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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Hur banken kan förbättra sin finansiella rådgivning - 

En kvalitativ fallstudie. 
 
Uppsatsens nivå: Kandidatuppsats; Företagsekonomi, Finansiell 

styrning. 
 
Författare: Andreas Åstrand, Anton Persson,  

Kristoffer Wedebrand. 
 
Handledare:   Hans Mörner. 
 
Problemformulering: Kan banken förbättra sin finansiella rådgivning till 

privatpersoner med hjälp av portföljvalsteori? 
 
 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka de råd, med utgångspunkt 

ur portföljvalsteori, bankens finansiella rådgivare ger 
sina kunder, investerarna, samt hur de kan förbättras. 
Om vi kan identifiera och peka på 
förbättringsområden i den finansiella rådgivningen 
hoppas vi på att väcka frågan hos banken och bidra 
till en förbättrad finansiell rådgivning. Ytterligare en 
positiv effekt vi hoppas på är att förbättra 
investerarnas situation då alla parter vinner på ett 
förbättrat portföljval vid den finansiella 
rådgivningen. 

 
Metodik/Ansats/Design: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie, 

där vi har använt oss av en deduktiv ansats och 
samlat in vår data genom personliga intervjuer. 

 
Slutsatser: Den slutsats som framkommer är att rådgivningen 

potentiellt skulle kunna förbättras med hjälp av att 
rådgivarna lär sig ny kunskap inom portföljvalsteori. 

 
Originalitet/Värde/Kunskapsbidrag: Originaliteten tar form genom att vi har haft 

möjligheten att genomföra studien på en specifik 
bank. På så vis skapades möjligheten att undersöka 
ett specifikt fall mer ingående. Vi vill med uppsatsen 
bidra till att Länsförsäkringar och även andra banker 
ska få upp ögonen för hur rådgivning till 
privatpersoner skulle kunna förbättras med hjälp av 
nyvunnen kunskap inom portföljvalsteori. Vårt 
kunskapsbidrag är att finansiella rådgivare på banken 
har bristande kunskap inom portföljvalsteori. 

 
 
 



 
Framtida forskning: Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara 

att göra studien på fler banker för att lyfta fram 
skillnader. Det skulle också gå att mäta hur kunderna 
upplever rådgivningen hos banken eller bankerna. 

 
Nyckelord: Finansiell rådgivning, bank, rådgivare, fond, risk, 

Capital asset pricing model, Sharpekvot, Modigliani 
squared, mean variance. 

 
Målgrupp: Vår målgrupp är företagsekonomistudenter vilka 

läser på kandidatnivå samt banktjänstemän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Title:  How the bank may improve its financial counselling 

– A qualitative case study. 
 
Level/Degree/Grade: Bachelor Thesis; Business administration; Corporate 

finance. 
 
Authors:  Andreas Åstrand, Anton Persson, Kristoffer 

Wedebrand. 
 
Supervisor: Hans Mörner. 
 
Research question: How may the bank improve its financial counselling 

to private investors using portfolio theory? 
 
Purpose: Our purpose is to examine the advice, with basis in 

portfolio theory, the bank’s financial advisors 
provide to their clients, the investors, and how they 
can improve. If we can identify and point out areas of 
improvement in the financial counselling, we hope to 
raise the question and contribute with an improved 
financial counselling. Another positive effect we are 
hoping for is to improve the situation for the 
investors whereas all parties benefit from an 
improved portfolio selection.  

 
Methodology/Approach/Design: This study is conducted through a qualitative case 

study, where we used a deductive approach and 
collected our data through personal interviews. 

 
Conclusion: The conclusion that emerges is that the financial 

counselling could potentially be improved if 
financial advisors improve their knowledge in 
portfolio theory.  

 
Originality/Value/Contribution: The originality shapes through the opportunity to 

investigate a specific bank and because of that an 
opportunity to examine a specific case more 
thoroughly was created. Our thesis contributes with 
opening Länsförsäkringar’s and other banks’ eyes to 
how their financial counselling could be improved 
through new knowledge in portfolio theory. Another 
contribution our thesis brings to the table is that 
financial advisors at Länsförsäkringar lack in 
knowledge within the field of portfolio theory. 

 
Prospective research: Prospective research in the field could be to perform 

the study on more banks to find out differences 
between them. You could also see how private 



investors perceive financial counselling at a bank or 
at several banks.  

 
Key words: Financial counselling, bank, financial advisor, 

mutual fund, risk, Capital asset pricing model, 
Sharpe ratio, Modigliani squared, mean variance. 

 
Target group: Our target group is bachelor students in business 

administration and employees at a bank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

!""#$%&&'()*+#,-"."/0

!"#$%&'(%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!!
"#"!$%&'()*'+,-%./0!##############################################################################################################################!"!
"#1!$%&'()*023,.332&/!############################################################################################################################!1!
"#4!$%&'()*5&%*.()%2/-!##########################################################################################################################!6!
"#6!7859)!##################################################################################################################################################!6!
"#:!;<(-%.==!###########################################################################################################################################!6!
"#>!?@-%A/3/2/-+%!####################################################################################################################################!6!
"#>#"!B)&%)923,+!+@-%A/3/2/-+%!###############################################################################################################!6!
"#>#1!$%+,923,+!+@-%A/3/2/-+%!#################################################################################################################!:!
"#C!D==3+93)/3!023=&3292&/!#####################################################################################################################!:!

+"#,'-.'/)01#2'/-(#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#3!
1#"!E)9)/3,+=(2-!.9-</-3=./,9!###############################################################################################################!C!
1#1!?/3+93!################################################################################################################################################!C!
1#4!F@+(29+92@!)(()%!,@+/929+92@!./0)%3G,/2/-!###########################################################################################!H!

4"#,'-.'/)01#.'5'.'%0.62#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!!!
4#"!B202-+%)!5&%3,/2/-!############################################################################################################################!""!
4#1!79+923923,+!@+%2+'()%!#########################################################################################################################!"1!
4#1#"!F&@+%2+/3!######################################################################################################################################!"1!
4#1#1!F&%%)(+92&/!###################################################################################################################################!"4!
4#1#4!79+/0+%0+@@2,)(3)!########################################################################################################################!"4!
4#1#4#"!7=)I252,!%23,!################################################################################################################################!"6!
4#1#4#1!;+%,/+03%23,!#############################################################################################################################!"6!
4#1#6!JG%@A/9+0!+@,+39/2/-!###################################################################################################################!"6!
4#1#:!K23,=%)*2)!####################################################################################################################################!":!
4#4!L+=29+(!?33)9!$%2I2/-!;&0)(!#############################################################################################################!":!
4#6!K23,M.39)%+0)!=%)39+92&/3*<99!########################################################################################################!"C!
4#6#"!7N+%=),@&9!###################################################################################################################################!"C!
4#6#1!;&02-(2+/2!3O.+%)0!P;1Q!###############################################################################################################!"C!
4#:!;)+/!@+%2+/I)!#################################################################################################################################!"R!
4#>!S+-!P1TTCU:1RQ!&*!@A%0)=+==)%3*+%,/+0)/!#################################################################################!"H!
4#C!V8=&9)3!###########################################################################################################################################!"H!

7"#829).)01#2'/-(#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+:!
6#"!E+(!+@!*)9&0!###################################################################################################################################!1T!
6#1!E+(!+@!.95&%*/2/-!############################################################################################################################!1T!
6#1#"!W/9)/32@!.95&%*/2/-!######################################################################################################################!1"!
6#1#1!J+((39.02)!######################################################################################################################################!1"!
6#4!E+(!+@!0+9+!#######################################################################################################################################!1"!
6#4#"!7),./0A%0+9+!###############################################################################################################################!1"!
6#4#1!$%2*A%0+9+!####################################################################################################################################!11!
6#4#4!W/9)%@M.-.20)!################################################################################################################################!14!
6#4#6!D%@+(!#############################################################################################################################################!16!
6#6!?/+(83*)9&0!###################################################################################################################################!16!
6#:!F%292,!################################################################################################################################################!1:!
6#:#"!F%292,!*&9!@+(!+@!*)9&0!################################################################################################################!1:!
6#:#1!FA((,%292,!*&9!3),./0A%0+9+!#########################################################################################################!1>!
6#:#4!FA((,%292,!*&9!=%2*A%0+9+!#############################################################################################################!1>!



 
 

6#:#6!;)9&0,%292,!###################################################################################################################################!1>!
6#>!E+(2029)9!###########################################################################################################################################!1C!
6#C!K)(2+'2(29)9!#######################################################################################################################################!1C!

;"#829).)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+<!
:#"!$%)3)/9+92&/!+@!%)3=&/0)/9)%/+!#####################################################################################################!1H!
:#"#1!K<0-2@/2/-35+((!#############################################################################################################################!1H!
:#1!K23,!##################################################################################################################################################!1H!
:#4!L+=29+(!?33)9!$%2I2/-!;&0)(!#############################################################################################################!41!
:#6!7N+%=),@&9!######################################################################################################################################!41!
:#:!;&02-(2+/2!3O.+%)0!P;1Q!##################################################################################################################!44!
:#>!;)+/!@+%2+/I)!#################################################################################################################################!44!

="#>%6&?0#-@A#.'0B&/6/#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#4;!
>#"!B202-+%)!5&%3,/2/-!############################################################################################################################!4:!
>#1!K23,!##################################################################################################################################################!4H!
>#4!L+=29+(!?33)9!$%2I2/-!;&0)(!#############################################################################################################!6T!
>#6!7N+%=),@&9!######################################################################################################################################!6"!
>#:!;&02-(2+/2!3O.+%)0!P;1Q!##################################################################################################################!61!
>#>!;)+/!@+%2+/I)!#################################################################################################################################!61!

3"#C&B/06/0#-@A#5D.0&6*#/)&&#5.62/)(6#5-.01%)%*#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7=!
C#"!F&/,(.32&/!#######################################################################################################################################!6>!
C#1!B)&%)923,9!&IN!=%+,923,9!'20%+-!#######################################################################################################!6>!
C#4!JG%3(+-!92((!5%+*920+!5&%3,/2/-!#########################################################################################################!6R!

E'5'.'%0&)0/6#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7<!

Appendix 1 

Appendix 2 

Appendix 3 

Appendix 4 
 
 
 
 
  
 



1 
 

120!"&#3"."/0
et inledande kapitlet ger en kort introduktion till bakgrunden kring portföljvalsteori 
och bankers sätt att sätta ihop en fondportfölj till kunder. Ovanstående leder fram till 
en diskussion kring problemet samt ett syfte och en problemformulering. Kapitlet 

fullbordas med avgränsningar, definitioner samt disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Materiell välfärd i ett samhälle bestäms av den produktion dess ekonomi har kapacitet att 
leverera. Kapaciteten bestäms i sin tur av de reala tillgångar samhället har samt hur mycket 
landet har kapacitet att producera. Vilka som i sin tur äger dessa tillgångar bestäms genom de 
finansiella instrument vilka har tillgångarna som säkerhet. En investerare kan således bli 
delägare av en tillgång genom att investera i det värdepapper vilket har tillgången som 
säkerhet. Genom att investera i värdepappret äger investeraren rätt till en proportionell del av 
den inkomst tillgången genererar (Bodie, Kane & Marcus 2009). 
 
De säkerheter som nämns ovan kallas i dagligt tal aktier och representerar en ägarandel av de 
tillgångar aktien består av. Aktierna kan handlas via de finansiella marknaderna, vilka 
möjliggör för investeraren att investera i tillgången genom att låna sina medel till det företag 
investeraren tror kommer generera en inkomst (Bodie, Kane & Marcus 2009). Vidare innebär 
en investering en risk. Företaget vilket investeraren lånar ut pengar till kan falla i värde 
alternativt gå i konkurs och investeraren riskerar att se sina pengar falla i värde helt eller till 
viss del, då de framtida inkomstflödena är svåra att bestämma i förtid. Om en investerare tar 
en högre risk förväntar de sig en högre avkastning, direkt eller på sikt (Bodie, Kane & 
Marcus, 2009). De investerare som söker en lägre risk kan välja att investera genom att låna 
ut sina tillgångar till en stat där konkursrisken ses som absolut lägst och den ersättning 
investeraren kan förvänta sig få åter är relativt säker (ibid.).  
 
En investerare bör minska risken genom att investera i flera olika tillgångar. En investerares 
portfölj är dennes kombination av olika tillgångar och valen investeraren gör kan ses som 
portföljval (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Då portföljvalsteorin behandlar de val som tas 
kring portföljbyggandet vill vi undersöka just denna genre. Den portföljvalsteori som används 
idag, både inom näringslivet och inom forskningen, bygger fortfarande på den teori som 
lanserades på 1950- och 1960-talen. Teorin har för avsikt att visa att en investerare bör 
maximera sin förväntade avkastning och minimera sin risk. Investerare vill ha så hög framtida 
förväntad avkastning till så låg risk som möjligt (Markowitz, 1952).  
 
År 2010 visar statistik att 82 procent av den svenska befolkningen mellan 18-74 år sparar i 
fonder (Fondbolagen.se, 2010). Den totala fondförmögenheten i Sverige har under de senaste 
tio åren mer än fördubblats. Från cirka 700 miljarder svenska kronor år 2001 till dryga 1 400 
miljarder svenska kronor år 2011 enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB.se). Då 
svenskarnas fondförmögenhet växer kraftigt och är relativt stor (Fondbolagen.se, 2010), ser vi 
att det är relevant att undersöka vilka fonder svenska investerare placerar i och varför. När vi 
undersöker fonder djupare ser vi att en rapport från Fondbolagens förening (Helgesson, Hård 
af Segerstad & Pettersson, 2009) visar att den ökning i svensk fondförmögenhet som skett de 
senaste åren bara är en del av den stora ökning som skett de senaste 30 åren vilket visar att det 
inte är en kortsiktig trend.  
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Enligt Oxenstierna (2011) äger investeraren en del av fonden, en så kallad ägarandel. 
Investeraren äger alltså indirekt de värdepapper fonden består av genom sin ägarandel. Värdet 
på fonden ändras löpande beroende på utvecklingen i de värdepapper fonden består av. Vilka 
värdepapper som sedan ingår i fonden bestäms av de personer som förvaltar fonden och vilket 
mandat de har. Hur dessa mandat kan se ut skiljer sig brett mellan olika fonder och olika typer 
av fonder. Oxenstierna (2011) nämner att det finns regler kring hur många procent fonden får 
investera i ett enskilt bolag och/eller ett minimum kring antalet bolag en fond måste investera 
i. Håkansson, Lundquist och Rydin (2001) säger att alla som äger en andel i fonden ska 
behandlas lika av fondbolaget vilket tordes vara en bra policy då författarna även nämner att 
många investerare köper andelar i fonder på grund av att investeraren varken har den tid eller 
kunskap som krävs för att sätta samman en lämplig portfölj.  
 
Det finns flera olika typer av fonder och även flera olika kategorier de kan höra till enligt 
Oxenstierna (2011). De svenska fondbolagen avser bara så kallade öppna värdepappersfonder, 
således fonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägaren. Med andra ord kan 
andelsägaren direkt få ut en likvid mot sin fondandel och behöver inte söka en köpare som vid 
exempelvis handel med aktier. Till de mer vanliga fondtyperna hör aktiefonder, räntefonder, 
hedgefonder, garantifonder och blandfonder. Det finns också specialfonder och andra former 
av fonder, dock kräver dessa ett specialtillstånd av Finansinspektionen för att få handlas. 
Fondbestämmelserna kan skilja sig avsevärt från de bestämmelser som gäller för vanliga 
fonder (ibid.).   
 
Vidare vill vi undersöka hur det kommer sig att investerarna skapar de portföljer, bestående 
av fonder, de gör. Marknaden där investerare och institutionella aktörer handlar med fonder 
kallas kapitalmarknaden. Kapitalmarknadens huvuduppgift är att omfördela kapital mellan 
marknadens olika aktörer. I samband med att kapitalmarknaden har blivit mer komplex har 
banken blivit den mest självklara mellanhanden mellan fondbolagen och privatpersoner (De 
Ridder, 2005). Den finansiella sektorn i Sverige står för ungefär fyra procent av BNP 
(Swedishbankers.se, 2012). Den finansiella sektorn är en del av kapital- och kreditmarknaden. 
På kapital- och kreditmarknaden har banker del i vad som vanligtvis brukar delas in i tre 
huvuduppgifter; bankerna ska allokera kapital från de som har överskott till de som har 
underskott; bankerna skall se till att riskfördelningen sker effektivt, genom att samla de 
ekonomiska risker som varje individ genererar och därigenom minimera risken; bankerna ska 
se till att det finns enkla betalningsvägar (Falkman, 2004). De flesta banker i Sverige kan idag 
erbjuda privatpersoner ett sparande i fonder där vikt läggs på helhetsbilden i investerarens 
privatekonomi och där råd ges till investeraren vid ett finansiellt rådgivningsmöte. Det leder 
vår frågeställning vidare till att vi vill undersöka hur banken kan förbättra sina råd till 
investerare. 

1.2 Problemdiskussion 
 
I ett samhälle där sparandet stadigt ökar (Fondbolagen.se, 2012) krävs att bankerna skapar 
optimala portföljer åt investerarna vid det finansiella rådgivningsmötet. Jordan och Kaas 
(2002) berättar hur marknadsföring av fonder snedvrider investerarens upplevda risk i relation 
till den upplevda avkastningen. Statman (2001) slår fast att en finansiell rådgivare fyller ett 
flertal viktiga funktioner kring valet av investering. Vi ser därför att finansiella rådgivare är 
av stor vikt för vilka råd en investerare tillhandahåller från sin bank. Av de svenska 
hushållens finansiella förmögenhet är fondsparande den sparandeformen som har ökat kraftigt 
i förhållande till vanligt sparande på konto under de senaste 30 åren (Helgesson, Hård af 
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Segerstad & Pettersson, 2009). Oxenstierna (2011) menar att den stora fördelen med fonder är 
att investeraren kan skapa en bra riskdiversifiering.  
 
Ovanstående stärks av mean variancehypotesen, vilken beskriver att investeraren bör sprida 
sina tillgångar mellan flera olika branscher för att minimera risken i sin portfölj (Markowitz, 
1952). Då det i många fall inte blir en lika stor kostnad att köpa fondandelar som att köpa 
enskilda tillgångar är fonder i de flesta fall bättre som sparform (Oxenstierna, 2011). Därför 
anser vi att fonder kan vara ett lämpligare alternativ än enskilda tillgångar för investerare med 
en relativt knapp kunskap inom ämnet ekonomi. Jones, Lesseig och Smythe (2005) visar i sin 
undersökning att det trots den förenkling fonder innebär fortfarande kan vara ett problem för 
investerare att välja rätt tillgångsallokering. Ballestero och Pla-Santamaria (2004) visar att det 
finns en problematik kring fonder och att risknivån inte är unik i en fond medan 
risktoleransen är unik hos en investerare. Tidigare forskning inom ämnet fonder och hur de 
presterar har oftast bestått av kvantitativa studier där undersökaren med hjälp av historiska 
data mätt hur olika fonder och fondmarknader presterat. Mätningarna har skett dels fonderna 
emellan, dels mot olika jämförelseindex (Basso & Funari, 2005; Fortin & Michelson, 2005). 
 
Vi anser ovanstående tyder på att banker får en viktigare roll i sammanhanget. Det blir 
därmed viktigare att skapa en ännu bättre relation med investerarna. Vi bedömer att genom 
erbjudandet av bättre komponerade portföljer av fonder kan banken på sikt nå en bättre 
relation till investeraren. 
 
Både banken och investerare vinner på att uppnå bättre komponerade fondportföljer. De 
finansiella produkterna blir betydligt mer avancerade vilket, The Federal Reserve Board 
(2003) beskriver, resulterar i ett ökat behov av rådgivning. Hypotesen stärks av Ballestero och 
Pla-Santamaria (2004) samt Statman (2001), vilka beskriver de funktioner den finansiella 
rådgivaren har. Investerare har fördel i att spara i fonder då de sprider sina risker genom 
diversifiering (Haugen, 2001). Diversifiering gör att investerare får en bättre möjlighet till 
ökad förväntad avkastning och lägre risknivå på sitt sparande då fondsparande i sig är 
diversifierat. Relationen blir mer komplex då banker tjänar pengar på att förmedla fonder 
(Statman, 2001). Det ligger således i bankernas intresse att privatpersoner sparar sitt kapital i 
fonder. Det är upp till banker att förmedla rätt råd utifrån privatpersoners unika situation trots 
denna möjliga intressekonflikt. 
 
På grund av den ökande trenden i fondernas förvaltade kapital blir det viktigare än tidigare att 
de investerare, vilka får rådgivning av sin bank, får råd. Det verkar vara ett givet faktum när 
vi ser till undersökningar som behandlar just rådgivning och investerare (Bigel, 1998; Jordan 
& Kaas, 2002; Prather, 1998; Statman, 2001). Vi önskar därför undersöka ifall banken kan 
förbättra de finansiella råd som lämnas. Historiskt går det, med hjälp av portföljvalsteori, att 
se om en portfölj rent teoretiskt kan hålla sin förväntade avkastning med sänkt risk genom 
diversifiering. Frågan blir då om banken även i framtiden kan sprida riskerna ytterligare och 
samtidigt hålla den förväntade avkastningen genom att diversifiera med hjälp av flera fonder i 
portföljen.  
 
En viktig del hos banker är att idag kunna erbjuda investerare fonder som passar allas 
preferenser (Ballestero & Pla-Santamaria, 2004). Det här i samband med möjligheten att 
genomföra sina bankärenden över internet blivit större gör att vi anser att det är viktigt för 
banker att de kan erbjuda sina kunder rätt investeringar. Wells och Wolfers (2000) pekar på 
att det behövs ett system där bankens kunder kan föra en dialog med sin rådgivare precis som 
förr. Författarna anser att ett system vilket gör bankkontakten via internet mer levande 
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behövs. Wells och Wolfers (2000) ser att bankerna behöver utveckla det digitala mötet för att 
nå upp till samma upplevelse som en finansiell rådgivare kan ge. Undersökningen gör att vi 
ytterligare ser relevansen i att den personliga rådgivningen behöver utvecklas. En annan 
studie pekar på att tillit på ett personligt plan har effekt vid finansiell rådgivning (Johnson & 
Grayson, 2005). 
 
Hur kan banken säkerställa att deras representanter ger bästa möjliga råd till varje kund 
utifrån varje kunds unika situation? Olsen (1992) menar att om kunden uppfattar problem hos 
sin bank inverkar det på relationen. I längden menar författaren att det också kan leda till att 
fler får en sämre inställning till banken. Banker bistår idag till att privatpersoner får hjälp med 
finansiella råd. Är dessa råd alltid optimala? Vad händer om privatpersoner vill placera lite 
mer i en viss tillgång istället för i en annan? Utnyttjar banken viktiga faktorer inom 
portföljvalsteori eller rekommenderar banken fonder utifrån andra mått? 
 

1.3 Problemformulering 
 
Kan banken förbättra sin finansiella rådgivning till privatpersoner med hjälp av 
portföljvalsteori? 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka de råd, med utgångspunkt ur portföljvalsteori, bankens finansiella 
rådgivare ger sina kunder, investerarna, samt hur de kan förbättras. Om vi kan identifiera och 
peka på förbättringsområden i den finansiella rådgivningen hoppas vi på att väcka frågan hos 
banken och bidra till en förbättrad finansiell rådgivning. Ytterligare en positiv effekt vi 
hoppas på är att förbättra investerarnas situation då alla parter vinner på ett förbättrat 
portföljval vid den finansiella rådgivningen. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Vår målgrupp är företagsekonomistudenter vilka läser på kandidatnivå samt banktjänstemän. 

1.6 Avgränsningar 
 
Då vårt syfte är att, med utgångspunkt ur portföljvalsteori, undersöka om det går att 
identifiera förbättringsområden hos en banks finansiella rådgivning har vi valt att avgränsa 
studien både på ett teoretiskt och praktiskt plan. 
 

1.6.1 Teoretiska avgränsningar 
 
En avgränsning vi gjort är att vi begränsat oss till att endast undersöka fonder. Med finansiell 
rådgivning i vår problemställning menar vi således fondrådgivning. Motivet till 
avgränsningen är att vi bedömer området finansiella tjänster är för brett.  
 
Vi har även valt att avgränsa vår studie till fem olika teorier. Orsaken är att vi skulle kunna 
undersöka teorierna noggrant och få fram många nyanser från vår empiri. Teorierna vi valt 
förekommer med högst frekvens bland de artiklar vi läst. I kategorin riskjusterade mått 
förekommer teorier som liknar Sharpekvoten och används, enligt oss, snarlikt. Därav har vi 
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även bortsett från dessa mått då vi ansåg att de inte skulle medföra något till vår slutsats. 
Ovanstående anser vi ökar vår reliabilitet. Jacobsen (2002) nämner att det finns en gräns på 
hur mycket intryck en undersökare kan analysera för att analysen fortfarande ska vara 
noggrant genomarbetad. Det är därför lämpligt att avgränsa teorin för att inte få in för mycket 
material att bearbeta i analysfasen.  
 

1.6.2 Praktiska avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka Länsförsäkringar Hallands bankverksamhet då de tenderar att 
rekrytera rådgivare från andra banker, vilket vi bedömer ökar generaliserbarheten i vår studie. 
Vidare är Länsförsäkringar Halland en nischbank då den i huvudsak är inriktad mot, den av 
oss undersökta, privatmarknaden. Länsförsäkringar Bank ligger på femte plats i Sverige med 
avseende på antal bankkontor med 125 kontor. Närmast före ligger Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB) med 167 kontor (Swedishbankers.se, 2010). Vi ser att vi får en god geografisk 
spridning då dessa kontor är spridda över Sveriges alla län. Länsförsäkringarbolagen är lika 
vad gäller bankverksamhet och samtliga banker i Sverige måste följa Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden. Vi ser att ovanstående faktorer ökar generaliserbarheten i vår 
undersökning, vilket är viktigt då vi förstår att det är svårare att generalisera utifrån en 
kvalitativ fallstudie.  

1.7 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 Inledning:  
Det första kapitlet ger en introduktion till kapital- och fondmarknaden samt för en diskussion 
kring vårt problem som mynnar ut i en problemställning. 
 
Kapitel 2 Teoretisk metod: 
I kapitlet presenteras det tillvägagångssätt och den vetenskapliga ansats som ligger till grund 
för studien. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram: 
Resultatet av den litteraturstudie som har genomförts framförs och de, för vår uppsats 
relevanta, teorier presenteras. 
 
Kapitel 4 Empirisk metod: 
Här redogörs för de metodval som gjorts. Det presenteras hur vår data samlats in och en 
diskussion förs kring studiens validitet och reliabilitet.  
 
Kapitel 5 Empiri: 
Det empiriska material som samlats in genom personliga intervjuer med fem privatrådgivare 
på Länsförsäkringar Hallands bankverksamhet redovisas. 
 
Kapitel 6 Analys och resultat: 
Vår teoretiska referensram appliceras på det empiriska materialet. Analys genomförs och de 
resultat som framkommer lyfts fram och presenteras. 
 
Kapitel 7 Slutsats och förslag till framtida forskning: 
De slutsatser vi kommit fram till i vår studie presenteras. Vidare framförs studiens praktiska 
och teoretiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning. 
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etodkapitlet skildrar studiens fortskridande och vilka tillvägagångssätt vi valt att 
använda oss av. Syftet är att redogöra för vilken vetenskaplig utgångspunkt och 
vilken ansats som har tillämpats i vår studie. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Jacobsen (2002) menar att det finns två ytterligheter inom forskningens metodik, nämligen 
positivism och hermeneutik. Inom positivismen finns lagar och regler, likaså inom 
naturvetenskapen, vilka går att överföra till sociala system medan hermeneutiken säger att 
människan endast kan förstå det unika och inte överföra en erfarenhet från en specifik 
händelse till ett annat område. Vidare menar författaren att det dock är svårt att arbeta utefter 
någon av ytterligheterna och att många forskare hamnar någonstans mellan positivismen och 
hermeneutiken i sitt arbete. 
 
Positivismen, menar Jacobsen (2002), utgår från det generella och från att det finns lagar och 
regler som beskriver hur något sker eller uppstår. Forskaren använder sig av tidigare kunskap 
för att formulera en hypotes som sedan testas genom att objektivt studera ett verkligt 
fenomen. Motsatsen, hermeneutiken, ser till det unika och specifika i varje enskild händelse 
och menar att all kunskap är unik och lokal till just den kontext där den observerats. Det finns 
inga lagbundenheter som styr verkligheten utan verkligheten tolkas subjektivt av varje enskild 
människa (ibid.). Kvale (1997) menar att utifrån en händelses helhet kan forskaren finna 
förståelse för dess delar.  
 
Genom att intervjua fem rådgivare har vi uppnått en närhet till respondenterna vilket vi anser 
lett till en djupare förståelse för ämnet samt högre intern giltighet. Vi tror inte vår 
undersökning uppnått samma djupa förståelse om vi framfört vårt resultat i siffror. Jacobsen 
(2002) framför att en nackdel med det hermeneutiska synsättet är att det kan vara svårt att 
uppnå generaliserbarhet.  
 
Vi har valt att utgå från en positivistisk ansats, dock ej i dess rena form utan med inslag från 
hermeneutiken. Vi använder oss av en deduktiv ansats, anser att det finns vissa 
lagmässigheter och kausala samband samt att det individualistiska synsättet stämmer. 
Dessutom anser vi att det finns fördelar med att vara objektiv och neutral i sitt sätt att forska, i 
enlighet med den positivistiska synen. Jacobsen (2002) menar att den deduktiva ansatsen 
fungerar bäst med det positivistiska synsättet. Från hermeneutiken har vi tagit att kunskapen 
är lokal och unik samt att vi väljer att framställa våra resultat med ord istället för med siffror. 

2.2 Ansats 
 
Jacobsen (2002) går vidare och beskriver metodikens fyra problem eller oenigheter. Det första 
problemet behandlar vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp om verkligheten. 
Enligt den deduktiva ansatsen går forskaren från teori till empiri. Här antas forskarna grunda 
sina förväntningar på tidigare forskning för att sedan testa om förväntningarna håller i 
verkligheten. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att forskaren gör en logisk och 
tankemässig slutledning baserad på premisser utifrån tidigare forskning. Den svåra delen är 
att säkerställa att premisserna är giltiga. Motståndet mot den deduktiva ansatsen menar att 
forskaren enbart söker efter den information denne finner relevant, vilket kan leda till att 
viktig fakta inte upptäcks. Oppositionen menar att undersökaren bör använda sig av den 
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induktiva ansatsen där forskarna först samlar in empiri för att sedan jämföra den med teorin. 
Mönsterbilden uppstår när forskaren helt utan förväntningar samlar in information för att 
sedan utforma teorier (Jacobsen, 2002). Goetz och LeCompte (1984) har en liknande 
förklaring av den induktiva ansatsen. Författarna beskriver att undersökningen startar med 
insamling av data genom empiriska iakttagelser eller mätningar för att sedan ställa upp 
teoretiska påståenden ur de samband som upptäckts. En av den induktiva ansatsens svagheter 
är att den endast i undantagsfall bygger på samtliga observationer. Oftast genomförs 
statistiska undersökningar och den insamlade empirin jämförs med teorin för att måla upp 
statistiska samband. Vanligen upptäcks efter hand avvikelser från det uppnådda resultatet 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns en 
tredje ansats vilken lämpar sig bra till fallstudiebaserade undersökningar, nämligen den 
abduktiva ansatsen. Ett särskilt fall tolkas utifrån ett generellt mönster vilket förklarar fallet i 
fråga. Tolkningen styrks sedan av nya fall. Under undersökningens förlopp utvecklas och 
förbättras både det empiriska tillvägagångssättet och det teoretiska synsättet, vilket leder fram 
till en djupare förståelse. Utgångspunkten är empiriska fakta men ansatsen refuserar inte 
teoretiska förföreställningar.   
 
Problem nummer två i ordningen beskriver, enligt Jacobsen (2002), en ytterlighet där den 
enskilda individen är den enda vettiga enheten att analysera. Samma extrem hävdar att 
forskaren kan förstå alla kontexter utifrån att en enskild människas sätt att vara och motiv 
studeras fritt från sitt sammanhang. Ytterligheten kallas individualistisk. Den andra extremen 
anser att forskaren bör fokusera på hur individer beter sig och fungerar i olika sammanhang. 
Här läggs vikten på samspelet mellan individen och omgivningen. Holism är benämningen av 
motpolen till individualism (ibid.). 
 
Det tredje dilemmat rör närhet och distans (Jacobsen, 2002). Genom att ha avstånd till det 
forskaren studerar kan forskarens personliga värderingar och effekt på undersökningen 
elimineras eller åtminstone minimeras. Forskaren ska studera verkligheten objektivt utan att 
störa eller påverka den. Definitionen på objektivitet lyder, enligt Kvale (1997), frihet från 
undersökningsobjektet och ses ofta i kontrast med subjektivitet. Perfektion nås om en 
samstämmig och fristående undersökning når exakt samma resultat. Kritiken mot att ha 
distans mellan forskare och undersökningsobjekt har framförts genom de som menar att en 
undersökning aldrig kan bli helt fri från forskningseffekter. Kritikerna påstår att forskaren på 
ett eller annat sätt påverkar undersökningen, antingen medvetet eller omedvetet. Närheten är 
det centrala ty då kan forskaren leva sig in i den identiska situation denne undersöker och då 
förstå forskningsobjektet bättre (Jacobsen, 2002). 
 
Jacobsens (2002) fjärde och sista problem behandlar ord eller siffror. Den kvantitativa 
metodens primära utgångspunkt är att verkligheten kan mätas i siffror för att sedan bearbetas 
med matematiska och statistiska angreppssätt. Vanligt förekommande är frågeformuläret med 
givna svarsalternativ där undersökaren påverkar undersökningen och har svårt att nå 
objektivitet. En svårighet för forskaren är att denne måste ha så pass god kunskap inom ämnet 
att lämpliga svarsalternativ kan sättas upp, vilket i sin tur leder till att endast forskarens 
kunskap och förståelse av ett fenomen undersöks. Motpolen anser att vikt ska läggas vid den 
undersöktes egna ord. Subjektivitet är ett av nyckelorden och därigenom blir ett av problemen 
objektivitet. Idealet är att utan påverkan observera ett sammanhang för att säkerställa att 
verkligheten avspeglas med hög validitet.  
 
Uppsatsen bedrivs ur en deduktiv regi då vi hade liten förkunskap inom ämnet och behövde 
stöd från teorin för att kunna genomföra undersökningen. Av samma anledning valde vi bort 
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en induktiv ansats. En nackdel med den deduktiva ansatsen är att forskaren kan förbise 
relevant information för att denne enbart letar efter de teorier som tidigare hittats och forskats 
kring (Jacobsen, 2002). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att i den abduktiva ansatsen 
samlas teori och empiri in växelvis. Då vi inte behövde fylla ut vår teoretiska referensram 
med ytterligare teorier efter våra intervjuer gick även den abduktiva ansatsen bort. Vidare 
kommer vi även använda oss av ett holistiskt synsätt för att få fram hur rådgivaren beter sig i 
ett sammanhang då vi skapar givna situationer där rådgivaren ska motivera varför han eller 
hon agerar på ett visst sätt. Vi anser att närhet till respondenten är viktigt då det ger oss 
möjlighet att gå på djupet i undersökningsenhetens egen syn på problemet (Jacobsen, 2002). 
Distans skulle ge svårigheter för oss att få fram de fakta vår problemställning ämnar ta reda 
på. Vidare har vi valt att framställa våra resultat i ord då vi gör en kvalitativ studie och 
empirin samlas in i ord genom intervjuer.    

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 
Enligt Jacobsen (2002) och Backman (2008) är valet av metodansats ett av de mest vitala 
besluten i undersökningen och författarna menar att problemställningen bestämmer vilken 
metod som väljs. Har undersökningen en problemställning som kräver att forskaren samlar in 
många nyanser av ett problem är det lämpligt att bara koncentrera sig på ett fåtal enheter och 
gå in på djupet i enheternas kunskap och kännedom om problemet. En sådan problemställning 
kallas explorativ eller förklarande och följs ofta av en intensiv uppläggning med insamling av 
kvalitativa data. Merriam (1994) menar att den kvalitativa metoden börjar med att samla in 
empiriska data för att därpå ställa upp hypoteser och nya teorier för att testa mot tidigare teori.   
 
Har undersökningen en testande problemställning, vilket är frekvent förekommande vid en 
deduktiv ansats, är ofta målsättningen att finna extensionen av en händelse. Forskaren bör 
samla in data från många enheter men endast koncentrera sig på ett fåtal åsikter. 
Uppläggningen kallas då extensiv och en kvantitativ ansats är att föredra (Jacobsen, 2002).  
 
Vidare påpekar Kvale (1997) att vanligen krävs olika tolkningar av data i olika delar av 
undersökningen. Teoriinsamlingen anses mestadels kvalitativ medan de efterföljande faserna 
kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ natur och ibland en förening av de båda. 
Avslutningen där forskaren visar vad undersökningen presterat är främst av kvalitativ art. 
Fastän forskaren har kvantitativa data, insamlade i empirikapitlet, framställda i tabeller och 
diagram uppskattas ofta en verbal tolkning. Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) menar att 
det inte finns någon klar skiljelinje mellan en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I den 
ena finns det alltid inslag av den andra. Alla forskare måste placera sin undersökning 
någonstans mellan de två extremerna.  
 
Vi har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden med kvantitativa inslag, det vill säga att vi 
kommer vid intervjuerna sätta respondenten i en given situation och utnyttja den kvalitativa 
metoden för att få en djupare förståelse till varför respondenten agerar likt den gör. Jacobsen 
(2002) kallar det en blandad metod. Författaren menar att fördelarna med den blandade 
metoden är att forskaren kan utesluta några av de nackdelar som den rena kvalitativa 
respektive kvantitativa metoden innehar. Vi har valt bort de rent kvalitativa och kvantitativa 
metoderna eftersom vi anser att det hjälper oss att lyfta fram hur en rådgivare agerar i en fast 
situation. Då vår problemställning är förklarande och oklar skulle en kvalitativ undersökning 
varit den rätta (Jacobsen, 2002). Dock ökar det kvalitativa synsättet problemen med 
generaliseringen. Då alla rådgivare på banker i Sverige måste följa Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden kommer våra slutsatser att även, till viss del, kunna appliceras på 
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andra banker i Sverige än den vi valt att begränsa oss till. Anledningen till att vi valde bort 
den rent kvantitativa metoden är att den lätt ger ett ytligt resultat eftersom metoden är inriktad 
på att gå på bredden och undersöka statistiska samband mellan olika variabler (Jacobsen, 
2002). Tidigare forskning har ofta varit kvantitativ och därför kan en kvalitativ belysning av 
problemet bidra med ny kunskap. Dessutom kan relevansen ifrågasättas då forskaren ofta i 
förväg definierar begrepp och ställer upp fasta svarsalternativ i en rent kvantitativ 
undersökning (ibid.). 
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det tredje avsnittet presenteras tidigare forskning samt de, enligt oss, relevanta teorier vi 
kommer undersöka och jämföra med vår empiri. Teorierna är alla publicerade i 
vetenskapliga artiklar och tidskrifter.  

3.1 Tidigare forskning 
 
Prather (1998) har undersökt faran i att välja fonder baserat på förväntad avkastning. 
Författaren fastslår vikten av att finansiella rådgivare vid sin rådgivning med investerare 
fastställer kundens risknivå genom att återkommande ställa frågor som definierar och mäter 
risknivån. Rådgivaren bör dessutom ställa frågor och definiera vid vilken risknivå 
investeraren känner sig bekväm. Det är viktigt att dessa frågor återkommer flera gånger under 
rådgivningsmötet. Det för att på ett ackurat sätt avgöra den rätta balansen mellan risk och 
avkastning för den unika investeraren. Om rådgivaren praktiserar den ovan beskrivna 
arbetsgången kommer relationen till kunden stärkas då denne känner sig trygg med 
rådgivningen och har fått hjälp att hitta en balanserad portfölj samt bekväm balans mellan risk 
och avkastning. Det bidrar till en vinst för såväl rådgivare som investerare. Om rådgivaren 
enbart baserar sina råd på historisk avkastning finns möjligheten att investeraren blir missled 
och därmed fattar felaktiga beslut. Vidare fastslår Prather (1998) att det är praktiskt att 
använda hypotetiska investeringsmål för att på ett rättvisande sätt bedöma risknivån. 
Dessutom kan risknivån då jämföras med närliggande alternativ. För att bestämma risknivån 
på ett rättvisande sätt menar författaren att rådgivaren måste se till ett antal faktorer. Den 
första är att det måste finnas en relation mellan investeringsmålet och den uppmätta risken. 
Sedan måste rådgivaren se risken som konstant över tiden. Slutligen måste risken i fonden 
vara likvärdig med liknande fonder i samma segment.  
 
Statman (2010) menar att investeringar stimulerar investeraren på fler sätt. Författaren har 
undersökt vad investerarna verkligen vill ha i en amerikansk studie. Först beskrivs 
stimulansen på ett utilitaristiskt sätt. Den utilitaristiska definitionen av vinst för investeraren 
är vilken skillnad investeringen gör på kontot, hur stor avkastningen på investeringen är. 
Statman (2010) ser att valet av investering kan uttrycka status, åsikter eller smak och 
exemplifierar det med att investeraren som exempel kan uttrycka sig genom att äga den 
vinnande portföljen. Slutligen beskriver författaren en emotionell vinst vilken är förknippad 
med en känsla av exempelvis framgång eller vinst vilket får investeraren att känna sig viktig.  
 
Stone (2001) har, i en brittisk studie, undersökt kapitalförvaltning ur ett nytt perspektiv. 
Författaren beskriver hur medelklassen får nytta av finansiella produkter. Författaren visar att 
medelklassen är ett starkt växande segment av hög relevans samt med hög likviditet. 
Undersökningen kommer fram till att flera ur segmentet får dålig hjälp eller nytta av 
produkterna, vilket allvarligt skadar deras långsiktiga ekonomiska hälsa. Det är bristen på 
förståelse av relationen risk och avkastning från investerarna som är det huvudsakliga skälet 
till det. Vidare paketeras relativt avancerade finansiella produkter, vilka är svåra att förstå 
med riktning mot segmentet medelklass. Det gör att investerarna har mindre pengar 
tillgängligt när de behövs. Fortsättningsvis beskriver Stone (2001) hur marknaden tenderar att 
växa, vilket gör att det kommer in avsevärt fler aktörer. Det i sin tur bidrar till att 
servicekvaliteten samt kostnadseffektiviteten ökar. Resultatet blir att fler leverantörer erbjuder 
sig att förvalta kundernas kapital genom kostnadseffektiva lösningar med transparenta 
produkter och effektiva system. 
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Jordan och Kaas (2002) har undersökt hur marknadsföring påverkar privatinvesterares 
bedömning av risk och avkastning. Författarna beskriver hur fonders marknadsföring 
påverkar investerare, såväl oinformerade som relativt välinformerade. Båda gruppernas 
upplevda risk i relation till den upplevda avkastningen påverkas och snedvrids. Denna 
snedvridning tenderar att vara större bland respondenter i gruppen som är relativt 
oinformerad.  
 
Ballestero och Pla-Santamaria (2004) undersöker i en spansk studie problematiken kring 
fonder som uppstår då en fond inte utgörs av en individuell investerare med en unik risk och 
avkastningsnivå. Fonder består istället av många investerare, alla med sin egna unika nivå av 
risk i relation till avkastning. I regel tas det i beaktande genom att fondbolaget erbjuder flera 
olika fonder med alternativ inom risk samt avkastningsnivåer. Författarna poängterar att ett 
korrekt portföljval av fonder kräver att det finns empirisk information som mäter 
investerarens preferenser. Preferenserna tas fram med hjälp av frågeformulär.  
 
Wells och Wolfers (2000) menar att banker står inför ett tekniskt problem där de måste skapa 
ett system som kan uträtta det bankrådgivaren idag gör. För att lyckas måste bankerna 
utveckla de verktyg de har och implementera intelligens och resonemang i dem. Bankerna 
måste personifiera upplevelsen för att lyckas.   
 
Statman (2001) har, i en amerikansk studie, undersökt värdet av finansiella rådgivare och 
vikten av deras arbete. Författaren menar att finansiella rådgivare gör flera viktiga saker. Till 
att börja med styr banktjänstemannen investeraren beroende på dennes mål och finansiella 
resurser. Vidare diagnostiserar rådgivaren bristfälligheter samt ger finansiell utbildning. 
Strategisk tillgångsallokering är en del av rådgivarens arbete precis som taktisk 
tillgångsallokering och tillgångsval. Finansiella rådgivare styr även investeringen och 
försöker då att slå marknaden. Vidare menar Statman (2001) att strategisk tillgångsallokering 
är viktig precis som taktisk tillgångsallokering och slutligen valet av säkerhet. Dock är 
metoderna viktiga på olika sätt. Finansiella rådgivare fokuserar för lite på värdet deras 
investeringsstyrning bidrar till och för mycket på att förvrida de avgifter de rättfärdigt kan ta 
ut för deras bidrag. Rådgivarna skulle göra bättre i att förklara hur deras 
investeringsrådgivning fungerar samt att hålla avgifterna rättfärdiga.  
 
Jones, Lesseig och Smythe (2005) har undersökt hur multipla fondklasser och finansiella 
rådgivare fungerar. Författarna visar att det uppstår problem vid utvecklingen av fonder vilka 
placerar i samma portfölj, men med olika riskklasser. Allokeringen leder till att rådgivaren har 
fått en viktigare roll då investeraren till stor del måste tillförlita sig på att rådgivaren väljer rätt 
investering. Problematiken ligger i att rådgivarna kan influeras av andra faktorer än enbart 
investerarens bästa. Studien visar att rådgivarna kanske inte är tillräckligt välinformerade om 
relationen med riskklasserna, investeringsstorleken samt tidshorisonten. Författarna visar även 
på att rådgivaren bör ha bättre kommunikation med investeraren för att kunna nå optimala 
investeringar. 

3.2 Statistiska variabler 

3.2.1 Kovarians 
 
Kovarians är ett mått som måste räknas ut för att kunna konstatera hur två tillgångar 
koopererar (Byström, 2010). Hill, Griffiths och Lim (2008) väljer att definiera kovariansen 
som det förväntade genomsnittliga värdet. Vidare skriver författarna hur investeraren ska 
tolka värdet. Positiv kovarians visar att om värdena på den ena tillgången är större än sitt 
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medelvärde, tenderar värdena på den andra variabeln också att vara större än sitt medelvärde. 
När värdena på den ena variabeln är lägre än sitt medelvärde, tenderar värdena på den andra 
variabeln att vara högre än sitt medelvärde. Då är kovariansen negativ. Kovariansen räknas ut 
på följande sätt: 

 
   (Hill, Griffiths & Lim, 2008) 

 
Cov(rx,ry) = Kovarians 
 

3.2.2 Korrelation 
 
Korrelationen är ett mått som visar det linjära sambandet mellan två tillgångars avkastning 
(Hill, Griffiths & Lim, 2008). Korrelationskoefficienten är en variabel vilken beskriver hur 
tillgångar samvarierar. Värdet ligger mellan -1 och 1.  Om korrelationen antar värdet -1 är 
tillgångarna perfekt negativt korrelerade. Ökar den ena tillgången i värde kommer den andra 
tillgången röra sig lika mycket, fast i motsatt riktning. Perfekt positivt korrelerade tillgångar, 
vilka uppkommer när korrelationskoefficienten antar värdet 1, kommer röra sig lika mycket i 
samma riktning. Vid värdet noll finns det inget samband mellan tillgångarna och den 
förväntade avkastningen hos den ena tillgången påverkar inte den förväntade avkastningen på 
den andra tillgången (Byström, 2010). Korrelationskoefficienten räknas ut på följande sätt: 
 

   (Hill, Griffiths & Lim, 2008) 
 
 
 

 
 = Korrelation 
 = Standardavvikelse 

3.2.3 Standardavvikelse 
 
Standardavvikelsen är det mått som används för att kvantifiera risk och är det vanligaste 
riskbegreppet gällande fonder (Simons, 1998). Standardavvikelsen mäter spridningen kring 
medelvärdet i sannolikhetsdistributionen. Om standardavvikelsen visar kraftigt, positiva tal, 
tenderar slumpvariabeln att röra sig långt över sitt medelvärde och om kraftigt, negativa tal 
uppvisas tenderar slumpvariabeln att röra sig långt under sitt medelvärde. Idealfallet visar en 
standardavvikelse på noll, då byts investerarens förväntningar mot säkerhet eftersom 
variabelns utfall inte förefaller slumpartat längre (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Hill, 
Griffiths & Lim, 2008).  
 
Ett antagande för att standardavvikelsen ska kunna användas är att variabelns avkastning är 
normalfördelad (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Bodie, Kane och Marcus (2009) förklarar 
normalfördelning som att avkastningen är symmetrisk kring sitt medelvärde. Kochman och 
Goodwin (2004) kommer i sin studie fram till att standardavvikelsen inte alltid är det bästa 
måttet. Författarna bedömer att om det finns en låg förklaringsgrad i portföljen är 
standardavvikelsen ett mindre adekvat mått. Med förklaringsgrad menas variationen hos den 
ena variabeln som förklaras av variablernas linjära samband (Körner & Wahlgren, 2010).  
 
 

!
!

Cov(ra, rb ) = E [ra !E(ra )][rb !E(rb) ]{ }

!a,b =
Cov ra, rb( )
! a! b
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Uttrycket ser ut på följande sätt: 
 

    (Bodie, Kane & Marcus, 

2009; Byström, 2007) 
 = Standardavvikelse 

p = Sannolikheten för att ett visst utfall ska inträffa 
r = Avkastningen 

 = Genomsnittet för de olika utfallens avkastningar 
 
Risken i en portfölj kvantifieras som standardavvikelsen. Risken i portföljer som inte är 
perfekt korrelerade blir alltid lägre än de enskilda tillgångarnas risk, med andra ord innebär 
det att en lägre korrelationskoefficient alltid skapar en lägre risknivå (Bodie, Kane & Marcus, 
2009). 
 

   (Byström, 2007) 

 

 = Korrelationskoefficienten mellan tillgång a och b 
 = Viss tillgångs vikt i portföljen 

 

3.2.3.1 Specifik risk 
 
Den specifika risken får investeraren ta såvida denne inte sprider sina tillgångar mellan olika 
branscher (Sharpe, 2007). Specifik risk är den risk som uppstår på grund av händelser inom 
företaget eller en specifik bransch. Det går att diversifiera bort den specifika risken om 
investeraren sprider sina investeringar mellan flera företag och branscher (Allen, Myers & 
Brealey, 2008; Haugen, 2001). Evans och Archer (1968) genomförde statistiska tester där de 
lyckades bevisa att en portföljs specifika risk avtog markant vid portföljer innehållande fler än 
åtta tillgångar.  
 

3.2.3.2 Marknadsrisk  
 
Den risk som påverkas av makroekonomiska faktorer i samhället kallas marknadsrisk. Risken 
går inte att diversifiera bort då den påverkar alla branscher och alla tillgångar. Sharpe (2007) 
nämner betavärdet i samband med sin diskussion kring marknadsrisk. Marknadens betavärde 
är alltid lika med 1, vilket betyder att när en tillgångs betavärde är lika stort, är tillgången 
perfekt, positivt korrelerad med marknaden. När betavärdet är större än 1 tyder det på att 
tillgången är mer riskfylld än marknaden. Om betavärdet på en tillgång skulle ligga mellan 0 
och 1 pekar det på att tillgången inte går upp eller ner lika mycket som marknaden och är 
därmed mindre riskfylld än marknaden (Levinson, 2005). 

3.2.4 Förväntad avkastning 
 
För att kunna yttra sig om framtida avkastning och risk på fonder och andra tillgångar 
behöver investeraren använda sig av sannolikheter. Sannolikheterna definieras som slumptal. 
Värdet på slumptalen kan fastställas först när händelsen har uppmärksammats (Hill, Griffiths 

! = pi (ri !µ)
2

i=1

µ

"

!

µ
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& Lim, 2008). Den förväntade avkastningen på en tillgång är summan av sannolikheten att ett 
utfall inträffar multiplicerat med avkastningen för respektive utfall (Bodie, Kane & Marcus, 
2009). Uttrycket skrivs på följande sätt: 
 

     (Bodie, Kane & Marcus, 

2009; Byström, 2007) 
 

= Förväntad avkastning 
= Sannolikheten för att scenario i ska inträffa 

 = Förväntad avkastning om scenario i inträffar 
 
Det förväntade värdet på en portfölj bestående av två eller flera tillgångar räknas ut genom att 
summera respektive tillgångs vikt i portföljen multiplicerat med respektive tillgångs 
förväntade avkastning. Hur stor vikt som investeras i respektive tillgång bestämmer sedan vad 
den förväntade avkastningen på portföljen uppgår till. Den totala vikten i en portfölj ska 
summera till hundra procent, vilket innebär att investeraren endast behöver bestämma den ena 
tillgångens vikt ( ) då den andra tillgångens vikt ( ) blir (1- ) om portföljen endast 
består av två tillgångar (Sharpe, 2000). Uttrycket skrivs på följande sätt: 
 

    (Byström, 2007) 
 

= Förväntad avkastning på portfölj p 
 = En viss tillgångs vikt i portföljen 
 = Förväntad avkastning på en viss tillgång  

 

3.2.5 Riskpremie 
 
När en investerare mäter förväntad avkastning i förhållande till risk, är det mellanskillnaden 
mellan en tillgångs förväntade avkastning och den riskfria räntan som mäts. Måttet kallas 
inom den finansiella teorin för riskpremie och mäter således den förväntade avkastningen 
utöver den riskfria räntan (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 
 

3.3 Capital Asset Pricing Model 
 
Capital asset pricing model (fortsättningsvis CAPM) beskrivs av Sharpe (1964) som en 
modell för att hitta den optimala allokeringen av investerarens kapital i förhållande till den 
riskaversion investeraren har. Högre framtida förväntad avkastning medför ett högre 
risktagande. Det finns ett antal antaganden som CAPM bygger på. Ett antagande är att alla 
investerare har homogena förväntningar. Investerare på kapitalmarknaden ses som 
nyttomaximerare, vilket innebär att investeraren vill ha högre förväntad förmögenhet än den 
risk som investeringen ger. En investerare placerar i en portfölj av två eller flera tillgångar 
(Sharpe, 1964). Vidare skriver Sharpe (1964) och Lintner (1965) att för att jämvikten på 
kapitalmarknaden skall uppstå krävs det en riskfri ränta som alla investerare kan låna och låna 
ut pengar till. Håller antagandet menar författarna att alla kommer placera sina pengar i 
samma portfölj av riskfyllda tillgångar, den optimala portföljen (OP) (Mossin, 1966). Alla 
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investerare väljer en portfölj (P) innehållande den optimala portföljen (OP) och den riskfria 
tillgången. Beroende på investerarnas individuella inställning till risk, deras riskaversion, 
väljer de att allokera en viss del av sin förmögenhet till den optimala portföljen (OP) och en 
viss del till den riskfyllda tillgången. Efterhand kommer det skapas en rät linje mellan den 
riskfria räntan och portföljen av riskfyllda tillgångar (OP). Förlängningen av linjen 
uppkommer genom att vissa investerare har låg riskaversion och därför lånar till den riskfria 
räntan för att placera kapitalet i den riskfyllda portföljen (OP) (Sharpe, 1964). 
 

 
     Källa: Haugen, 2001 
 
Alla kombinationer av tillgångar längs linjen kommer då att korrelera perfekt positivt med 
varandra. Den räta linjen som har konstruerats kallas capital market line och beskriver 
sambandet mellan risk och avkastning i effektiva kombinationer (Elton, Gruber, Brown & 
Goetzmann, 2007). Sharpe (1963) och Sharpe (1964) skriver att en portfölj är effektiv endast 
om det inte finns något annat alternativ som ger en lägre risk till samma framtida förväntade 
avkastning, samma risk till en högre framtida förväntad avkastning eller en lägre risk till en 
högre framtida förväntad avkastning. Förutom de antaganden som tidigare nämnts tar Bodie, 
Kane och Marcus (2009), Elton et. al. (2007) och Mossin (1966) upp ett antal ytterligare: 
 

• Det finns många investerare och alla har liten enskild förmögenhet i förhållande till 
den totala förmögenheten. 

• Alla investerare planerar att hålla sina tillgångar i en period. Vad som händer efter 
periodens slut är, i modellen, irrelevant. 

• Investerare kan endast investera i publikt handlade finansiella tillgångar och inte 
påverka priset på en enskild tillgång. 

• Transaktionskostnader och skatter bortses ifrån. 
• Alla investerare använder sig av Markowitz portföljvalsmodell, de är således mean 

varianceoptimerare. 
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Antagandena är till för att beskriva risk och avkastning på ett tydligare sätt (Haugen, 2001).  
Sharpe (2007) kom fram till en formel för att beskriva sambandet: 
 

    (Sharpe, 2007) 
 

 = Förväntad avkastning på tillgång i 
= Riskfri ränta 
= Betavärde på tillgång i 

= Förväntad avkastning på marknaden 
 
När betavärdet används som ett mått för risk kallas sambandet mellan framtida förväntad 
avkastning och risk för security market line. På security market line behöver portföljerna inte 
vara effektiva. Marknaden har betavärdet 1 (Haugen, 2001). 
 

3.4 Riskjusterade prestationsmått 
 
För att utvärdera hur fonder presterar använder sig investerare av riskjusterade mått. Måtten 
bygger på mean variancekriteriet (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Måtten ämnar beskriva hur 
avkastningen fonderna genererat uppkommer (De Ridder, 2005). Det adekvata är således inte 
att mäta den absoluta avkastningen utan det som mäts är istället den avkastning som 
genererats till en given risk (Oxenstierna, 2011).  

3.4.1 Sharpekvot 
 
Sharpekvot är ett mått som mäter kvoten mellan den förväntade avkastningen utöver det 
riskfria alternativet i täljaren och risken i portföljen mätt som standardavvikelsen i nämnaren, 
därmed föredras alltid högre tal framför lägre (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Haugen, 2001; 
Sharpe, 1966; Sharpe, 1994). Måttet antar att endast förväntad avkastning och risk styr 
investerares investeringsbeslut (Sharpe, 2007). Sharpekvoten räknas fram genom följande 
formel: 
 

    (Kritzman, 1993) 

 
S = Sharpekvoten 
RP = Avkastningen på portföljen 
RF = Riskfri avkastning 
! = Risken på portföljen mätt som standardavvikelse 
 

3.4.2 Modigliani squared (M2) 
 
Modigliani squared är, precis som Sharpekvoten, ett riskjusterat mått vilket mäter hur fonder 
presterat. Måttet använder sig av marknaden för att ta reda på vilken avkastning en portfölj 
har vid en given risknivå (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Modigliani och Modigliani (1997) 
menar att investeraren bör använda ett icke förvaltat jämförelseindex att jämföra sin egen 
portfölj mot, samt avstå förväntad avkastning för att uppnå lägre risknivåer. Modigliani och 

E(ri ) = rf +!i (E(RM )! rf )

E(ri )
rf
!i
E(RM )

S =
(Rp ! RF )
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Modigliani (1997) nämner att en fördel med modellen är att den klarar att använda alternativ 
till det vanligaste riskmåttet inom finansiell teori, nämligen standardavvikelsen.  
 
Modigliani och Modigliani (1997) menar att det med hjälp av måttet går att finna den 
investering som oavsett risknivå ger högst avkastning. Beroende på vilken relation risken i 
jämförelseportföljen och den individuella portföljen har, kan investeraren belåna sin portfölj 
eller investera en del av sitt kapital i riskfria alternativ. Exempelvis om relationen är 1,2 ska 
investeraren belåna 20 procent av det kapital som finns i portföljen och reinvestera det. Är 
förhållandet tvärtom, det vill säga lägre än 1, låt oss säga 0,80, skall mellanskillnaden 
investeras, således 20 procent i ett riskfritt alternativ. Riskjusteringen gör att investeraren kan 
uppnå samma risknivå på den individuella portföljen som i jämförelseportföljen. 
Riskjusteringen ger också en möjlighet att öka avkastningen i förhållande till risken 
(Arugaslan, Edwards & Samant, 2008). Efter att risken är justerad går det att räkna ut den 
förväntade avkastningen på följandet sätt: 
 

    (Bodie, Kane & Marcus, 2009) 
 = Justerad portfölj 

rm = Marknadsindex 
 

3.5 Mean variance 
 
Grunden till den portföljvalsteori som finns idag lades av Harry Markowitz i början av 1950-
talet. Teorin bygger på att investerare är rationella, vilket innebär att de investerar i 
kombinationer av tillgångar med lägst risk för en given förväntad avkastning eller högst 
förväntad avkastning till en given risknivå. Modellen är en enperiodsmodell (Elton, Gruber, 
Brown & Goetzmann, 1997). Markowitz (1952) använder sig av medelvärdet för att förklara 
den förväntade avkastningen och av variansen för att förklara risken hos en tillgång. För att 
det ska vara möjligt att maximera den förväntade avkastningen och minimera risken måste 
investeraren sprida riskerna genom diversifiering. Det här leder oss till vad Bodie, Kane och 
Marcus (2009) kallar för mean variancekriteriet. Kriteriet bygger på att det finns en portfölj 
som är bättre än de andra gällande kvoten risk-avkastning. Författarna förklarar kriteriet med 
hjälp av två portföljer där den ena är dominerande om den ger högre förväntad avkastning 
och/eller lägre risk än den andra. Markowitz (1952) menade att så länge som tillgångar med 
samma risk inte är perfekt, positivt korrelerade kommer aldrig risken öka om investeraren slår 
samman dem till en portfölj.  
 
 

 
Källa: Egenkonstruerad modell 

M 2 = rp* ! rM
rp*
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n = Antal tillgångar 
E(r) = Förväntad avkastning 

= Risken på portföljen mätt som standardavvikelse 
 
Vidare menade författaren att investeraren skulle minska sin risk genom att investera i fler 
tillgångar och sprida tillgångarna mellan olika branscher. Teorin har idag utvecklats och 
modern forskning har kommit fram till att diversifieringen skall fortgå till dess att 
marginalkostnaden är större än marginalnyttan. Ett riktmärke kan vara 30-40 tillgångar i en 
portfölj (Statman, 1987).  
 
Haugen (2001) definierar nytta som ett mått på välmående och kvantifierar det som 
konsumtion. Ett sätt att mäta konsumtion är genom förmögenhet. Ökad förmögenhet ger 
möjlighet till ökad konsumtion och därtill även ökad nytta. Ett förväntat belopp på 100.000 
SEK ger mindre nytta än en säker inkomst på samma belopp beroende på att det finns en risk 
för att inkomsten i det första fallet blir lägre än 100.000 SEK. 
 
EU =     (Sharpe, 2007) 
 
EU = Förväntad nytta 

= Sannolikheten att ett visst utfall, s, inträffar 
( )= Nyttan som uppnås om utfall s inträffar 

 

3.6 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
 
Den 1 november 2007 kom Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (Oxenstierna, 2011). 
Lagen är tvingande till konsumenternas fördel och därmed kan reglerna inte avtalas bort. Före 
lanseringen av lagen fanns Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter vilken 
en näringsidkare tillhandahåller en konsument. Den nya lagen förstärker skyddet för 
konsumenter ytterligare (ibid.).  
 
Enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden måste näringsidkare dokumentera och 
lämna ut till konsument vad som har diskuterats under rådgivningstillfället. Vidare gäller att 
god rådgivningssed måste beaktas och att konsumentens intresse måste tillgodoses. 
Konsumenten måste avrådas om exempelvis dess ekonomiska intresse inte kan uppfyllas 
(Lagen.nu). Rådgivaren måste även uppfylla ett visst kompetenskrav och kan bli 
skadeståndsskyldig vid vårdslöst handlande (Oxenstierna, 2011). 

3.7 Hypotes 
 
Ur vår teoretiska referensram har vi skapat en hypotes, med vilken vi valt att testa vår 
problemformulering utifrån: 
 
H0: Banken kan inte förbättra sin finansiella rådgivning med hjälp av portföljvalsteori. 
 
H1: Banken kan förbättra sin finansiella rådgivning med hjälp av portföljvalsteori. 

!

! sus (! Xs )

! s

us Xs
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kapitel fyra redogör och argumenterar vi för våra metodval. Vi berättar hur vi samlat in 
vår data samt kritiskt granskat den. Avslutningsvis resoneras kring validitet och 
reliabilitet.  

 

4.1 Val av metod 
 
Vi har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden med inslag av fasta svarsalternativ 
eftersom vi vill få ökad förståelse för hur banker kan förbättra sin finansiella rådgivning mot 
privatpersoner. Lika djup förståelse hade vi inte uppnått genom en helt kvantitativt baserad 
undersökning då den undersöker problemet mer ytligt än den rena kvalitativa metoden 
(Jacobsen, 2002). Vi vill skapa en närhet till våra respondenter genom att vi sätter in dem i en 
viss situation och sedan utnyttjar möjligheten att ställa följdfrågor om varför de agerar på ett 
visst sätt i den givna situationen. Frågorna ställer vi för att få fram respondenternas åsikt över 
det, för studien, valda akademiska problemet. Jacobsen (2002) hävdar att den sanningsenliga 
uppfattningen kommer fram genom att inte i förväg bestämda svarsalternativ definierats utan 
utrymme lämnas till respondenten att lämna egna uppfattningar. Kvalitativ metod tillser även 
en undersöknings behov av intern giltighet, genom att uppgiftslämnaren enbart förmedlar vad 
denne anser relevant och det är uppgiftslämnaren som i stor utsträckning definierar vad den 
korrekta förståelsen är (Jacobsen, 2002). Vidare menar författaren att det ger oss utrymme till 
flexibilitet. Vi utgår från problemformuleringen, för att gå vidare till metod, teori, empiri och 
till sist analys och slutsats. Får vi in data vilken gör att vi måste ändra upplägget är det möjligt 
att göra så. Då vår problemställning är förklarande och oklar lämpar sig även här en kvalitativ 
undersökning bäst (ibid.). Då vi går på djupet i undersökningen, genom ett intensivt upplägg, 
får relevansen anses hög. Dock kan problem uppstå med generalisering av våra resultat då vi 
valt en intensiv utformning samt att vi genomför studien som en fallstudie på en bank i 
Hallands län. Vi anser att då alla rådgivare på banker i Sverige måste följa Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden kommer våra slutsatser att även kunna appliceras på andra banker i 
Sverige än den vi valt att begränsa oss till. 
 
En av anledningarna till att vi valde bort en kvantitativ metod var att den lätt ger ett ytligt 
resultat då metoden är inriktad på att gå på bredden och undersöka statistiska samband mellan 
olika variabler (Jacobsen, 2002). Tidigare forskning har ofta varit kvantitativ och därför kan 
en kvalitativ belysning av problemet bidra med ny kunskap. Dessutom kan relevansen 
ifrågasättas då forskaren ofta i förväg definierar begrepp och ställer upp fasta svarsalternativ 
vid en kvantitativ studie (ibid.). Vi anser att en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod 
är den som passar vår studie bäst. Det är vad Jacobsen (2002) kallar blandad metod. 
Författaren menar att fördelarna med metoden är att den gallrar bort några av de nackdelar 
som är förenliga med respektive metod. 
 
Vi anser att den kvalitativa metoden med inslag av kvantitativt tänkande är bäst lämpad för 
vår studie, och således en blandad metod.  

4.2 Val av utformning 
 
Utformningen av undersökningen bör, enligt Jacobsen (2002), väljas med avseende på 
problemformuleringens innehåll.  

I 
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4.2.1 Intensiv utformning 
 
En studie kan vara antingen intensiv eller extensiv i sin utformning, menar Jacobsen (2002). 
Vid ett intensivt upplägg går forskaren på djupet i sin undersökning och belyser problemet 
från flera olika synvinklar. Få enheter undersöks, men många variabler tas i beaktning. Den 
intensiva uppläggningens syfte är få en komplett bild av fenomenet (Jacobsen, 2002). Vi har 
valt att arbeta utefter en intensiv uppläggning då vi ska intervjua fem rådgivare för att få ökad 
förståelse över hur de kan sätta samman en bättre fondportfölj till sina kunder. Med en 
extensiv utformning bedömer vi att samma förståelse inte hade kunnat uppnås då den 
extensiva uppläggningen ämnar undersöka många enheter och gå på bredden i syfte att kunna 
generalisera resultaten. Då syftet med vår studie inte är generalisering av undersökningens 
resultat tycker vi inte att det är ett problem (ibid.).  
 

4.2.2 Fallstudie 
 
Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att en fallstudie har förmågan att besvara frågan 
varför, vad eller hur något förekommer. Syftet med vår studie är att förklara hur rådgivarna 
kan, om möjligt, ge bättre rådgivning. Vi har valt att arbeta utefter en fallstudie eftersom vår 
undersökning enbart kommer studera en viss enhet, Länsförsäkringar. Jacobsen (2002) menar 
att i en fallstudie väljs vanligtvis en enhet på mellannivå, då en enhet på lägsta nivån anses för 
ointressant och en enhet på en för hög nivå bedöms för bred för att kunna innefattas i 
begreppet fallstudie. Då vi valt att koncentrera oss på Länsförsäkringar stämmer det väl 
överens med hur Jacobsen (2002) definierar en mellannivå. Vår avgränsning i rummet är 
således till Länsförsäkringar i Halland. En fallstudies enhet bör även avgränsas i tiden (ibid.). 
Då vi undersöker Länsförsäkringar nu, har även denna avgränsning skett. Jacobsen (2002) 
hävdar att fallstudier lämpar sig bra vid tre tillfällen. För det första när forskaren vill få 
djupare förståelse för ett fenomen, för det andra när undersökaren vill skaffa sig kunskap om 
ett visst sammanhang och för det sista när studien ämnar utveckla nya teorier. Då studien 
syftar till att införskaffa kunskap om ett visst sammanhang och få djupare förståelse för en 
händelse anser vi att fallstudie passar utmärkt.  
 

4.3 Val av data 
 
Vid kunskapssökandet undersökte vi litteratur, artiklar samt statistik för att samla på oss 
djupare kunskap inom ämnet. Vi har dessutom jämfört teorin med hur det är i realiteten 
genom att intervjua fem rådgivare på Länsförsäkringar Halland. 
 

4.3.1 Sekundärdata 
 
Saunders, Lewis och Thornhill (2007) definierar sekundärdata som data insamlad för något 
annat syfte, men kan, trots det, vara användbar för undersökningen ändå. Jacobsen (2002) 
skriver att sekundärdata är data som inte samlas in av forskaren själv utan redan samlats in vid 
någon annan tidigare undersökning. Vidare fortsätter författaren att det är viktigt att kritiskt 
granska dessa källor och ta deras trovärdighet i beaktning. Vid insamlandet av sekundärdata 
har vi använt oss av en metod huvudsakligen ämnad för insamling av primärdata, vilken 
Jacobsen (2002) kallar snöbollsmetoden.  Vid utförandet av snöbollsmetoden samlar 
forskaren först in data från en källa, vilken ger förslag och idéer till ännu en lämplig källa, 
som i sin tur tipsar om en tredje källa och så vidare. Metoden ställer höga krav på flexibilitet. 
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Initialt undersökte vi databaser och lokaliserade flertalet relevanta artiklar. Med hjälp av dessa 
källor hittade vi flertalet böcker samt vetenskapliga artiklar som vi fann intressanta för vår 
undersökning. Utifrån dessa artiklar hittade vi nya böcker och vetenskapliga artiklar. För att 
säkerställa att vi fått med de mest relevanta data vi kunde hitta i vår undersökning sökte vi 
även vetenskapliga artiklar på olika databaser. Databaserna som vi främst använt oss av är 
ABI/Inform, Emerald, Proquest och JSTOR. Sökorden som frekvent använts är ’’portfolio 
theory’’, ’’portfolio selection’’, ’’portfolio diversification’’, ’’portfolio management’’, 
’’portfolio performance’’, ’’portfolio investments’’, ’’asset allocation’’, ’’asset 
management’’, ’’investment banking’’, ’’banking industry’’, ’’Capital asset pricing model’’, 
’’Sharpe ratio’’, ’’mutual funds’’, ’’rational choice’’ ’’utility maximization’’. Dessa sökord 
har kombinerats med varandra i olika kombinationer.  
 
Anledningen till att vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar är att vi anser att de är den 
mest trovärdiga källan. Jacobsen (2002) nämner dock att sekundärdata bör granskas med ett 
kritiskt öga. Data är insamlad till ett visst ändamål, vilket kanske inte stämmer överens med 
syftet i vår studie. Den ursprungliga forskaren har ofta även manipulerat data för att den ska 
tillse dennes undersöknings behov. Därför har vi noga granskat den data vi samlat in för att se 
att den är relevant för vår undersökning. Dessutom har vi, i den mån det varit möjligt, försökt 
underbygga våra fakta med flera oberoende källor. Det för att öka trovärdigheten i vår studie. 
Jacobsen (2002) tar upp att helst bör forskaren använda sig av fler än en källa för att 
underbygga ett argument eller en synvinkel. Därtill bör läggas att källorna även bör ha dragit 
samma slutsats oberoende av varandra för att ytterligare öka trovärdigheten. Saunders, Lewis 
och Thornhill (2007) tar upp att sekundärdata kan förse undersökningen med jämförande och 
kontextuell data, vilket kan leda till ökad tillförlitlighet i vår studie.  
 
Orsaken till att vi valt de teorier som finns med i vår teoretiska referensram är att de varit 
återkommande i många av de artiklar vi gått igenom. Vi anser därför att dessa teorier är 
relevanta för vår undersökning. Fördelen med att avgränsa oss i teorin är att vi endast får med 
de mest relevanta teorierna. Dessutom kan för många teorier leda till att aspekter som inte 
tillför vår undersökning något tas i beaktning, vilket vi försökt undvika. Nackdelen med att 
göra en teoretisk avgränsning kan vara att vi inte studerat alla, för vår studie, relevanta teorier.  
 
Vi har valt att referera till artiklar och/eller statistik från Statistiska centralbyrån till SCB.se i 
löpande text på grund av att vi inte hittat några författare. Detsamma har vi gjort till artiklar 
från Svenska bankföreningen, vilka vi benämnt Swedishbankers.se. Vi har refererat likadant 
till artiklar från Fondbolagens förening med Fondbolagen.se i löpande text. Det gäller dock 
inte artikeln av Helgesson, Hård af Segerstad och Pettersson (2009), då vi kunde hitta 
författare. I referenslistan har vi gjort detsamma. Skälet till det är att vi vill ha enhetlighet i 
uppsatsen för att förenkla för läsaren. 
 

4.3.2 Primärdata 
 
Vår undersökning ämnar ta reda på om rådgivare kan sätta ihop bättre fondportföljer genom 
att använda sig av modern portföljvalsteori. Därför har vi valt att samla in primärdata genom 
att visa fiktiva fall, vilka vi tilldelats i samråd med Affärsområdeschefen för Privatmarknaden, 
för respondenterna där vi sedan kan granska hur de handlat för att efter det intervjua 
enheterna och grundligt få reda på varför de förfarit som de gjort. Jacobsen (2002) säger att en 
öppen intervju är den bästa metoden när forskaren lägger vikt vid vad den enskilda individen 
säger, när få enheter ska undersökas och/eller när undersökaren är intresserad av individens 
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tolkningar av en viss händelse. Syftet med vår undersökning är att undersöka om rådgivaren 
kan ge bättre råd avseende sammansättandet av fondportföljer till kund med hjälp av modern 
portföljvalsteori och då ser vi att en intervju passar bra.  
 
Jacobsen (2002) tar upp att en fördel med att hålla intervjun ansikte mot ansikte är att 
forskaren och respondenten lättare får en personlig kontakt vilket kan leda till att ett större 
förtroende skapas. En annan fördel är att intervjuaren lättare kan läsa av intervjuobjektets 
ansiktsuttryck, vilket kan skapa en djupare förståelse för det respondenten vill lyfta fram. 
Dock är det kostnadskrävande då intervjuaren ofta måste förflytta sig geografiskt. Jacobsen 
(2002) menar att en annan nackdel med intervjuer ansikte mot ansikte kan vara att den 
intervjuade kan uppföra sig onormalt på grund av intervjuarens närvaro. Vidare nämns 
problemet med kontexteffekten. Kontexteffekten säger att valet står mellan att intervjua i en, 
för den intervjuade, konstlad eller naturlig miljö. I en konstlad miljö kan den intervjuade ge 
tillgjorda svar medan sannolikheten för att bli distraherad är större i en naturlig miljö. Vi har 
valt att hålla intervjun på respondentens egna kontor i ett slutet rum avsett för möten. Således 
i en naturlig miljö. Vi tror inte att uppgiftslämnaren kommer störas då möjligheten att stänga 
dörren för att avskilja sig finns. Dessutom valde vi att hålla intervjun ansikte mot ansikte för 
att fördelarna klart väger över till det positiva. Orsaken till att banda intervjun var att vi enkelt 
skulle kunna gå tillbaka till data för att kunna analysera den noggrant och inte missa något. 
Jacobsen (2002) menar att användningen av en bandspelare kan medföra vissa problem. Dels 
kan respondenten reagera negativt, dels kan intervjuaren blir lurad till att inte anteckna. Då vi 
frågade respondenterna om de hade något emot att bli inspelade svarade samtliga nej. Att vi 
var en som intervjuade och två som antecknade vid varje intervju ser vi som positivt för vår 
studie då fler reflektioner skrivits ned.  
 

4.3.3 Intervjuguide 
 
En intervju är ett meningsfullt samtal mellan två eller fler personer (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2007). Jacobsen (2002) menar att en intervjus två ytterligheter är strukturerad, med 
fasta svarsalternativ, och öppen, helt utan struktur. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) talar 
även de om att det finns olika typer av intervjuer. En av fördelarna med en helt öppen intervju 
är att respondentens egna tankar och åsikter kommer fram. En annan fördel är att forskaren 
inte behöver kategorisera olika uttryck och begrepp. En nackdel kan vara att det tar lång tid 
att analysera en helt öppen intervju. Vi har valt att ha en öppen intervju, dock med frågor 
redan förberedda i förväg för att uppnå en viss struktur. Vi har gjort frågorna så öppna som 
möjligt för att den intervjuades kunskaper inom ämnet ska framföras, men följer upp 
uppgiftslämnarens svar med följdfrågor om så skulle behövas.  
 
Kvale (1997) framför att intervjuarens frågor torde vara av kort och enkel art för att den 
intervjuade ska lämnas utrymme att svara utifrån sina egna utsikter och inte ledas in att svara 
på ett visst sätt. För att sedan kunna fortsätta med fler frågor om så behövs för att gå djupare i 
ämnet. Merriam (1994) menar att om språket är lättförståeligt för respondenten kommer 
dennes svar att bli av högre kvalitet. Författaren talar dessutom om att forskaren bör undvika 
ledande frågor då de lätt kan få den intervjuade att anamma intervjuarens värderingar.  
 
Vi inledde våra intervjuer med allmänna frågor för att få uppgiftslämnaren att känna sig 
bekväm och för att syftet med studien skulle klargöras på ett korrekt sätt. Gällande språket 
höll vi det på en enkel nivå för att det minskar sannolikheten till förekomsten av missförstånd 
i kommunikationen. Uppgiftssamlaren bör börja med generella frågor för att få respondenten 
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att känna välbehag samt att språket ska hållas på en låg nivå så att det inte bidrar till 
svårigheter i informationsöverföringen (Backman, 2008).  
 

4.3.4 Urval 
 
Vi tilldelades hela populationen av möjliga respondenter från Länsförsäkringar i Hallands län, 
delade in dem i grupper med avseende på arbetslivserfarenhet och gjorde sedan ett 
slumpmässigt urval ur grupperna så alla grupper representerades utom de med 
arbetslivserfarenhet kortare än två år. Anledningen till att vi delade in grupperna efter 
arbetslivserfarenhet var att vi ansåg att respondenter som endast jobbat en kort tid i branschen 
inte skulle ha skaffat sig tillräcklig erfarenhet och på så sätt inte kunna bidra lika mycket till 
vår studie. Jacobsen (2002) menar att nackdelen med ett slumpmässigt urval är att urvalet kan 
bli snedvridet, att undersökningen inte får in information från alla olika synsätt. Det är vi 
medvetna om. Vi tog ingen hänsyn till kön då vi anser att variabeln är helt ovidkommande för 
vårt syfte. Av samma orsak har vi inte heller tagit ålder i konsideration. Valet att avgränsa oss 
till uppgiftslämnare inom Hallands län kan leda till svårigheter att generalisera. Vi är 
medvetna om dessa svårigheter men då vår enhet är Länsförsäkringar i Hallands län och vi 
gör en fallstudie ter det sig som ett självklart val. Att alla respondenter intervjuades i Hallands 
län medför att våra kostnader och vår nedlagda tid var relativt liten i jämförelse med om 
intervjuerna hade genomförts utanför Hallands län. Jacobsen (2002) menar att det är 
kostnadskrävande att genomföra intervjuer.  
 
Backman (2008), Jacobsen (2002) och Kvale (1997) menar att det är tidskrävande både att 
genomföra och analysera intervjuer. Således bör forskaren hålla antalet intervjuer till ett fåtal 
för att noggrant kunna gå igenom materialet. Vi anser att fem uppgiftslämnare är lämpligt att 
intervjua för att få fram en rättvisande bild. En fördel av att ha intervjuat personer inom en 
och samma organisation är att de alla arbetar på samma sätt och efter samma förutsättningar 
men det kan också ses som en nackdel då det kan ge svårigheter att generalisera slutsatserna.  
 

4.4 Analysmetod 
 
Kvale (1997) beskriver fem olika analysmetoder för att analysera en intervjutext. Dessa är 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och ad 
hoc-metoden. Meningskoncentrering innebär att intervjupersonens text sammanfattas till en 
kortare text av intervjuaren och endast det väsentliga lyfts fram. Detsamma understryker 
Merriam (1994), dock kallar författaren det faktorering. Även Jacobsen (2002) menar att 
reduktion av texten är ofrånkomligt. Om forskaren använder sig av meningskategorisering 
krypteras intervjun i olika klasser. Exempelvis kan teorins styrka anges på en skala mellan 1 
till 5. Precis som i meningskoncentreringen förkortas texten. Narrativ strukturering innebär att 
undersökaren skapar historier kring uppgiftslämnarens lämnade text. Oftast reduceras 
intervjutexten men det förekommer också att texten expanderas. Vid meningstolkning 
funderar forskaren noggrant på vad intervjupersonen sagt och vänder och vrider på texten för 
att komma fram till en tolkning av den. Ad hoc-metoden blandar fritt mellan de olika 
metoderna för intervjuanalys (Kvale, 1997). Jacobsen (2002) och Merriam (1994) menar att 
alla analysmetoder ämnar minska informationen till lämplig storlek för att kunna framföra 
budskapet på ett, för läsaren, begripligt sätt. Vi valde att huvudsakligen använda oss av 
meningskoncentrering, meningstolkning och ad hoc-metoden i vår analys av intervjutexten.  
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Jacobsen (2002) påpekar att bearbetningen av en intervjutext pågår i tre steg. Det första steget 
benämns renskrivning, det andra kommentarer och det tredje annotering av data. I steg ett 
skrivs den bandade intervjun ned på papper för att sedan kommenteras för att forskaren 
verkligen ska förstå vad respondenten menar med det som sägs. Slutligen skrivs en 
sammanfattning av varje intervju för att göra informationen mer lättarbetad och mer 
överskådlig.  
 
Vi bearbetade vår intervjutext genom att först lyssna igenom de bandade intervjuerna för att 
sedan renskriva dem på dator. Efter vi renskrivit dem lyssnade vi på banden igen för att 
säkerställa att vi skrivit allt rätt och inte missat något. Med hjälp av våra anteckningar, som vi 
tagit under intervjuerna, sammanfattade vi den renskrivna texten och anteckningarna till en 
löpande text. När vi framställde den löpande texten förkortade vi långa och utdragna 
meningar till kortare och sållade ut den information vi inte fann adekvat för vår studie. Att 
förkorta texten, menar Kvale (1997), kan leda till att viktiga delar faller bort. Författaren anser 
dock att det är ett nödvändigt steg. Vi är medvetna om bristerna i vår analysmetod men anser 
trots det att det är det bästa sättet för just vår studie då vår insamlade data var av betydande 
storlek.  
 

4.5 Kritik 
 
Vårt val av metod har självfallet påverkat vår undersökning. Detsamma gäller vårt val av 
insamlingsmetod för både primär- som sekundärdata. Därmed har vi valt att kritiskt granska 
de val vi gjort och konsekvenserna valen medfört. När vår studie var färdig har vi dessutom 
granskat den i sin helhet för att ta reda på om de val vi gjort verkligen var de bästa eller om vi 
kunde valt på annat sätt. 
 

4.5.1 Kritik mot val av metod 
 
Vi valde att arbeta utefter den kvalitativa metoden då den leder till att vi kan gå på djupet och 
undersöka vårt problem noggrant (Jacobsen, 2002). Dock har vi använt oss av inslag från den 
kvantitativa metoden. Jacobsen (2002) menar att ett problem med den kvalitativa metoden är 
att det kan bli svårt att generalisera resultatet. Den kvalitativa metoden anser vi passar bäst för 
vår studie trots generaliseringsproblemen. Skälet till det är att vårt syfte inte är att generalisera 
våra slutsatser utan istället få en mer nyanserad och djup inblick i problemet. Vi tror inte att, 
om vi använt oss av den kvantitativa metoden, studien hade kunnat uppnå samma djupa 
inblick och samma nyans.  
 
Studien bedrivs ur en deduktiv regi då vi kände att vi inte hade tillräckligt med förkunskap i 
begynnelsen av vår undersökning. En viktig nackdel med den deduktiva ansatsen är att 
forskaren ofta enbart söker efter det som forskaren själv finner intressant och viktigt att 
undersöka, inte det som alltid vore bäst ur studiens perspektiv. Det kan leda till att forskarna 
missar viktig information enligt Jacobsen (2002). Vi anser att vi inte hade kunnat samla in 
lämplig empiri utan att först noggrant samla in och sätta oss in i lämplig teori och därför 
överväger fördelarna med den deduktiva ansatsen till det positiva. Den deduktiva ansatsen 
anses, av oss, således bäst lämpad för vår undersökning. 
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4.5.2 Källkritik mot sekundärdata 
 
Flera av de källor vi använt oss av är skriva och utgivna för en lång tid sedan. Exempel kan 
vara Evans och Archer (1968), Markowitz (1952), Sharpe (1964) och Sharpe (1966). 
Anledningen till att dessa källor är relevanta att ha med i vår studie är att deras teorier 
fortfarande används i det dagliga arbetet i finansiella sammanhang. Markowitz (1952) anses 
vara grundaren av modern portföljvalsteori (Elton & Gruber, 1997). Lintner (1965), 
Markowitz (1952), Mossin (1966), Sharpe (1964) och Sharpe (1966) förekommer dessutom i 
flera andra vetenskapliga artiklar och böcker som vi läst under arbetets gång, exempelvis i 
Bodie, Kane och Marcus (2009). Bodie, Kane och Marcus (2009) och Haugen (2001) 
förekommer dessutom i en artikel från Sharpe (1994). I artikeln nämns även några tidigare 
artiklar av Sharpe. De källor från Fondbolagens förening samt Svenska bankföreningen anser 
vi vara tillförlitliga då dessa organisationer arbetar för att de finansiella marknaderna ska vara 
konkurrensfria och inte regleras för mycket av myndigheter. Samtliga källor är 
förstahandskällor vilket även det bidrar till högre pålitlighet.   
 
Jacobsen (2002) menar att källor alltid bör granskas med avseende på deras tillförlitlighet. Ju 
fler oberoende källor som kan understryka samma slutsats desto säkrare är informationen. Vi 
anser att vår insamlade sekundärdata innehåller flera källor som är oberoende av varandra då 
flera av källorna inte förekommer i andra källors litteraturlistor.  

4.5.3 Källkritik mot primärdata 
 
Vi valde att samla in primärdata genom fem intervjuer. Samtliga intervjuer gav oss mycket 
intressanta och djupgående svar på de frågor vi ställde. Vi anser att respondenterna därför var 
mycket lämpliga för vår undersökning. Jacobsen (2002) menar att en intervju ofta tar lång tid 
att analysera, därigenom avgränsade vi oss till fem intervjuer. Genom det valet fick vi mer tid 
till att ingående gå igenom och betänka de svar respondenterna gav oss. 
 
Vi valde att inte skicka ut vår intervjuguide till våra uppgiftslämnare i förväg för att de inte 
skulle hinna förbereda svar. Det leder till att vi får ärliga och spontana svar enligt Jacobsen 
(2002). Vi har heller inte kompletterat våra intervjuer då vi fått genomgående uttömmande 
och bra svar på grund av att vi noga arbetat igenom våra intervjufrågor. 

4.5.4 Metodkritik 
 
När studien var klar satte vi oss ner för att kritiskt granska vad vi kunde gjort bättre. Vi kom 
fram till några olika saker: 
 
Vi valde att avgränsa oss till Länsförsäkringar i Hallands län och inte intervjua representanter 
från några av de andra bankerna som finns i Sverige. Valet gjorde vi medvetet då vi 
genomförde en fallstudie och en fallstudie undersöker endast en enhet (Jacobsen, 2002). Hade 
vi valt att inte göra en fallstudie och istället undersöka flera banker hade det blivit lättare för 
oss att generalisera våra resultat. Jacobsen (2002) menar att ett av målen med en 
undersökning är att nå hög generaliseringsgrad.  
 
Valet att göra en kvalitativ studie trots att de flesta tidigare undersökningarna inom ämnet 
varit av kvantitativ art har, för oss, vållat problem. Utfallet har lett till att vi inte har kunnat 
jämföra vår studie med andra liknande undersökningar. Vi har inte fått lika mycket draghjälp 
utan har istället fått tänka fritt angående de metodval som gjorts.  
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4.6 Validitet 
 
Jacobsen (2002) menar att validitet är ett mått på hur giltig och relevant empirin är, det vill 
säga att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. Detsamma understryker Ely, 
Ljungman och Anzul (1993), Ejvegård (2003) och Winter (1983). Jacobsen (2002) delar 
dessutom in validiteten i intern och extern giltighet. Med extern giltighet menas hur bra det 
går att generalisera slutsatserna. Kan undersökningens resultat användas i andra tidsepoker 
och i andra organisationer? Vår studie är av kvalitativ art och därmed är inte syftet att kunna 
generalisera. Det är ett medvetet val vi gjort och vi anser därför att studiens externa giltighet 
är låg. Dock kan en fördel med att undersöka Länsförsäkringar Hallands bankverksamhet vara 
att flera anställda är rekryterade från andra banker, vilket medför att respondenterna har ett 
perspektiv på hur ett rådgivningsmöte kan gå till. Uppgiftslämnarna kan således lättare föreslå 
förbättringar. Dessutom bedömer vi att generaliseringsgraden ökar då flera rådgivare tagit 
med sig sitt sätt att arbeta från andra banker, vilket gör Länsförsäkringar Hallands 
bankverksamhet mer likt andra banker. Länsförsäkringar Hallands bankverksamhet är nischat 
mot privatmarknaden (Swedishbankers.se, 2012) och vi anser att då alla banker i Sverige 
följer Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden kan vi ändå, i viss mån, generalisera mot 
andra svenska bankers privatmarknad och dess finansiella rådgivning.  
 
Intern giltighet, menar Jacobsen (2002), är ett mått på om undersökningen mäter det forskarna 
avser att mäta. Hur väl besvaras frågeställningen och hur väl undersöks syftet? Jacobsen 
(2002) skriver att en studies interna giltighet kan kontrolleras på olika sätt. Ett sätt är att låta 
andra granska studien, ett annat sätt är att forskarna själva kritiskt granskar studien och ett 
tredje sätt är att kontrollera undersökningen mot andra, liknande undersökningar. Vi anser att 
vår interna giltighet är hög då undersökningen vid flertalet tillfällen granskats och validerats 
av andra, oberoende personer.  Vi har dessutom under tidens gång själva noggrant kontrollerat 
vår undersökning och genomgående ställt oss frågande till de val vi gjort. Även på den 
punkten anser vi att den interna giltigheten är hög. Dock har vi inte hittat så många liknande 
studier att kontrollera vår undersökning mot. Det kan vara för att det finns lite forskning kring 
ämnet, vilket gör det svårt för oss att granska den interna giltigheten i det avseendet. De 
genomförda intervjuerna spelades in för att kunna gå tillbaka till de svar som gavs om så 
skulle behövas. Respondenterna kan känna sig obekväma om intervjuerna spelas in menar 
Jacobsen (2002). Vi frågade våra uppgiftslämnare innan intervjuerna om de hade några 
problem med att spelas in och ingen hade något emot att bli inspelade. Sammantaget anser vi 
att vår studies interna giltighet är hög. 

4.7 Reliabilitet 
 
Kvale (1997) och Jacobsen (2002) skriver att reliabilitet visar hur trovärdig och tillförlitlig en 
undersökning är. Jacobsen (2002) nämner att ett sätt att uppnå hög reliabilitet är att hålla 
intervjuareffekten och kontexteffekten låg vid individuella intervjuer. Om intervjuarens 
deltagande i intervjun skapar andra resultat än vilka skulle uppnåtts utan intervjuare kallas det 
intervjuareffekt. Om istället platsen som intervjun hålls vid frambringar andra slutsatser kallar 
Jacobsen (2002) det för kontexteffekten. Vi är medvetna om att vår empiri till viss del är 
påverkad av intervjuareffekten, det går aldrig att helt komma ifrån (Jacobsen, 2002). 
Författaren nämner att om två olika studier kommit fram till samma resultat oberoende av 
varandra anses resultatet som riktigt (ibid.). För att kontrollera har vi undersökt våra resultat, i 
den mån det går, med andra undersökningar. Gällande intervjuplats och kontexteffekt har vi 
valt att hålla intervjun på en, för uppgiftslämnaren, naturlig plats då Jacobsen (2002) menar 
att de flesta intervjupersoner uppskattar det. Nackdelen med naturliga platser kan vara att 
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respondenten kan bli störd. Vi genomförde våra intervjuer i ett rum avsett för möten på 
uppgiftslämnarens kontor vilket medför liten kontexteffekt, då rummet var avskilt och 
naturligt. Dessutom avtalade vi tid och plats med respondenten på förhand för att få bort 
överraskningsmomentet, vilket även det leder till låg kontexteffekt. Vi spelade även in alla 
intervjuer, efter respondenternas tillåtelse. Det ger vår studie en hög tillförlitlighet, enligt oss.  
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=20;7<.*.0
är presenteras det empiriska material vilka har framkommit ur de kvalitativa 
intervjuer som har genomförts med fem privatrådgivare inom Länsförsäkringar 
Hallands bankverksamhet. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Rådgivarna är mellan 25 och 55 år gamla och har tillsammans mångårig tidigare erfarenhet 
från SEB, Föreningssparbanken, Föreningsbanken, Swedbank och Handelsbanken. De har 
utöver det arbetat på Länsförsäkringar allt från två till tolv år. Samtliga uppgiftslämnare är 
certifierade finansiella rådgivare och tre av rådgivarna har dessutom en licens från Swedsec. 
Två av intervjupersonerna var män och tre var kvinnor.  
 

5.1.2 Rådgivningsfall 
 
Vi har efter varje intervju låtit respondenterna utifrån fiktiva fall plocka fram fondportföljer 
med hjälp av deras rådgivningsverktyg (se appendix 4). Fallen har vi sedan analyserats mot 
vår teoretiska referensram. De fiktiva fallen baserar sig på olika faktorer som Lag (2007:528) 
om värdepappersmarknaden efterfrågar. Varje rådgivare har fått göra ett fall var. Fallen har vi 
tagit fram i samråd med affärsområdeschef för privatmarknaden på Länsförsäkringar Halland. 

5.2 Risk 
 
Respondent A och B ser risk som den primära variabeln vid rådgivning, avkastning menar 
respondent A, är enbart relevant vid aktierådgivning. Respondent C och E är överens om att 
risk och avkastning är de viktigaste variablerna att ta hänsyn till när det gäller att sätta ihop en 
fondportfölj till en kund. Respondent D anser att de viktigaste variablerna är rådgivarens 
personliga åsikt och bankens rekommendationer. ”Fokus ligger på historisk avkastning.” 
(Respondent D, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). Respondent E säger att en utöver 
risk och avkastning är ålder en viktig variabel. Rådgivningsverktyget tar hänsyn till risk vid 
skapandet av fondportföljer, menar rådgivare B. Vidare nämner respondent B att det inte finns 
några standardportföljer, vilket innebär att rådgivarna måste skapa en personlig relation till 
kunderna för att bilda sig en uppfattning av kundens riskaversion. En fond bör aldrig 
rekommenderas om den inte är någorlunda säker, tycker respondent E som dessutom fyller i 
med att mindre fokus läggs på risk vid en engångsinvestering. Samtliga respondenter är också 
överens om att rådgivare bör utgå från bankens rekommenderade fondutbud. Fonderna i det 
rekommenderade utbudet har Länsförsäkringar i Stockholm bra koll på, berättar rådgivare C. 
 
Hur intervjupersonerna förklarar förväntad avkastning och risk sker på samma sätt. 
Respondent A berättar att det är viktigt att basera förväntad avkastning på historisk data och 
att begrepp som volatilitet och standardavvikelse i samtal med kunden är onödiga att förklara. 
Om standardavvikelse tas upp är det enbart nedgången som avses. Begreppen är för svåra, 
menar rådgivare A. Respondent C för ett liknande resonemang och menar att de stora 
placerarna på banken är få, vilket innebär att vi måste göra rådgivningen så okomplicerad som 
möjligt, kunden måste förstå alla begrepp. Uppgiftslämnare B och D berättar hur de brukar 
måla upp och förklara risk schematiskt på ett papper. De säger till kunden att hög risk kan 
innebära en uppgång på 30 procent men också en nedgång på lika mycket, medel risk kan 
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innebära en uppgång på 15 procent men också en nedgång på 15 procent och till sist att låg 
risk kan innebära en uppgång på fem procent men också en nedgång på fem procent. 
Respondent D anser att det enbart är den historiska avkastningen som är relevant och visas för 
kunden, risk tenderar att bli för krångligt att förklara för kunden. ”Jag vill kunna träffa mina 
kunder efter 5-10 år och se dem i ögonen och veta att vi har gjort ett bra jobb” (Respondent 
D, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). Rådgivare C berättar endast för kunden hur 
fonden kan stiga i värde med 40 procent men också tappa i värde med lika mycket. 
Intervjupersonen menar att som investerare måste hänsyn tas till både upp- och nedgångar i 
konjunkturen. Respondent E använder sig i huvudsak av den nya Europeiska riskskalan när 
denne förklarar risk för kunden, vilket gör att kunden förstår lättare, anser rådgivaren. På 
riskskalan är fonderna kategoriserade från 1-7. 1-2 visas med färgen grön, vilken 
representerar lägst risk. 3-5 symboliseras med färgen gul och företräds av medel risk medan 
röd färg visar riskklasserna 6-7. Samma respondent berättar att historiska siffror och data är 
det som används vid förklaring av risk, tack vare att det inte går att prognostisera om 
framtiden. Respondent E tycker trots den nya riskskalan bör alla rådgivare skapa sig en egen 
uppfattning kring fonden.  
 
Vid frågan om intervjupersonerna väljer att hålla risken eller den förväntade avkastningen 
konstant vid rådgivning till kunden får vi blandade svar. Respondent A och B anser att deras 
kunder alltid vill ha lägsta möjliga risk. Respondent A säger att anledningen till att det 
fokuseras på låg risk är att Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden kräver det. 
Respondent B nämner att anledningen är att bankens kundsegment generellt sett fördrar låg 
risk. Respondent C berättar att kunderna som frågar efter en konstant risk eller en konstant 
förväntad avkastning har mycket erfarenhet av fonder sen tidigare och vet ofta själva vad de 
vill placera sina tillgångar i. ”När man har sådana kunder samråder jag alltid med kunden” 
(Respondent C, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). Då rådgivare har en 
avrådningsplikt mot kunden, försöker jag alltid styra in kunderna på en given risknivå i och 
med de finansiella kriser som skakat marknaden de senaste åren, menar rådgivare C. 
Respondent C fortsätter med att berätta hur det går att minimera risken för en kund som vill 
placera ett större kapital genom att sprida insättningarna över tiden. Rådgivare D arbetar med 
hög risk för att annars kan inte kunden komma upp den avkastning som den förväntar sig. 
Vidare anser intervjupersonen att om en rådgivare inte utgår från risken är jobbet inte väl 
utfört. Uppgiftslämnare E presenterar ett antal fonder men visar alltid sin syn på 
placeringarna. Om kunden säger att denne vill ha en viss avkastning, visar rådgivare E 
högriskalternativen.  
 
Respondent A berättar att det inte finns några standardfrågor för att ta reda på vilken 
riskprofil kunden har. Det gäller att anpassa sig efter situationen, säger rådgivaren. 
Intervjuperson B menar att risken är inbakad i bankens produkter, vilket gör att rådgivarna 
måste anpassa sig efter kunden och ta reda på kundens riskprofil. Respondenten nämner att 
vanligtvis delas kunderna in i låg, medel eller hög risk. Dock nämns att exempelvis medelrisk 
inte behöver vara samma sak för olika kunder. Rådgivaren måste således finna de individuella 
nyanserna hos varje kund. Respondent C nämner ingenting om hur kundens riskprofil räknas 
fram. Samtalet kommer istället in på hur användandet av den nya riskskalan fonderna är 
graderade på bäst nyttjas. Det framkommer att det är ett återkommande problem att vissa 
fonder ligger i samma riskskala trots att de innehåller olika mycket risk.   
 
Risk handlar om historisk data och negativ utveckling, berättar rådgivare A. Historisk data är 
det enda riskmått jag använder mig av. Intervjupersonen ser till fondens historiska avkastning 
de senaste 25 åren och gör en personlig bedömning av en viss fonds risk. Respondenten 
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menar att det går att föra en diskussion med kunden om hur fonden presterat och hur fonden 
kommer röra sig i framtiden, men det finns ingen garanti för att något inträffar. Alla riskmått 
är redan uppmätta och visas på Länsförsäkringars hemsida så rådgivaren behöver inte räkna ut 
något själv, säger uppgiftslämnare B. Rådgivaren nämner att volatiliteten är det riskmått som 
används med högst frekvens. Respondent C mäter risken i en fond med hjälp av den 
sjugradiga riskskalan samt rådgivningsverktyget, vilket även intervjuperson E instämmer i. 
Rådgivningsverktygets förslag på portföljer är alltid diversifierade, berättar rådgivare C. 
”Man ska inte lägga alla äggen i samma korg’’ (Respondent C, personlig kommunikation, 29 
mars, 2012). Slutligen nämner respondenten skillnader på olika fonder. Respondent D berättar 
för oss att kunden styr hela processen. Därefter anpassar rådgivaren portföljen via 
rådgivningsverktyget. Uppgiftslämnare E uppskattade tidigare risken efter att fondens 
faktablad lästs och drog en egen slutsats om fondens totala risk med avseende på de 
ekonominyheter rådgivaren tagit till sig. Ett exempel kan vara om turismen avtar i Spanien 
dras slutsatsen att landets bruttonationalprodukt försämras och således att landfonderna med 
placeringsinriktning Spanien går sämre. ’’Risk är prislappen på pengar’’(Respondent E, 
personlig kommunikation, 12 april, 2012). ”Tillväxten kommer avta i tillväxtländerna, krisen 
i Europa har påverkat även dem” (Respondent D, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). 
De riskmått som nämns är likviditets-, bransch-, råvaru-, valuta-, marknads-, företags- och 
geografisk risk. 
 
Samtliga respondenter medger att de, i vissa fall, använder sig av fasträntekonton för att sänka 
portföljens totala risk. Respondent A brukar allokera kundens tillgångar till olika instrument 
för att då minska risken på kapitalet, rådgivaren menar att denne saknar verktyg för att mäta 
den totala portföljrisken. Uppgiftslämnaren utgår alltid från kundens riskaversion vid ihop 
sättandet av ett sparande till kunden och tycker att fördelningen av de olika ingående 
tillgångarna styr portföljens totala risk. Respondent D samt E sänker portföljens risk vid 
behov med hjälp av fonder snarare än riskfria alternativ. Respondent E ser inte på det riskfria 
alternativet på det viset. Respondent B medger att denne tar hänsyn till ränteläget innan denne 
allokerar kapital till ett fasträntekonto. Samma respondent anser att dagens räntenivåer är 
höga och allokerar därmed gärna kapital till fasträntekonton medan rådgivare C anser att 
ränteläget är lågt just nu och väljer därmed hellre fonder än fasträntekonton. Rådgivare C ser 
också andra fördelar med att allokera kapital till det riskfria alternativet, nämligen att kunden 
inte behöver tänka på skatteeffekter och att pengarna är lättillgängliga. Uppgiftslämnaren 
fortsätter med att denne oftast använder sig av fasträntekonton till äldre personer då deras 
placeringshorisont är kort och därmed risken högre om kapitalet placeras i fonder. Rådgivare 
E utgår från hur mycket kapital kunden har och vad pengarna ska användas till. Varje kund 
bör ha ett buffert-, mål- samt pensionssparande och dessa byggstenar utgår uppgiftslämnaren 
från. Intervjupersonen säkrar upp pengar med hjälp av fasträntekonton om så behövs. ”Jag tar 
ett genomsnitt och viktar inte alltid fonderna lika. Om kunden vill ligga på en fyra och alla 
fonder är en fyra så är portföljrisken troligen en fyra. Jag går på siffrorna” (Respondent C, 
personlig kommunikation, 29 mars, 2012). 
 
Ett annat användningsområde för den riskfria räntan, som respondent B använder sig av, är att 
förklara för kunden att en fondportfölj bör avkasta mer än den riskfria räntan på lång sikt. 
Annars anser denne att rådgivaren misslyckats med sitt val av portfölj. Ju större andel kapital 
som tilldelas det riskfria alternativet, desto lägre summeras den totala portföljrisken till. 
Fasträntekontots avkastning bör ses som alternativkostnaden till avkastningen utöver 
avkastningen du får om du placerar i riskfyllda tillgångar. De övriga rådgivarna ser inte till 
den riskfria räntan som ett alternativ för placeringen.  
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På frågan hur rådgivarna meddelar portföljens totala risk till kunden får vi olika svar. En 
rådgivare anger inte portföljens totala risk alls. En annan anser att om portföljens fonder har 
en risk på fyra så har portföljen också en risk på fyra. De tre övriga lämnar den risk 
rådgivningsverktyget angivit och antar således att den risken är samma som portföljens totala 
risk. Ingen av respondenterna är bekanta med eller använder sig av begreppet riskpremie.  
 

5.3 Capital Asset Pricing Model 
 
Samtliga respondenter medger att de, i vissa fall, använder sig av fasträntekonton för att sänka 
portföljens totala risk. Respondent A brukar allokera kundens tillgångar till olika instrument 
för att då minska risken på kapitalet. Rådgivaren menar att verktyg saknas för att mäta den 
totala portföljrisken. Uppgiftslämnaren utgår alltid från kundens riskaversion vid ihop 
sättandet av ett sparande till kunden och tycker att fördelningen av de olika ingående 
tillgångarna styr portföljens totala risk. Respondent D samt E sänker portföljens risk vid 
behov med hjälp av fonder snarare än riskfria alternativ. Respondent E ser inte på det riskfria 
alternativet på det viset. En av intervjupersonerna medger att denne tar hänsyn till ränteläget 
innan denne allokerar kapital till ett fasträntekonto. En av uppgiftslämnarna anser att dagens 
räntenivåer är höga och allokerar därmed gärna kapital till fasträntekonton medan den andra 
rådgivaren anser ränteläget vara lågt just nu och väljer därmed hellre fonder än 
fasträntekonton. Rådgivare C ser andra fördelar med att allokera kapital till det riskfria 
alternativet, nämligen att kunden inte behöver tänka på skatteeffekter och att pengarna är 
lättillgängliga. Uppgiftslämnaren fortsätter med att denne oftast använder sig av 
fasträntekonton till äldre personer då deras placeringshorisont är kort och därmed risken högre 
om kapitalet placeras i fonder. Rådgivare E utgår från hur mycket kapital kunden har och vad 
pengarna ska användas till. Varje kund bör ha ett buffert-, mål- samt pensionssparande och 
dessa byggstenar utgår uppgiftslämnaren från. Intervjupersonen säkrar upp pengar med hjälp 
av fasträntekonton om så behövs. ”Jag tar ett genomsnitt och viktar inte alltid fonderna lika. 
Om kunden vill ligga på en fyra och alla fonder är en fyra så är portföljrisken troligen en 
fyra. Jag går på siffrorna” (Respondent C, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). 
 
Ett annat användningsområde för den riskfria räntan, som respondent B använder sig av, är att 
förklara för kunden att en fondportfölj bör avkasta mer än den riskfria räntan på lång sikt. 
Annars anser denne att rådgivaren misslyckats med sitt val av portfölj. Ju större andel kapital 
som tilldelas det riskfria alternativet, desto lägre summeras den totala portföljrisken till. 
Fasträntekontots avkastning bör ses som alternativkostnaden för den riskpremie du får om du 
placerar i riskfyllda tillgångar. De övriga rådgivarna ser inte till den riskfria räntan som ett 
alternativ för placeringen.  
 
På frågan hur rådgivarna meddelar portföljens totala risk till kunden får vi olika svar. En 
rådgivare anger inte portföljens totala risk alls. En annan anser att om portföljens fonder har 
en risk på fyra så har portföljen också en risk på fyra. De tre övriga lämnar den risk 
rådgivningsverktyget angivit och antar således att den risken är samma som portföljens totala 
risk. Ingen av respondenterna är bekanta med eller använder sig av begreppet riskpremie. 
 

5.4 Sharpekvot 
 
Fyra av fem rådgivare använder sig inte av Sharpekvoten när de ska avgöra om en fond bör 
väljas framför en annan. De fyra uppgiftslämnarna som nämner att de inte använder sig av 
riskjusterademåttet medger dessutom att de inte ens vet vad det är. Respondent D har ingen 
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åsikt om begreppet. ”När jag väljer mellan tre likvärdiga fonder så ser jag enbart till 
historisk data” (Respondent D, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). Intervjupersonerna 
uppger att de använder sig av den sjugradiga Europeiska riskskalan, historisk data eller av 
Morningstars fondrating för att ’’få den information som behövs’’ (Respondent C, personlig 
kommunikation, 29 mars, 2012) för att göra ett lämpligt val. Respondent A och C beskriver 
att fondutbudet är det bästa för stunden och att det inte finns ett behov av att sortera och 
jämföra fonder. En annan variabel rådgivaren tar hänsyn till är hur länge fonden funnits på 
marknaden där intervjupersonen anser att ju längre den funnits desto bättre. Respondent B, 
som använder sig av Sharpekvoten, medger att jämförelse mellan olika fonders kvoter sker 
men kvoterna räknas aldrig ut för hand. ”En knuff i rätt riktning” (Respondent B, personlig 
kommunikation, 22 mars, 2012). Uppgiftslämnaren menar att kvoterna redan finns uträknade 
av fondbolagen själva och att det är onödigt arbete att räkna ut måttet själv. ’’Måttet visar hur 
stor risk fonden tar i förhållande till förväntad avkastning.’’ (Respondent B, personlig 
kommunikation, 22 mars, 2012). Respondenten säger att måttet inte är avgörande men är en 
bra vägledning i valet av fonder. På frågan om kvoten är lämplig vid jämförelse av likvärdiga 
fonder får vi svaret att så är fallet. Intervjupersonen ser då även till fondförvaltarens 
erfarenhet. Har fondförvaltaren varit med länge är personen troligtvis mer erfaren och är 
bättre på att investera.  

5.5 Modigliani squared (M2) 
 
Rådgivare A påstår att alla fonder redovisar sin utveckling mot jämförelseindex men att varje 
enskild fond själva väljer sitt jämförelseindex, vilket ibland kan leda till att historiken blir 
förskönande. Respondenten anser att eftersom utgångspunkten i rådgivningen är de förslagen 
som rådgivningsverktyget ger. ”Dessa förslag kan vara lite breda ibland” (Respondent A, 
personlig kommunikation, 22 mars, 2012). Fem av fem rådgivare använder sig av 
Morningstars rating för att jämföra fonders prestation mot varandra. ’’De fonder som har en 
fyra eller femma väger tyngst.’’ (Respondent E, personlig kommunikation, 12 april, 2012). 
Varav respondent D anser att det är den primära källan. Rådgivare B berättar att Morningstar 
visar hur fonder presterat historiskt genom att gradera fonderna olika antal stjärnor, där en 
fond med fler stjärnor ger en antydan till att fonden är säkrare än en fond med färre stjärnor. 
Respondent B nyttjar även alpha för att jämföra hur fonden presterat mot ett jämförelseindex. 
Gärna i absolut avkastning då den positiva eller negativa avkastningen kan kvantifieras. 
Intervjupersonen menar att kunden tydligare kan se skillnaden då absolut avkastning används. 
Uppgiftslämnare B och D tar hänsyn till hur fondförvaltarna jobbar och hur nära kontakt 
fondförvaltaren har med de bolag fonden investerar i när två eller flera fonder jämförs.  
 

5.6 Mean variance 
 
Respondent A berättar att rådgivare enligt lag måste utgå från den försiktiga sidan. Fyra av 
fem respondenter utgår från kundens riskbenägenhet och därefter tas hänsyn till hur det går att 
blanda mellan fonder med låg, medel respektive hög risk. Rådgivare B utgår från en given 
avkastning samt berättar att hänsyn även tas till Länsförsäkringars framtidstro samt att 
framtiden är osäker. Är marknadstron pessimistisk övervägs att inte placera hela kapitalet vid 
rådgivningstillfället, är framtidstron positiv betänks en aggressivare portfölj. Respondent A 
nämner att på den tidigare arbetsplatsen fanns bättre verktyg för diversifiering men samtidigt 
syns det en utveckling på den sidan de senaste åren hos Länsförsäkringar. Alla 
uppgiftslämnare använder sig av rådgivningsverktyget som banken tillhandahåller och är 
överens om att de förslag som framkommer genom verktyget redan är tillräckligt 
diversifierade. Rådgivarna berättar vidare hur de diversifierar: Rådgivare A försöker hålla 
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sina förslag så breda som möjligt till kunden, särskilt vid situationer när kunden startar upp 
sparandet för första gången. Respondent B ser att tidshorisont och riskprofil är de viktigaste 
delarna. Respondent B och C säger att det gäller att jobba utifrån buffertsparande, 
pensionssparande och målsparande, där det i respektive del går att allokera sparandet så det 
blir optimalt. Intervjuperson C säger att det är främst i målsparandet som placeringar i fonder 
kommer på tal. Det handlar om att kunden skall ha en bra bas att stå på, menar rådgivare C. 
 
”I portföljen kan vi lägga en kul fond och en kanske lite mer säker fond” (Respondent E, 
personlig kommunikation, 12 april, 2012). Vidare berättar rådgivare E att denne måste vara 
tydlig med vad banken ställer sig bakom och vad banken inte ställer sig bakom. Samtliga 
respondenter är överens om att det är kundens vilja och intresse som styr. Respondent D säger 
att det är vid dessa tillfällen det går att frångå de färdiga förslag rådgivningsverktyget ger, 
vilket uppgiftslämnare E instämmer i. Kunden vill i de flesta fall endast jämföra sina egna val 
mot bankens rekommendationer utifrån parametrarna risk, avkastning och avgifter. ”Om 
kunden är kunnig och intresserad så går det att gå in i en djupare diskussion och ge lite 
smalare förslag” (Respondent A, personlig kommunikation, 22 mars, 2012). 
 
Respondent C menar samvariation mellan fonder är viktigt vid rådgivning. Respondent B och 
C berättar hur de vid vissa situationer sprider riskerna mellan branscher och geografiska 
områden för att sänka risken i portföljen. Intervjuperson B försöker undvika att placera allt 
kapital i en råvara, en bransch eller ett land. Det är bara respondent B som förklarar för 
kunden hur diversifieringen går till då fördelarna med att diversifiera lyfts fram. Respondent 
E menar att det handlar om att se till att kunden förstår de olika typer av risker som 
marknaderna och investeringarna innebär. Målet med diversifiering enligt respondent E är att 
risken skall minskas. Uppgiftslämnare D diversifierar inte bort några risker utan utgår från att 
förslagen rådgivningsverktyget tar fram är diversifierade. 
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är kommer vår teoretiska referensram appliceras på det empiriska materialet 
framtaget ur de intervjuer och fiktiva fall som har genomförts. Kapitlet är uppbyggt i 
enlighet med vår teoretiska referensram. 

 

6.1 Tidigare forskning 
 
Prather (1998) beskriver vikten av att rådgivarna initialt fastställer kundens risknivå vilket vi 
ser att rådgivarna gör innan de går vidare i rådgivningen. Antingen fastställer rådgivarna 
risknivån genom att fråga hur kunden ser på risk eller genom att fråga vilken risk investerarna 
är villiga att ta. Vi ser dock inte att rådgivarna återkommande eller vid flera tillfällen 
fastställer risken utan nöjer sig med det initiala fastställandet av risk. Vidare bedömer vi att 
rådgivarna svarar olika på vad risk är. Rådgivarnas syn på risk tycks påminna om begreppet 
standardavvikelse från ett medelvärde, dock fanns här olika perspektiv. Respondenterna har i 
sitt arbetssätt sparandemål inbyggt, vilket gör att hypotetiska investeringsmål stämmer väl 
överens med Prathers (1998) förslag om de faktorer som måste tas hänsyn till för att på ett 
ackurat sätt bestämma rätt risknivå för kunden.  
 
Fortsättningsvis berättar Prather (1998) att det är viktigt att finansiella rådgivare 
återkommande ställer olika frågor för att fastställa och definiera risknivån. Vi ser inte att 
rådgivarna arbetar på det sättet empiriskt utan att respondenterna enbart initialt fastställer 
risken. När vi analyserar rådgivarnas arbetssätt med författarens slutsatser ser vi att risknivån 
inte fastställs på ett ackurat sätt. Vi anser att rådgivarna till stor del baserar sina råd på 
historisk avkastning vilket, enligt Prather (1998), gör att valet av investering blir misslett. 
Vidare ser vi att respondenterna använder sig av hypotetiska sparandemål vilket vi finner stöd 
för i artikeln. De hypotetiska sparandemålen gör att risken lättare kan kopplas till 
investeringen. Vi är osäkra på om rådgivarna ser risken som konstant över tid men vi ser att 
de till viss del jämför valen av fonder med liknande fonder, dock ej ofta eller fullt ut då de 
verkar sakna verktyg samt kunskap för att göra det. Det leder till att rådgivarna inte fastställer 
risken på ett rättvisande sätt enligt Prather (1998). 
 
Vi har svårt att avgöra huruvida rådgivarna ser en del av risken som konstant över tiden. Dock 
verkar de vara eniga om att det alltid föreligger en viss risk och att den i vissa perioder är 
högre än i andra perioder. Vi bedömer inte att rådgivarna jämför fonden med likvärdiga 
fonder i samma segment. Respondenterna tenderar att använda den nya Europeiska riskskalan 
gällande kategoriseringen av fonder efter riskklass. En av rådgivarna poängterade att alla 
dennes fondval oftast hamnar i den högsta riskklassen vilket kan bero på att marknaden är 
relativt volatil vid tillfället då undersökningen genomfördes. Det innebär att rådgivaren i 
praktiken stundtals tittar på Morningstars rating och jämför fondernas risk istället för att se till 
den Europeiska riskskalan. Vi ser inte att arbetssättet är vad Prather (1998) ser som optimalt 
gällande att fonden skall vara likvärdig med andra fonder inom samma segment.  
 
Statman (2010) har uppmärksammat att investeraren kan tänkas ha flera stimuli än enbart 
avkastning, vilket det vanligtvis talas om. Vi ser att de stimuli rådgivarna tar hänsyn till och 
författarens första stimuli stämmer väl överens med rådgivarnas syn på investerarnas stimuli, 
vilket är den rent utilitaristiska. Det vill säga vilken avkastning investeraren får och vilken 
risk denne har tagit för att erhålla avkastningen. Vidare berättar Statman (2010) att en 
investering kan vara ett uttryck för smak, åsikt eller status. Vad investeringar kan uttrycka är 
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ingenting vi ser att rådgivarna tagit hänsyn till eller diskuterat med oss. Ett exempel med 
fonder vilket tydligt uttrycker en åsikt eller en sympati är etiska fonder. Ett annat exempel är 
fonder som investerar i vissa områden eller branscher. Slutligen menar Statman (2010) att det 
finns stimuli i känslan av en emotionell vinst, till exempel att äga andelar av en vinnande fond 
eller en framgångsrik bransch, vilket vi inte tycker att rådgivarna diskuterar med kunden.  
 
Vi anser att rådgivarna lägger allt fokus på investerarens vinst vilket är det första av fyra 
stimuli. Dock saknar vi diskussioner kring de andra stimuli som är uttrycket för smak, åsikt 
eller status. Här ser vi att en relativt oinformerad kund som har etiska eller geografiska 
preferenser kan tänkas uppleva rådgivningen som bättre eller mer personlig om rådgivaren 
frågar om och tar hänsyn till dessa aspekter. Kunden kan exempelvis sympatisera genom att 
stödja en viss region. Alternativt kan kunden ha en vinning av insyn kring hur det går i en viss 
bransch eller ett visst land. Vi bedömer därmed att diskussionen kan påverka portföljvalet 
avsevärt. Resonemanget stöds även av Prather (1998), som menar att rådgivare inte enbart bör 
ta hänsyn till historisk avkastning. Vi ser dock att rådgivarna tar hänsyn till sina investerares 
speciella önskemål, dock uttrycker de inte att denna typ av diskussion hör till något de 
vanligtvis tar upp. Gällande Statmans (2010) sista antagande kring stimuli i en viss känsla ser 
vi inte att rådgivarna diskuterar det med kunden. Om Statmans (2010) antagande om att 
investerare stimuleras av en viss känsla bör rådgivarna och kunden ha en vinning i att 
diskutera fondval efter även denna aspekt. Känslan av att investeraren är en vinnare, kan 
investerarna tänkas nå om rådgivaren vid ett andra rådgivningsmöte kommenterar eller talar 
om att tidigare fondval gått bra och att de gemensamt gjort goda val rent historiskt. 
 
Stone (2001) beskriver hur medelklassen inte får ekonomisk vinning av de finansiella 
produkter som finns på marknaden idag då de är för komplexa. Vi ser inte att respondenternas 
produkter är komplexa eller i någon grad riskerar att komplicera marknaden. Gällande 
rådgivarna tycker vi att mötet i sig bidrar till att minska problemet då det föreligger en viss 
utbildning per automatik i själva rådgivningsmötet. Vi ser att strukturerade produkter är 
aningen mer komplexa och kan ha längre löptider. Dock ger inte rådgivarna oss bilden av att 
de fokuserar på strukturerade produkter. Stone (2001) menar vidare att det är investerarnas 
brist på förståelse för relationen mellan risk och avkastning som orsakar den långsiktiga 
ekonomiska skada som uppmärksammats i denna undersökning.  
 
Vidare behandlar Stone (2001) branschen som helhet och ser att den utvecklas till att bli mer 
serviceinriktad, kostnadseffektiv samt erbjuda mer transparenta lösningar. Vi har 
uppmärksammat att banken verkar vara i ett tillväxtskede och nya lösningar verkar vara under 
utveckling, enligt rådgivarna. Vi kan dock inte uttrycka oss i huruvida de är 
kostnadseffektiva, transparenta eller effektiva. Vi anser att de rådgivare vi har intervjuat 
bidrar till att minska problemet med att medelklassen inte får ekonomisk vinning av de 
finansiella produkter som finns på marknaden idag då de är för komplexa. Respondenterna 
har inte vad vi ser som komplexa investeringsprodukter i sitt sortiment och rådgivning bidrar 
till att förklara och ge kunden råd i hur de produkter som finns i sortimentet bäst utnyttjas. 
Gällande problematiken författaren beskriver kring att investerarna inte tycks ha den kunskap 
som är lämplig för att förstå relationen mellan avkastning och risk, ser vi att det ligger en 
naturlig hjälp i rådgivningsmötet. Dock uppmärksammar vi att rådgivarna är tydliga med att 
de vill hålla kundrådgivningen på en enkel nivå. De uttrycker att kunder som frågar och vill 
veta mer får den information de söker, annars försöker de hålla allting så grundläggande som 
möjligt. Vi noterar en skillnad mellan våra empiriska resultat och de slutsatser Stone (2001) 
kommer fram till. Vi undrar om rådgivarna kan förbättra kundens kunskapsnivå och därmed 
stärka sin egen relation till kunden samt förbättra kundens finansiella kunskap och därigenom 
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avhjälpa den långsiktiga ekonomiska skada som Stone (2001) har uppmärksammat. Gällande 
författarens beskrivning av branschens tekniska utveckling kan vi konstatera att det är viktigt 
att banken fortsätter att utvecklas och tar ställning till om de vill ha ett fokus på 
kostnadseffektiva lösningar, effektiva system och transparenta produkter då andra aktörer 
enligt undersökningen utvecklas i den riktningen.  
 
Jordan och Kaas (2002) berättar att fonders marknadsföring påverkar och snedvrider valet av 
fond. Snedvridningen påverkar såväl välinformerade som mindre välinformerade investerare. 
När vi sätter denna snedvridning i relation till de empiriska resultat vi har samlat in noterar vi 
att flera av rådgivarna uttrycker att de gärna rekommenderar fonder där fondförvaltaren har 
föreläst för alternativt träffat dem. Besöket är att se som marknadsföringsåtgärder från 
fondbolaget. Rådgivarna rekommenderar även gärna fonder där de har fått ta del av 
information utöver fondens egen information om fonden, exempelvis där de har hört gott om 
fonden alternativt tagit del av fondbolagets marknadsföring. Vi observerar likheter mellan vår 
insamlade empiri samt de slutsatser Jordan och Kaas (2002) har kommit fram till. Fondens 
marknadsföringsåtgärder påverkar de råd rådgivaren ger samt de portföljer rådgivarna bygger 
upp och därmed bekräftar den snedvridning författarna ser (ibid.). 
 
Ballestero och Pla-Santamaria (2004) belyser vikten av att basera fondvalet vid 
portföljkonstruktioner på empiriska studier av investerares historiska riskaversion. En fond är 
inte en unik investerare utan investerar för en grupp investerare, alla med sina unika 
riskpreferenser. Vi ser att vissa av rådgivarna ställer standardfrågor baserat på ett nytt 
rådgivningsverktyg, vilket bland annat skall definiera kundens risknivå, och på det sättet 
skapar banken historisk information fiktivt.  Vi ser därmed att banken följer det arbetssätt som 
Ballestero och Pla-Santamaria (2004) förespråkar då en del av rådgivarna ställer frågor kring 
risk och riskaversion. Empiriskt sett använde inte alla rådgivare verktyget, dock förstod vi att 
det var målet. Vi har även testat verktyget empiriskt och ser inte att de portföljer som 
konstrueras är unika för varje tänkbar kombination, vid flera kombinationer gav verktyget 
samma portföljförslag. 
 
Wells och Wolfers (2000) beskriver ett tekniskt problem de ser att bankerna står inför 
förutsatt att bankerna vill skapa system som ersätter bankrådgivaren i hög grad. Vi ser att 
författarna enbart uppmärksammar två faktorer som tycks stå mellan målet och det bankerna 
erbjuder idag gällande finansiell rådgivning. En faktor är att personifiera upplevelsen genom 
att implementera intelligens och resonemang i den. Empiriskt upplever vi att rådgivarna 
resonerar med investerarna och baserar sina råd på resonemanget, dock med mycket hjälp av 
digitala verktyg. När vi undersöker rådgivarnas påstådda agerande med Wells och Wolfers 
(2000) undersökning ser vi att de finansiella rådgivarna behövs och att det finns tydliga 
skillnader mellan ett fysiskt och ett virtuellt möte. Vi observerar att den finansiella delen av 
rådgivningsmötet till stor del tar hjälp av digitala verktyg som investerarna lätt kan nyttja 
själva via internet om det gjordes möjligt för dem. Det gör att rådgivarens roll och kompetens 
bör vara på den nivå att de kan ge kunderna råd utöver vad investerarna själva kan uppnå 
genom att svara på ett antal frågor via ett internetbaserat frågeformulär.  
 
Statman (2001) kommer fram till att finansiella rådgivare fyller flera funktioner för sina 
investerare. Delvis att de styr investeraren, dess mål och resurser vilket vi ser att de rådgivare 
vi har intervjuat gör. Huvudsakligen påverkar rådgivarna investeraren genom att ge råd, föra 
resonemang och styra investeraren till stor del. Statman (2001) menar sedan att rådgivaren 
diagnostiserar investerarens finansiella situation och utbildar investeraren, vilket vi empiriskt 
kan bekräfta. Diagnostiseringen sker speciellt i samband med lån i enlighet med de rutiner 
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som finns. Ofta tenderar delar av den ekonomiska analysen att framkomma per automatik vid 
just låneärenden. Vidare menar Statman (2001) att den finansiella rådgivaren styr den 
strategiska tillgångsallokeringen, den taktiska tillgångsallokeringen samt valen av tillgång. Vi 
ser att rådgivarna gör i stort sett samma sak, dock ser vi inte att de separerar den taktiska och 
strategiska delen medvetet. De taktiska resonemangen finns inbyggda i portföljerna 
rådgivarna får fram ur verktyget och ett strategiskt moment. Dock är det strategiska kortsiktigt 
och försvinner med tiden. Någon uppdatering, reallokering eller hjälp i form av 
återkommande besök som arbetsmetodik har vi inte observerat. Slutligen berättar Statman 
(2001) att de finansiella rådgivarna bör lägga mindre tid på sina avgifter och mer tid på att 
förtjäna avgifterna. De respondenter vi har intervjuat tar inga avgifter utan ger dessa råd som 
en, för kunden, tillgänglig service.  
 
Vi tycker att Statmans (2001) påstående att rådgivaren styr investeringen är i linje med vår 
empiri. Investerarna kommer till rådgivaren för att få råd, i vårt fall har vi undersökt den 
finansiella delen. Vi ser att rådgivarna i hög grad påverkar investeraren men tar även hänsyn 
till dennes kunskap samt önskemål. Vidare resonerar vi kring den analys av den ekonomiska 
situationen kunden befinner sig i och här ser vi att empirin stämmer väl överens med vad 
författaren påstår. En analys i någon grad verkar alltid äga rum, delvis enligt de lagar och 
regler som gäller, delvis som ett steg i det finansiella verktyg rådgivarna nyttjar och delvis i 
eventuella tidigare kontakter med rådgivaren. Gällande utbildningsdelen bedömer vi att en 
viss utbildning av kunden per automatik uppstår. Dock anser vi en tydlig trend att rådgivarna 
undviker att föra ett resonemang med kunden som denne inte är van vid. Kunden kan som 
Statman (2001) beskriver behöva en viss utbildning samt orientering i den finansiella världen 
för att kunna fatta bättre beslut i samråd med rådgivaren. Det skulle kunna stärka relationen, 
fördela besluten jämnare och leda till bättre portföljer ur hänseendet individuell risk. Vi 
stärker det med tidigare resonemang som bland annat Stone (2001) för. Gällande den 
strategiska tillgångsallokeringen, den taktiska tillgångsallokeringen och valet av fond kommer 
det automatiskt med rollen i det finansiella rådgivningsmötet. Dock ser vi att den strategiska 
delen kan stärkas avsevärt vid behov samtidigt som vi ser att det handlar om tid och resurser 
både från kundens och bankens sida. Portföljer tenderar att skifta allokering naturligt över 
tiden och kan behöva balanseras om. Dessutom kan marknadsläget skifta vilket gör att det 
återkommande är nya situationer investeraren och rådgivaren måste ta hänsyn till. Här kan 
återkommande finansiella rådgivningsmöten vara en lösning för att tillgodose den strategiska 
delen. Gällande det resonemang Statman (2001) för kring avgifterna dementerar vi det, då 
våra respondenter inte tar ut avgifter.  
 
Jones, Lesseig och Smythe (2005) menar att rådgivaren får en allt viktigare roll för 
investerarna då rätt val av fonder tenderar att bli en alltmer komplicerad process. 
Problematiken författarna har uppmärksammat ligger i att rådgivarna influeras av annat än 
investerarens bästa. Författarna ser att rådgivarna kanske inte är tillräckligt informerade om 
olika fondklasser, investeringsstorlek och tidshorisont. Jones, Lesseig och Smythe (2005) 
efterlyser en bättre kommunikation. Här tycker vi att empirin visar att respondenterna verkar 
välinformerade om olika fondklasser och är vana vid att välja baserat på investeringsstorlek 
och tidshorisont. Återigen tämligen automatiserat. Verktyget uppgiftslämnarna utnyttjar tar 
till viss del hänsyn till investeringsstorlek och tidshorisont. Rent kommunikativt ser vi ur detta 
perspektiv inte de brister författarna åsyftar. De farhågor Jones, Lesseig och Smythe (2005) 
presenterat kan vi inte se i vår empiri. De verktyg rådgivarna använder hjälper dem att alltid 
fastställa de faktorer författarna ser som viktiga att rådgivarna fastställer. Dock ser vi inte att 
investeringsstorlek tenderar att vara en påverkande faktor vid våra tester av portföljerna 
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verktyget tar fram, vilket är ett potentiellt förbättringsområde. Rent kommunikativt observerar 
vi inga brister vid analysen med teorin.  
 

6.2 Risk 
 
Simons (1998) menar att standardavvikelsen det vanligaste måttet för att kvantifiera en fonds 
risk. Standardavvikelsen mäter spridningen kring medelvärdet, med andra ord spridningen 
kring den förväntade avkastningen (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Hill, Griffiths & Lim, 
2008). Respondent A säger att vid rådgivning till kund är det bara avkastningar baserat på 
förväntningar som tas upp. Begrepp som standardavvikelse tas endast upp om någon frågar 
efter det och då förklaras måttet som den procentuella nedgången i fonden under en given tid. 
Vi ser en tydlig skillnad mellan teori och rådgivare A då respondenten enbart förklarar risk 
som en nedgång i den förväntade avkastningen. Respondent B menar att det är viktigt att 
kunden förstår vad risk är. Risk delas in i låg, medel och hög. De olika kategorierna förklaras 
med att en uppgång också kan innebära en lika stor nedgång. Respondent B berättar att för 
kunden förklaras risk som att ju mer risk investeraren tar desto större möjlighet finns till 
bättre avkastning. Här ser vi att respondentens sätt att förklara risk liknar teorins. Det vi 
saknar är en tydligare förklaring till att kunden också kan förlora mer om en högre risk väljs. 
Respondent C förklarar risk för sina kunder som att en ökning med 40 procent också kan 
innebära en nedgång med 40 procent. Kunden måste se till både upp- och nedgångar. 
Uppgiftslämnaren anser sig se ett samband mellan standardavvikelse och förväntad 
avkastning men kan inte förklara vad begreppen innebär. Vi bedömer att respondenten är 
medveten om det samband som finns mellan risk och avkastning; en högre risk innebär en 
större spridning kring medelvärdet och därmed en större osäkerhet om det förväntade värdet 
på fonden (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Hill, Griffiths & Lim, 2008). Det skulle enligt 
Haugen (2001) innebära en lägre nytta för investeraren eller kunden. Respondent D berättar 
att det är endast den historiska avkastningen som är relevant och som visas för kunden. En 
fonds risk delas in i tre olika kategorier: låg, medel respektive hög. Fortsättningsvis förklarar 
uppgiftslämnaren att en uppgång också kan innebära en lika stor nedgång. Vi anser att det 
framkommer att respondenten saknar kunskap om risk är då det sägs att det inte är ett relevant 
ämne att ta upp vid rådgivningsmöten. Respondent E berättar att historiska siffror och data 
används vid förklaring av risk. Anledningen är att det inte går att göra säkra prognoser om 
framtiden. I övrigt används den nya Europeiska riskskalan för att på ett pedagogiskt sätt 
förklara risk. Vi ser att respondenten använder sig av historiska siffror för att förklara risk för 
kunden. Kochman och Goodwin (2004) säger att standardavvikelsen inte alltid är det mest 
lämpade måttet. Vi märker att tre av respondenterna använder någonting som liknar 
standardavvikelsen när de förklarar risk till kund. 
 
En investerare kombinerar tillgångar för att minimera risken. Det är vad Markowitz (1952) 
kallar diversifiering. Risken det går att bli av med genom diversifiering kallas specifik risk 
(Sharpe, 2007). Marknadsrisken kallas den risk det inte går att bli av med via diversifiering 
och den påverkas av makroekonomiska faktorer (Sharpe, 2007). Respondent A säger risk med 
avseende på fonder är negativ utveckling och risken kan variera mellan olika fonder. Det 
finns alltid risk i en fond. Respondenten nämner risker som marknads-, valuta- och 
företagsrisk. Vi tycker att det här bevisar att respondenten är medveten om risk i samband 
med fonder. Respondenten ser ut att vara medveten om de olika risktyperna men nämner 
ingenting om hur riskerna används i rådgivning till kund. Respondent B berättar att vid 
rådgivning till kund går rådgivaren igenom hur de enskilda fondernas individuella risk 
påverkar den totala portföljen, då det är helheten som är avgörande i slutändan. Respondenten 
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har kännedom om en tillgångs specifika risk och en portföljs specifika risk. Det sistnämnda 
får rådgivarna serverat av rådgivningsverktyget. De olika risktyperna intervjupersonen 
uppmärksammar är geografisk risk, branschrisk och likviditetsrisk. Vi bedömer att det finns 
en viss förståelse för den diversifiering som Markowitz (1952) presenterade. Det framgår 
också att respondenten känner till marknadsrisk och specifik risk som Sharpe (2007) 
beskriver. Respondent C berättar att i en fond som placerar på en marknad skiljer sig 
vanligtvis risken från om fonden sprider sina investeringar mellan olika marknader. 
Detsamma gäller aktiefonder. De risktyper respondenten anser sig komma i kontakt med vid 
rådgivning till kund är geografisk risk, råvarurisk och branschrisk. Även intervjuperson C 
använder sig av diversifiering. Det framgår dock inte om respondenten är insatt i begreppet då 
portföljer tas fram med hjälp av rådgivningsverktyget. Vad som styrker respondentens 
kunskap inom ämnet är citat som: ”Man ska inte lägga alla äggen i samma korg’’ 
(Respondent C, personlig kommunikation, 29 mars, 2012). Rådgivare C menar även att det är 
viktigt att sprida riskerna, alla tillgångar bör inte placeras i samma land. Respondent D säger 
att kunden styr hela processen och sedan anpassar uppgiftslämnaren portföljen genom 
rådgivningsverktyget. De risktyper vilka hänsyn tas till är geografisk risk och branschrisk. 
Krisen i Europa har påverkat andra delar av världen, menar rådgivaren. Alla marknader 
hänger samman på något sätt. Vi ser att respondenten låter kunden styra investeringsbeslutet. 
Det framgår inte om uppgiftslämnaren vet vad diversifiering är. Fortsättningsvis ser vi att det 
finns viss kunskap om de olika risktyperna som Sharpe (2007) tar upp.  Respondent E säger 
att numera bestäms risken av den nya riskskalan. Där finns allt en rådgivare behöver veta. 
Förut användes fondens sammanfattning och respondenten drog egna slutsatser om fonderna. 
Trots förändringen försöker respondenten i största möjliga utsträckning fortfarande skapa sig 
en egen uppfattning om de finansiella marknaderna. Anledningen till att dessa uppfattningar 
skapas är för att skapa en medvetenhet om de olika risktyperna som finns. Respondenten 
nämner historisk risk, branschrisk samt politisk risk. Rådgivaren har ett intresse för de 
finansiella marknaderna då en egen bild om fonden fortfarande skapas trots införandet av den 
nya riskskalan. Vidare ser vi att intervjupersonen har kunskap om de olika risktyperna som 
Sharpe (2007) nämner. Dock framgår det inte om kunskap om diversifieringens effekter finns, 
likt den kunskap som beskrivs av Markowitz (1952). 
 

6.3 Capital Asset Pricing Model 
 
CAPM anses grundläggande inom portföljvalsteori. Sharpe (1964) beskriver CAPM som en 
modell för att hitta den optimala portföljen. En essentiell del är att den premie investeraren 
erhåller i ersättning för sin tagna risk skall vara högre än den riskfria räntan. Det innebär att 
avkastningen för att investera i exempelvis fonder alltid bör vara högre än den riskfria räntan. 
Respondent A berättar hur en portfölj av fonder byggs och sedan läggs ofta en riskfri del till. 
Rådgivaren poängterar dock att verktyg för att mäta den totala portföljrisken saknas, vilket 
medför att de optimala andelarna måste chansas fram. Respondent B förklarar att bankens 
fasträntekonto används som riskfritt alternativ och kan balansera ner portföljrisken med hjälp 
av denna riskfria räntan. Svaren från respondent A, B och C är i linje med vad Sharpe (1964) 
föreslår. Intervjuperson D menar att portföljrisken sänks genom att allokera kapital till fonder 
i en lägre riskklass istället för att allokera kapital till den riskfria räntan. Uppgiftslämnare E 
använder inte heller den riskfria räntan för att sänka den totala risken, utan använder fonder 
för att balansera upp eller ned risken vid behov. Vi ser att respondent D och E inte nyttjar de 
fördelar det riskfria alternativet kan bidra med. Rådgivare E ser inte på det riskfria alternativet 
på det viset.  
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CAPM beskriver ett linjärt förhållande mellan avkastning och risk, vilket börjar vid den 
riskfria räntan. I sambandet kan vi se riskpremien. Respondenterna A, C, D och E använder 
sig inte av den riskfria räntan som ett alternativ till investeringen. Respondent A och D ser 
inte heller att investeraren bör jämföra portföljens eller instrumentens prestation med den 
riskfria räntan. Respondent B ser att den riskfria räntan är alternativkostnaden för att placera i 
fonder och jämför med den. Ingen av respondenterna resonerar i termer av riskpremie. Vi 
bedömer inte att rådgivarna har samma perspektiv på portföljvalet som CAPM. Vi upplever 
riskpremien samt den riskfria räntan som viktiga för förståelsen och därigenom för 
rådgivningen och de beslut rådgivaren fattar kring portföljen.  
 
Vidare beskriver Haugen (2001) den optimala portföljen, vilken har betavärdet 1. Följaktligen 
är den optimala portföljen lika volatil som marknaden. Empiriskt ser vi att rådgivarna tenderar 
att vara osäkra på hur de skall mäta risk och hur de skall jämföra risk mellan fonderna. Sharpe 
(1964) beskriver CAPM samt ett förhållningssätt mellan ett antal variabler. Vi ser att beta är 
ett av flera verktyg som ger en fingervisning om fondens relativa risknivå sett till 
marknadsrisken. I kombination med den förväntade avkastningen ger riskmåttet ytterligare ett 
mätverktyg för rådgivarna. Respondent A använder fondernas jämförelseindex för att jämföra 
fonders prestation mot varandra. Uppgiftslämnaren reflekterar inte över att dessa index kan 
skilja sig från varandra. Vidare ser intervjupersonen att Morningstar ger en viss känsla för 
risknivån samt beskriver att den nya Europeiska riskskalan är missledande då de flesta fonder 
hamnar i riskklass sju. Om respondenten skulle undersöka fondens betavärde skulle det ge 
ytterligare en fingervisning om hur volatil fonden är i relation till marknaden, vilket bör ge 
bättre grund till finansiella råd.  
 
Respondent B använder sig av alpha samt Morningstar för att jämföra hur en fond presterar 
mot sitt jämförelseindex. Rådgivare C, D och E använder sig sällan av Morningstar men är 
bekanta med namnet samt hur de använder den rating företaget presenterar. Rådgivarna C, D 
och E utgår enbart från den Europeiska riskskalan för att informera om fonds risk, samma 
riskskala som respondent A upplever som missvisande. Vidare använder rådgivare A, C, D 
och E fonders jämförelseindex även för jämförelse mellan fonder. Teoretiskt kan de fonder 
som har ett betavärde på 1 vara en god utgångspunkt för en optimal portfölj. Jämförelsen 
mellan avkastningen en fond med betavärde 1 och den riskfria räntan bör då vara enkel att 
göra för att få fram riskpremien investeraren erhåller för den risk som tas utöver den riskfria 
räntan. Rådgivaren och investeraren kan då ta ställning till jämförelsen.  
 

6.4 Sharpekvot 
 
Det teoretiska bidrag Sharpekvoten bidrar med är enligt Bodie, Kane och Marcus (2009), 
Haugen (2001), Sharpe (1966) och Sharpe (1994) att du får ett riskjusterat mått som mäter 
kvoten mellan riskpremien och den totala portföljrisken. Det framkommer ur vår empiri att 
det endast är respondent B som använder sig av Sharpekvoten, dock säger intervjupersonen 
att det inte är något som rådgivare sätter sig ner och räknar på. Uppgiftslämnaren använder sig 
av de färdiguträknade mått som medföljer fondrekommendationen från banken. Rådgivaren 
menar att Sharpekvoten ska skapa en bättre uppfattning om fonden eller fonderna.  
 
Övriga respondenter använder sig inte av Sharpekvoten utan väljer istället att lägga sin tillit 
på den fondrating Morningstar publicerar. Bortseendet tyder på att rådgivarna missar det 
teoretiska bidrag Sharpekvoten kan tillföra rådgivningsmötet. Det framgår av vårt empiriska 
material att det inte bara är användandet av riskmåttet som saknas utan även kunskap om hur 
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måttet tillämpas praktiskt. Respondent C vet inte om Sharpekvoten används. Det är endast 
fondrating som används och då överskådligt, då det är omöjligt att se på alla fonder, berättar 
rådgivare C. Det framgår tydligt att respondenten har en viss kunskap om riskmåttet då 
rådgivaren säger att Sharpekvoten inte behöver användas eftersom rådgivarna får tillräckligt 
med information och prognoser från banken. Intervjupersonen anser att måttet är onödig 
kunskap. Respondent A instämmer. Sharpekvoten är ett mått som inte behövs då bankens 
fondutbud alltid är det bästa för stunden. Det är kunskapen om måttet som är bristfällig, enligt 
vår bedömning. Respondent D vet inte vad Sharpekvoten är och har därmed ingen åsikt om 
begreppet. När rådgivaren väljer mellan likvärdiga fonder tas endast hänsyn till historisk data. 
Vad vi kan urskilja ur vårt empiriska material är att om det är som Sharpe (2007) säger, att det 
är förväntade värden som styr investeringsbesluten, då har respondent D kommit en bit på 
vägen mot användandet av riskmåttet utan sin vetskap.   
 

6.5 Modigliani squared (M2) 
 
Det teoretiska bidrag som Modigliani squared bidrar med är, som Modigliani och Modigliani 
(1997) beskriver, en modell för att finna den bästa portföljen oavsett risknivå i portföljen. 
Sedan jämförs portföljen med avkastningen på ett jämförelseindex med liknande risk. 
Respondent A säger att alla, av banken rekommenderade, fonders utveckling jämförs mot ett 
jämförelseindex och skulle det uppstå en situation där rådgivaren behöver jämföra två 
likvärdiga fonder används fondratingen från Morningstar. Vidare säger respondenten att 
utgångspunkten vid rådgivningen är förslagen som rådgivningsverktyget ger, vilka kan vara 
lite breda ibland. Det ser vi som en tydlig anledning till att egen kunskap hos rådgivarna kan 
skapa möjligheter till att skala ner breda förslag en aning. Respondent B tycker det är bra att 
se hur en fond har presterat i förhållande till index. Vid jämförelse mellan fonder används 
också fondratingen på Morningstar. Respondent D säger att Morningstar är den primära 
källan för att se hur fonder har presterat historiskt. Vidare framkommer det att respondenten, 
samt rådgivare B, tar hänsyn till hur fondförvaltaren arbetar. Vikt läggs vid ett nära samarbete 
med det företag fonden investerar i. Respondent E använder uteslutande fondratingen på 
Morningstar.    
 
Endast två av rådgivarna använder sig av det faktum att bankens fonder jämförs med index. 
Övriga respondenter väljer att bortse från det och ser främst på den rating som oberoende 
institut gör. De respondenter som främst ser till fondratingen nämner att de även ser till andra 
faktorer de anser viktiga. Faktorn som nämns är hur fondens förvaltare sköter kapitalet. Precis 
som Arugaslan, Edwards och Samant (2008) beskriver, bör rådgivaren istället vikta om sin 
individuella portfölj så att relationen mellan jämförelseindexets risk och den individuella 
portföljens risk blir ett. Respondenterna anser att det bästa alternativet alltid är att förlita sig 
till bankens rekommenderade utbud i första hand och sedan utifrån kundens riskprofil välja 
den utifrån kunden efterfrågade portföljen.  

6.6 Mean variance 
 
Mean varianceteorin förklarar hur en investerare bör agera när det handlar om investeringar i 
fler än en tillgång. En rationell investerare placerar i de kombinationer av tillgångar som ger 
lägst risk till en given förväntad avkastning eller en given risk till en så hög förväntad 
avkastning som möjligt (Markowitz, 1952). Respondent A berättar att fokus läggs på att hålla 
risken så låg som möjligt då Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden säger att rådgivare 
måste utgå från den försiktiga sidan vid rådgivningen. Här ser vi att respondenten på förhand 
går in i en rådgivningssituation med värderingar om vilken riskprofil kunden har, vilket kan 
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vara problematiskt då uppgiftslämnaren inte ger kunden en chans att agera rationellt. 
Respondent B säger att bankens kunder generellt ligger åt alternativet lägsta möjliga risk med 
en förutbestämd avkastning. Kunden måste alltid förstå att det inte finns några garantier när 
det gäller finansiella instrument i egenskap av fonder. Vi bedömer att intervjupersonen ligger 
i fas med teorin när rådgivaren med hjälp av frågor fastställer kundens riskprofil och sedan 
låter kunden vara delaktig i investeringsbeslutet. Respondent C menar att kunder, vilka frågar 
efter en investeringsstrategi där utgångspunkten är lägsta möjliga risk till en given avkastning, 
redan har en viss erfarenhet av fondsparande. Vidare tas det upp att på grund av 
avrådningsplikten fattas investeringsbeslut alltid i samtycke med kunden. Fokus från 
rådgivarens sida ligger på att styra in kunden i rätt fonder. Respondenten fattar besluten i 
samtycke med kunden. Det ger kunden en möjlighet till att nå en bättre avkastning på sin 
portfölj. Rådgivare D säger att fokus alltid ligger på hög risk vid rådgivningen, annars 
kommer inte kunden upp i den avkastning som förväntas. Trots det ställer uppgiftslämnaren 
frågor för att fastställa kundens riskprofil. Respondenten berättar också för oss att om 
rådgivaren inte utgår från risken har rådgivaren förlorat. Vi anser att rådgivaren går in i en 
rådgivningssituation under förutsättning att kunden vill ha en högriskportfölj. I enighet med 
Markowitz (1952) bör investerare fatta rationella beslut, baserade på förväntad avkastning och 
risk för att kunna optimera sina investeringar. Vi ser inte några tecken på att respondenten 
låter kunden vara delaktig i investeringsbeslutet när det finns en förutfattad mening om att alla 
kunder är högriskkunder. Respondent E säger att utgångspunkten är risk, följaktligen 
alternativet lägsta möjliga risk till en given förväntad avkastning. Fortsättningsvis måste 
rådgivaren vara tydlig med vad banken ställer sig bakom och vad banken inte ställer sig 
bakom. Vi ser att rådgivaren i samklang med Markowitz (1952) ger kunden en möjlighet till 
ett rationellt beslut i vilken fond kapitalet skall placeras.  
 
Haugen (2001) säger att nytta mäts i förmögenhet och är ett mått på välmående i form av 
konsumtion. Respondenterna ger sina kunder en möjlighet till att öka sin nytta genom att låta 
kunderna fatta ett rationellt beslut, vilket i enighet med Markowitz (1952) gör att risken i en 
portfölj minimeras. För att det skall vara möjligt att minimera risken i en portfölj av 
finansiella tillgångar krävs det att investeraren sprider sina placeringar genom diversifiering 
(Markowitz, 1952). Kriteriet att det finns en portfölj som är bättre än andra, gällande risk och 
förväntad avkastning, kallas mean variancekriteriet (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Det går 
att hålla risken konstant alternativt sänka risken genom diversifiering om tillgångarna i 
portföljen inte är perfekt, positivt korrelerade (Markowitz, 1952). Respondent A utgår från 
den, utifrån kunden fastslagna, riskbenägenheten för att sedan se hur det går att diversifiera 
riskerna. Förslag från rådgivningsverktyget är diversifierade. Portföljförslagen måste vara 
breda så de passar alla kunder, berättar rådgivare A. Intervjupersonen fortsätter med att när 
kunden har ett intresse i fonder går det att gå in lite mer på djupet i diskussionen. Vi ser att 
respondenten är medveten om fördelen med diversifiering, men har ingen nytta av att utnyttja 
denna kunskap då rådgivningsverktyget används. Respondent B menar att diversifiering 
behandlar om sparandet skall vara på kort, medel eller lång sikt då produkterna redan har 
individuella allokeringar. Med andra ord är tidshorisont och riskprofil de viktigaste 
parametrarna. I samråd med kunden skapas en spridning och fördelarna med diversifiering 
lyfts fram, exempelvis skulle en spridning för att minska risken vara att allokera en del av 
kapitalet till räntekonton. Vi ser att intervjupersonen jobbar med diversifiering mot kunden till 
viss del, vilket skulle innebära, i enlighet med Markowitz (1952), att risken i kundens 
fondportfölj sjunker. Med mer kunskap tror vi att respondenten skulle kunna sänka risken mer 
i kunders fondportföljer. Respondent C säger att grundstommen i diversifiering skapas genom 
ett sparkonto, pensionssparande och sparande i finansiella tillgångar. Allokeringen till flera 
finansiella instrument ger en stabil grund för fortsatt sparande. Diversifieringen vid sparandet 
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i finansiella tillgångar styrs av kundens intresse. Vid den här typen av diversifiering försöker 
respondenten placera i flera olika råvaror och eller länder. Vi anser att respondenten har en 
viss kännedom om diversifiering, men inte nyttjar sin kunskap i annat än att diversifiera 
mellan produkter. Respondent D menar att diversifiering utöver de förslag som 
rådgivningsverktyget ger inte förekommer. Förslagen är redan tillräckligt diversifierade, 
menar uppgiftslämnaren. När det finns ett lite större intresse än genomsnittet hos kunden 
jämförs bankens portföljförslag mot kundens egna portföljer. Vi ser att respondenten utgår 
från bankens förslag och kan därför inte uttala oss om huruvida denne känner till begreppet 
diversifiering. Rådgivare E säger att målet med diversifieringen skall vara att sänka risken i 
fondportföljen. Ytterligare en anledning till att respondenten använder diversifiering är att 
kunderna inte skall bli ledsna om hela kapitalet skulle vara placerat i en fond och fonden 
skulle generera negativ avkastning. Om kunden är intresserad av en viss marknad söker 
respondenten placera i en blandfond med inriktning mot den marknaden. Det framkommer 
också att de viktigaste parametrarna vid diversifiering är den nya Europeiska riskskalan och 
kundens riskprofil. Att konstruera portföljer på egen hand är något som undviks. Vi anser att 
respondenten har en övergripande kunskap om de generella termerna inom diversifiering, 
dock saknar vi de specifika kunskaper, exempelvis samvariation mellan fonderna, som krävs 
för användning i praktiken. Sammanfattningsvis ser vi att ingen av respondenterna nämner 
hur många fonder som tas in i portföljerna. Evans och Archer (1968) menade att risken inte 
började avta förrän investeraren hade tagit med minst åtta tillgångar. Statman (1987) syftade 
till att 30-40 tillgångar borde ingå i en portfölj för att den skulle anses väldiversifierad. Det 
torde vara kunskap som rådgivarna skulle kunna anamma för att kanske klara av att lyfta 
rådgivningen ytterligare en nivå. 
 
De variabler som används vid byggandet av finansiella portföljer är vanligtvis 
standardavvikelse och förväntad avkastning. Risk mäts med standardavvikelse och förväntad 
avkastning mäts med sannolikheten att en framtida avkastning inträffar (Bodie, Kane & 
Marcus, 2009; Simons, 1998). När det gäller förväntad avkastning i en portfölj tas hänsyn till 
hur tillgångarna viktas, med andra ord hur stor andel de har i den totala portföljen (Sharpe, 
2000). Vid uträknandet av risken i en portfölj krävs det att investeraren tar hänsyn till hur de i 
portföljen ingående variablerna samvarierar, med hjälp av korrelationskoefficienten (Bodie, 
Kane & Marcus, 2009). Respondent A berättar att risk är den enda primära faktorn vid 
fondrådgivning. Det handlar framförallt om förväntningar och hur risken utvecklas i 
framtiden. Avkastning, menar respondenten, är endast relevant vid aktierådgivning. Vi ser att 
rådgivaren använder sig av en av de faktorer teorin anser relevant vid konstruerandet av 
fondportföljer. Vi ställer oss frågande till varför respondenten inte anser att avkastning är 
relevant vid fondrådgivning. Respondent B säger också att risk är den enda primära faktorn 
vid fondrådgivning. Frågande, ställer vi oss även här, till varför respondenten inte tar hänsyn 
till avkastning vid fondrådgivning till kund. Uppgiftslämnare C berättar att hänsyn till hur en 
fond presterat både avkastnings- och riskmässigt tas vid portföljsammansättandet, men 
slutligen är det ändå alltid kunden som bestämmer. Hänsyn till fonders samvariation tas 
enbart genom att ta fler fonder i beaktande vid portföljsammansättningen. Vi ser att 
respondenten använder de variabler teorin bedömer är de primära vid skapandet av portföljer. 
Respondent D säger att skapandet av portföljförslagen sker innan rådgivningsmötet. Den 
viktigaste variabeln att ta hänsyn till är historisk avkastning. Risken är inte lika viktig då det 
lätt blir krångligt för kunden. Det tyder på att respondenten använder sig av variablerna risk 
och avkastning, vilka Markowitz (1952) beskriver som viktiga. Dock läggs större vikt vid 
avkastning än risk. Respondent E berättar att säkerhet och avkastning är viktiga variabler. 
Utöver dessa variabler bör hänsyn tas till ålder. Det kan hända mycket på 10 år, berättar 
intervjupersonen. Slutligen bestämmer kunden var pengarna placeras. Vi ser också att 
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rådgivaren har en viss förståelse för variablerna risk och avkastning, vilka Markowitz (1952) 
anser viktiga. Till skillnad från teorin använder sig respondenten också av placeringshorisont, 
vilket skulle kunna skapa fördelar för intervjupersonen i rådgivningssammanhang. 
 
Vi ser det faktum att endast en av respondenterna tar upp samvariation mellan fonderna som 
problematiskt. Med hjälp av korrelationskoefficienten går det att se sambandet mellan fonders 
avkastning (Hill, Griffiths & Lim, 2008). En större förståelse för korrelation anser vi borde 
hjälpa rådgivarna vid valet av portfölj. 
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det avslutande kapitlet kommer vi lyfta fram de slutsatser som framkommit. De olika 
portföljvalsteorierna kopplas sedan till den tidigare forskningen för att slutligen bindas 
ihop till en slutsats där vi svarar på vår problemformulering. Teoretiska och praktiska 

bidrag nämns samt förslag till fortsatt forskning.  
 
Vi inledde vår studie med problemformuleringen: Kan banken förbättra sin finansiella 
rådgivning till privatpersoner med hjälp av portföljvalsteori? I slutsatserna nedan presenterar 
vi resultatet av vår studie. 

7.1 Konklusion 
 
Initialt anser vi att rådgivarna inte använder sig av Sharpekvoten vilket resulterar i att 
rådgivarna går miste om det teoretiska samt praktiska bidrag kunskap om Sharpekvoten bidrar 
med. Vi tycker därmed att rådgivarnas möjligheter att ge råd förbättras om de skulle ha bättre 
möjligheter att direkt jämföra fonders riskjusterade avkastning. Vi ser att rådgivarna kan bidra 
till att minska det problem Stone (2001) uppmärksammar genom att utbilda kunderna i vad 
Sharpekvoten tillför. Om rådgivarna använder Sharpekvoten i högre grad vid besluten 
minskar risken för snedvridning då portföljvalet baseras på faktiska tal. Rådgivarna kan nyttja 
Modigliani squared till att jämföra fonder alternativt fondportföljer med ett lämpligt index 
utan att ta hänsyn till risken då modellen möjliggör en direktjämförelse av avkastningen utan 
att rådgivaren behöver ta i beaktande om risken för fonden eller portföljen är annorlunda än 
sitt jämförelseindex. Vi ser därmed att kunskap om Modigliani squared skulle ge rådgivarna 
ett bredare och därmed bättre beslutsunderlag.  
 
Då uppgiftslämnarna inte förklarar risk som standardavvikelse för oss, drar vi slutsatsen att de 
inte gör det för investerarna heller. Konsekvenserna har empiriskt sett blivit att om en av 
respondenterna misslyckas i sin förklaring av risk till kunden kan investeraren förlora mer om 
denne väljer högre risk. Vår slutsats är att rådgivarna inte förstår vad risk är och därmed inte 
heller relationen mellan risk och avkastning. Det leder till att rådgivningen blir bristfällig. 
Statman (2001) menar att rådgivarna bör utbilda investerarna som en del av sitt arbete. I linje 
med det ser vi att rådgivarna bör utbilda sina kunder. För att göra det krävs att de har en 
djupare förståelse för begreppet risk, vilket kan förbättra den finansiella rådgivningen.  
 
Gällande förväntad avkastning bedömer vi att det finns tillfällen då det undviks att ta hänsyn 
till begreppet, vilket är missledande för kunden då kunderna inte kan ta ställning till vilken 
riskpremie de får för risken de tar. Markowitz (1952) menar i mean varianceteorin att 
respondenterna måste låta sina kunder fatta rätt beslut utifrån de kriterier som teorin menar är 
de fundamentala grunderna. Det omöjliggörs när variabler som risk och avkastning inte 
korrekt beaktas, vilket resulterar i att rådgivningen inte blir optimal samt att kundens nytta 
inte tillgodoses.  
 
Vi ser att rådgivarna saknar kunskap om hur de reducerar de olika risktyperna genom 
diversifiering. Rådgivarna kunde inte förklara begreppet diversifiering även om de är bekanta 
med uttrycket. Vi anser att det resulterar i att rådgivarna med viss sannolikhet ger råd där 
risken kan minskas ytterligare vilket för kunderna innebär att de kunde fått bättre rådgivning 
om rådgivaren har bättre kunskap kring risktyper, diversifiering samt hur investerare nyttjar 
dessa två begrepp inom portföljvalsteorin. Fortsättningsvis, gällande diversifiering och 
portföljkonstruktion, drar vi slutsatsen att rådgivarna saknar kunskap och resonemang kring 
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fonders korrelation. Vi tycker att rådgivarna bör ha en grundläggande kunskap och förståelse 
för begreppet för att kunna fatta bättre portföljval genom att undvika risk i högsta grad.  
 
Vidare anser vi att rådgivarna bör väga den riskfria räntan som ett alternativ till en investering 
för att uppskatta riskpremien i investeringen. Riskfri ränta samt riskpremie är enligt vår syn 
centrala begrepp. Kunskapen samt resonemangen kring dessa begrepp ger en bättre förståelse 
för portföljkonstruktioner vilket bör leda till ett bredare beslutsunderlag och därmed ett mer 
rationellt beslut. Vi bedömer att våra slutsatser är i linje med Statmans (2001) syn på att 
rådgivaren bör utbilda kunden. Om investeraren får kunskap kring begrepp som riskpremie 
samt innebörden av den riskfria räntan kan kunden fatta finansiella beslut på en bredare 
grund.  Vidare gällande CAPM tycker vi att betavärdet är ett bra hjälpmedel för en rådgivare 
vid jämförandet av fonder då det ger information kring fonders risk i relation till 
marknadsrisken. De uppgiftslämnare som anser att den nya Europeiska riskskalan inte 
särskiljer fonders risk tillräckligt kanske kan få ytterligare information från en fonds 
betavärde.  
 
Vi ser att respondenternas verktyg påverkar portföljvalet i högsta grad vilket för med sig både 
för- och nackdelar. Till fördelarna lägger vi att assistans tas av det verktyg banken 
tillhandahåller vid placeringar bidrar till att fastställa en mer rättvisande risknivå för kunden 
jämfört med om rådgivaren inte hade tagit reda på de faktorerna som verktygen kräver. Det är 
i linje med vad Jones, Lesseig och Smythe (2005) föreslår i sin undersökning. Vi ser dock att 
rådgivningsverktygen rådgivarna använder för placeringar ger samma förslag vid olika inputs, 
vilket inte är optimalt. De negativa delarna anser vi är att rådgivarna får mycket serverat, 
vilket de själva beskriver resulterar i att de antagligen inte praktiserar alla de teoretiska 
kunskaper de hämtar in vid exempelvis utbildningar. Wells och Wolfers (2000) beskriver två 
faktorer som skiljer det digitala rådgivningsmötet från ett fysiskt. Vi anser att rådgivarna 
måste hålla en hög kunskapsnivå för att på så vis bidra med betydligt mer än att tillhanda 
input till ett verktyg och ge råd baserat på outputen utan att förstå eller kunna förklara de 
faktorer beslutet påverkas av.  
 
Den röda tråden vi ser i det empiriska materialet är bristande kunskap inom portföljvalsteori 
samt kring finansiell ekonomi. Många av de teorier vi har undersökt beskriver ett 
förhållningssätt eller agerande som bidrar till eller skapar en, enligt teorin, optimal placering. 
Empirin skiljer sig i mångt och mycket från det teoretiska bidraget då respondenterna inte 
agerar på det sätt som beskrivs som optimalt i teorier, modeller samt forskning inom området. 
Vår slutsats är att genom utbildning av rådgivarna inom portföljvalsteori bör banken kunna 
förbättra kunskapsnivån hos rådgivarna. Därmed bidrar banken till en fördjupad kompetens 
och rådgivningen bör närma sig vad teorier samt forskning inom området beskriver som 
optimalt. Utöver att banken närmar sig ett teoretiskt optimalt agerande bidrar ökad kunskap 
till en ökad förståelse vilket bör kunna resultera i bättre finansiella beslut och råd. Vi förkastar 
därmed hypotes H0 och accepterar hypotes H1: Banken kan förbättra sin finansiella rådgivning 
med hjälp av portföljvalsteori. Vi observerar en förbättringspotential då banken tar hjälp av 
portföljvalsteori. 
 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Vårt teoretiska bidrag är att våra studier om CAPM, mean variance, Sharpekvoten, 
Modigliani squared, risk och förväntad avkastning kan appliceras på finansiell rådgivning hos 
banken. Vårt praktiska bidrag är att banken sannolikt kommer att få upp ögonen för hur 
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rådgivning kan förbättras med hjälp av portföljsvalsteori. Vår ambition och önskan är att 
studien bidrar till en förbättrad finansiell rådgivning.  

7.3 Förslag till framtida forskning 
 

• Undersöka hur investerarna ser att den finansiella rådgivningen kan förbättras. 
Antagligen skiljer sig kundens perspektiv från bankens. 

• Studera hur flera eller andra banker kan förbättra sin finansiella rådgivning. Även om 
vi till viss grad kan generalisera är det sannolikt att skillnader föreligger.  

• Genomföra studien kvantitativt. Med andra ord genomföra en enkätundersökning där 
generaliserbarheten blir bättre då flera respondenter kan ge sitt bidrag. 

• Genomföra studien med ett psykologiskt perspektiv. Kommunikativt kan det vara 
svårt att förmedla finansiell rådgivning. Vi tror att ett annat perspektiv än det 
företagsekonomiska kan bidra till ett bättre rådgivningsmöte.  

• Studera de faktiska portföljer banken tar fram och utvärdera hur dessa kan förbättras 
med hjälp av portföljvalsteori. Vi har under studiens gång tyckt oss ana en 
förbättringspotential bland dessa.  
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Appendix 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Vad heter du? Får vi publicera ditt namn i vår uppsats? 
 
2. Berätta lite om dig själv? Din bakgrund? Din ålder?  
 
3. Vad har du för utbildning?  
 
4. Vad har du för arbetslivserfarenhet?  
 
5. Hur ser ett typiskt rådgivningsmöte ut?  
 
6. Hur använder du dig av diversifiering vid ett rådgivningsmöte?  
 
7. Varför diversifierar du? 
 
8. Vilka variabler tar du hänsyn till när du sätter ihop portföljer av fonder? 
 
9. Hur förklarar du fonders förväntade avkastning och risk för investerare?  
 
10. Läggs vikt vid om kunden anser att denne vill ha en portfölj med en viss bestämd risk till 
så hög förväntad avkastning som möjligt eller om kunden vill ha en portfölj med en viss 
bestämd förväntad avkastning till så låg risk som möjligt? 
 
11. Vad använder du för riskmått? Varför just dem? 
 
12. Vad är risk för dig (med avseende på fonder)? 
 
13. Är du medveten om de olika risktyperna? 
 
14. Använder du dig utav Sharpekvoten? Om ja, hur använder du dig utav den? Om nej, ser 
du någon situation som det skulle vara lämpligt att använda Sharpekvoten? 
 
15. Varför använder du dig av det/Varför använder du dig inte av det? 
 
16. Hur stor vikt lägger du vid Sharpekvoten när du bygger fondportföljer?  
 
17. Används ett benchmark för att se hur fondportföljer har presterat hos er? Om ja, i så fall 
vilka/vilket? Om ja, vilka fördelar ser du med det? Om nej, varför inte? Om nej, anser du att 
det skulle tillföra någonting till rådgivningen att ha ett jämförelseindex? 
 
18. Hur jämför ni fondportföljer med dessa jämförelseindex? 
 
19. Använder du dig av den riskfria räntan för att minska risken i kundens portfölj? Varför? 
Varför inte? 
 



 

 

20. Hur mäter och förmedlar du den totala portföljrisken till kunden? Är den samma som 
risken hos en individuell tillgång (fond)? 
 
21. Tar ni hänsyn till in och utträdeskostnader hos fonder vid rådgivningen när ni väljer 
mellan olika portföljer? Om ja, hur? Vägs dessa in i den förväntade avkastningen vid beslut 
om vilken portfölj som är lämpligast? 
 
22. Hur skulle ett rådgivningsmöte förbättras så att det blir idealiskt enligt dig?  
 
23. Skapa en fondportfölj utifrån givna förutsättningar med hjälp av Rådgivningsverktyget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 2 
 
Operationaliseringsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Källa: Egenkonstruerad modell 
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CAPM 
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Appendix 3 
 
Begreppsförklaring 
 
Avkastning: Den värdeökning eller värdeminskning en fond presterar under en viss 
tidsperiod. Avkastningen för fonder redovisas alltid med återinvesterade utdelningar, för att få 
rättvisa jämförelser med fonder som inte ger utdelning. Beräkningen av fonders avkastning 
görs baserat på rapporterade andelskurser, vilka är beräknade netto efter alla kostnader fonden 
belastas med.  
 
Bank: Bank definieras som ett företag vilket innehar bankoktroj. Företaget driver 
bankverksamhet i Sverige och erbjuder sina kunder tjänster inom finansiell rådgivning. 
 
Europeiska riskskalan: Riskskala som nyligen introducerats på Länsförsäkringar Halland. 
Riskskalan mäter en fonds risk på en skala från 1-7, jämfört mot tidigare 1-5.  
 
Fond: En fond är en egen juridisk enhet som investerar i värdepapper och förvaltas av ett 
fondbolag. Andelar säljs och köps tillbaka av fondbolaget (normalt en gång varje vardag) till 
dagens andelskurs. I Sverige måste fondernas tillgångar förvaras och kontrolleras av ett 
förvaringsinstitut. I fonden har allmänheten tillskjutit kapital, vilket investeras i börsnoterade 
aktier och andra finansiella instrument. 
 
Fondförvaltare: Individ anställd av fondbolaget för att ta ansvar för förvaltningen av en eller 
flera fonder.  
 
Investerare: En privatperson vilken söker investera kapital i fonder. Vi bortser här helt från 
företag samt myndigheter som investerare. 
 
Makroekonomiska faktorer: Faktorer vilka påverkar konjunkturen.  
 
Marknaden: Handelsplats där noterade finansiella instrument, exempelvis aktier och fonder, 
handlas.  
 
Portföljvalsteori: Ekonomiska forskare skapade på 1950-talet en teoretisk grund för det som 
tidigare setts som sunt förnuft, till exempel "lägg inte alla ägg i samma korg". Hörnstenen är 
diversifiering, som i korthet innebär att investeraren med många innehav kan uppnå samma 
avkastning med lägre risk, än vad något enskilt innehav kan ge. En viktig tanke är dessutom 
att risken hos en aktie kan delas upp i företagsrisk och marknadsrisk. Begrepp som beta, 
korrelation och volatilitet är också centrala i modern portföljteori. 
 
Risk: Risk definieras som standardavvikelsen på fondens avkastning i 
sannolikhetsdistributionen, således hur stor avvikelsen är från medelvärdet. 
 
Riskaversion: Investerares attityd enligt vilken värdet av ett säkert utfall med lägre 
avkastning anses högre än nyttan av ett osäkert utfall med högre avkastning. 
 
Rådgivning: Vi definierar rådgivning som kunskap och undervisning om fonder som svenska 
banker erbjuder sina kunder.  
 



 

 

Rådgivningsverktyg: Samlingsnamn för de olika verktyg Länsförsäkringar tillhandahåller 
för att underlätta rådgivares val av fonder vid byggandet av en portfölj till kund.  
 
Strategisk tillgångsallokering: Strategisk tillgångsallokering är ett sätt att sätta ihop en 
placeringsportfölj med målet att uppnå bästa tänkbara avkastning till minsta möjliga risk, 
oavsett vad som händer på marknaderna. I strategin rebalanserar investeraren portföljen 
periodvis för att uppnå sitt långsiktiga mål för tillgångsallokering. 
 
Taktisk tillgångsallokering: En aktiv portföljvalstrategi vilken rebalanserar den procentuella 
allokeringen av tillgångar i olika kategorier för att ta fördel av, just nu, starka sektorer på 
marknaden.  
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Case  

Person A (62) och Person B (62) utflugna barn;(

• Sparar till pensionen, de har en dålig pension och sparkapitalet är relevant 
• Behöver pengarna om 3 år 
• Anser sig ha en hygglig ekonomisk kunskap 
• Önskar att ta liten risk 
• Känner till begreppet risk någorlunda 
• Önskar att placera ett engångsbelopp på 900 000 SEK samt månadsspara 500 SEK 

vardera 

Person A (25) och Person B (25) inga barn; 

• Sparar till lägenhet 
• Behöver pengarna om 5 år 
• Anser sig ha en låg ekonomisk kunskap 
• Önskar att ta hög risk då de söker en hög avkastning 
• Känner till begreppet risk dåligt 
• Önskar att placera ett engångsbelopp på 100 000 SEK samt månadsspara 2000 SEK 

vardera 

Person A (50); 

• Sparar för att han har överskott 
• Behöver inte pengarna inom de närmaste 10 åren 
• Anser sig ha en medelstor ekonomisk kunskap 
• Önskar att ta medel risk då han söker en hög avkastning 
• Känner till begreppet risk någorlunda 
• Önskar att placera ett engångsbelopp på 3 000 000 SEK samt stora engångsbelopp 

Person A (25); 

• Sparar för pension 
• Behöver inte pengarna inom de närmaste 40 åren 
• Anser sig ha en liten ekonomisk kunskap 
• Önskar att ta hög risk då han söker en hög avkastning på sikt 
• Känner till begreppet risk någorlunda 
• Önskar att månadsspara 500 SEK 

Person A (45) och Person B (45) samt döttrarna Person C och Person D; 

• Sparar till ett sommarställe 
• Behöver pengarna om 4 år 



• Anser sig ha stor ekonomisk förkunskap 
• Önskar att ta medelstor risk 
• Anser sig ha stor förkunskap anser de sig känna till risk väl 
• Önskar att placera ett engångsbelopp på 500 000 SEK samt månadsspara 1000 SEK 

vardera 



Dina lämnade uppgifter
Placeringshorisont: Rek. riskprofil:  
Kunskap & erfarenhet: Vald riskprofil: Medel
Ändrar i sparande: Belopp:

Välj placeringsform
Övriga anteckningar:

! Direktsparande !"#$%&'
! Fondförsäkring !"#$%&'

Placeringsförslaget baseras på din valda riskprofil och placeringshorisont.

Placering Belopp (kr)
30 150 000
40 200 000
10 50 000
20 100 000

SUMMA 100 " 500 000 kr

##$%&'## 1000

()*++&,**-. Vårt förslag Riskklass 2

500 000 kr

Fidelity Funds America Fund
Enter Return

Fördelning (%)

Medel (3-5 år)
Stor kunskap
Ibland (1-2ggr/år)

Neuberger Berman High Yield Bond fund
Länsförsäkringar Penningmarknadsfond

Fidelity Funds 
America Fund 

30% 

Enter Return 
40% 

Neuberger Berman 
High Yield Bond 

fund 
10% 

Länsförsäkringar 
Penningmarknadsfo

nd 
20% 

--Välj--

Riskklass 2

$()*#+$
$,$/,0,-)1-23456&1)17-6&&64-86&9::-5)46+0-)-56-*046;+,56-2%&061-9<,1-
-=->&);+,-:?-29151,@161-234-,00-*6-2915)1294@,0)91-:?-ABC*6-

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/spara_o_placera/fonder/kom_igang/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/forvaltningsformer/fondforvaltning/sidor/default.aspx


Dina lämnade uppgifter
Placeringshorisont: Rek. riskprofil:  
Kunskap & erfarenhet: Vald riskprofil: Låg
Ändrar i sparande: Belopp:

Välj placeringsform
Övriga anteckningar:

! Direktsparande !"#$%&'
! Fondförsäkring !"#$%&'

Placeringsförslaget baseras på din valda riskprofil och placeringshorisont.

Placering Belopp (kr)
30 270 000
40 360 000
10 90 000
20 180 000

SUMMA 100 " 900 000 kr

##$%&'## 1000

()*++&,**-. Vårt förslag Riskklass 2

900 000 kr

Fidelity Funds America Fund
Enter Return

Låg riskprofil

Fördelning (%)

Medel (3-5 år)
Medelstor kunskap
Ibland (1-2ggr/år)

Neuberger Berman High Yield Bond fund
Länsförsäkringar Penningmarknadsfond

Fidelity Funds 
America Fund 

30% 

Enter Return 
40% 

Neuberger Berman 
High Yield Bond 

fund 
10% 

Länsförsäkringar 
Penningmarknadsfo

nd 
20% 

--Välj--

Riskklass 2

$()*#+$
$,$/,0,-)1-23456&1)17-6&&64-86&9::-5)46+0-)-56-*046;+,56-2%&061-9<,1-
-=->&);+,-:?-29151,@161-234-,00-*6-2915)1294@,0)91-:?-ABC*6-

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/spara_o_placera/fonder/kom_igang/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/forvaltningsformer/fondforvaltning/sidor/default.aspx


Dina lämnade uppgifter
Placeringshorisont: Rek. riskprofil:  
Kunskap & erfarenhet: Vald riskprofil: Låg
Ändrar i sparande: Belopp:

Välj placeringsform
Övriga anteckningar:

! Direktsparande !"#$%&'
! Fondförsäkring !"#$%&'

Placeringsförslaget baseras på din valda riskprofil och placeringshorisont.

Placering Belopp (kr)
20 180 000
40 360 000
40 360 000

SUMMA 100 " 900 000 kr

##$%&'## 1000

()*++&,**-. Vårt förslag Riskklass 2

900 000 kr

Neuberger Berman High Yield Bond fund
Länsförsäkringar Penningmarknadsfond

Låg riskprofil

Fördelning (%)

Medel (3-5 år)
Medelstor kunskap
Ibland (1-2ggr/år)

Enter Return

Neuberger Berman 
High Yield Bond 

fund 
20% 

Länsförsäkringar 
Penningmarknadsfo

nd 
40% 

Enter Return 
40% 

--Välj--

$()*#+$
$,$/,0,-)1-23456&1)17-6&&64-86&9::-5)46+0-)-56-*046;+,56-2%&061-9<,1-
-=->&);+,-:?-29151,@161-234-,00-*6-2915)1294@,0)91-:?-ABC*6-

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/spara_o_placera/fonder/kom_igang/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/forvaltningsformer/fondforvaltning/sidor/default.aspx


Dina lämnade uppgifter
Placeringshorisont: Rek. riskprofil:  
Kunskap & erfarenhet: Vald riskprofil: Hög
Ändrar i sparande: Belopp:

Välj placeringsform
Övriga anteckningar:

! Direktsparande !"#$%&'
! Fondförsäkring !"#$%&'

Placeringsförslaget baseras på din valda riskprofil och placeringshorisont.

Placering Belopp (kr)
10 10 000
20 20 000
10 10 000
40 40 000
20 20 000

SUMMA 100 " 100 000 kr

##$%&'## 1000

()*++&,**-. Vårt förslag Riskklass 4

100 000 kr

Fidelity Funds Japan Advantage Fund
BlackRock European A

Fördelning (%)

Lång (5-10 år)
Låg kunskap
Ibland (1-2ggr/år)

JPM US Small Cap Growth A ACC USD
Fidelity Funds America Fund
BlackRock Latin America Fund A2

Fidelity Funds 
Japan Advantage 

Fund 
10% 

BlackRock 
European A 

20% 

JPM US Small Cap 
Growth A ACC USD 

10% 

Fidelity Funds 
America Fund 

40% 

BlackRock Latin 
America Fund A2 

20% 

--Välj--

$()*#+$
$,$/,0,-)1-23456&1)17-6&&64-86&9::-5)46+0-)-56-*046;+,56-2%&061-9<,1-
-=->&);+,-:?-29151,@161-234-,00-*6-2915)1294@,0)91-:?-ABC*6-

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/spara_o_placera/fonder/kom_igang/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/forvaltningsformer/fondforvaltning/sidor/default.aspx


Dina lämnade uppgifter
Placeringshorisont: Rek. riskprofil:  
Kunskap & erfarenhet: Vald riskprofil: Medel
Ändrar i sparande: Belopp:

Välj placeringsform
Övriga anteckningar:

! Direktsparande !"#$%&'
! Fondförsäkring !"#$%&'

Placeringsförslaget baseras på din valda riskprofil och placeringshorisont.

Placering Belopp (kr)
50 1 500 000
20 600 000
10 300 000
10 300 000
10 300 000

SUMMA 100 " 3 000 000 kr

##$%&'## 1000

()*++&,**-. Vårt förslag Riskklass 4

3 000 000 kr

Fidelity Funds America Fund
Enter Return

Fördelning (%)

Mycket lång (över 10 år)
Medelstor kunskap
Ibland (1-2ggr/år)

SKAGEN Kon-Tiki SEK
BlackRock Latin America Fund A2
Neuberger Berman High Yield Bond fund

Fidelity Funds 
America Fund 

50% Enter Return 
20% 

SKAGEN Kon-Tiki 
SEK 
10% 

BlackRock Latin 
America Fund A2 

10% 

Neuberger Berman 
High Yield Bond 

fund 
10% 

--Välj--

Riskklass 4

$()*#+$
$,$/,0,-)1-23456&1)17-6&&64-86&9::-5)46+0-)-56-*046;+,56-2%&061-9<,1-
-=->&);+,-:?-29151,@161-234-,00-*6-2915)1294@,0)91-:?-ABC*6-

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/spara_o_placera/fonder/kom_igang/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/pension/forvaltningsformer/fondforvaltning/sidor/default.aspx

