trovärdiga i sina tjänster. Detta bidrar till att konsumenter hellre investerar i sådana 

produkter än i andra företag som inte har certifikat. Det är en tydlig signal till varför bankerna ska vara 

trovärdiga i sitt utbud av tjänster samt rådgivningsförmedling.
39

 

 

Konsumentens förtroende är något en rådgivare försöker bygga en affärsrelation runt och är stor 

betydelse för ett framtida samarbete. En affär blir sällan av utan tillit och förtroende till den andra 

parten. Thomas beskriver vad en rådgivare behöver göra för sina konsumenter. ”En konsument ska inte 

få bankens produkter nerkörda i halsen”. Thomas skriver och förklarar att försäljning inte är det enda 

som rådgivning ska handla om. Han för starka argument för att förtroendeutveckling som tar sin tid 

lönar sig när konsumenten investerar i bankens tjänster och i olika volymer av diverse produkter. Vidare 

klargörs att genom objektiva råd kommer konsumentens förtroende att vinnas. Stegvis kommer 

konsuments tvekande också att övervinnas. Med information-gathering modellen som utgångspunkt 

erbjuds konsumenten ett större utbud av produkter och relevant information för eventuella framtida 

investeringar.
40

   

 

Ett land styrs av lagar och normer medan bankväsendet har olika regler för att skydda konsumenterna. 

Santomero beskriver ett system som omfattar och förklarar hur regleringen inom bankväsendet hjälper 

en konsument. Slutsatsen är ganska snäv, Santomero påstår tre saker: ja att regleringen hjälper i vissa 

avseenden, nej i andra situationer, och tredje påståendet är att den möjligen kan bidra till att hjälpa 

konsumenterna. 

 

I det avseende som Santomero svarar ja, anser han att regeringen måste vara uppmärksam på riskerna i 

banksystemet för att upprätthålla systemets stabilitet. I andra situationer har han ett tydligt nej och det är 

när regler som inte beaktar de egennyttiga reaktionerna av marknadsmedlemmar. Vidare förklaras att 

både banker och konsumenter inte kommer gynnas och uppnå regelföljande mål. 
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I vissa situationer anser Santomero att regler kan hjälpa konsumenter om förordningarna ökar 

konkurrensen eller informationsflödet. Här ska fokusering på att förbättra både finansiell information 

och informationsförmedlingen till konsumenterna ligga, vilket kan bidra till ökad produktivitet.
41

 

 

Wei-Lin Liu skildrar hur investerings rådgivare motiveras och kompenseras av sina konsumenter. Man 

karaktäriserar de förhållanden en rådgivare i finansiella institut har att hantera och två förhållningssätt 

finns för en rådgivare att utföra sitt arbete. Första sättet åsyftar på den moraliska aspekten där rådgivaren 

eventuellt väljer att inte lägga större vikt på att överlämna väsentlig information till sin konsument. Det 

andra förhållningssättet innebär ett selektionsproblem. Rådgivaren kan eventuellt välja att förvränga 

eller ge missvisande information för att påverka ett investeringsbeslut för egen ekonomisk vinning, på 

sina konsumenters bekostnad. Forskningen utgår mestadels från en modell som kallas Moral Hazzard 

problemet. Det uppkommer när en part är isolerad från risk, beter sig annorlunda än vad den skulle bete 

sig om den var utsatt för risk.
42

 

 

Om man övergår till organisationer, oavsett storlek, är förtroende och tillit ett instrument som inte får 

underskattas och som i många fall gynnar framtida affärsrelationer. Tidigare forskning inom förtroende 

och tillit i organisationer och företag kan förväntas vara bredare. Man har dock på senare tid börjat 

forska i ämnet. Det finns fortfarande svårigheter att kunna generalisera begreppen, i syfte att öka 

förståelsen och förstå vilken innebörd dessa på organisationer och företag.  

 

McEvily har studerat begreppen förtroende och tillit som en organisationsprincip och vilken betydelse 

dessa har för organisationen. Tidigare har man på ett misstänksamt sätt uppfattat förtroende och tillit 

som en omodern grundtanke, som ger ett ostabilt underlag för organisationer vid ekonomiska 

transaktioner. Vidare förs olika argument varför organisationer inte ska förlita sig på förtroende och 

tillit. Detta är något som utvecklas genom kommunikation, konflikthantering vid förhandlingar och 

tillfredställelse efter diverse prestationer. Förtroende och tillit kan ha en motsatt effekt. De kan 

medverka till att en ekonomisk aktör inte är tillräckligt vaksam vid exempelvis kontraktsskrivningar 

samtidigt som man utsätts sig för sårbarhet vid eventuella svek.
43
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McEvily avslutar med att konstatera att förtroende och tillit är en grundförutsättning för organisationer 

och företag ska kunna fortleva. Det förbättrar affärsrelationer, effektiviserar arbetet och som konsekvens 

av detta kan det också sänka transaktionskostnader och underlätta beslutsförfattandet.  

 

Av förtroende och tillit skapas lojalitet. Konsumenters lojalitet är viktigt för banker eftersom eventuella 

”avhopp” eller byte till annan bank kan påverka vinst och marknadsandelar. Bank bygger därför 

medvetet upp en relation till konsumenten för denne senare ska känna speciellt band till sin bank.  

Författaren Saparito har identifierat två faktorer som är viktiga för bankens relationer till konsumenter. 

Den första är att bygga en kundbas där viktiga ingredienser är hjälpsamhet, informationsdelning och 

flexibilitet. Den andra faktorn är förtroende och tillit som banken genom rådgivare bygger stark relation 

till konsument. Saparito menar att bankens konsumenter känner sig betydelsefulla är ett välplanerat drag 

från banker. 

 

Vidare menar Saparito att banker på ett strategiskt och metodiskt sätt kvarhåller och hindrar sina 

konsumenter att söka andra alternativ. Detta har man kunnat göra genom förtroende och ökad lojalitet 

gentemot konsument. Slutsatsen är, att bibehålla relationsförtroende och tillit från konsumentens sida, är 

ett starkare argument än bankens ekonomiska egennytta och utbyte. Saparito menar att det kan låta 

motsägelsefullt men att den ekonomiska aspekten successivt gynnas när alla bitar faller på plats.
44

    

 

För att på ett någorlunda sätt undvika situationer där rådgivaren och konsumenten kommer i dispyt 

måste dessa ha en trovärdig kommunikation sinsemellan. Bolton diskuterar relationen mellan rådgivare 

och konsumenter och syftet är att öka förståelsen mellan dessa. I vissa avseenden har en rådgivare mer 

information än vad som är nödvändigt för konsumenten i förhållande till behovet av tjänstens karaktär. 

Bolton undersöker en marknad för finansiell service och granskar två olika banksystem. Den ena banken 

har flera olika produktalternativ, medan andra banken endast har en finansiell produkt. De slutsatser 

författaren kommer fram till är, att konkurrens främjar tillhandhållande av information när anseende 

kostnader är närvarande. Slutligen ansåg de att finansiella intermediärer sig ha incitament att skilja 

försäljning från råd eftersom det kan differentiera deras produkter och ge högre marginaler.
45

 

 

Oavsett hur säkra banker och andra finansiella institut är i fråga om konsumenternas lojalitet, är 

konsumenten alltid angelägen om att få fördelaktiga villkor. Fördelaktigare villkor i en annan bank 

används som argument mot den egna banken som i sin tur måste kompromissa; sämre marginaler eller 
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låta konsumenten lämna banken? Wozniak undersöker effekterna av en ökad konkurrens i kommersiella 

banker. Istället för att utreda konkurrensvillkoren i konsumentförhållanden gentemot andra banker, 

undersöker han vilken effekt konkurrensen har på ersättningsstrukturen i banker. Däri ligger fokus att se 

hur det har påverkat de anställda i banken. Samtidigt ser man vilken effekt av ökad konkurrens på en 

produktmarknad har för betydelse för ersättningen i banker. Några av slutsatserna var att chefernas löner 

sjönk och de utan någon chefsposition behöll sina löner. Detta bidrog till avvikelse i löner som ledde till 

ett skift i non-wage förmåner som de anställda fick.
46

 

 

Avslutningsvis är det också viktigt att fastställa rådgivarens framtid. Så sent som förra året planeras en 

ny lag i Amerika i fråga om rådgivarens ställning. Black belyser bank rådgivarens roll. Kriserna som 

drabbat världsekonomin har lett till att konsumenter söker nya vägar och lösningar att få råd av 

certifierade rådgivare. Vad lagen kan komma att innebära är att skapa en ”förtroendestandard” som ska 

gälla för alla rådgivare. Detta omfattar bland annat ärlighet i fråga om avgifter och policy standarder. 

Konsekvenserna av detta är att lagen tvingar bankerna att utbilda rådgivare på ett annorlunda sätt än 

tidigare. Rådgivare ska ha möjligheten att tjäna på sin rådgivning. Samtidigt som ett provisionsbaserat 

system ska upprättas, ska man sätta konsumentens intressen i fokus. Ambitionen är också att erbjuda 

lägre prisalternativ för de dyrare fonderna och möjligheten att erhålla samma ersättning. Detta ställer 

krav på att rådgivarna är insatta i vilka produkter som erbjuds och agera som rådgivare istället för att 

fatta beslut som gynnar en själv.  

 

Sammanfattningsvis är syftet med lagen att förtroendet till den egna rådgivaren ökar, höja kvalitén och 

standarden på de produkter som erbjuds på marknaden och avlägsna den skeptiska aspekten 

konsumenter har till rådgivare.
47

  

 

3.1 Sammanfattning av forskningsläge och alternativa luckor  

Den tidigare forskning vi utgått från täcker väsentliga och relevanta delar i vår undersökning. Vilken roll 

en rådgivare ska ha, hur ersättning och kompensering exempelvis kan påverka tillvägagångssättet att 

överlämna väsentlig information till konsumenten. Hur viktigt det är att en konsument har tillit till sin 

rådgivare och vilka effekter konkurrens har på bank- och övriga marknader. Informationen vi tagit del 

av kommer att prägla uppsatsen.  
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Ingen ifrågasätter bankernas och rådgivarnas roll utifrån de artiklar vi tagit del av. Vad ligger i deras 

intressen? Att ge sina lojala konsumenter rådgivning eller att försöka sälja på dem tjänster och produkter 

som de nödvändigtvis inte behöver? Det är heller ingen av tidigare forskning som använder ordet 

försäljning när man försöker beskriva rådgivarens sysslor. För bankerna gynnas ju av att erbjuda sina 

konsumenter produkter, vilka man tar en avgift för. Det kan alltså tyckas märkligt att det skulle ligga i 

bankens intresse att bara ge råd till konsumenter utan ha ett vinstintresse.  

 

I USA planeras en ny lag i fråga om rådgivarens ställning. Denna lag har ännu inte trätt i kraft och man 

har därför inte tidigare kunnat undersöka hur en sådan lag kan påverka en rådgivare. Det utgör en lucka, 

hur rådgivare utgår från en lag när produkter och tjänster erbjuds till konsumenterna. Annan aktuell 

lucka att undersöka är det faktum att rådgivaren ska vara objektiv, som tänker utifrån ett vinstperspektiv.  

 

Forskningsluckorna som avslutningsvis ska bearbetas i uppsatsen är att studera hur lagen tillsammans 

med interna mål och belöningssystem kan påverka en rådgivare. Att försöka utreda skillnaden mellan 

situationer där rådgivning och försäljning råder.   
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4. Lag [2003:862] om finansiell rådgivning 

 

 

Detta kapitel går man igenom Lagen om finansiell rådgivning mer utförligt och beskriver de 

bestämmelser som är relevanta för undersökningen: hur lagen ska tillämpas, när rådgivning råder, 

skadestånd och tillsyn. 

  

 

4.1 Tillämpning och gällande av lagen 

I 1 § sägs det att lagen gäller, när en näringsidkare ger finansiell rådgivning till en konsument som 

omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller livsförsäkringar med 

sparmoment. 

4.2 När gäller rådgivning? 

För att Lagen om finansiell rådgivning ska gälla måste det vara rådgivning av individuell karaktär. Det 

innebär att rådgivningen ska ha inneburit någon form av personliga rekommendationer. Marknadsföring 

och allmän informationen räknas inte som rådgivning och omfattas inte av lagen. Även om man som 

privatperson ger uppdrag om en placering eller köp samt bank eller något annat värdepappersbolag som 

genomför detta, räknas inte detta som rådgivning utan försäljning. 

 

Samtidigt beskrivs det att det ska kunna skiljas på placeringsrådgivning och marknadsföring eller 

försäljning. Däremot kan det vara svårt att skilja på detta, lagen säger att man ska kunna identifiera detta 

genom att se vad man har för titel, eller vad näringsidkaren har kallat sig. Har man uppgett att man är 

personlig rådgivare, personlig bankman osv. ska man anta att det är rådgivning som är individuellt 

anpassade för konsumenten. Det måste även finnas en form av uppdragsförhållande mellan rådgivaren 

och konsumenten. Däremot behöver inte detta uppdrag blivit avtalat eller att det finns något påskrivet 

utan man ska göra en bedömning utifrån hur situationen varit. 

 

Den som betraktas som konsument beskrivs i 2§ av denna lag och säger att en konsument avses vara en 

fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna verksamheten. 

Genom denna bestämmelse kan man se vilka som kan kopplas till Lagen om finansiell rådgivning och 

vilka som kan stödja sig på lagens bestämmelser om man anser sig ha blivit negativt vägledd av en 
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rådgivare. Vidare i lagens bestämmelser kan man se att det inte får framgå något om bestämmelserna i 

denna lag som kan ha en nackdel för konsumenten. 

 

Näringsidkaren som ger rådgivning ska ha tillräcklig med kompetens i sin verksamhet så att han är 

sakkunnig inom området och förmedlar relevant information som är anpassad för konsumenten. 

Dessutom ska man dokumentera vad som rådgivaren har framfört i rådgivningstillfället samt lämna ut 

det till konsumenten. Med detta får konsumenten fullständig koll på vad som har framförts, vilka 

alternativ och vad som sagt. Dokumentet möjliggör för konsumenten att kunna gå tillbaka och bedöma 

rimligheten i rådgivarens rekommendationer.  

 

Utöver detta måste rådgivaren iaktta god redovisningssed och ta till vara konsumentens intressen. Med 

det menas att rådgivaren ska anpassa rådgivning efter konsumentens önskemål och behov och inte 

rekommendera andra lösningar än de som anses lämpliga. Förutom detta har rådgivaren en 

avrådningsplikt, då rådgivaren ska avråda konsumenten från placeringar som inte kan anses vara 

lämpliga för den enskilda konsumenten. 

4.3 Skadestånd  

Om rådgivaren i sin finansiella rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar konsumenten ren 

förmögenhetsskada, genom felgivning av information och dylikt som är av intresse för konsumenten, 

ska ersätta skadan. Däremot måste konsumenten underrätta rådgivaren detta inom skälig tid efter att 

konsumenten märkt eller borde märka att skadan har uppkommit. Konsekvenserna om konsumenten inte 

underrättar rådgivaren inom skälig tid, förlorar konsumenten rätten att begära skadestånd. Detsamma 

gäller om konsumenten inte väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället.  

4.4 Tillsyn 

Konsumentverket utövar tillsyn över lagen men inte verksamhet som står under finansinspektionens 

tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater. Konsumentverket har rätt att göra inspektion på 

exempelvis rådgivare och ta del av samtliga handlingar som behövs för tillsynen. Rådgivaren i sin tur 

ska lämna de upplysningar som begärs för tillsynen. Om rådgivaren mot all förmodan skulle vägra att 

lämna väsentliga uppgifter får konsumentverket göra gällande att rådgivaren fullgör sin skyldighet. Om 

rådgivaren utför finansiell rådgivning i strid mot de krav som ställs i lagen, får konsumentverket 

förelägga rådgivare att upphöra med finansiell rådgivning. Verket har även möjlighet om nödvändigt 

endast meddela en varning. Rådgivaren har rätt att överklaga konsumentverkets beslut hos allmän 

förvaltningsdomstol.  
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

I kapitlet pressenteras relevanta teorier för undersökningen såsom belöningssystem, principal-

agentteorin, förtroende och tillit samt Customer Relationship Management. Efter varje avsnitt motiveras 

valet av vald teori. 

  

 

5.1 Belöningssystem 

Belöning kan vara utformad på olika sätt. När man talar om belöning behöver det inte betyda att det är 

en belöning man får för sina prestationer i form av pengar utan det kan finnas andra sätt att få belöning. 

Att införa ett belöningssystem är strategiskt. Rätt belöningssystem har stor betydelse för hur företaget 

styrs mot sina mål, samtidigt påverkar det den långsiktiga relationen mellan företaget och de anställda.
48

  

 

I stora drag används förmåner och belöningar som strategiska styrmedel för att locka till sig medarbetare 

men även behålla de gamla genom att motivera och kompensera deras prestationer genom belöning. 

Men den måste allmänt accepteras för att fylla sin funktion. Ser man det från både arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas perspektiv så ligger det i deras intresse att utforma belöningar och bli belönad. För detta 

kan resultera i en effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.
49

  

 

Mycket handlar också om hur den egna livssituationen ser ut och om den kan vara avgörande för vilka 

förmåner en arbetsgivare ger och bli attraktiv för den enskilda individen. Det handlar inte bara om att ge 

belöningar till sin anställda utan måste utforma incitament på rätt sätt. Incitamenten kan vara av två slag, 

positiva eller negativa. Den positiva har att göra med att få en belöning medan den negativa ska försöka 

undgå en bestraffning. Som tidigare nämnts behöver belöningar inte vara i form av pengar utan det kan 

vara av olika slag, exempelvis materiella och icke materiella, omedelbara och långsiktiga. I de fall 

belöningen erhålls i form av mer pengar, kan den ta verkan i uppmuntran från chefer, resor, utbildningar 

och konferenser.
50
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Smitt beskriver att motivation är en avgörande faktor för de flesta enskilda individerna på en arbetsplats. 

Det handlar mycket om att kunna få vara med och påverka på en arbetsplats. Smitt frågar sig själv om 

effektivitet kan uppnås vid brist av motivation. Som svar på sin egen fråga menar Smitt att individen 

troligen inte uppnår effektivitet och menar istället att den motiverade är mer engagerad och satsar mer 

helhjärtat på sitt arbete. Det är här belöningssystem kommer in eftersom dessa leder till ett sätt som gör 

att motivationen ökar och därmed kan skapa förutsättningar för effektivitet.
51

 

 

Många belöningar kan slå fel och användas på fel sätt. Enligt författaren ska belöningarna användas 

helhjärtat och med inlevelse i hur mottagaren reagerar på belöningssystemets konkreta utformning.
52

  

 

Författaren nämner några viktiga punkter för belöningssystemets syfte:
53

 

• Stimulera till ökad effektivitet 

• Stimulera till förbättrad kvalitet 

• Ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 

• Stimulera personalrörlighet internt och externt 

• Stimulera kompetensutveckling 

• Stimulera nya arbetsformer 

• Understödja flexibla lednings- och arbetsformer 

 

Smitt använder ett vanligt traditionellt målbonussystem för att åstadkomma en tydlig koppling mellan 

ett företags affärsmål/resultat och den anställdas lön. Man erhåller en bonus om man uppfyller 

resultatbaserade mål. Uppfyller man inte verksamhetens mål minskar eller uteblir bonusen.
54

  

 

Bonus kan både vara kollektiv och individuellt beräknad beroende på prestationen. Fast att bonussystem 

är inriktat på att belöna debiterad tid eller uppnådd vinst ska man tänka på att inte ta det så långt att 

kompetensutvecklingen hos de anställda motverkas. Därför kan det vara bra att bestämma inriktningen 

och målen för den anställda genom att upprätthålla ett målkontrakt med tydliga individuella mål 

relaterade till företaget långssiktiga mål. Ska man ha bonussystemet bör det vara kopplat till en 

målstyrningsprocess med tydliga och mätbara mål från koncernledning och ned; Företaget, Funktionen 

och Individen/gruppen.
55
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5.1.1 Motivering till vald teori 

Valet av denna teori är för att belöningssystem behandlar i frågeställningarna vilken är en faktor som kan påverka 

en rådgivare i sin rådgivning. Hur exempelvis ett belöningssystem ser ut i banken och hur den kan påverka en 

rådgivare. Teorin utgör viktig aspekt när den ska kopplas till empirisvaren för att se om det går att komma fram 

till något konkret 

5.2 Principal-agentteorin och informationsasymmetri  

Principal-agentteorin förklarar kontraktsförhållandet mellan principalen (konsumenten) som anlitar en 

agent (rådgivaren) för att utföra en tjänst för principalen i en miljö präglad av osäkerhet. Både 

principalen och agenten anses vara rationella och nyttomaximerare som utgår efter sina personliga 

intressen.
56

 För att på någorlunda sätt minska risken för ett sådant förhållande kan principalen begränsa 

avvikelser från hans egna intressen genom att ge agenten passande incitament och genom att ådra sig 

övervakningskostnader utformade att minska avvikande aktiviteter av agenten.
57

 Vid 

försäljningssituationer väcks intresse att se hur agenten sköter sina förpliktelser eftersom stora risken 

ligger på principen som exempelvis kan förlora sina besparingar medan agenten riskerar att förlora 

konsumenten och möjligen sitt eget rykte. Som vi nämnde i inledningen så tillträdde lagen om finansiell 

rådgivning för att förhindra att sådant inträffar och som ställer högre krav på rådgivarens ansvar.
 58

  

 

Som vi också har nämnt i forskningslägeavsnittet kan en rådgivare handla på olika sätt i sin rådgivning. 

Detta uppstår också i principal-agentteorin och nämner två problem, nämligen adverse selection och 

moral hazard. Adverse selection-problemet innebär att agenten uppsåtligen hemlighåller viktig 

information från principalen eller att felaktig information vid avtal mellan parterna skrivs ner.
59

 Moral 

hazard-problemet uppstår när agenten är isolerad från risk och gör andra prioriteringar samt att den inte 

handlar i principalens intresse än vad agenten hade gjort om den hade varit utsatt för risk.
60

  

 

Begreppet informationsasymmetri innebär att två parter har tillgång till olika mängd information och 

kunskap inom ett och samma område eller situation. Ett tydligt exempel som kan illustrera 

informationsasymmetri är när en mäklare inte redogör för övriga spekulanter vilka andra bud som lagt, 

eller att priset inte är det rätta i förhållande till marknadspriset.
61

 I ett fall mellan principalen och agenten 

är informationsasymmetri tydlig vid försäljning av tjänster och produkter som konsumenten känner en 
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viss osäkerhet för. Eftersom finansiella tjänster kan tyckas vara komplexa och osäkra kräver 

konsumenten en trygghet i att göra placeringar utan att behöva sätta sig in i den komplexitet som präglar 

den finansiella marknaden. Här uppstår alltså informationsasymmetri mellan konsument och rådgivare 

då, som tidigare nämnt, har tillgång till större informationsflöde och kompetens om den finansiella 

marknaden.
62

  

 

Det kommer således alltid att uppstå informationsasymmetri mellan konsumenten och rådgivaren. 

Eftersom den förstnämnda oftast inte är tillräckligt insatt, saknar viljan att ha tillgång till ökat 

informationsflöde eller har möjligheten att sätta sig in i och förstå hur dessa produkter och tjänster 

fungerar i praktiken.
63

 I sådana fall vill konsumenten bli övertygad om att informationen som rådgivaren 

ger är väsentlig och känna ett förtroende för rådgivare.  

5.2.1 Motivering av vald teori 

Syftet med principalteorin är att se förhållandet mellan agenten (rådgivaren) och principalen 

(konsumenten) och hur ett sådant förhållande skapas genom ett uppdrag. Samtidigt förklarar teorin att 

både rådgivaren och konsumenten är nyttomaximerare och dessa handlar därefter för att öka sina vinster 

och avkastning. Det kommer därför att uppstå en intressekonflikt mellan parterna och som eventuellt 

kan påverka rådgivarens och konsumentens relation och framtida samarbete. Dock ligger det i 

rådgivarens intresse att behålla konsumenten till banken men tvingas att balansera konsumentnyttan och 

egennyttan.    

5.3 Förtroende 

Trots flertalet undersökningar kring förtroende inom relationsmarknadsföring, har man inte kunnat 

klarlägga hur förtroende byggs upp. Orsaken till detta är det omfattande antalet variabler som spelar in 

vid konsumentrelation.
64

  

 

Förtroende för en annan part kan exempelvis beskrivas som att en part förväntar sig att den andra 

kommer att agera på ett förutsägbart sätt i en viss situation. Om det inte sker, känner sig den tillitsfulla 

parten (bankkonsumenten) mer negativt drabbad än den skulle ha gjort annars.
 65

 En annan definition på 

förtroende är att det är fråga om beredskap att lita på en partner. Men att ha förtroende för någon betyder 

inte att man hundra procent litar på någon oavsett uppgift och omständighet. Snarare handlar det om att 
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sannolikheten att andra parten inte utför handlingar som skadar eller är till sin egen nackdel. Ett resultat 

av förtroende är att man litar på någon vilket kan visas genom att man låter personen i fråga utföra vissa 

handlingar eller sätter vissa resurser under personens disposition.
66

  

 

Grönroos delar in förtroende i fyra kategorier när man diskuterar hur det kan skapas; generell, 

systembaserat, personlighetsbaserat och processbaserat förtroende. Det generella förtroendet förklaras ur 

de sociala normer som anses vara accepterade både i samhället och i den kultur man lever i. Det 

systembaserade förtroendet skapas genom lagar och förordningar, branschregler samt kontrakt som 

lagenligt är accepterade i samhället.
67

 

 

Det personlighetsbaserade förtroende behandlar hur människors benägenhet att lita på andra människor 

ska uppträda förutsägbart, en förväntan av hur vi uppfattar deras personlighet. Tycker konsumenten om 

rådgivarens personlighet och hans sätt att arbeta skapas successivt ett förtroende gentemot rådgivaren. 

Sakteligen skapas det processbaserade förtroendet utifrån erfarenheter av lyckade affärer.
68

  

 

Johansson menar att förtroende ger makt. Med den snabba utvecklingen av finansmarknaden har det 

uppstått en samling av experter på finansiella instrument som uppnått förtroende på grund av att de varit 

de enda som har (förefallit ha) kunskap om dessa instrument. Vidare menar Johansson att konsumenten i 

själva verket köper ett antal löften och måste ha förtroendet att rådgivaren kommer att uppfylla dessa 

löften.
69

  

 

Tidigare hade konsumenterna stort förtroende för banktjänstemannen, ofta tillsammans med ett upplevt 

dåligt självförtroende och en låg kunskap om finansiella tjänster.
70

 Detta stöds av att rådgivaren har 

kompetens, färdigheter, expertis för att ge konsumenten en giltig och tillförlitlig information. Vidare om 

konsumenten man känner en nöjdhet gentemot rådgivaren är chansen stor att det tenderar till tillit och 

förtroende. Det kan i sin tur leda till flera positiva följder, att konsumenten återkommer vilket eventuellt 

kan generera i ökad konsumtion av bankens tjänster och produkter som medför stigande lönsamhet. Det 

banken vill är att göra konsumenten till en helhets konsument inom banken, ha samtliga av sina 
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engagemang på en och samma bank – helhetskonsumentsperspektiv. Samtidigt kommer konsumenten 

antagligen att tipsa vänner och bekanta vilket återigen resulterar i ökad konsumtion och lönsamhet.
71

  

 

Avslutningsvis beror förtroende enligt Grönroos på tidigare erfarenheter från samspelet mellan 

rådgivare och konsument men även faktorer såsom kontrakt, regler och sociala normer samt 

personlighetsfaktorer. Oavsett skälet till att förtroende råder i en viss situation är förtroende i relationen 

konsument - rådgivaren en försäkring mot risker och oväntade beteenden. Förtroende skapar en 

medvetenhet och förutsägbarhet om framtida beteenden.
72

  

5.3.1 Motivering till vald teori 

Teorin används för att tydliggöra betydelsen för förtroende och tillit mellan två parter, rådgivare och 

konsument. Den används för att visa hur ett förhållande mellan parter skapas och bibehålls samt hur 

betydelsefullt det är utifrån ett bankperspektiv, att konsumenter har förtroende och tillit till rådgivare.  

5.4 Customer Relationship Management  

Customer Relationship Management (CRM) används för att beskriva hur hela relationer mellan ett 

företag och dess konsumenter hanteras, med olika slags kontakter, interaktiva processer och 

kommunikations former. CRM kan ses mer eller mindre som en synonym till relationsmarknadsföring.
73

  

 

Målet med CRM är att hjälpa organisationer att bättre förstå varje konsuments värde för företaget, 

samtidigt förbättra effektiviteten i kommunikationen. CRM fångar, analyserar och sprider alla relevanta 

uppgifter från konsument och interaktion utsikter till alla i organisationen. Denna distribution av 

information hjälper en organisation som bättre kan möta konsument, produkt, och behöver service
74

. 

 

CRM har blivit en ersättning för de traditionella marknadsföringsteorierna som oftast fokuserade på 

marknadsmix faktorerna. CRM fokuserar på att på att skapa, behålla och expandera sin kunskap i 

relationer med konsumenter, skapa nya relationer men även fokusera på konsument tillfredställelsen. 

Den är känd som ett av de mest framgångsrika koncepten/verktygen för att hjälpa ett företag att bygga 

relationer i en hårt konkurrensutsatt marknad.
75
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Det som är unikt med CRM är att den inte bara inriktar sig på försäljning och marknadsföring, eller 

några enstaka områden i en organisation. Den måste vara kopplad till och beröra alla företagets delar i 

en organisation för att skapa och bibehålla konsumentrelationer.
76

 

 

Ett nyckelord i CRM är hur konsumenten bemöts, behandlas och hanteras i en relation. Har man en klar 

CRM strategi kan det fungera mall för andra strategier i ett företag. Det är betydelsefullt att man har en 

klar CRM strategi eftersom man sätts i den riktning som man har för att hantera relationer. Om någon 

strategi står i vägen för konsumentrelationer kommer organisationen i en fel bana.
77

  

 

När man implementerar sin CRM – strategi, fångas och analyseras data på de konsumenter man riktar in 

sig på och kommer att kunna fokusera på sina konsumenters inköpsvanor. Från denna tillgång av 

information kommer man att kunna förstå och förutspå konsumentbeteende.
78

 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att konsumenter gör affärer med organisationer som förstår vad 

konsumenter efterfrågar. Vart man än befinner sig i sin organisation, handlar CRM om att förvalta 

relationer så att man kan få ner sina kostnader men samtidigt öka sin lönsamhet i erbjudandet av 

produkter och service.
79

  

5.4.1 Motivering av vald teori 

För rådgivare gäller det att skapa en relation för att konsumenten ska känna sig trygg och kunna förstå 

vad som erbjuds.  CRM beskriver detta för att kunna hantera och skapa mervärde för sina konsumenter, 

försöka förstå vad konsumenterna vill och behöver. Vi använder denna teori för att se hur en rådgivare 

använder sig av sin kunskap för att skapa en relation som kan effektivisera hans arbete och 

tillvägagångssätt i erbjudandet av bankens produkter och tjänster. 
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6. EMPIRI 

 

 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit av empirin att presenteras. Inledningsvis kommer 

kort information om bankerna att presenteras. Empirisvaren är uppdelade efter fråga och vilken bank 

respondenterna tillhör. Senare följer en intervju från ARN som avslutas med slumpmässiga fall under en 

viss tidsperiod. 

 

 

Flera respondenter tillhör samma bank men olika kontor. Bankrespondenternas vilja att vara anonyma 

gör att fiktiva namn kommer att användas i empiri kapitlet vilket också underlättar vid urskiljning av 

respondenternas svar.  

6.1 SEB  

SEB är en av de fyra storbankerna i Sverige, grundades 1856 och är idag en av norra Europas ledande 

finanskoncerner.
80

 SEB är en nordisk finansiell koncern med stark inriktning på företags- och 

investment banking. Banken erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privatpersoner, företag 

och institutioner och är ledande leverantör av livförsäkringstjänster.
81

 SEB är en fullsortimentsbank i 

Sverige, Estland, Lettland och Litauen och har en dominerande position i ytterligare områden, bland 

annat cash management, valutahandel, värdepappershandel, kapitalförvaltning och private banking.
82

  

6.1.1 Kompetens  

Stefan
83

 och Mikael
84

 arbetar som privatrådgivare på olika kontor i Stockholm och har 2,5 år respektive 

8 års erfarenhet av tjänsten. Stefan har ingen SwedSec licensering men en konsumenttjänst licensering, 

en mildare licensering av SwedSec. Han är även en utbildad försäkringsförmedlare och har interna 

utbildningar inom pension och säljträning. Mikael har en arbetsgivares rådgivarutbildning, SwedSec 

licensering samt diverse interna bankutbildningar.  
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6.1.2 Skyldighet, lagens påverkan och anpassning till konsumenten 

Respondenternas skyldighet är att alltid utgå från konsumentens ekonomiska situation och riskprofil. 

Man ska även informera konsumenten om väsentliga och relevanta detaljer om produkter och tjänster. 

Man ska samtidigt följa lagens krav att dokumentera det som diskuterats och eventuella avtal samt 

affärer som konsumenten ingått i.  

 

Respondenterna menar att lagen skapar struktur i arbetssättet som man utgår från, vilket också 

underlättar rådgivningen. Tidigare fanns risk att kvarlämna eller glömma vissa viktiga punkter, och 

lagen har påverkat rådgivarna i en positiv riktning vilket det skapat en större noggrannhet bland 

rådgivarna. Man har också ökat kommunikationen med konsumenterna vilket på sikt gynnar 

konsumentförhållandet.  

 

Man anpassar rådgivningen till den enskilde konsumenten genom att bilda sig en uppfattning av 

konsumentens ekonomiska situation och dess syn på risk samt i vilken riskzon konsumenten vill ligga i. 

Rådgivning/försäljning som Stefan väljer att kalla det, handlar mycket om att skapa och ta fram 

konsumentens behov genom att erbjuda tjänster och produkter som förenklar deras ekonomiska vardag. 

Konsumenter saknar oftast kunskap och det är vår uppgift att förmedla information men samtidigt 

förklara och ta bort produkter och tjänster som den enskilde konsumenten inte behöver. Det handlar inte 

bara om att sälja onödiga produkter utan istället skapa ett nöjt konsumentförhållande. 

6.1.3 Information vid rådgivning 

Respondenterna är väldigt angelägna om att förklara hur viktigt det är att dela ut all tillgänglig 

information i form av produktinformation, broschyrer och annan fakta, dels för kravet i Lagen om 

finansiell rådgivning dels för att bygga långsiktiga konsumentrelationer och för att skapa en nöjdhet hos 

konsumenten.  

6.1.4 Skadeståndsansvar och konsumentskydd 

Respondenterna är överens om att man inte kan arbeta under press om skadeståndsanspråk, däremot 

arbetar man på ett sätt som tillför något konsumenten. Arbetssättet har inte förändrats på grund av 

skadeståndsansvaret utan istället anpassat sättet att arbeta. Om man på grund av olika faktorer som 

exempelvis stress ”gör” fel eller rekommenderar något som i efterhand inte var lämplig för 

konsumenten, försöker man i den mån man kan åtgärda felet. I värsta fall ersätter vi konsumenten den 

skada som den lidit av.  
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Lagen ger ett ökat konsumentskydd men också att den skapar ett tydligt ramverk att jobba utifrån. 

Samtidigt granskas bankerna av Finansinspektionen och gör ofta stickprov på hur vi arbetar. 

Konsumentskyddet har också gjort att rådgivningen blivit mer strukturerad. Mikael menar att 

arbetssättet för sin egen del alltid varit densamma, att jobba utifrån konsumentens perspektiv oavsett det 

hade funnits konsumentskydd och skadeståndsansvar eller inte. Enligt Stefan har konsumentskyddet 

bidragit till att man rekommenderar produkter och tjänster till dem de är lämpliga. Tidigare finns det 

risk att bara sälja alla möjliga produkter och tjänster utan att ta på riktigt ta hänsyn till om konsumenten 

är i behov, detta gällde dock främst betal- och kreditkort. Skadeståndsanspråket och konsumentskyddet i 

samband med lagen har gjort att man för regelbundna uppföljningar.  

6.1.5 Belöningssystem, interna mål, rådgivning och försäljning 

Stefan menar att SEB har något som kallas för maratontävlingar som pågår under året. Bästa säljaren 

från respektive del i banken hamnar på toppen av tävlingen och de främsta som hamnar på listan belönas 

med en resa. Om kontoret gör ett bra resultat ifrån sig kan de anställda få biocheckar som en slags 

uppmuntran. Mikael säger däremot att det inte förekommer något belöningssystem på SEB och att han 

enbart utgår från konsumentens bästa.  

 

Varje avdelning i banken har sina egna mål och Stefan menar att de kan fungera som ett verktyg som 

mäter hur man presterar som sedan fungerar som ett underlag när man går in en löneförhandling. 

Maratontävlingarna fungerar också som verktyg där framtida arbetsgivare ser att man är ambitiös och 

karriärhungrig person. Så mål är något man definitivt har inom bank. Stefan tycker att bankens interna 

mål är lämpliga, så länge man gör det under ett ansvar är det inte fel att sälja. ”Hade man inte haft målen 

hade det varit mer så att banken servar och det går långsamt fram i karriären”. Jag tycker det påverkar 

mig i min rådgivning då jag vill visa framfötterna för chefer och uppnå målen. Mikael menar att målet är 

att ha nöjda konsumenter och samla alla konsumentens engagemang i SEB och som vill fortsätta vara 

konsumenter under hela livet.  

 

Stefan anser att det inte går att skilja mellan rådgivning och försäljning. Samtidigt beror det på vad det 

är för person man har framför sig. Någon som är riskvillig är ofta benägen att teckna eller använda de 

produkter och tjänster vi erbjuder och sedan finns det dem som avvaktar vilket gör att vi rådgivare 

anpassar rådgivningen och ger råd över ekonomin. ”Det är definitivt en blandning.” Mikael menar att 

försäljningen inom bank är en behovsanpassad försäljning. Rådgivare måste ge ”råd” eller ”vägledning” 

i samband med bankens försäljning, så bankens konsumenter är och förblir nöjda.  
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6.2 HANDELSBANKEN 

Handelsbanken har en historia som sträcker sig tillbaka till 1871 då Stockholms Handelsbank 

grundades. Handelsbanken har 460 kontor på den svenska marknaden. Deras mål är att ha högre 

räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna Målet ska nås genom att banken har nöjdare 

konsumenter och lägre kostnader än konkurrenterna. År 2009 utsågs banken som årets bank.
85

 

6.2.1 Kompetens  

Carl
86

 arbetar och Nicklas
87

 har arbetat som privatrådgivare i 1,5 respektive 9 år.  Respondenterna har 

samtliga bankinterna utbildningar som krävs för att arbeta som privatrådgivare. Carl har en enklare form 

av SwedSec licensering då det finns olika nivåer av licensering. Nicklas saknar SwedSec licensering 

men har certifiering för försäkringsförmedling och placeringsrådgivning samt en civilekonomiexamen.  

6.2.2 Skyldighet, lagens påverkan och anpassning till konsumenten 

Respondenternas skyldighet är att ta hänsyn till konsumenten de har framför sig. Man måste alltid utgå 

efter konsumentens riskprofil och att ständigt informera om eventuella risker vid exempelvis placeringar 

eller dylikt. Man har även som skyldighet att avråda konsumenten om denne är på helt spår samt 

förklara varför produkten i fråga inte är lämplig. En annan skyldighet, som är skrivet i lagen är att alltid 

dokumentera samtliga affärsuppgörelser samt vad som sagts och gjorts under konsumentmötena.  

 

Vad som indirekt har påverkat deras arbete är all administration och dokumentation som de är skyldiga 

att utföra efter varje kundmöte. Man har fått en bättre struktur på arbetet och olika obligatoriska frågor 

ska ställas till konsumenten, vilket man tidigare inte gjorde. Detta möjliggör rådgivarna att styra 

konsumenten i rätt riktning och fånga upp ett behov hos konsumenten. Sammanfattningsvis menar 

respondenterna att de tar hänsyn och utgår från lagen vid rådgivning men det påverkar inte dem i deras 

dagliga arbete särskilt mycket. 

 

För att anpassa rådgivningen till specifika konsumenten har banken ”Basic” frågor som man ställer till 

konsumenten vid rådgivning. Vilka risker konsumenten är beredd att ta och vilken avkastning man vill 

ha är exempel på ”Basic” frågor. Anpassningen går även ut på att erbjuda ”rätta” produkter till ”rätta” 

konsumenter. Finns det behov som konsumenten inte ser menar respondenterna att deras uppgift är att 

lyfta fram dessa och erbjuda möjligheter som överensstämmer med behovet. Samtidigt menar 

respondenterna att anpassningen sker smidigast om konsumenten har alla sina engagemang i banken. 
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Man kan då ta ställning över eventuella behov samtidigt som man får en fullständig kartläggning över de 

produkter och tjänster som konsumenten har och använder. 

6.2.3 Information vid rådgivning 

Respondenterna tydliggör att det är väldigt viktigt att dela ut information i form av broschyrer, fakta- 

och produktblad som visar pris, produkt, historisk bakgrund, utveckling, vem som förvaltar produkten, 

alltså totala kostnader måste framgå i informationen. Detta menar R1 är ett skydd för rådgivaren och 

banken själva om något oförutsägbart skulle hända har man möjlighet att gå tillbaka och förklara 

exempelvis vilka villkor som gällde.  

6.2.4 Skadeståndsansvar och konsumentskydd 

Respondenterna är överens om att man tänker till om det dyker upp produkter som inte känns helt rätt 

och därmed inte lämpliga för konsumenten. Carl menar också att det kan kosta banken väldigt mycket 

om man ger fel rådgivning. Man ska därför se över risknivån och alltid utgå från konsumenten. Nicklas 

klargör att, en rådgivare som strävar efter att få en nöjd konsument som samtidigt kommer överens med 

konsumenten om vad som gäller, behöver man inte tänka särskilt mycket på skadeståndsansvaret. Carl 

menar skadeståndsanspråket kan ha gjort att man blivit mer försiktig i sin rådgivning medan Nicklas 

uppfattar att man inte upplever en ökad försiktighetsgrad.  

 

Konsumentskyddet har gynnat både konsumenterna och banken. Konsumenterna har en större trygghet 

fastän de inte är medvetna om det. Carl nämner att deras kontor har för vana att tala om för 

konsumenten att de har som krav att meddela om en viss produkt inte är lämplig för den specifika 

konsumenten. Nicklas menar att rådgivningen blivit anpassat efter konsumentskyddet vilket gör att man 

inte missar viktiga punkter eller frågor i rådgivningen. Konsumentskyddet har bidragit till att bankerna 

har lättare att skydda sig mot anmälningar då kundmöten och rådgivningar numera är dokumenterade. 

Det nya arbetssättet och de nya systemen som är en konsekvens av konsumentskyddet gör att rådgivarna 

lätt kan gå igenom relevanta och väsentliga punkter i rådgivningen. 

6.2.5 Belöningssystem, interna mål, rådgivning och försäljning 

Handelsbanken har inga individuella bonusar, men har någon form av belöningssystem.  Carl nämner ett 

exempel där olika regioner tävlar mot varandra om vem som når bäst resultat. Belöningen kan resultera i 

en fest för hela regionen. Gör kontoret bra ifrån sig kan de anställda eventuellt få tårta eller liknande 

som ett tecken av bra utfört arbete. Handelsbanken ger alltså inte belöning i form av pengar till anställda 

på kontorsnivå. Nicklas menar att hade det funnits sådan belöning hade rådgivningen sett annorlunda ut. 



34 

 

Rådgivarna hade då sträva att sälja onödiga och dyra produkter till konsumenter. Han fortsätter och 

nämner att som belöning kan kontoret på sin höjd få till en fest. Däremot har Handelsbanken något som 

kallas för oktogonen. Det är en vinstandelsstiftelse som styrs av Handelsbankens personal. Om banken 

uppnår bra resultat får alla anställda, chefer som städare en utdelning i form av pengar. Carl är inne på 

att belöningssystem kan påverka mycket en rådgivare i sin rådgivning, vet man att det finns ett 

incitament för något kan det bli att man kan styra mer åt några produkter.  

 

Varje avdelning i banken har sina egna mål, Carl och Nicklas är överens om att rådgivare på 

Handelsbanken har som mål att öka kontorets andel helhetskonsumenter vilket resulterar i ökad 

lönsamhet för banken och kontoret. Carl förtydligar att ” vi utformar vår rådgivning så att konsumenter 

ska ta del av bankens alla erbjudanden. Vi har ett krav på oss att vi ska fråga konsumenter om de vill 

placera i något, eller att man presenterar och trycker på de produkter konsumenterna inte har. Jag 

tycker absolut att det påverkar min rådgivning”.  

 

Nicklas menar att alla kontor har som mål att lyfta resultatet, genom att dela upp det i olika delar såsom, 

lån, finansiering och placering. På så sätt påverkar det rådgivningen genom att man har en fokus på en 

viss produkt som banken anser att konsumenten ska ha.  

 

Carl menar att det inte finns någon klar gränsdragning mellan försäljning och rådgivning. Rådgivning 

kommer ju att utmynna i någon form av försäljning i slutändan. ”Vi säljer produkter som banken tjänar 

pengar på och för att nå fram dit måste vi ha någon form av rådgivning.” Bankens rådgivning är 

utformad för att sälja produkter, så dessa två begrepp hör ihop. Nicklas ifrågasätter ibland sin roll som 

rådgivare, ”… är vi försäljare eller rådgivare?”. Han fortsätter och förklarar hur en bank är uppbyggd, 

en bank är ett vinstdrivande företag och rådgivare måste därför ibland tänka i försäljningstermer.  

6.3 SWEDBANK 

Swedbank grundades 1820 då Sveriges första sparbank etablerades. Bankens vision är att vara den 

ledande finansiella institutionen på de marknader där man är verksamma. Ambitionen är att vara 

ledande på service i branschen och att göra konsumenters vardag enklare genom ett komplett erbjudande 

av enkla och konkurrenskraftigt prissatta tjänster för privat- och företagskunder. 1997 gick 

föreningsbanken och sparbanken ihop. I april 2006 beslutade att koncernen skulle anta det gemensamma 

namnet Swedbank. Banken har drygt 18 000 anställda och 377 kontor i Sverige.
88
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6.3.1 Kompetens  

Anna
89

 arbetar som privatrådgivare och har cirka två års erfarenhet från bank. Hon saknar SwedSec 

licensering men genomgått bankinterna utbildningar, bland annat produktlära och penningtvätt samt de 

utbildningar som krävs för att arbeta som privatrådgivare.   

5.3.2 Skyldighet, lagens påverkan och anpassning till konsumenten 

Den enda skyldighet som respondenten tar i beaktning i sin rådgivning är att konsumenterna ska förstå 

vad som har sagts under konsumentmötena.  

 

Lagen har påverkat respondentens arbete då hon måste dokumentera diverse viktiga punkter och allt 

som diskuterats under rådgivningen. Detta finner respondenten väldigt positivt för både konsumenten 

och rådgivaren då det skapar en struktur i arbetet. 

 

När man ska anpassa rådgivningen till konsumenten utgår man alltid efter konsumentens vilja och 

önskemål. Samtidigt som det existerar ständigt försäljningsfokus från rådgivarens sida, får det inte 

överta konsumentens behov.  

6.3.3 Information vid rådgivning 

Swedbank delar alltid ut väsentlig och relevant information till sina konsumenter enligt respondenten. 

Detta ges ut i form av i form av informationsblad som rådgivare är skyldiga att dela ut.  

6.3.4 Skadeståndsansvar och konsumentskydd 

Anna menar att skadeståndsanspråket varken har påverkat eller förändrat sitt sätt att arbeta. 

Konsumentskyddet, anser respondenten ger ett bättre skydd mot konsumenten. Råden som ges är 

anpassade efter konsumentens individuella placeringshorisont och risk. Banken skyddas också menar 

respondenten då konsumentskyddet indirekt format en rådgivningsplan där viktiga punkter ska 

efterföljas. Dessa är bland annat att man alltid ska utgå från konsumentens behov, 

placeringsalternativets innebörd och risk. Allt detta dokumenteras, vilka rådgivaren och konsumenten 

skriver under så det inte uppstår missförstånd.   

6.3.5 Belöningssystem, interna mål, rådgivning och försäljning 

Tidigare hade man möjligheten att, beroende på hur bra man uppnått kontorets mål vid årets slut, få 

erhålla en viss procent av lönen. Anna har varit med om att få sådan belöning men menar att systemet 
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inte längre förekommer på Swedbank. Belöningssystemet gjorde att man ofta arbetade proaktivt mot 

konsumenterna. 

 

Anna anser att de mål som rådgivarna har inte är lämpliga. De är alldeles för höga och ibland omöjliga 

att uppnå. Samtidigt förklarar hon att konsumentens behov är det viktigaste och inte rådgivarens mål, 

konsumenten ska ha de tjänster och produkter som den behöver och som konsumenten kommer att 

använda. De ska inte ha massvis med produkter som de betalar för men inte använder. 

 

När det kommer till att förklara förhållandet mellan rådgivning och försäljning menar Anna att 

begreppen är en kombination av varandra. Det är samtidigt begrepp som ibland har svårt att gå hand i 

hand. Respondenten har såsom åsikt att hon ger råd utifrån de förutsättningar banken har. 

6.4 NORDEA 

Nordea härstammar från fyra olika nordiska banker, Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och 

Christiania Bank. 2001 beslutade man att bedriva all verksamhet i koncernen under varumärket 

Nordea.
90

 Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar 

betydande värde för konsumenter och aktieägare. Nordea har 1400 bankkontor och ca 34 000 

anställda.
91

 

6.4.1 Kompetens 

Respondenterna arbetar som privatrådgivare och har två respektive tre års erfarenhet. Jonas
92

 har en icke 

avslutad kandidatexamen medan Bengt
93

 har en tvåårig marknadsföringsutbildning. Utöver den 

akademiska utbildningen innehar båda respondenterna en SwedSec licensiering och genomgått samtliga 

utbildningar som är nödvändiga för tjänsten som privatrådgivare, exempelvis produktutbildning och 

säljträning. Bengt har dessutom genomgått en pensionsutbildning på banken och har fördjupade 

kunskaper i försäkringar. SwedSec är inte obligatoriskt för privatrådgivare men Nordea har som policy 

att alla privatrådgivare ska ha licenseringen.  

6.4.2 Skyldighet, lagens påverkan och anpassning till konsumenten 

Jonas utgår från konsuments riskprofil och menar att varje konsument är unik i sig. Som skyldighet 

förklarar Jonas att han utgår utifrån ett kort och långsiktigt tidsperspektiv beroende på hur konsumentens 

riskprofil ser ut. Det är därför viktigt att vara noggrann i sitt sätt att förmedla informationen. Ytterligare 
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skyldigheter man måste ta hänsyn till är insamling av nödvändig information såsom inkomst, 

sparandeform, produktbehov och tidsperioden för sitt sparande. Man måste alltid vara omsorgsfull och 

ta stor hänsyn till konsumentens ekonomiska buffert. Bengt är mer angelägen att beröra skyldigheter 

som nämns i lagen såsom dokumentation men även informationsdelning samt upplysa konsumenterna 

om vilka risker som kan uppstå vid eventuella placeringar.  Jonas nämnde alltså inte skyldigheten att 

dokumentera vad som sagts under mötet, vilka produkter konsumenten binder sig till eller hur eventuella 

placeringar gått till. Dokumentation är en viktig paragraf i lagen om finansiell rådgivning. 

 

Jonas personliga uppfattning är att lagen inte påverkar honom i större utsträckning samt att han inte 

avsätter tid på att tänka på det i sin rådgivning. Bengt klargör att lagen påverkat honom i den grad att 

skyldigheten att dokumentera har ökat de administrativa arbetssysslorna avsevärt. Däremot finns flera 

avdelningar inom bank som arbetar annorlunda och har olika tillvägagångssätt på hur man ska arbeta. 

Det finns alltså risk för att de olika arbetssätten går emot varandra och kan därför påverkas på olika sätt. 

Bengt säger också att lagen har skapat en struktur vilket medfört att man som privatrådgivare har 

tydligare direktiv hur man ska arbeta vilket har påverkat det vardagliga arbetet. 

  

För att anpassa rådgivningen till den specifika konsumenten försöker respondenterna få en överskådlig 

helhetsbild för att få ett sammanfattande intryck av konsumenten. Man ger en heltäckande rådgivning 

och alltid utgå från konsumentens behov men också se över andra delar samt försöka knyta an alla 

konsumentens sparande och produkter till banken. Sedan finns faktorer såsom ålder och sparandeplan, 

detta gör att man anpassar rådgivningen därefter.  

6.4.3 Information vid rådgivning 

Respondenterna menar att enligt lag ska banken ge all information, informationsblad, broschyrer och 

produktfakta som bland annat innefattar priser och avgifter och risker. Det är också varför man 

licenseras, kunna ge all den information som konsumenten behöver och kräver.  

6.4.4 Skadeståndsansvar och konsumentskydd 

Respondenterna är mycket väl medvetna om att rådgivare har skadeståndsansvar men förklarar att det 

inte är något man tänker på. Båda utvecklar och menar att det inte är nyttigt att tänka på risken att bli 

stämd varje gång man ger råd till konsumenten. Men självklart finns en viss försiktighet i och med 

skadeståndsansvaret. ”Innan skadeståndsansvaret var det vilda västern” säger bengt och menar att 

rådgivare kunde göra lite hur de ville utan att bli skadeståndskyldiga. 
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Jonas ger en helhetsbild och förklarar att lagen tillkom för att stärka konsumentskyddet men också för 

att konsumenterna ofta saknar väsentliga kunskaper. Den hade också som syfte att öka konsumenternas 

medvetenhet. Så den ger framförallt bättre skydd mot konsumenter, Finansinspektionen gör stickprov i 

syfte att ha uppsikt över hur rådgivare arbetar. Konsumentskyddet ger alltså en ökad säkerhet för att 

skydda konsumenterna men även rådgivarna själva. Det har ändrat bankerna och rådgivarnas sätt att 

arbeta så det har påverkat båda parter, konsumenter och rådgivare. Bengt menar istället att konsumenten 

inte alls har fått någon större trygghet och menar att banken är bättre garderad mot anmälningar då man 

har ett underlag i form av dokumentation.   

6.4.5 Belöningssystem, interna mål, rådgivning och försäljning 

Nordea har inget konkret belöningssystem enligt Jonas men vid eventuell tävling har man möjligheten 

att få biobiljetter. Bengt utvecklar och säger att det kontor som vinner bankens interna tävlingar får 500-

1000 kr per anställd att få göra något med. Bengts kontor har utifrån de resultat de uppvisat fått 

möjligheten att gå på spa under en weekend. Båda respondenter vidhåller att privatrådgivare varken får 

bonusar eller att deras arbete är provisionsbaserat. Hade man haft individuella bonusar skulle risker 

uppstå där rådgivaren tänker på egennytta, vilket i slutändan skulle resultera i en oseriös rådgivning. 

Istället ska man fokusera på konsumenten och dess behov. Bengt nämner dock att det är roligt att vinna 

tävlingar, visserligen påverkar detta men inget som sporrar honom helt i sin rådgivning 

 

Respondenterna har specifika mål att följa, man kan exempelvis en månad få direktiv att sälja mycket 

aktieobligationer och andra månader öka konsumenternas sparande. Bengt menar att banken ständigt vill 

att rådgivarna ska öka volymer på lån, krediter, försäkringar och produkter månads- och årsvis. Detta 

kan efterföljas av speciella system som visar om kontoret har lyckats med de mål som tidigare var 

uppsatta. Nordea har som system där rådgivare kan bedömas efter tre betygsskalor, Ok, Good, Great. 

Bengt säger att dessa mål som banken har påverkar självklart rådgivningen då man måste uppnå resultat. 

”Det beror på hur man individuellt ser på målen, visserligen kan man sälja alla möjliga produkter men 

det är inte så jag arbetar”. Jonas tycker att det påverkar honom till viss grad, särskilt när det gäller att se 

hur mycket man presterar samt ha starka argument vid eventuella löneförhandlingar. Respondenterna 

säger att banker inte skiljer sig från andra vinstdrivande företag där man har försäljningsmål. Banker har 

också krav på försäljning som vilket företag som helst och göra vinster och dra in pengar till kontoret.  

 

Det är svårt att dra en gräns mellan rådgivning och försäljning, det är något som går hand i hand. ”Det vi 

sysslar med är rådgivning som resulterar i en försäljning” säger Jonas. Bengt menar att rådgivning är att 

hjälpa konsumenten att få optimal lösning på vad konsumenten själv behöver. ”Försäljning är 
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krängning… målet med våra kundmöten är att sälja lån, pensioner, sparande och kreditkort.” Nordea 

vill att rådgivarna ska klä konsumenterna med de produkter som banken har. ”Det är snarare ett 

försäljningsmöte än rådgivning, det är vad banken vill och det är ju vinstdrivande självklart.” Bengt 

avslutar med flera exempel där det varit tveksamt om det varit försäljning eller rådgivning på mötet.  

6.5 ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN) 

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol 

och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. 

Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.
94

 

 

Torsten Palm,
95

 tidigare jurist, har arbetat på ARN sedan 1977. Han är numera informationschef på 

ARN och har tidigare varit verksam som chef på bankavdelningen och handläggare på flertalet 

avdelningar.  

6.5.1 Omständigheter och orsaker som påverkar anmälningar  

Palm nämner att konsumenter varit missbelåtna över utfallen för placeringar är bland de orsaker som 

påverkat anmälningarna. Annan omständighet är också att man var missnöjd med den informationen 

som rådgivarna överlämnade till konsumenterna. Det saknades information om exempelvis risker och 

det fanns tendenser att rådgivarna inte alltid tog hänsyn till konsumenternas tid- och 

placeringshorisonter. Övriga men också relevanta omständigheter som måste tas till beaktning är 

lågkonjunkturer, börsen och media som indirekt kan påverka utfallen och som har en inverkan på 

anmälningar. Palm tillbakavisar antagandet att det alltid är rådgivarnas fel eller att det förekommit en 

slarvig rådgivning och hänvisar till de omständigheter som kan påverka den globala ekonomin.   

 

Lagen är också till fördel till banker och företag menar Palm. En skillnad efter lagens tillkomst var att 

banker nu dokumenterar i större utsträckning men som också är ett krav som möjliggör rådgivarna att 

kunna bekräfta att man exempelvis har informerat om risker vid tecknade av diverse placeringar. I 

samband med detta har också ARN fått ökad kunskap och bättre material som fungerar som underlag 

när tvister mellan parterna ska avgöras. Palm nämner också att konsumenten är den som har 

bevisbördan, vilket alltid inte är det lättaste att bevisa rådgivarens ”fel”.  
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6.5.2 Konsumenternas medvetenhet och agerande 

För ca för femton år var det enligt Palm, bara välsituerade personer, folk med gott om pengar, som man 

tog tag i på banker och gav råd till.  Idag är det mer folk med låga och måttliga inkomster som ger sig in 

i något de kanske inte borde ge sig in i eftersom det är en komplicerad marknad. Efter lagen har 

konsumenternas medvetande om sina rättigheter ökat. Palm anser att det till stor del är medias förtjänst. 

Tv-program såsom ”plus” och ”mina pengar” men också tidningar med ekonomi sidor som 

uppmärksammar aktuella händelser på finansmarknaden. Palm ger ett exempel med Acta 

Kapitalförvaltning som fick stor uppmärksamhet i media. Konsumenter skickade in 49 anmälningar till 

ARN och påvisade en bristfällig rådgivning. Risken finns då att övriga konsumenter blir uppmuntrade 

till att anmäla som annars inte skulle ha gjort det.  Samtidigt menar Palm att konsumenterna fått en mera 

överdriven tilltro på sina rättigheter i och med lagens tillkomst.  

Några skillnader på konsumenterna agerande vid anmälningar före och efter lagen har man på ARN inte 

märkt av. Lagen fick som sagt väldigt stor uppmärksamhet, bland annat i media, vilken Palm menar inte 

är den mest pedagogiska när det kommer att förklara komplicerade saker. Detta kan ha en indirekt 

påverkan på konsumenter som anser sig ha fått en felaktig bild samtidigt som de tror att de har bättre 

rättighet än de egentligen har. Detta kan ha orsakat en ökad missnöjdhet hos konsumenterna och en mer 

benägenhet att anmäla rådgivarna. Omständigheter som som påverkar konsumenternas utfall har en 

indirekt inverkan på konsumenternas agerande. Palm ger ett ytterligare exempel och beskriver när 

börsen var stigande från år 1999 till slutet av 2001, var konsumenternas utfall positiva och man fann då 

mindre skäl att klaga och anmäla rådgivare. Sammanfattningsvis konstaterar Palm att konsumenter i 

många fall agerar utefter utfallen på sina placeringar. 

6.5.3 Lagens påverkan på rådgivare  

Palm förklarar att lagen genererade i stora utbildningsinsatser för banker. Rådgivare var tvungna att 

utbilda sig i allt högre utsträckning än tidigare och man utformade olika certifierings och 

licensieringsregler. Lagen har utformat ett visst arbetsmönster för rådgivaren så att rådgivaren ska ställa 

relevanta frågor i rådgivningen samtidigt som det minskar risken för att misstag. Den har också skapat 

en strävan för banker och rådgivare att förmedla en seriös rådgivning och följa lagens regler. Det har 

bidragit till att kunskapsnivån höjts och rådgivarna har ändrat sitt förhållningssätt och Palm påstår att 

rådgivarna förmodligen blivit försiktigare i sin rådgivning. Kravet att dokumentera och överlämna 

dokumentationen till konsumenten har gynnat båda parter. Ingen kan i efterhand göra gällande att man 

inte längre är överens om exempelvis risker och villkor. Tidigare kunde konsumenter skapa tvivel som i 

slutändan skulle tala mot rådgivarna. Palm menar att om rådgivaren är seriös och dokumenterar på rätt 
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sätt och följer reglerna, är det svårare för konsumenten att få rätt mot rådgivaren. Det har alltså bidragit 

till rådgivare kan känna sig mer trygga än tidigare.    

6.5.4 Synpunkter från ARN 

Rådgivning ska helst vara opartisk, menar Palm. En rådgivare ska framför allt kunna ha möjligheten att 

erbjuda hela marknadens produktsortiment utan att ta hänsyn till sin partiska roll. Bankrådgivare kan 

och får inte erbjuda andra bankers produkter och tjänster vilket gör att rådgivare många gånger är 

partiska. Samtidigt måste man alltid beakta konsumentens önskemål vilket ibland gör att en 

intressekonflikt kan uppstå. Rådgivare som måste utgå från direktiv från exempelvis chefer eller behöva 

ta hänsyn till verksamhetsmål, tenderar att drivas i särskild riktning och erbjuda produkter och tjänster 

som konsumenten möjligtvis inte är i behov av. Däremot har ARN inte tillgång till nödvändiga resurser 

som kan avgöra vad rådgivaren fokuserar på, huruvida det är rådgivning eller försäljning.  

6.5.5 Statistik över anmälningar mellan 2002-2010 

Nedan redovisas antalet anmälningar mot bank rådgivare som kommit in till ARN. Resultaten har blivit 

indelade i fyra olika kategorier för att få en tydlig översikt över antalet anmälningar samt se vad 

anmälningarna har resulterat i.  

 

 

 

Vi har inkluderat åren 2002 och 2003 för att se antalet anmälningar som kommit in till ARN och utfallen 

av dessa i syfte att klargöra hur det såg ut innan lagens tillkomst. År 2004, med införandet av lagen, kan 

man heller inte utläsa större skillnader mot föregående år. Däremot ökade anmälningarna markant, 
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knappt femtio procent, ett år efter lagens tillkomst. Efterföljande år har antalet anmälningar minskat och 

låg på samma nivå fram till 2008. År 2009 ser man största ökningen i antalet anmälningar, som även 

håller i sig under 2010. Under första kvartalet har det inkommit 81 stycken anmälningar. 

 

Det anmärkningsvärda i den sammanställda statistiken är bifallen i anmälningar. De ligger på en väldigt 

låg nivå varje år. Det är endast år 2006 och 2010 där bifallen överstiger två och år 2005 fick inga 

konsumenter bifall. Det ska alltså framhävas att det är oerhört få konsumenter som får rätt mot sin 

rådgivare. En effekt av minskat sparande av olika former eller ett oönskat resultat och utfall innebär i 

många fall inte att rådgivaren eller banken blir ersättningsskyldiga. Som tidigare nämnt ska 

konsumenten kunna bevisa att rådgivaren har betett sig oaktsamt och vårdslöst eller avvikit från lagen 

för att bli skadeståndskyldig. 

6.5.6 Exempel på enskilda fall 

Vi har tagit del av olika fall från ARN:s arkiv för att belysa vilka exempel på brister som kan 

förekomma i rådgivningen.  Vi går också igenom hur banken bestridit olika yrkanden och hur nämnden 

gör sina bedömningar i ärrandena. De fall vi redovisar är anmälningar riktade mot banker och som tagits 

upp i domstol. Fallen är utspridda över nio år i syfte att se anmälningar både före och efter lagens 

tillkomst.  

 

Fall 2001-5319 

En konsument åberopar att den fått ett erbjudande under en rådgivning där rådgivaren rekommenderar 

konsumenten att handla i optioner. Konsumenten har ingen tidigare erfarenhet om placeringar i 

allmänhet och optioner i synnerhet. Rådgivaren påbörjar köpen och att ingen information om riskerna 

framgick. Banken bestred och påpekade att man hade uppfattat konsumenten som en riskbenägen person 

samt att riskerna beskrevs muntligt.  

 

Nämndens bedömde bifall och motiverade sitt avgörande genom att banken inte hade lämnat ut 

väsentlig information både skriftligt och muntligt. 

 

Fall 2002-7704 

Konsument åberopar att rådgivaren genom massivt påtryck låtit konsumenten överföra 1 400 000 kr från 

ett bankkonto med bra ränta till en riskabel placering. Banken bestrider genom yrkning att rådgivaren 

har 15 års erfarenhet som både har licensiering och stora kunskaper inom värdepappersmarknaden. 
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Nämnden bifaller ej, banken har inte agerat vårdslöst. 

 

2003-4189 

Konsument åberopar att bankens rådgivning varit felaktig, vårdslös och orsakat honom skada uppemot 

700 000 kr. Konsumenten grundar sitt resonemang på att banken brustit i sin informationsplikt gentemot 

honom i informationen om risker och handel med värdepapper. Banken bestred genom att yrka att 

konsumentens medvetenhet om placeringar i värdepapper är förenade med risk för eventuella 

värdeminskningar samt att det var konsumentens egna beslut.  

 

Nämnden bedömer att konsumenten i ärendet inte närmare har preciserat i vilket avseende banken skulle 

ha varit vårdslös eller presenterat någon utredning som visar att banken i fråga om något särskilt köp- 

eller säljråd eller i övrigt agerat vårdslöst i sin rådgivning. Hans yrkande om skadestånd kan under dessa 

omständigheter inte bifallas. 

 

2007-5600 

Konsument åberopar att konsumenten själv haft önskemål i form av ingen bindningstid, låg risk och inte 

några återköpsavgifter. När han fick brev hem blev han medveten om att han fick en hög återköpsavgift. 

Han fick inte heller läsa igenom villkoren eller ta del av avgiftsstrukturen.  Banken bestrider genom att 

konsumenten har undertecknat villkoren vilket är ett tecken på att konsumenten läst och fått ta del av 

informationen. Däremot har han inte fått tagit del av dokumentationen och banken vet inte vart denna 

dokumentation är. 

 

Nämndens bedömer bifall då konsumenten inte fått ta del av information och dokumentation, det 

existerar ingen dokumentation vilket gör att banken avvikit från lagen. 

 

2009-5366 

Konsument åberopar på avsaknad information om att det var en fondinvestering konsumenten 

investerade i. Banken bestrider och menar att investeraren var medveten om risker i fonder och 

värdepapper. Rådgivaren har följt bankens normala rutiner och konsumenten inte kan hänvisa till 

nedgång av fonden för vårdslös rådgivning. 

 

Nämndens bedömer att banken inte har agerat vårdslöst i sin rådgivning vilket medför att konsumenten 

inte får bifall. 
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2009-7724 

konsument åberopar att man inte har blivit informerad om risker in en fondplacering. Dessutom kan det 

inte vara rimligt att en rådgivare ska rekommendera en fondplacering med hög risk till en 79-åring. 

Banken bestrider genom att yrka att man har givit all nödvändig information om placeringen. 

 

Nämnden bedömer att rådgivaren inte har agerat vårdslöst och att banken inte har avvikit från lagen.  
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7. ANALYS 

 

 

I detta kapitel kommer empirimaterialet analyseras utifrån de teorier som används i undersökningen 

Kapitlet indelas i fem olika delar; kompetens, lagens påverkan & rådgivarens skyldigheter, interna mål 

& belöningssystem, anmälningar före och efter lagens tillkomst och rådgivning eller försäljning. 

Indelningen sker i syfte att klargöra och diskutera de frågor som ställdes i inledningen. 

 

 

7.1 Rådgivarens kompetens 

Banker och andra finansiella institut som bedriver rådgivningsverksamhet omfattas av Lagen om 

finansiell rådgivning. Konsekvenser av att inte följa dessa kan resultera i stämning för vårdslös 

rådgivning. Däri ligger det i bankers och rådgivarnas intresse att rätta sig efter lagen. Den innehåller 

olika bestämmelser och krav som ställs på både banker och rådgivare. Banken ska se till att rådgivaren 

som lämnar råd har tillräckligt med kompetens och kunskap i den rådgivning som ges. Kunskaperna ska 

vara relevanta i förhållande till rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad. Utifrån 

empirisvaren kan respondenternas olika interna utbildningar utläsas. Finansinspektionen nämner att 

rådgivaren ska ha kunskaper i olika områden men ingen utförlig beskrivning finns över vad en privat 

rådgivare ska ha för licensiering. Det råder alltså tveksamheter över vilka kunskaper en rådgivare bör 

ha. Om inte lagen har självklara direktiv om vilka kunskaper och vilken kompetens rådgivaren ska ha, 

hur ska man då kunna säkerhetsställa kompetensen gentemot konsumenten?   

 

Respondenterna menade att de har samtliga interna utbildningar som krävs för att arbeta som 

privatrådgivare. Tre av dessa, varav två från Nordea, har genomgått SwedSec licensering. Det är en 

grundutbildning inom placeringsrådgivning, vilket alla privatrådgivare på banker förmedlar till 

konsumenter. Man kan då ifrågasätta SwedSecs betydelse och omfattning och om den verkligen är 

nödvändig. Övriga respondenter från resterande banker saknar SwedSec men som dock förmedlar 

placeringsrådgivning till konsumenterna. Utöver SwedSec finns även certifiering och vanlig privat 

rådgivning. Lagen kräver ingen specifik utbildning men rådgivaren ska genomgå ett lämpligt 

kunskapstest som en oberoende part ska godkänna. Förutom de med Swedsec licencieringen var det 

ingen som nämnde att de genomfört ett kunskapstest som uppfyller lagens krav.  
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För att en konsument ska kunna känna förtroende och tillit förväntar man sig att rådgivaren ska besitta 

nödvändig, relevant och väsentlig kunskap.  I teorin om förtroende och customer relationship menar 

Grönroos, att förtroende och tillit skapas genom lagar, förordningar och branschregelverk. Kompetens 

stärker konsumentens förtroende och tillit gentemot rådgivaren vilket bidrar till en viss trygghet. 

Rådgivarna hänvisar också till lagen för att hävda att man har tillräcklig med kompetens och kvalité i sin 

rådgivning. Samtidigt är det viktigt för rådgivaren att denne skapar och bibehåller en långsiktig relation 

till konsumenten eftersom den bidrar till nöjda och återkommande konsumenter. Samtliga respondenter 

var noga att påpeka att förtroende gentemot konsument är av betydelse för att bygga långsiktiga 

relationer. Detta var ett strategiskt tillvägagångssätt från bankens sida, att återkommande konsumenter 

investerar och samlar hela sitt engagemang i banken.  

 

Man kan ifrågasätta om bankens rådgivare har den kompetens som krävs och om rådgivarna i själva 

verket vet vad de pratar om. Det finns inte tydliga riktlinjer över vad som gäller för bankbranschen för 

att kunna säkerställa kvalité och kompetens inom rådgivning. Hur kan man då skapa förtroende och 

långsiktiga relationer gentemot konsumenter, när man inte har den kompetens som krävs?  

7.2 Lagens påverkan och rådgivarnas skyldighet 

Med lagens tillkomst krävdes stora utbildningsinsatser för banker och rådgivare. Det ställdes krav på 

rådgivarna att utbilda sig och genomgå tester i allt högre utsträckning än tidigare. Till följd av detta 

ökade också kunskapsnivån, menar informationsansvarige på ARN Torsten Palm. Lagen skapade 

struktur och ett specifikt arbetsmönster för hur rådgivare ska arbeta vilket också underlättade 

arbetssättet. Arbetsmönstret har bidragit till en ny nivå av noggrannhet som tidigare inte fanns bland 

rådgivarna. Arbetsmönstret uppmärksammar rådgivaren att ställa väsentliga frågor samtidigt som det 

minskar risken för rådgivaren att begå misstag.  

 

Lagen har vissa krav som rådgivare är tvungna ta hänsyn till. Ett viktigt sådant är att rådgivare ska 

dokumentera vad som sagts och de råd som givits vid rådgivningstillfället. På så sätt har rådgivarna fått 

ökade administrativa arbetssysslor som indirekt påverkat rådgivarna i sitt arbete. Utifrån empirisvaren, 

tyder ingenting på att rådgivarna överlag upplever några skillnader i deras rådgivning mot konsument. 

Rådgivare tar hänsyn till lagen och reglerna men det har inte resulterat i att själva rådgivningen mot 

konsument har förändrats samtidigt som respondenterna menar att de inte avsätter någon tid på att tänka 

på lagen. Lagen ställer heller inga krav på att rådgivningen ska förändras, utan följa de regler och 

direktiv som finns. Arbetsmönstret har förändrat arbetssättet men det är fortfarande samma rutiner och 
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man använder samma underlag som tidigare, däremot har arbetet blivit mer strukturerat och det 

administrativa arbetet har utformats på ett annat sätt. 

 

Dokumentationen är inte bara ett krav, det är också en skyldighet. Syftet med att dokumentera är bland 

annat att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder rådgivaren lämnat sina råd. Konsumenten ska få 

dokumentationen av rådgivaren efter rådgivningsmötet även om konsumenten själv inte begär det. Alla 

uppgifter ska också arkiveras hos banken som rådgivaren arbetar på.  

 

Samtliga respondenter berör vikten av att tillhandahålla konsumenten all väsentlig information samt att 

konsumenten ska vara medveten om vad den ger sig in på. Banker har faktablad, broschyrer och 

produktinformation som de måste dela ut till konsumenten. Även information om konsumenten måste 

rådgivarna ta del av och utgå ifrån. Information såsom inkomst, riskprofil, tid- och placeringshorisont 

och produktbehov ska samlas in i syfte att få en översikt över konsumentens ekonomi och underlätta för 

rådgivaren att ge lämpliga råd till den enskilde konsumenten.  

 

En undersökning gjord av Finansinspektionen visar att stora brister råder på både tillhandahållandet och 

införskaffandet av information samt dokumentation. Cirka 30 procent av rådgivarna på banker lämnade 

ingen dokumentation efter besöket. Hela 90 procent visar att rådgivare inte har dokumenterat i enlighet 

med lagens krav, bland annat saknades uppgifter om konsumenten och dennes ekonomi, heller inga 

namn på konsumenten och banken som förmedlade rådgivningen. Även brist på information om 

konsumentens riskbenägenhet och konsumentens val av placering saknades i 75 procent av fallen.
96

  

 

Finansinspektionens undersökning visar i många fall att förutsättningar för god rådgivning saknas. Man 

slarvar med obligatoriska och viktiga uppgifter i dokumentationen vilket kan innebära stora 

konsekvenser för både konsument och bank. I vad som framgår från empirin är att rådgivarna är väl 

medvetna om sina skyldigheter och lagens krav. Respondenterna har tydligt påpekat att 

dokumentationen och informationsutgivningen är det som mest påverkat en rådgivare i sitt arbete och 

förberedning inför kundmöte. Undersökningen visar, trots rådgivarnas medvetenhet om sina 

skyldigheter, att det är svårare att tillämpa i praktiken än vad det är i teorin. Det omfattande 

administrativa arbetet kan ha en viss negativ inverkan på en rådgivare. I och med detta är det svårt att 

bedöma rådgivarens ansvar att följa lagen, när de slarvar och inte följer reglerna riktigt väl. En möjlig 

faktor till att rådgivaren inte delar med sig all information kan ha sin utgångspunkt i 
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informationsasymmetri. Konsumenten är oftast inte tillräckligt insatt och många gånger saknar viljan att 

ha tillång till informationsflöde. Rådgivaren kan utnyttja detta och ge den information som konsumenten 

tror är nödvändig.  

 

Banker har ett samhällsansvar som inte går att ignorera och deras maktposition har genom tiderna 

skapats genom att konsumenter känner tillit till banken vilket också är en av deras affärsidéer. Samtidigt 

bygger bankernas överlevnad på kunskap som konsumenter i många fall saknar. Ingen konsument vill ju 

äventyra och låta sina pengar disponeras av någon de saknar förtroende för. Dessutom menar Grönroos 

att förtroende mellan parter skapas genom lagar och förordningar och branschregelverk Det är därför 

grundläggande för banker och rådgivare att inte bara vara medvetna om de regler och krav som är 

uppsatta, utan också följa dem. Detta kan gynna alla inblandade parter, inte minst från ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan diskuteras vilka konsekvenser det kan ha för banker om 

förtroendet gentemot konsument rubbas sannolikheten finns att människor väljer att själva disponera 

över sina pengar som ett alternativ till att ha de på banker.  

 

7.3 Interna mål och belöningssystem  

Interna mål och belöningssystem är vanligt förekommande i banker och företag. De fungerar som 

verktyg för att öka motivationen och arbetsprestationen. När man talar om belöning behöver det inte 

innebära att man får belöning i form av pengar. Det finns olika former av belöning såsom uppmuntran 

från chef, resor, utbildningar och materiella ting.  

 

Varje vinstdrivande företag har mål att uppnå. Anledningen för att dessa mål existerar i ett företag är 

olika beroende på vad det är för företag men exempel på sådana mål kan vara att expandera sin 

verksamhet, öka sin konkurrenskraft eller bara sin lönsamhet. Banker skiljer sig inte från andra 

vinstdrivande företag och har alltså också interna mål.  För att stimulera de anställda att uppnå bankens 

mål har man incitament i form av belöningar. Belöningar på banker är ett ämne man sällan vill yttra sig 

om och det gällde även respondenterna. Detta för att försöka framhäva sin roll som en opartisk 

rådgivare.  

 

Utifrån empirisvaren förekommer både resor och fester som belöningsverktyg i banker men också 

biocheckar och pengar till kontoret som de anställda gemensamt får göra något med. Handelsbanken har 

utöver belöning på kontorsnivå också belöning på organisations nivå i form av oktogoner.  Detta innebär 
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att Handelsbankens anställda får utdelning om de lyckas åstadkomma bättre räntabilitet än 

konkurrenterna. 

 

Det gemensamma för alla banker är deras ambition att samla konsumentens samtliga engagemang i 

banken, vilket banker väljer kalla för helhetskonsument eller förmånskonsument. Bankerna har olika sätt 

att uppnå dessa mål, vissa individanpassar sin rådgivning medan andra banker under vissa veckor och 

månader försöker öka andelen produkter och tjänster som konsumenter åtar sig att använda eller 

investera i.  

 

Med tanke på de interna mål och belöningssystem som finns på banker kan en intressekonflikt uppstå. I 

agentteorin beskrivs hur rådgivaren och konsumenten är nyttomaximerare. Parterna handlar efter att öka 

sin avkastning och lönsamhet. Rådgivaren måste dock balansera bankens nytta med konsumentens nytta. 

Balansgången bidrar till att informationsasymmetri uppstår mellan parterna som på samma sätt beskrivs 

i teorin. Vad konsumenten kanske inte vet är att rådgivaren har direktiv och olika incitament som 

påverkar sättet att ge råd. Inte bara att rådgivaren besitter mer information om produkter och tjänster 

men även bakomliggande information såsom interna mål och belöningar som inte framgår i 

rådgivningen. På sikt kan deras relation komma att präglas av misstro till varandra.  

 

Som det beskrivs i teorin kan det vara bra att ha belöningar för att motivera och strategiskt leda anställda 

att uppnå mål. I dessa avseenden är det viktigt att belöningar och interna mål inte användas på fel sätt, 

risken finns att de slår fel när man hanterar och disponerar konsumentens tillgångar. Det är viktigt att 

kunna särskilja sina egna intressen och mål för att kunna ge en så opartisk rådgivning som möjligt till 

konsumenten Rådgivaren försöker å ena sidan, utefter de direktiv denne har fått, erbjuda och sälja 

produkter och tjänster som i slutändan ökar bankens lönsamhet. Konsumenten å andra sidan försöker få 

en så hög avkastning som möjligt på sitt kapital. Rådgivaren kan dock bortse från bankens, kontorets 

och egna intressen genom att ge råd om passande incitament som nödvändigtvis inte gynnar banken. 

Detta kan också hänvisas till lagen där rådgivare måste avråda konsumenten från en viss placering om 

denna inte stämmer överens med riskprofilen.  

 

Intressekonflikten speglar hela tiden rådgivarens och konsumentens förhållande. Teorin om förtroende 

förklarar innebörden av att hantera och upprätthålla ett respektabelt och förtroendeingivande 

förhållande. Utgår man från CRM teorin ska en rådgivare utveckla en bra relation och kommunikation 

med konsumenten på alla nivåer. Detta kan komma att gynna båda parterna och resultera att båda har 

möjligheten att tillvarata sina intressen.  Det vore det optimala men det är sällan det fungerar i praktiken.  
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Man kan inte förneka interna mål och belöningars inverkan på en prestation. Det kan tyckas vara relativt 

avgörande för hur privatrådgivarna arbetar. Hade inte rådgivarna tagit del av de uppsatta målen hade 

förmodligen rådgivningen sett annorlunda ut. Möjligtvis skulle rådgivaren bli opartisk i sitt 

förhållningssätt och kommer troligtvis att fokusera på konsumentens önskemål och behov istället för att 

tänka som en säljare. Respondenterna klargör hur dessa interna mål och belöningar påverkar arbetet 

samtidigt som de själva vill utföra ett bra arbete. Positiva prestationer kan utmynna, enligt majoritet av 

respondenterna, i ökad uppmärksamhet bland chefer och besluttagare. Men mål som är uppsatta är inte 

enbart gynnsamma för bankernas lönsamhet men också för rådgivarna att kunna visa vart de ligger på 

prestationsnivån. Detta kan i framtiden fungera som underlag vid eventuella löneförhandlingar och/eller 

andra förmåner som en uppmuntran för ett bra och effektivt arbete.  

 

Bankers gemensamma mål att samla konsumenternas samtliga ekonomiska engagemang påverkar också 

rådgivarna och själva rådgivningen. Arbetsmönstret visar hur en konsument som exempelvis har ett lån 

men saknar en sparandeform, gör att rådgivarna försöker erbjuda olika alternativ för konsumenten att 

börja spara Detta är bara ett av många olika sätt för rådgivare att binda dem som helhets- eller 

förmånskunder. Rådgivaren påverkas av målen medan rådgivningen påverkas efter kunden. Därför är 

varje kund unik i sig och rådgivningen kommer att se helt annorlunda ut oavsett om kunderna har 

samma förutsättningar. 

 

Målen påverkar således både rådgivningen och rådgivaren och dessa mål får och bör inte användas i fel 

syfte, då banker och rådgivare ska ha en ständig fokus på konsumenten. Konsekvenserna av att inte 

koncentrera sig på konsumentens önskemål och behov och istället enbart främja sina egna intressen kan 

en svårhanterlig konflikt uppstå. Återgår man till teorin om förtroende kan sådant beteende resultera i att 

banken förlorar konsumenter. Frågan man bör ställa sig är om interna mål som driver anställda i en 

särskild riktning i form av belöning, motivation och att strategiskt uppnå positiva resultat, missgynnar 

förhållandet till konsument där brist på förtroende och tillit är en konsekvens.  

7.4 Anmälningar före och efter lagens tillkomst 

Tidigare upplevde konsumenter det svårt att få rätt mot sin rådgivare när de betraktat att denne agerat 

vårdslöst. Med kravet att dokumentera efter lagens tillkomst har det blivit betydligt svårare att få rätt 

mot rådgivaren. Förklaringen till detta är att rådgivarna nu har underlag över vad de själva har sagt och 

vilka förslag som erbjudits. Konsumenten kan därför inte bringa fram tvivel kring rådgivningen som de 
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tidigare hade möjlighet att göra. Såvida rådgivaren inte agerat oaktsamt och vårdslöst som statistik och 

empirisvar visar, är det väldigt svårt att vinna i en tvist.  

 

När lagen trädde i kraft fick den mycket uppmärksamhet och det medverkade till att människor fick en 

ökad medvetenhet om bland annat sina rättigheter i frågor som rör deras ekonomi vid möte med 

rådgivare. Detta bidrog till att ARN fick in anmälningar från konsumenter i högre grad än tidigare.   

Torsten Palm, informationsansvarig ARN, förtydligade hur lagen inte var den enda bidragande orsak till 

de ökande anmälningarna. Antalet anmälningar går hand i hand med börsen och utfallen av 

konsumenters placeringar. Media har minst lika stor inverkan, de har makt att vinkla och vrida på 

information eller aktuella skandaler som bidrar till en ökad benägenhet att anmäla.  

 

Man skulle kunna tro att det inte alltid behöver innebära att det är rådgivarens fel eller att det funnits 

brister i själva rådgivningen. Men faktum är att finansinspektionens undersökning påvisar stora brister i 

rådgivningen och man kan därför inte bortse från detta trots att andra faktorer har en påverkan på antalet 

anmälningar. Finanskrisen som tog sin början i slutet av 2008 påverkade följaktligen utfallen och ARN 

mottog rekord många anmälningar året efter. Samtidigt måste konsumenter oavsett ålder eller bakgrund 

och kunskapsnivå förstå och veta att placeringar och handel med finansiella värdepapper alltid är 

förenliga med risk. Om utfallen inte blev som man förväntade eller tänkt sig är dokumentationen till stor 

hjälp, under förutsättning att man dokumenterat på ett korrekt sätt. Är man inte beredd att ta risker är 

man kanske inte lämpad att spekulera i sådana branscher.  

 

Förtroendet för banker sjönk under krisen samtidigt som bankerna gjorde stora kreditförluster i 

Baltikum. Relationen till banken kan ha försämrats eftersom man inte längre hade samma förtroende till 

banken. Detta kan också ha ökat anmälningar på grund av det stora missnöjet. Man ska inte heller inte 

underskatta de direktiv rådgivare kan ha fått att försöka sälja mer produkter och tjänster i syfte att 

försöka balansera de stora förlusterna. Det kan då bidra till att rådgivarna koncentrerar sig på att sälja, 

vilket endast resulterar i missnöjd konsument och dålig rådgivning, istället för att tillgodose 

konsumentens behov 

Man ska också ha i åtanke att anmälningar först måste komma till banken där rådgivningsmötet har ägt 

rum. Därefter väljer banken och klagomålansvarige, om man ska göra upp och betala ut skadestånd eller 

varefter låta ARN besluta om saken. Många gånger har banker, med vetskap att de kommer förlora i 

prövning, löst direkt med konsumenten. Men i de fall banken är övertygade att de kommer att vinna 

låter banken anmälningen prövas av exempelvis ARN. Banker beräknar risken då som minimal att 

förlora och slipper därmed att hamna i en rättssituation som kan påverka bankens anseende. 
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Avslutningsvis har bank respektive rådgivare två tillvägagångssätt att utgå från. Det ena är där 

rådgivaren uteblir med sin information för att sälja produkter och tjänster för att öka lönsamheten på 

kort sikt. Det andra är att långsiktigt öka lönsamheten genom att skapa förtroende till konsumenten och 

bygga en långvarig relation. Vilket man än väljer av tillvägagångssätten får banken konsekvenser. 

7.5 Rådgivning eller försäljning? 

Huruvida rådgivarna förmedlar en rådgivning eller försäljning har länge varit ett debatterat ämne och 

man har ännu inte kommit i insikt om vad det är man egentligen sysslar med. Det råder med all säkerhet 

otydlighet och en svårighet att göra en gränsdragning mellan begreppen.  

 

Lagen beskriver inte utförligt vad rådgivning eller försäljning vilket har sina tydliga spår i 

respondenternas svar.  Det förekom förvirring när respondenterna själva skulle försöka beskriva och 

göra en gränsdragning. Nicklas till och med ifrågasatte sin roll som rådgivare ”… är vi försäljare eller 

rådgivare?”. Majoriteten var enig om att försäljning och rådgivning går hand i hand och att 

rådgivningen resulterar i en försäljning. Detta kan förklaras i att banker är vinstdrivande företag, där 

uppsatta chefer kan kräva positiva resultat vilket påverkar alla led i banken och i hög grad även 

rådgivare. De är chefer kan vara angelägna om att sälja bankens egna produkter till så många 

konsumenter som möjligt vilket kan medföra att rådgivarna resonerar i försäljningstermer.  

 

Hur ska man veta vad som är bäst av rådgivning eller försäljning? Ser man till andra vinstdrivande 

företag, tror de sig veta att konsumenten köper eller investerar i något som ska motsvara deras behov. 

Banker har som uttalat mål att skapa ett behov som konsumenten själv inte är medveten om i syfte att 

förenkla deras ekonomiska vardag. De saknar kunskap vilket möjliggör för rådgivare att sälja produkter 

som konsumenter nödvändigtvis inte behöver. Det uppstår alltså en informationsasymmetri mellan 

rådgivare och konsument där de har olika mängd information som både kan vara till sin för- och nackdel 

beroende på hur man ser på saken.  Samtidigt dyker intressekonflikten upp som försvårar vilken roll en 

rådgivare ska axla, rådgivarens eller försäljarens.  

 

Man kan självfallet motverka försäljningen om konsumenterna själva hade tillräcklig med kunskap. Då 

hade informationsasymmetri heller inte uppstått och parterna kommer förmodligen präglas av likadana 

villkor. Visserligen uppstår sällan situationer där parterna har tillgång till samma mängd information 

vilket man inte häller kan kräva av varje konsument. Dock skulle detta i många fall underlätta då man 
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själv bedömer de alternativ man får från sin rådgivare och själv kunna fatta sina beslut istället för att 

drivas i en riktning av en rådgivare 

 

Faktum kvarstår att rådgivaren enligt lagen ”bara” ska vara rådgivare och inte försäljare och därefter ta 

hänsyn till konsumenterna och deras behov. Följer man lagen strikt, är opartisk och objektiv kan man 

möjligen se till att det blir effektiv rådgivning.  Självfallet måste man ta i beaktande att även en bra 

rådgivning inte alltid resulterar i bra resultat för konsumenten. Hur skicklig man än är som rådgivare 

och ger opartiska råd är det flera faktorer som har en avgörande påverkan på konsumentens utfall.  
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8. Slutsats 

 

 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån analys, empiri och teori. Vidare 

följer egna reflektioner och självkritik. Kapitlet avslutas genom förslag på vidare forskning. 

 

 

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att se hur Lagen om finansiell rådgivning, interna mål och 

belöningssystem har för påverkan på en rådgivare i hans rådgivning gentemot konsument. Delsyftet var 

undersöka om det finns en skillnad mellan en rådgivare rådgivning och försäljning.  Vi har även i 

uppsatsen undersökt anmälningar och skaffat kunskap i vad som påverkat själva antalet. 

 

Rådgivning ska bedrivas på ett sådant sätt där man ska tillvarata konsumenternas intressen och 

önskemål i syfte att hitta den bästa möjliga ekonomiska lösning. Det som beskrivs i teorin har visat sig 

vara svårare att genomföra i praktiken.  

 

Den samlade empirin visar att Lagen om finansiell rådgivning inte har haft en avgörande påverkan på 

själva rådgivningen. Däremot har rådgivarens sätt att arbeta förändrats. Lagen ställer allt högre krav att 

man ska dokumentera vilket ökat rådgivarnas arbetsbörda. Den har bidragit till att arbetssättet blivit mer 

strukturerat. Vi kan dra slutsatsen att rådgivare inte har lagen i åtanke när de utformar sin rådgivning. 

Lagen har även skapat ett arbetsmönster som underlättar rådgivarens strukturering på arbetet. Med 

hänsyn till teorierna om förtroende och Customer Relationship Management och genom att följa lagen 

och de direktiv rådgivarna har att bl.a. dokumentera, ett sätt för företroende och långsiktiga relationer att 

skapas. 

 

Interna mål och belöningssystem inom banken uppfattas vara av känslig karaktär eftersom dessa kan 

utgöra incitament som kan påverka en rådgivare i hans rådgivning. Naturligtvis vill man inte i banken 

ge sken av detta, utan konsumenterna ska uppleva att det är deras önskemål och behov som är i fokus 

vid en rådgivning. Men faktum att i de flesta vinstdrivande företag förekommer interna mål som ska 

förverkligas och för att motivera en anställd att prestera för att uppnå uppsatta mål, fanns möjlighet att 

erhålla belöning.  
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Slutsatsen är att alla banker har uppsatta mål att förverkliga, alltifrån att öka andelen helhets- eller 

förmånskonsumenter, eller enbart öka volymen på olika produkter och tjänster. Detta påverkar 

rådgivarna genom att man måste anpassa rådgivningen efter de mål man har att följa. Utifrån 

agentteorin tar rådgivaren ingen risk vid förmedling av rådgivning och kan därmed fullt koncentrera sig 

på att erbjuda bankens alla produkter och tjänster för att nå kontorets interna mål. Samtidigt är det ett 

sätt för rådgivarna att visa vart de ligger på prestationsnivån i olika interna tävlingar.  

 

Belöningssystemet skiljer sig från bank till bank och utifrån teorin om belöningssystem kan vi dra 

slutsatsen att belöning fungerar som ett verktyg för att motivera rådgivarna. Rådgivarna får inte någon 

belöning i form av provision för antalet sålda produkter. Däremot har det visats sig att rådgivarna 

kompenseras på olika sätt beroende på vilken bank man tillhör. Dock påverkas inte rådgivarna i högre 

utsträckning utan främst av interna mål.  

 

Flera faktorer har påverkat antalet anmälningar som kommit in till ARN.  Det stora antalet ökningar har 

skett efter lagens tillkomst samt under och efter finanskrisen. Detta beror mestadels på all 

uppmärksamhet i media och ökade således konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter. 

Finanskrisen ledde till att börsen visade en nedåtgående trend vilket påverkade konsumenternas utfall 

som inte stämde överens med vad de förväntade sig. Det skapade ett missnöje som i sin tur har påverkat 

anmälningarna.  

 

Det stora problemet har visat sig vara gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning. Den slutsats 

man kan dra är att det finns svårigheter att göra en gränsdragning mellan begreppen. Från empiri svaren 

kan vi konstatera att rådgivning och försäljning går hand i hand och att en rådgivning kommer att 

resultera i en försäljning av något slag. Utifrån agentteorin och viljan att nyttomaximera kommer 

rådgivaren att resonera i försäljningstermer. 

8.1Egna reflektioner 

Lagen om finansiell rådgivning trädde i kraft den 1 juli 2004. Den hade bland annat som syfte att stärka 

konsumentens ställning och tydliggöra rådgivarens roll och ansvar. Den ska också ge möjlighet till 

prövning och rättsliga konsekvenser vid överträdelser.  

 

Fokus ligger på privatrådgivare i uppsatsen. Deras uppgifter och kunskaper kan skilja sig åt beroende på 

hur stort konsumentens kapital är och vilka lämpliga råd som ska ge till konsumenten att placera och 

förvalta. Vi menar dock att rådgivare ändå bör ha samma kunskaper oavsett kapitalets storlek. Det kan 
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tyckas konstigt att respondenterna som arbetar med privat rådgivning har olika kunskapsområden och 

utbildningar. Som tidigare nämnt är det oklart för vad som egentligen gäller för en privatrådgivare med 

tanke på det finns olika utbildningar, licensiering, certifiering och kunskapstester. Vem är den rätte 

privatrådgivaren att anförtro sitt kapital? Det har vi tyvärr inget svar på.  

 

För att överhuvudtaget göra det möjligt att enbart axla en rådgivares roll måste man vara objektiv och 

opartisk i sitt förhållningssätt. Man måste därutöver koncentrera sig på konsumentens behov och inte 

skapa nya och erbjuda hela produktutbudet. Man kan resonera att om en konsument inte är nöjd eller 

bekväm med en produkt eller tjänst, ligger det i dennes intresse att tala om det och förbättra sin tillvaro. 

Det är alltså inte rådgivarens uppgift att skapa nya behov. Man ska dock ta hänsyn till vad det är för 

person som ger råd. Karriärhungriga personer är mer angelägna om att visa resultat för sin arbetsgivare 

medan personer som är nöjda med sin arbetssituation kommer inte vara lika intresserade att uppnå 

positiva resultat.  

 

Visserligen är banken ett vinstdrivande företag och ska därför inte klandras utifrån dess 

lönsamhetsperspektiv. Däremot uppstår ett problem för konsumenter, rådgivaren drivs av olika 

incitament i sin rådgivning. Med tanke på att banker disponerar stora delar av konsumenternas tillgångar 

förväntar man sig opartiska råd och att deras intresse och behov sätts i första hand. Så fungerar det inte i 

praktiken. På lång sikt kan detta förstöra relationen mellan konsument och bank. Om banker inte handlar 

på ett förtroendeingivande sätt framöver, kommer riskscenarier att uppstå. Frågan banken bör ställa sig 

vilket också försummar konsumenternas intressen, är om det är lämpligt att ha incitament som interna 

mål och belöningar inom banken. 

 

Huruvida en rådgivare bedriver en rådgivning eller försäljning kan tyckas vara svårt få grepp om. Vi 

menar istället att banker med sin auktoritet, makt och samhällsansvar utnyttjar sin position att bedriva en 

försäljningsverksamhet som aktieägare i slutändan tar del av. Aktieägare är inte intresserade av att få en 

klapp på axeln av en konsument som är nöjd med en produkt eller tjänst. De är enbart intresserade av 

lönsamhet, avkastning på sitt investerade kapital och att nyttomaximera. Det ligger heller inte i deras 

intresse att anställda i allmänhet och rådgivare i synnerhet försöker sälja andra bankers produkter som 

ibland kan vara det bättre alternativet för konsumenten. De är snarare angelägna om att sälja sina egna 

produkter till så många konsumenter som möjligt. 
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8.2 Självkritik 

Under genomförandet av uppsatsen har förslag på vad som kunde göras bättre uppkommit. Varför dessa 

förslag inte har genomförts beror främst på tidsbegränsningen. Istället att enbart intervjua och utgå från 

ARN kunde vi också intervjua konsument och finansbyrå. Vi hade då haft möjlighet att ta del av hur 

konsumenter upplever rådgivningen och sett utifrån deras perspektiv. Man skulle även se hur 

utvecklingen på antalet sålda produkter sett ut för, under och efter lagens tillkomst.  

 

Om fler respondenter skulle delta från varje bank kanske skulle generaliserbarheten öka. Nu har enstaka 

privatrådgivare förklarat hur de upplever att deras rådgivning har påverkats utifrån de faktorer vi har 

studerat. Samtidigt kunde vi ställa mer precisa frågor och få utförligare svar.  

8.3 Förslag på vidare forskning   

Under uppsatsen gång har författarna har tagit stor lärdom om hur privatrådgivare arbetar och vad som 

driver dem i deras rådgivning. Med anledning av svårigheten att dra en gränsdragning mellan rådgivning 

och försäljning finns det behov att förtydliga förhållandet mellan dessa två för att rådgivaren få det 

bekräftat över vad den gör och att det konsumenterna ska få en rättvis och korrekt rådgivning. 

Visserligen kan detta vara ett svårtstuderat ämne att fördjupa sig i som vi känner skulle vara en 

intressant forskningsstudie.  

 

Istället för att studera banker kan man studera andra finansiella institut. Dessa har fått stor 

uppmärksamhet bl.a. i media och fått stort antal anmälningar mot sig. Intressant skulle vara att se hur 

rådgivningen är utformad och se om de har ett belöningssystem som är provisionsbaserat och det då 

påverkar rådgivningen. 
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10. BILAGOR 

10.1 Intervjumall bank 

 

 Hur länge har du arbetat som privat rådgivare/personlig bankman? 

 Vilken utbildning/licensiering har du fått genomgå i din roll som rådgivare?  

– Obligatorisk?  

 Hur påverkas Din rådgivning av Lagen om finansiell rådgivning? 

 Vilka skyldigheter måste Du ta hänsyn till i Lagen om finansiell rådgivning  

 Vad gör Du för att anpassa rådgivningen till den enskilde individen/konsumenten? 

– Utgår Du alltid efter konsumentens behov och önskemål? 

– Finns det andra faktorer som kan påverka Dig i rådgivning mot konsumenten? 

 I vilka situationer avråder Du konsumenten från en placering?  

 Om det finns två produkter som är likvärdiga men skiljer sig i pris, vilken rekommenderar du att 

konsumenten ska investera i? 

 Upplever Ni att antalet sålda produkter/tjänster har ökat resp. minskat efter lagens tillkomst?  

 Tillhandahåller ni konsumenten med all väsentlig information vid rådgivning eller finns det 

faktorer som gör att Ni avstår från att dela avgörande information? 

 Hur påverkar det faktum att det finns ett skadeståndsansvar för ditt arbetssätt? 

– Har det möjligtvis lett till att du förändrat din rådgivning till konsumenten? 

 Ger lagen konsumenten en större trygghet, bättre skydd mot fel ”råd” eller ger lagen banken ett 

bättre skydd mot anmälningar? Vad tycker du? 

 Ett syfte med lagen var att stärka konsumentskyddet. Vad har lagen bidragit till, enligt Dig? 

– Ökad medvetenhet hos konsumenterna? 

– Annat arbetssätt för banker och rådgivare?  

– Annat? 

 Anser Du att rådgivningen har förändrats efter lagens tillkomst?  

– Om ja, på vilket sätt?  

 På vilket sätt skulle ditt arbete ha skilt sig om det inte funnits en lagstiftning att ta hänsyn till? 

 Vad och hur motiveras du när du ska erbjuda bankens tjänster och produkter?  

Har ni ett konstruerat belönings och bonussystem i er rådgivning? Förklara! 

– Efter en rådgivning blir du belönad för dina prestationer? 

– Hur ser belöningen ut? 
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– Hur mycket kan ett sådant system påverka dig i din rådgivning mot konsument? 

– På vilka sätt kan det utforma din rådgivning? 

 Om nej, hur tror du bonus och belöningssystem hade påverkat dig och din rådgivning? 

 Hur kan Din chef påverka dig i Din rådgivning? Motivera! 

 Har ni interna och specifika försäljningsmål?  

– Om ja, är detta lämpligt?  

– Hur mycket kan ett sådant mål påverka dig i din rådgivning? 

 Finns det andra riktlinjer eller faktorer förutom lagen som spelar in i din rådgivning mot 

konsumenten? 

– Vilka? 

– Vilket sätt? 

 Banker är vinstdrivande och nyttomaximerande företag. Anser Du att det finns en klar 

gränsdragning mellan försäljning och rådgivning? 

– Om ja, vad anser ni vara skillnaden mellan dessa två begrepp? 
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10.2 Intervjumall Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

 

 Vad har generellt påverkat anmälningar som kommit till ARN (-2004)? 

 Vilka omständigheter framkom mest vid anmälningar? 

– Vilka klagomål var exempelvis mest vanliga på rådgivarna? 

 Vilken är största skillnaden på konsumenternas agerande vid anmälningar?  

 Vad har generellt påverkat anmälningar som kommit till ARN (-2004)? 

 Har konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter ökat? 

 Vilka omständigheter framkommer mest vid anmälningar? 

 Har man sett en förändring i konsumenternas agerande mot rådgivare? 

 Har lagen bidragit till en ökat trend i anmälningar mot rådgivare 

– Ja? Vad kan det bero på? 

 Anser ni att rådgivarna har påverkats mycket av lagen om finansiell rådgivning? 

 Vad har medvetenheten haft för inverkan på konsumenterna? 

 Finns det tendenser där konsumenter har lättare att få rätt mot rådgivare? 

 Har antalet anmälningar mot bank rådgivare minskat respektive ökat? 

 En rådgivare erbjuder bankens tjänster och produkter. Vilka faktorer eller omständigheter gör att 

det kan bli fel i rådgivningen mot konsument så att denne blir anmäld? 

 Hur mycket tror ni belöningssystem och/eller interna mål kan påverka en rådgivare? 

 Finns det tydliga gränsdragningar, när konsumenten anmäler rådgivaren, mellan rådgivning och 

försäljning vid tvister mellan parterna?  

 


