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Förord 
	  

Banksektorn är något som har varit av intresse för oss båda under en längre tid och att själva 

jobba en dag på en av de stora bankerna är något som vi skulle vilja göra. Att ämnet då skulle 

handla om banker på ett eller annat vis var från början ganska självklart men inom vilket 

område var svårare att komma fram till. Intresset för Private Banking växte fram när vi läste 

en artikel om ämnet och efter att vi gjort vidare granskning och funnit att det fanns lite fakta 

på området blev vi genast nyfikna på varför. Eftersom det oftast är väldigt stora summor som 

det handlar om i Private Banking kan storbankerna, om de utnyttjar detta på rätt sätt, hitta en 

växande inkomstkälla. Vi såg därför en möjlighet att göra denna uppsats för att fördjupa oss 

inom området men även också att kunna bidra med ytterligare förståelse för tjänsten Private 

Banking.  

	  

Vi vill rikta ett stort tack till Magnus Ståhl på Nordea som ställde upp på vår intervju och 

bidrog med mycket insiktsfull information. 

 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Kent Sahlgren som har stöttat oss när vi har haft 

motgångar men även gett oss tips och idéer som har bidragit till en berikad uppsats.  

 

 

Halmstad den 30 maj, 2012. 

 

 

 

     

Camille B Håkansson   Veronica Aldorsson    

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  



Sammanfattning 
Private Banking är en banktjänst för förmögna individer och företag som syftar till att hjälpa 

dem med förvaltning av deras kapital men även andra tjänster såsom hjälp med deklarationer. 

Storbanker idag kämpar med att återfå kunders förtroende efter finanskrisen 2008 och fokusen 

på riskhantering har blivit viktigare. Kunder har blivit mer känsliga för risker och därmed 

försöker banker dra fördel av detta genom att skapa värde i riskhanteringsprocessen. I detta 

värdeskapande eftersträvar man en bra relation till kunden som därmed kan generera i ökade 

marknadsandelar.  

 

Vår problemformulering i uppsatsen blir då följande: ”På vilket sätt kan den svenska 

storbanken Nordea öka sina marknadsandelar inom Private Banking med hjälp av 

riskhantering?” 

 

Syftet med vår uppsats blir därmed att få en djupare inblick i hur Nordeas Private 

Bankingtjänst arbetar med riskhantering och hur det påverkar deras marknadsandelar. För att 

kunna få denna förståelse har vi genomfört en kvalitativ studie i form av en fallstudie på 

Senior Private Banking Managern på Nordea. Valet av Nordea grundar sig på att de vann pris 

för bästa aktör i Norden samt att de är den största finanskoncernen i Norden. I uppsatsen har 

vi använt oss av en abduktiv ansats för att kunna få fram förståelse mellan vår teori och 

empiri.  

 

Slutsatsen i denna uppsats är att det är kommunikation av risker som är den viktigaste biten i 

riskhanteringen för att kunna öka marknadsandelar samt att kunna göra en korrekt risk- samt 

kundprofilering. Om detta görs på rätt sätt kan Nordea som storbank och koncern skapa 

förtroende samt värde för kunden som resulterar i kundnöjdhet. Agentteorin som bland annat 

regleras av fast lön resulterar dessutom i att rådgivaren tänker på kundens behov i första hand 

och gör att riskhanteringen fungerar. Vårt bidrag med denna studie är att vi har visat att 

Nordeas arbetssätt med riskhantering är värdeskapande för kunden och är en bidragande 

faktor till att deras ökande marknadsandelar. 

 

 
 
Nyckelord: Private Banking, Riskhantering, Marknadsandelar, Storbank, Risk- och 

kundprofilering, Agentteorin. 



Abstract 
Private Banking is a banking service for wealthy individuals and companies that aims to 

provide help with the management of their capital but also other services such as help with 

declarations. Today large banks are fighting to regain their customers’ trust after the financial 

crisis of 2008 and the focus on risk management has become increasingly important. 

Customers have become more sensitive to risks and consequently banks are trying to adapt to 

this and create value in the risk management process. In this value creation the aim is to have 

a good relationship to the customer, which in turn can generate into increasing market share.  

 

Our problem formulation therefore becomes the following in the thesis: ”In what way could 

the Swedish large bank Nordea increase their market share within Private Banking through 

risk management?” 

 

The purpose with our thesis is to get a deeper insight in how Nordea is working with risk 

management and how it affects their market shares. To get this understanding we have done a 

qualitative study in terms of a case study on the Senior Private Banking Manager in Nordea. 

The choice of Nordea is based on the fact that they won prize for best provider of Private 

Banking services in the Nordic together with being the largest financial group in the Nordic. 

In the thesis we have used an abductive approach to get the understanding between our theory 

and empirics. 

 

The conclusion of this thesis is that communication of risks is one of the most important parts 

in the risk management to be able to increase market shares together with being able to do a 

correct risk and customer profiling. If this is done in the right way, Nordea as a large bank and 

financial group, could create trust and value for the customer that can result in customer 

satisfaction. The agency theory that among other things is regulated by fixed salary results in 

that the advisor thinks about the customer needs in first place and therefore results in an 

effective risk management work.  Our contribution with this thesis is that we have shown that 

the way Nordea is working with the risk management is value creating for the customer and is 

contributing to an increase in their market shares.  

Key words: Private Banking, Risk Management, Market Share, Large Bank, Risk and 

customer profiling, Agency theory. 
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1 Inledning	  
Detta arbete handlar om Private Banking som är en banktjänst för förmögna individer. I det 

första kapitlet vill vi ge en bakgrund till problemet (1.2) för att sedan diskutera det i avsnitt 

1.3. Därefter kommer vår problemställning och själva syftet med arbetet att presenteras. 

	  
1.1 Introduktion 
I Sverige är avdelningen Private Banking inom banken relativt ny, runt år 2000 introducerade 

de flesta av de fyra storbankerna tjänsten (Efendic, 2011). Marknaden av Private Banking 

banker förväntas öka i takt med att individers förmögenhet ökar, konkurrensen på marknaden 

kommer därför att bli tuffare och det kommer bli viktigare att rådgivaren har den förståelsen 

för kunden som behövs för att nå framgång (Bachmann och Hens, 2008). År 2009 

uppskattades det att bankerna i Sverige konkurrerade om runt 1000 miljarder kronor i kapital 

och att marknaden förväntades växa med 10 procent de kommande åren (Jönsson, 2010).  

 

I dagens läge finns det inte mycket forskning inom Private Banking. Detta beror delvis på att 

stora delar, som kunduppgifter, är sekretessbelagda och information om arbetssättet, som kan 

ge konkurrensfördelar, är många försiktiga med att lämna ut (Avery, 2007). Vi ser därför 

denna uppsats som en möjlighet att kunna tillföra mer information inom området.  

	  
1.2 Problembakgrund 
Private Banking är en helhetstjänst som inte bara erbjuder rådgivning vid investeringar utan 

även rådgivning vid övriga tjänster som kunden behöver och vill ha hjälp med. T.ex. kan det 

vara hjälp med skatter samt deklarationer (Chorafas, 2006). Banktjänsten erbjuds bara till 

privatpersoner och företag som har likvida tillgångar på minst 1 miljon (beloppet varierar från 

bank till bank) eller ovanligt komplex förmögenhetsstruktur (Hedelius, 2007). Det här 

beloppet ökar med tiden, delvis på grund av inflationen men också på grund av den snabbt 

växande ekonomiska tillväxten som fortsätter att skapa förmögenheter (Chorafas, 2006).  

 

Inkomsterna i Private Banking kommer bland annat ifrån provisioner som är grundade på 

kunders investeringar och ett agentproblem kan uppstå vid rådgivningen. Agentteorin innebär 

att en så kallad principal anställer en agent och om det uppstår incitament för agenten att 

handla i egen vinning, istället för i principalens, uppstår en konflikt (Eisenhardt, 1989). Efter 

finanskrisen 2008 som orsakades av att förvaltare överskred sina befogenheter för att skapa 
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vinning i eget eller bankens intresse, har bland annat lett till ökad medvetenhet av risker vid 

investeringar från kundens sida (Trovato, 2011). Det här lägger även fokus på utveckling av 

riskhantering från både politiskt och internt håll för den finansiella sektorn eftersom 

riskhanteringen i Private Banking grundar sig på vilken risknivå som kunden är villig att ta 

(Chorafas, 2006).  

 

I Sverige är Nordea en av de fyra ledande storbankerna inom Private Banking och vi har valt 

att göra vår studie på Nordea för att de vann bästa pris i Sverige och i Norden för bästa aktör 

2011 (Euromoney, 2011). De har en tydlig ökning av sin kundbas inom affärsområdet. 

Ökningen består av kunder som har fått en ökad förmögenhet och därmed uppfyllt kraven för 

Private Banking men också av att de har lyckats locka till sig nya kunder utifrån (Nordeas 

årsredovisning 2010). För tillfället är Nordea den största finanskoncernen i Norden (Nordea, 

2012) och det påverkar hur de utformar sina strategier. Detta ställer bland annat krav på 

organisationsförmågan för att sammanlänka kunskaper inom företaget och kunna använda 

resurserna på ett optimalt sätt när riskhantering behandlas (Heywood och Kenley, 2008). 

 

Kunden står i centrum i Private Banking och efter marknadens turbulens har fokus flyttat från 

hur mycket avkastning en investering ger till fokus på risken istället. Detta testar utvecklingen 

av affärsområdet Private Banking på hur mycket information och kunskap om risker som 

storbankerna är villiga att involvera kunden i. Det gör man för att i slutändan kunna generera 

värde (Dubosson, Fragniere och Tuchschmid, 2009). Det är viktigt för chefer i Private 

Banking att utveckla en riskhantering för att attrahera ytterligare kunder. Detta görs genom att 

hitta kundens individuella riskuppfattning som har till syfte att motverka att förvaltaren 

missförstår kundens uppfattning av risk i investeringar. Om missförstånd uppstår kan det leda 

till att kunden inte känner sig trygg och byter bank (ibid.). 

 

1.3 Problemdiskussion 
I Sverige har det skett en ökning av antalet kunder inom Private Banking och konkurrensen 

bland storbankerna att ta del av denna ökning har blivit tuffare (Efendic, 2011). Även om 

förtroendet för storbankerna har återgått till samma nivå som innan finanskrisen 2008 

(Allmänhetens syn på bankerna 2011) måste man ta hänsyn till att det finns oroligheter inom 

många områden på marknaden vilket medför att kunderna är oroliga till att ta steget och 

investera sina pengar. Detta beror på att det fortfarande finns möjlighet till att oförutsedda 

systematiska störningar kan uppstå (World Wealth Report 2011). Det är dock här som Private 
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Banking kommer in och agerar som mellanhand. På ena sidan finns marknaden och på andra 

sidan finns förmögna individer som vill ha hjälp att hantera sin förmögenhet på bästa möjliga 

sätt. Problem som kan uppstå mellan rådgivaren och kunden är att deras mål inte 

överensstämmer med varandra och det är för kostsamt för kunden (principalen) att kontrollera 

vad rådgivaren (agenten) gör. Ett annat problem som kan uppstå är att de kan ha olika syn och 

attityder mot risktagande (Eisenhardt, 1989). 

 

En av de stora utmaningarna som Private Banking bankerna stod för inför 2011 var att återfå 

och förbättra kundernas förtroende (Avery, 2011). Kunden har fått lägre tolerans för risk och 

de visar på att vilja vara mer involverade i investeringsprocessen än tidigare (ibid.). Private 

Banking bankerna har en ständig fokus på att identifiera risker på marknaden och att försöka 

hitta nya strategier för att locka till sig kunder. I nuläget avvaktar de förmögna individerna 

istället för att investera sina tillgångar. Resultatet blir att de då inte får någon större 

avkastning på sitt kapital (Sisk, 2011).  

 

Konkurrensen om Private Banking kunderna på marknaden i Sverige ökar (Efendic, 2011), 

vilket gör att det blir viktigare för bankerna att kunna möta kundens behov och som vi 

nämnde i 1.1 har kunder dessutom blivit mer riskmedvetna. Därmed har det blivit viktigare 

för bankerna att fokusera på riskhantering för att undvika missuppfattningar om kundens 

riskbenägenhet (Avery, 2011). Banker har börjat satsa på att skapa värde åt kunden med hjälp 

av riskhantering och genom att göra riskerna synligt för kunden kan det stärka förtroendet 

mellan de två parterna (Wyman, 2008). För att kunna veta vad de ska fokusera på inom 

riskhantering och skapa värde är det viktigt att ha förståelse för riskhanteringsprocessen olika 

steg (PwC, 2009). När vi nu ser att riskhantering blir viktigare för bankerna vill vi undersöka 

på vilket sätt en storbank kan utöka sina marknadsandelar med hjälp av riskhanteringen. 

 

 

1.4 Problemformulering 
På basis av vår problembakgrund och problemanalys har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 
 

”På vilket sätt kan den svenska storbanken Nordea öka sina marknadsandelar inom Private 

Banking med hjälp av riskhantering?” 
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1.5 Syfte 
Denna uppsats syftar till att få en djupare inblick i hur Nordeas Private Bankingtjänst arbetar 

med riskhantering och hur det påverkar deras marknadsandelar. 

 

1.6 Uppsatsen disposition 
Kapitel 2: Uppsatsens metod 

I det andra kapitlet redogör vi för val av metod, ansats samt vetenskapligt synsätt för 

uppsatsen. I kapitlet framgår det varför vi valt det hermeneutiska synsättet och en motivering 

till val av abduktiv ansats.  

  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en litteraturöversikt samt en motivering till val av 

agentteorin som teoretiskt perspektiv. Därefter kommer en bredare förklaring av Private 

Banking för att få en förståelse för tjänsten och vad den innebär. I kapitlet redogör vid vidare 

de teorier som vi anser vara kopplade till vår problemformulering och vårt syfte. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel motiverar vi vårt val av storbanken Nordea samt vårt intervjuobjekt Magnus 

Ståhl. Därefter kommer empiri från intervjun att presenteras. 

 

Kapitel 5: Analys och resultat 

I analysavsnittet kommer vi att diskutera likheter och skillnader mellan teorin och empirin 

som vi funnit. I slutet av varje avsnitt kommer dessutom en modell att sammanfatta det 

viktigaste för att lyfta fram det.  

 

Kapitel 6: Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

I det sista kapitlet kommer de slutsatser vi dragit från analysen presenteras. Även vårt bidrag 

samt förslag på vidare forskning inom ämnesområdet kommer att tas upp i detta kapitel.  
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2 Vetenskaplig Metod 
I det här kapitlet vill vi klargöra för vilket metodval som vi kommer att använda för att 

besvara vår problemformulering. Vi vill även redogöra för de tillvägagångsätt i form av 

vetenskapliga teorier som är relevanta och vad de kan tillföra vår uppsats för att vi ska hitta 

ett effektivt arbetssätt som kan presentera resultatrik forskning. 

  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Vårt problem som skall undersökas innebär att vi kan utnyttja en anglosaxisk vetenskaplig 

tradition. Den inriktar sig på reala, iakttagbara förhållanden som stöds av akademiskt 

undersökta texter (Jørgensen och Rienecker, 2008). 

 

Detta betyder att vi har använt oss av vetenskapliga artiklar, rapporter och teorier som bygger 

på akademiska tillvägagångssätt och som kan ge oss en linjär struktur med ett fokus på att 

tillföra nya insikter och handlingar. Metoden för uppsatsen har problemet som utgångspunkt, 

precis som Jørgensen och Rienecker (2008) föreslår, och det krävs då även att 

problemformuleringen är klar tidigt i processen för att sedan kunna anpassa studien till den.  

 

Jacobsen (2002) menar att förklarandet av förståelse och kunskap av verklighet kan göras från 

utgångspunkt av två synsätt. En av de två vetenskapliga riktningarna som författaren nämner 

är positivism som förklarar varför en specifik händelse har inträffat ur en generellt objektiv 

verklighet. Metoden refererar till att forskningen ska återskapa och grundas på fakta baserad 

på en verklig händelse (Eriksson & Kovalainen, 2008). Det andra vetenskapliga synsättet är 

hermeneutik. Detta innebär att istället för att få fram kunskap till att generalisera, ska man 

titta på det unika. Man använder metoden till att undersöka hur människor uppfattar 

verkligheten för att sedan kunna tolka och få en djupare förståelse för den (Jacobsen, 2002). 

Då syftet med vår uppsats är att undersöka en bank, det unika med andra ord, och få en 

djupare förståelse passar det hermeneutiska synsättet bättre anser vi. Syftet med vårt arbete är 

inte att generalisera, utan att istället skapa förståelse.  

 

2.2 Ansats 
För att forskaren ska kunna hitta det bästa sättet att få grepp om verkligheten måste personen 

därefter välja en strategi som är bäst lämpad. Jacobsen (2002) tar upp och diskuterar två olika 

sorters upplägg. En av dem är den deduktiva ansatsen där forskaren först skaffar sig egna 

förväntningar om hur verkligheten ser ut i form av teorikunskaper och sedan går ut för att se 
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om de förväntningarna stämmer. Kritik som har uppstått mot detta upplägg har varit att 

forskaren bara söker efter den fakta den vill ha bekräftad och därmed inte tenderar att hitta ny 

information (ibid.). Ett annat alternativ är induktiv ansats där utgångspunkten är empiri till 

teori i utgångspunkt av få förväntningar för att samla information för att senare göra en analys 

av den. Ansatsen har i syfte att inte begränsa insamling av information då viktig information 

kan gå till spillo (Eriksson & Kovalainen, 2008). En tredje ansats som finns kallas för en 

abduktiv ansatsen. I den låter man förståelsen succesivt växa fram och man skiftar mellan 

teori och empiri. Den abduktiva ansatsen kan användas till att förklara olika resultat eller 

bevis (Baldwin, Powell och Ribeiro, 1995). I uppsatsen har vi som syfte att förklara 

betydelsen av Nordeas arbetssätt med riskhantering och hur man kan skapa värde genom det. 

Därför anser vi att den abduktiva ansatsen passar vår uppsats bäst av de tre. Vi kan använda 

oss av den för att successivt få fram den förståelse som behövs för att kunna svara på vår 

problemformulering och därmed gå mellan teori och empiri. Med detta upplägg kan vi gå 

fram och tillbaka mellan våra utländska teorier och vår intervju för att förstå hur det ser ut i 

Sverige och Nordea.  

 

2.3 Kvalitativt eller Kvantitativt metodval  
För vår undersökning bör vi använda kvalitativ metod eftersom den kännetecknas av att man 

kan ge en rik beskrivning av det man vill studera (Jacobsen, 2002). I vår uppsats vill vi återge 

en rik beskrivning av hur en bank kan arbeta med sin riskhantering och hur det påverkar 

marknadsandelar. Kvalitativa undersökningar har även en närhet som gör att man kan få en 

mer verklighetsuppfattning av det man vill undersöka (Jacobsen, 2002). Man kan även få 

tillgång till ny unik information av hur individuella samt kontextberoende tolkningar. 

Tillvägagångssättet kan till exempel vara genom intensiva och långa samtal (ibid.). Kvalitativ 

metod utmanar även kunskap genom argument och empirisk undersökning med teoretisk 

bakgrund för att kunna bidra med ny data. Detta gör forskaren genom att ifrågasätta med att 

ställa nya frågor och kan därmed utveckla kunskapen (Eriksson & Kovalainen, 2008). 

 

Att vi har valt bort kvantitativ metod beror på att den ger oss begränsad information där vi 

hade varit tvungna att kategorisera informationen innan. Detta hade varit svårt då vi enbart 

har haft tillgång till tidigare begränsad data (Jacobsen, 2002). 

 

Vidare har vi förståelse för den kritik som ett kvalitativt metodval medför. Metoden kritiseras 
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för att forskaren kan komma att påverkas av de svar som den intervjuade ger. För att förhindra 

att det ska påverka intervjuaren måste människor ses som objekt, där följden blir en distans 

mellan forskare och undersökare för att kunna dokumentera verklighetsbilden (Jacobsen, 

2002).  

 

2.3.1 Validitet 
Validitet syftar till att data som man använder sig av ska vara relevant och giltig. Jacobsen 

(2002) beskriver två typer av giltighet, extern och intern. Den externa giltigheten syftar till 

studien kan överföras till likartade studier eller sammanhang. För att det ska vara möjligt 

krävs det att undersökningen är representativ för det område som den ska överföras till. Intern 

giltighet och relevans är att man mäter det som man vill mäta och att det som man mäter är 

relevant för studien. Då vi valt att endast undersöka en storbank blir den externa validiteten 

begränsad i vår studie. Valet är dock medvetet då syftet är att få en djupare förståelse i ämnet. 

Vi låter även intervjuobjektet kontrollera den analyserade data för att rätta till eventuella 

missuppfattningar och minska osann information, därmed minskar vi validiteten och 

giltigheten ökar (Jacobsen, 2002). Då vår insamlade data har varit inspelad på band, ger det en 

möjlighet att kunna upprepa det intervjuobjektet sa för att inte mista någon betydelsefull 

information. Kompletteringsfrågorna är även dokumenterade i e-mail som är skrivna av 

intervjuobjektet, där vi har fullständig information dokumenterad. Detta har gjorts i syfte till 

att spara tid då nedskriven information tar tid att analysera och där betydelsefull information 

kan missas när nedskrivning görs (Jacobsen, 2002 s. 220). Vidare kan vi kritiskt granskat 

resultatet med vår teori och jämföra skillnader samt likheter där vårt val av metod hjälper 

analysen att få ett bredare djup i ämnet och med hjälp av kategorisering som återspeglar data 

(Jacobsen, 2002 s. 259). 

 

2.3.2 Reliabilitet  
Reliabilitet mäter tillförlighet och trovärdighet där syftet är att kunna upprepa resultatet och 

sedan få samma slutsats (Jacobsen, 2002). Vi kommer att intervjua en person ett antal gånger 

där intervjuobjektet kommer att bli påverkad av intervjuarens närvaro samt att en 

kontexteffekt kommer att uppstå då intervjun äger rum på intervjuobjektets kontor (Eriksson 

& Kovalainen, 2008). Detta kommer att i sin tur ha effekt på hur trovärdig den insamlade 

resultatet blir. Under intervjun fick vi tekniska problem när frågor om marknadsandelar inte 

spelades in. Eftersom vi valt en hermeneutisk metodval kunde vi gå tillbaka och återuppta 

intervjun för att ställa följdfrågor på oklara områden. Intervjuanalysen skickades även till 
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intervjuobjektet och godkändes, felaktigheter i informationen vi har med i empiridelen från 

intervjun har därmed minskat och vi har därmed ökat reliabiliteten på det sätt som Jacobsen 

(2002) förslår. Vi har även haft kontakt via e-mail för att komplettera vår information från 

intervjun. Möjligheten av att komplettera frågor ger, enligt Jacobsen (2002), att data kan ge en 

mer detaljerad och sann bild av verkligheten. Vi har då även möjlighet att anpassa vår data till 

uppsatsens problemställning när vi vill hitta sambandet mellan de olika variablerna som vi 

skall mäta (Jacobsen, 2002 s. 191). 

 

2.3.3 Forskningsansats 
Jacobsen (2002) menar på att det idealiska forskningsupplägget är att undersöka många 

variabler och många enheter. I vårt fall är detta inte möjligt, vi har varken resurserna eller 

tiden till att göra detta. Istället har vi möjlighet att välja mellan ett intensivt eller extensivt 

upplägg. Ett extensivt upplägg innebär att man är ute efter att få en bredare bild och man 

undersöker få variabler men många enheter (ibid.). En intensiv uppläggning däremot 

kännetecknas av att man går på djupet och att man undersöker många variabler men få 

enheter. Man vill få en så fullständig bild som möjligt av ett fenomen och därmed kunna få en 

total förståelse (ibid.). Vår problemformulering syftar till att undersöka en storbank, Nordea, 

och få fram en förståelse för hur ökad kunskap om riskhantering kan påverka 

marknadsandelar. För att svara på vår problemformulering önskar vi inte att undersöka många 

enheter utan bara en och därför passar den intensiva uppläggningen bättre för vårt ändamål. 

Den extensiva uppläggningen utmärks även av att den är generaliserbar. Det vill säga att det 

man undersökt kan med stor säkerhet sedan överföras till andra större populationer (Jacobsen, 

2002). Vi anser inte att man kommer att kunna generalisera vårt resultat av undersökningen 

till större populationer då området är relativt outforskat. Intensiv uppläggning kan också 

motiveras med att det behövs tillföras mer djupare kunskap inom området istället.  

 

För vår uppsats kommer vi att göra en fallstudie. Detta innebär att man fokuserar på en 

enskild enhet (Jacobsen, 2002). I vårt fall är detta storbanken Nordea.  Det passar att göra en 

fallstudie när man vill få en djupare förståelse för ämnet, kunna beskriva något specifikt och 

när man vill hitta saker som inte var klara på förhand (Jacobsen, 2002). Vårt syfte med 

uppsatsen är att undersöka Nordea och få en djupare förståelse för hur de arbetar med att öka 

sina marknadsandelar. Om vi använder oss av en fallstudie är det möjligt att få djupare 

förståelse men även en klarhet om hur det ser ut på området.  
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2.4 Datainsamling 
Det finns två typer av data som man kan använda sig av för att hitta den information som man 

behöver för att kunna besvara en problemformulering. Om man använder sig av primärdata 

innebär det att man går direkt till informationskällan för att samla in informationen man är ute 

efter, eftersom den inte finns sedan tidigare (Jacobsen, 2002). Olika metoder för att få fram 

primärdata kan vara genom intervju, enkät eller observation. Sekundärdata utmärks genom att 

informationen som forskaren använder sig av är insamlad i ett annat syfte och av någon annan 

(ibid.). Eftersom vi i vår problemformulering är ute efter något specifikt har vi framförallt 

använt oss av primärdata för att kunna besvara den. Vi har sedan kompletterat med 

sekundärdata, för att ta fram våra teorier, som vi har ansett vara relevanta för studien.  

 

När man gör en öppen individuell intervju finns det två sätt att göra det på enligt Jacobsen 

(2002), antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Att göra intervju via telefon har den 

fördelen att det inte är lika kostsamt att genomföra. Dock har personer en tendens att lättare 

kunna prata om känsliga ämnen ansikte mot ansikte istället för via telefon (ibid.). Det kan 

också vara olämpligt att göra en telefonintervju om man har många öppna frågor samtidigt 

som att det kan vara svårt att läsa av personen man intervjuar (ibid.). Vi har valt att göra en 

öppen intervju. Den första intervjun, som vi också kommer att förlita oss till största del, 

kommer vi att ha på Nordeas kontor i Halmstad. Detta beror på att vår intervjuguide består av 

enbart öppna frågor med olika sektioner och en intervju på plats passar då bättre. Vårt ämne 

kan även anses som känsligt att diskutera och för att kunna få ut det mesta är det bättre att vi 

gör en första intervju ansikte mot ansikte. En negativ sida av den typen av intervju kallas för 

intervjueffekten. Denna innebär att intervjuaren kan påverka intervjuobjektet med sin närvaro 

och få den att känna sig obekväm eller göra att den svarar på det sätt som den tror att 

intervjuaren vill att den ska svara (Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om detta men vi anser att 

det inte kommer att påverka tillförlitligheten på intervjun och slutresultatet märkbart. Den 

andra intervjun kommer vi ha via mejl med syfte att komplettera med uppgifter som saknas 

eller som vi anser vara otydliga.  

 

2.4.1 Operationalisering 
Operationalisering är en process som man måste gå igenom när man ska göra en 

undersökning. Den innebär att man måste göra de olika begreppen man vill undersöka 

mätbara (Jacobsen, 2006 s. 283). Detta syftar även till att respondenten ska kunna tolka 

frågorna på ett enkelt och konkret sätt (ibid.). Modellen, som Private-Banking (2010) 
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presenterar, var användbar för att begränsa perspektivet av hur en Private Bankingtjänst 

fungerar. Vi har även använt oss av Oliver Wymans (2008) värdeskapandemodell för 

riskhantering som är framtaget för affärsområdet. Dessa modeller gav oss en bra grund samt 

att det blev lättare att avgränsa för att kunna besvara vår problemformulering.   

 

En hermeneutisk spiral kommer därefter att användas för att argumentera och, genom att 

använda val av skäl och motskäl mot varandra, få fram förståelse av teorier och tolkningen av 

verkligheten (Myers, 2009). Detta görs med hänsyn till tidigare teorier inom ämnet, som 

sedan bekräftas av information insamlad från intervjuer av personer som har mycket kunskap 

inom ämnet. På detta sätt får forskaren en bättre förståelse för ämnet och kan sammanfatta en 

helhetsbild av händelsen. För att få svar på nya frågor som har uppkommit och åsikter som 

har sagts, sammanställer forskaren ännu ett intervjuunderlag. Detta gör man för att kunna ha 

ytterligare en intervju där forskaren har möjlighet att få ett djupare perspektiv samt att hitta 

nya grenar i ämnet (ibid.). Syftet är att hitta de tolkningar som har betydelsefull inverkan på 

ämnet och som sedan kan sammanställas (Myers, 2009). Genom att använda den 

hermeneutiska spiralen har vi kunnat öka giltigheten i det komplexa begreppet Private 

Banking.   

 

2.4.2 Analysmetod 
Efter att vi har gjort vår öppna individuella intervju har vi en väldigt stor mängd information 

som vi måste reducera. Detta måste man göra för att kunna få en överblick, det är dock viktigt 

att man inte reducerar för mycket information så att man går miste om relevant empiri 

(Jacobsen, 2002). För att få vår empiri att mynna ut i en rapport har vi använt oss av 

Jacobsens (2002) arbetssätt. Han lyfter fram tre viktiga ting som är centrala i analysprocessen; 

beskrivning, kategorisering och kombination. Vi började med att beskriva vår empiri, sedan 

kategoriserade vi den och förenklade för att kunna få en överblick. Slutligen kombinerade vi 

data för att se vad som blivit sagt och kunna se skillnader och likheter mellan empirin och 

teorin. Detta mynnar sedan ut i en rapport enligt Jacobsen (2002). 
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3 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet ligger till grund för att förklara utgångspunkten i uppsatsen för att kunna ge 

en förståelse om de bakomliggande valda studier som uppsatsen är byggd på. Fokus kommer 

att ligga på att utveckla teorier kring våra fyra variabler; Private Banking, Riskhantering, 

Marknadsandelar och Storbank.  

 

3.1 Litteraturöversikt 
	  
I nuläge finns det inte mycket forskning inom affärsområdet Private Banking. En anledning är 

att stora delar, som till exempel kunduppgifter, är sekretessbelagda och det bidrar till att 

informationen rörande detta är svåråtkomligt. Även information om bankens arbetssätt är 

många försiktiga med att lämna ut då det kan ge konkurrensfördelar för banken (Avery, 

2007). Begreppet Private Banking är även svårt att definiera, till exempel redovisas resultatet 

från tjänsten på olika sätt i bankerna. Det är även svårt att uppskatta marknadsandelar då 

industrin är i ständig rörelse och dessutom är Private Banking i vissa banker en gren av 

verksamheten och särredovisas därför inte (PwC, 2002). 

 

Eftersom teorier är svårfunna på den svenska marknaden har vi använt oss av teorier från 

USA som är framtagna för att få begrepp om den funktionella kunskapen inom Private 

Banking. Grundprinciper i affärsområdet är till stor del baserade på globala företag från bland 

annat USA, Tyskland och Schweiz som har medverkat i intervjuer (Chorafas, 2006). 

Resultatet har visat att det är ett snabbt globalt växande affärsområde som utgår från kunden 

och dess preferenser. Skillnaden mellan bankerna är att de har olika strategier eftersom deras 

målsättning skiljer sig åt. Utgångspunkten för Private Banking är ändå densamma och 

fokusen ligger på kunden (Chorafas, 2006).  

 

Vidare argumenterar vetenskapliga artiklar för affärsområdets utveckling i finanssektorn. Det 

finns mer generell information om ämnet från många delar av världen där Europa, USA och 

Asien dominerar. Artiklarna har bidragit med kunskaper om hur relationen mellan banken och 

kunden hanteras och hur man kan gå tillväga för att skapa värde för kunden. De har även 

fokuserat och tagit fram studier på riskhantering ur ett bankperspektiv, och då på hur 

internationella banker utvecklar strategier för att skapa värde åt kunden. En av de första 

undersökningarna som gjordes på kapitalförvaltarbolag framställdes av Amenc, Goltz och 

Schröder (2009), och de undersökte kvantitativt riskhantering inom Private Banking. De fann 
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ett samband mellan den uppfattade kvaliteten på riskhanteringen och hur nöjd förvaltaren är 

med de finansiella verktyg som den har att tillgå. Undersökningen resulterade i att 

förvaltarens uppfattning, när bedömning av risk utmäts, kan förbättra riskhanteringen 

(Amenc, Goltz och Schröder, 2009).  

 

För att få en uppfattning om det svenska affärsområdets tillväxt och begrepp har vi använt oss 

av PwC rapporter, ett globalt revisionsbolag som kvantitativt mäter hur värdetillväxt utvecklar 

sig internationellt och nationellt på den finansiella marknaden. Det framgick genom rapporten 

vilket som är det mest intressanta sättet att få mer kunskap om hur man kontrollerar risker i 

förvaltningsprocessen (PwC, 2011). De framställer även olika modeller i syfte att utveckla 

Private Banking, men också för att förbättra och effektivisera riskhanteringsprocessen. 

Modellerna är framtagna i syfte att skapa harmoni på den finansiella marknaden, när risker tas 

av kunderna, men även för att skapa värde för styrelser och bolagsledningar i Sverige (PwC, 

2011). 

 

Det finns rapporter gjorda på höginkomsttagare globalt, regionalt och nationellt som har 

resulterat i statistik och presenterats i World Wealth Report (2011). Sverige är ett av de länder 

som undersöks och rapporterna har byggt upp ett bra rykte för de förmögna individerna. 

Rapporten mäter höginkomsttagares beteenden, intressen samt prioriteringar och har bidragit 

med förståelse om kunders uppfattning om banker i den konkurrensutsatta Private Banking 

marknaden. 

 

För att skapa förståelse för den svenska marknaden har man sammanställt statistik från en 

undersökning baserad på 504 intervjuer av bankkunder i Sverige. Denna visade att förtroendet 

för bankerna har gått tillbaka till samma nivå som innan finanskrisen 2008 (Allmänhetens syn 

på bankerna 2011). Nordeas årsredovisning visar att Private Banking är ett växande område 

för banken (Nordeas årsredovisning, 2011).  

 

Efter att vi grundligt har sökt efter teorier inom Private Banking, har vi funnit att det finns 

mer teorier om hur affärsområdet fungerar i USA tagna från globala företag. Även 

internationella vetenskapliga artiklar visar att USA, Europa och Asien dominerar i 

undersökningar om hur Private Bankingtjänsten har utvecklats. Det är även kvantitativa 

rapporter som är den mest framträdande forskningen när Private Banking mäts i form av 

marknadsandelar och kundbeteenden. Få studier är gjorda på den nordiska och svenska 



	  
13	  

marknaden inom affärsområdet. Då det är svårt att definiera Private Banking som begrepp är 

det viktigt att få fram mer information i syfte att skapa mer förståelse för affärsområdet. 

Därför är det viktigt att göra en svensk kvalitativ studie ur ett bankperspektiv för att kunna 

tillföra kunskap om hur en storbank kan agera för att öka sina marknadsandelar genom sin 

riskhantering. 

 

3.2 Agentteorin 
Agentteorin är en av de mest dominerande teorierna inom finansområdet (Jensen och 

Meckling, 1976). Den är passande för stora företag och förekommer ofta i praktiken (Berk 

och DeMarzo, 2011). Vid Private Banking rådgivning kan ett agentproblem uppstå. Teorin 

innebär att en principal anställer en agent som ska handla i principalens vinning. Ett 

agentproblem uppstår när det finns incitament för agenten att handla i egen vinning istället för 

i principalens (Eisenhardt, 1989; Laffont och Martimort, 2002; Berk och DeMarzo, 2011). 

Centralt i agentteorin är informationsasymmetri som innebär att en part innehar mer 

information än den andra parten. Detta kan leda till snedvridet urval (adverse selection) och 

moralisk risk (moral hazard). Detta innebär att rådgivaren kan göra andra prioriteringar än vad 

från början var överenskommet eller att den innehåller viktig information från kunden när 

kontraktet skrivs mellan de två parterna (Eisenhardt, 1989). 

 

Två problem, som kan uppstå mellan agenten och principalen, är att deras mål inte 

överensstämmer med varandra och det är för kostsamt för principalen att kontrollera vad 

agenten gör. Det andra problemet är att de två parterna kan ha olika syn och attityder mot 

risktagande (Eisenhardt, 1989).  

	  
I detta fall är principalen kunden och agenten rådgivaren. Kunden anställer en rådgivare för 

att förvalta dennes förmögenhet och att handla i dennes intresse genom att uppnå önskade 

finansiella mål. Rådgivaren ska då handla i kundens intresse och inte för egen vinning eller 

bankens. För att undvika agentproblemet måste man, enligt Jensen (1983), effektivt designa 

den riskbärande mekanismen mellan agenten och principalen samt att försöka kontrollera det 

genom olika kontrakt. Fama (1980) menar på att agentproblemet i stora företag kontrolleras 

av marknaden men även av interna mekanismer inom företaget och i konkurrens till andra 

företag. Jensen och Fama (1983) utvecklar sedan detta och argumenterar för att företag ska 

skilja på hantering av beslut samt kontroll av beslut. Detta för att undvika att agenten tar 

beslut som gynnar det egna intresset och inte principalens. För att undvika agentproblemet 
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kan man även utforma olika belöningssystem och därmed uppmuntra rådgivaren att agera i 

kundens intresse (Head och Watson, 1998). Begränsningar i detta system kan uppstå när 

kunden vill ta mer risker än vad rådgivaren är bekväm med att ta (Berk och DeMarzo, 2011). 

Tvärtom kan också ett problem uppstå i situationen om rådgivaren även vill skapa värde åt 

banken, då i form av avgifter, och inte i första hand till kunden. Om kunden till exempel vill 

ha något som inte kan generera stora intäkter uppstår ett problem (Dahlberg, 2009). Problemet 

mellan agenten och principalen återfinns fortfarande i bankerna. Rådgivare som arbetar på 

bankerna anklagas för att sälja bankens fonder i första hand, och agerar då inte alltid i 

kundens intresse (ibid.). Det är dock viktigt att banken försöker hantera problemet eftersom 

relationen mellan rådgivaren och kunden bygger på förtroende. Enligt lag ska rådgivaren 

presentera finansiella produkter för kunden som överensstämmer med dess behov (Wileczek, 

2007). 

 

Agentteorin passar bra in på vår uppsats då Nordea är en väldigt stor samt komplicerad 

organisation och agentteorin passar bra in på stora och komplexa organisationer (Jensen och 

Meckling, 1976). Genom att använda den här teorin kan vi skapa en djupare förståelse och ha 

teorin som stöd och ram när vi analyserar resultatet. Det är viktigt att vara medveten om det 

här problemet då rådgivarens motiv för dess agerande ligger till grund för vilka beslut de tar 

gällande risk. 
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3.3 Private Banking 
Private Banking är en helhetstjänst som erbjuds åt förmögna individer där förvaltaren hjälper 

kunden med både kapitalförvaltning och personlig rådgivning (Private-Banking, 2010).  

Banktjänsten erbjuds bara till privatpersoner och företag som har likvida tillgångar på minst 

en miljon SEK (beloppet varierar från bank till bank) eller ovanligt komplex 

förmögenhetsstruktur (Hedelius, 2007). Storbanker har tidigare etablerat affärsområdet som 

en del av banken i syfte att rikta tjänsten mot höginkomsttagare. Det har även haft som syfte 

att stärka och gynna relationen mellan förvaltare och höginkomsttagare när investeringar görs 

(Balmer och Stotvig, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Modell Private Banking 

Källa: Private-Banking, 2010 

 

Kapitalförvaltning kan delas in i rådgivande eller diskretionär förvaltning (SEB, 2012). 

Diskretionär förvaltning innebär att man överlämnar valet av placeringar åt förvaltaren helt 

och hållet. Vid den typen av förvaltning har kunden och kapitalförvaltaren ett möte om den 

strategi som gäller för placeringarna och förvaltaren vet därmed vad den får och inte får göra 

(Creutzer, 2010). Tjänsten är inte transaktions-fokuserad utan istället ligger vikten på 

relationen som finns mellan kunden och kapitalförvaltaren. Viktigt är därför att rådgivaren 

kan läsa av kunden och förstå dess behov; 

 

  - Vilken risk är den villig att ta? 

  - Vilken investerings mix är den ute efter? (Chorafas, 2006, s.7) 

 

Då de förmögna individernas behov skiljer sig ifrån vanliga investerares är det viktigt att 

storbankerna förstår detta och kan anpassa sig därefter. En vanlig investerare är oftast inte i 

-‐	  Diskretionär	  
-‐	  Rådgivande	  

-‐	  Skatter	  
-‐	  Generationsskifte	  (Inriktning	  
familjejuridik)	  
-‐	  Pension	  
-‐	  Deklaration	  
-‐	  Försäkring	  
-‐	  Företagsöverlåtelse	  
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behov av samma typ av rådgivning som en förmögen person eftersom vad de olika 

individerna vill få hjälp med skiljer sig åt (Mahesh, 2012). Efter att strategin har bestämts är 

det upp till kapitalförvaltaren att sköta investeringen (Creutzer, 2010). Rådgivande förvaltning 

däremot innebär att förvaltaren ger råd om hur man ska placera pengarna men sedan beslutet 

om var de ska investeras är upp till kunden. Den personliga rådgivning som erbjuds av 

storbankerna, i stora drag, är hjälp med; skatter, deklaration, familjejuridik, försäkring, 

företagsöverlåtelse och pension (Private-Banking, 2010).  

 

Chorafas (2006) beskriver tre betydelser som Private Banking innebär för en storbank, den 

första är att det klassas som ett nytt finansiellt verktyg i form av att kunna upprätthålla sin 

konkurrensfördel. Det andra är att det kan utveckla verksamheten inom företaget och det sista 

är att man som storbank kan behålla ett globalt system som är kund fokuserat.  

 

3.4 Kund- samt riskprofilering 
Finanskrisen 2008 har resulterat i att kunder har blivit mer medvetna om risk och balansen 

mellan att få maximal avkastning i förhållande till risken har blivit av större vikt för kunden 

(Trovato, 2011).  

	  
För att kunna förstå hur mycket risk en kund är villig att ta beror på dess attityd gentemot den. 

De olika attityderna kan delas in i tre grupper: risktagare, riskneutral och riskavert (Head och 

Watson, 1998, s.240). Om man är risktagare betyder det att man är villig att utsätta sig för 

högre risk i utbyte mot en högre avkastning. En riskneutral person däremot är likgiltig mot 

den nivå av risk som den utsätts för. Om man däremot vill utsätta sig för minsta möjliga risk 

och då i utbyte mot lägre avkastning är man en riskavert person (ibid.).  

Dr Keown som är professor i ekonomi, på universitetet Pamplin College of Business i 

Virginia, har forskat i hur investeringar tillhandahålls i hög investerade företag för att kunna 

framställa ekonomiska teorier som syftar till undervisning inom ämnet. Keown (2010) menar 

att för att hitta bästa sätt att förvalta olika individers kapital måste en bank, har bland annat 

kartlägga kundens ekonomiska ställning för att kunna använda som grund till den privata 

tillgångsportföljen. Kunden får då genomgå en process som har till syfte att förutsäga och 

planera en förmögen kunds finansiella position och hälsa för att hitta ett sätt att anpassa en 

investeringsportfölj på lång sikt (ibid.). 
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För att kunna gå vidare måste man göra en bedömning av kundens nuvarande situation där 

inkomst och konsumtion ligger i fokus, vidare ges en analys av de finansiella målen som 

kunden önskar (Du och Kamakura, 2006). Man gör även en bedömning av individens 

familjesituation, och tar då i beräkning faktorer som ålder, civilstånd, sysselsättning hos dess 

partner och antal barn i hushållet. Informationen är framställd samt indelad i kategorier och 

blir därefter noggrant analyserad för att kunna få fram kundens konsumtionsbeteende och 

tillgångar för att anpassa den till investeringsportföljen (ibid.). 

 

Oxenstierna (2010) undersöker de nya EU direktiven från MiFID, som riktar sig mot 

värdepappersbolag i Sverige. De företag som bland annat medverkade i studien var Nordea, 

Handelsbanken och Swedbank. De finansiella instrumentens viktigaste signalement, 

karaktärsdrag och osäkerhet samt hur de hanteras och omsätts presenteras. Dessutom tas även 

rådgivning till privatkund upp. Resultatet visar att det är viktigt att fortsätta effektivisera 

processen utifrån den inhämtade informationen från kunden för att kunna hitta bästa sätt att 

uppfylla de finansiella målen. Man skapar en plan för kort- och långsiktiga mål utifrån 

kundanalysen som bland annat görs genom budgetering och investeringsstrategier 

(Oxenstierna, 2010). I dessa strategier ingår det att kunden är flexibel när det gäller val av 

likviditet, försäkringar och skatteplanering. Detta ligger sedan till grund för den finansiella 

processen. För att utnyttja en Private Banking tjänst krävs det även att kunden är lyhörd och 

öppen för förändring då förändringar på marknaden sker (ibid.).  

 

Finanskrisen 2008 har medfört att kunden har viljan att involvera sig mer i den här processen 

då de har möjlighet att få mer förståelse för de teorier som presenteras för dem. 

Riskmedvetenhet har ökat intresset för mer kunskap inom området och i processen att hitta 

kundens profil är det betydelsefullt att riskerna framkommer (World Wealth Report 2011). 

Anledningen till att man vill förstå kundens individuella riskuppfattning är för att motverka 

att förvaltarna missförstår kundens uppfattning av risk i investeringar. Det kan även bidra till 

att kunden inte känner sig trygg samt tappar förtroende och därför byter bank (Dubosson, 

Fragniere och Tuchschmid, 2009). 

 

Som vi har nämnt tidigare är det nödvändigt att rådgivaren förstår vilken risk kunden är villig 

att ta, detta för att kunna sätta ihop en lämplig portfölj åt denna. För att avgöra hur 

riskbenägen en kund är kan man till exempel låta kunden fylla i ett frågeformulär med olika 

påståenden. Utifrån svaren på de olika påståendena kan man sedan få reda på hur mycket risk 
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kunden är villig att ta (Ammon och Bernasek, 2006). I en studie gjord av Ammon och 

Bernasek (2006) kom det fram att det finns ett samband mellan ålder och hur riskbenägen 

man är. Resultatet visade på att ju äldre man blir desto mindre risk vill man ta. Man är mer 

ovillig till att ta risker överlag än yngre människor, både när de blivit observerade och vad de 

själva uttryckt. 

 

Ett annat vanligt traditionellt sätt att ta reda på hur riskbenägen en kund är, görs genom 

konversationer. Kunden får då förklara anledningen till varför den vill investera, hur den 

ställer sig till de risker som är involverade i investeringen och hur den personliga situationen 

ser ut (Hoogstrate, Janssen och Welie, 2004). Efter man fått reda på hur riskbenägen kunden 

är, tillsammans med hur dennes investeringshorisont ser ut, kan rådgivaren bestämma och ge 

förslag på en investeringsmix åt kunden (ibid.).  

 

3.5 Riskhantering 
Riskhantering är den verksamhet inom banken som arbetar med att identifiera och hantera de 

risker som den utsätts för. Fokus har börjat flyttas från att kontrollera risken till att istället 

genom sin riskhantering försöka skapa en konkurrensfördel (Davidson, 2000). För att få en 

förståelse för begreppet riskhantering, är det viktigt att man vet vilka olika risker som finns. 

Dock vill vi understryka att syftet med uppsatsen inte är att mäta risker, utan istället att se hur 

man med hjälp av riskhantering kan dra fördel av det. 

 

Riskhantering etablerades som ett svar på att det blev viktigare att aktivt kunna motarbeta de 

risker som man utsattes för samt skadebegränsning (Chorafas, 2006). En av de viktiga 

faktorerna som påverkar behovet av riskhantering är förtroende. Detta förstärks med ett rykte 

om en säker riskhantering och blir då hotat om riskhanteringen är svag. En annan faktor som 

också påverkar behovet av riskhantering är de växande regleringarna på marknaden. Fler 

regleringar har lett till ökad komplexitet i bankerna och operativ risk (Wyman, 2008). Risk är 

inte något som är oföränderligt, utan det förändras över tiden i takt med att de finansiella 

instrumenten utvecklas och att marknaden förändras (Chorafas, 2006). I och med denna 

förändring är det viktigt att anpassa metoder, processer etc. för hur man hanterar risker genom 

att ständigt förnya och se över dem. Risker delas oftast upp i: marknadsrisk, kreditrisk, 

operativ risk och likviditetsrisk (ibid.).   
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Marknadsrisk kan definieras som den förändring i värde som kan uppstå i den finansiella 

produkten. Detta beror bland annat på förändringar i; räntor, råvarupriser, aktiekurser och 

valutakurser (Chorafas, 2006). Kreditrisk är den risk för förlust som uppstår ifall motparten 

inte fullföljer sina åtaganden att betala (ibid). Operativ risk beskrivs som risk för förlust på 

grund av misslyckade eller otillräckliga processer, personal, system eller externa händelser 

(Finansinspektionen, 2012). Den sista risken, likviditetsrisk, definieras som den risk som 

uppstår då det inte finns tillräckligt med likvida medel på marknaden för en finansiell aktör att 

sälja sina tillgångar (Chorafas, 2006).  

 

De huvudsakliga riskerna som förvaltarna anser att deras Private Banking kunder utsätts för är 

inflations-, aktiekurs-, ränte-, fastighetspris- och övriga risker. De övriga riskerna syftar till 

förändring i skattepolitiken, missledande information från förvaltaren själv och den personliga 

risken såsom ändring i familje- eller arbetssituationen (Amenc, Goltz och Schröder, 2009). 

För att kunna hantera de risker som kunden utsätts för och kunna ge rådgivning åt kunden 

krävs det att man har tillgång till de finansiella verktyg som behövs för tillgångsallokering 

och riskprofilering. Ett samband finns mellan den uppfattade kvaliteten på riskhanteringen 

och hur nöjd förvaltaren är med de finansiella verktyg som den har att tillgå. Om förvaltaren 

är missnöjd med de finansiella verktygen uppfattar förvaltaren också att kvaliteten på hur 

kundens risker hanteras är sämre (ibid.).  

 

Dagens Private Banking kunder har blivit mer försiktiga när de väljer sin bank, fler och fler 

har börjat bedöma val av bank utifrån kvaliteten på deras riskhantering. Krav på att få se bevis 

på effektiv hantering har ökat men även viljan på att oftare träffa sin förvaltare (PwC, 2011). 

En undersökning gjord 2011 av PwC visar på att ungefär 35 % av kunderna efterfrågar 

kontrollrapporter och 39 % efterfrågar bevis på register hur de har presterat innan (ibid.).  

 

3.5.1 Riskhanteringsprocessen 
För att förstå riskhanteringen i ett företag är det viktigt att veta hur processen går till. Det 

första steget i processen är att ta reda på företagets mål genom dess strategi och affärsplan. 

Om detta är väldefinierat har företaget en större chans att skapa en bättre riskkontroll. I 

nuläget avvaktar många förmögna individerna istället för att investera tillgångarna. Resultatet 

blir att de inte får någon större avkastning på sitt kapital (Sisk, 2011). Bankerna har istället 

aktivt börjat arbeta med värdeskapande åt kunden och försöka få bort fokusen av tillväxten på 

den finansiella marknaden (Avery, 2011).  
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Utifrån målen är det viktigt att identifiera de risker som företaget utsätts för. Detta görs för att 

veta vilka risker som kan hota att målen inte uppfylls (PwC, 2009). När man vet vilka risker 

som finns måste man sen beräkna sannolikheten för att de kan inträffa samt vad 

konsekvenserna skulle bli om de inträffade. Konsekvenserna av de olika riskerna kan 

uttryckas antingen i siffror eller i ord (Ojasalo, 2009).  

 

Det är sedan viktigt att rapportera och kommunicera riskerna regelbundet, både till extern och 

intern part. Detta sker bland annat genom riskrapporter. För att veta hur man ska hantera 

riskerna sedan måste man göra upp handlingsplaner. Dessa planer kan man använda för att 

transferera, undvika, minimera och acceptera de olika riskerna (PwC, 2009).  

 

För att man ska kunna utvärdera hur effektiv handlingsplanen är, är det viktigt att både följa 

upp den regelbundet men också att utvärdera den. Om det sedan är nödvändigt att justera 

företagets mål på grund av att företaget utsätts för hög risk görs detta och processen börjar om 

på nytt (PwC, 2009). Nedan är en figur på hur processen generellt ser ut. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2 Riskhanteringsprocessen 

Källa: Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll- En 
arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav (PwC, 2009). 

 

För att få en överblick av hur en riskhanteringsprocess ser ut kan man skapa förståelse för de 

olika stegen som finns när man hanterar risker. Genom detta kan man sedan avgöra vad ett 

företag kan fokusera mer eller mindre på i värdeskapandet åt kunden.  
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3.5.2 Värdeskapandemodell för riskhantering 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Värdeskapandemodell för riskhantering för förvaltare inom Private Banking 

Källa: Oliver Wyman, 2008 

 

Fokusen inom riskhantering i Private Banking bör ligga på rykte, operativ risk och intjänings 

volatilitet. I en vanlig bank däremot fokuserar man istället på finansiering och kundens 

betalningsförmåga. En modell för att få fram bästa praxis i riskhantering för förvaltarna kan 

byggas upp genom fem grundstenar; riskstrategi, styrelsesätt/regleringar, icke-finansiella 

risker, intjänings volatilitet och betalningsförmåga/likviditet (Wyman, 2008).  

 

Riskstrategin som förvaltaren sätter ihop måste reflektera kundens val av risk men även passa 

de intressenter som finns för företaget. För att riskstrategin ska återspegla detta måste den ta 

hänsyn till betalningsförmåga, intjänings volatilitet och icke finansiella risker såsom till 

exempel den operativa risken.  Detta måste sedan anpassas till de regleringar som finns och 

rapporteringsskyldigheter (ibid.).  

 

De icke-finansiella riskerna som finns är viktiga att identifiera och aktivt arbeta med. De som 

räknas in i kategorin är bland annat operativ risk och ryktesrisk. I de kategorierna ingår till 

exempel sekretessbrott, bedrägeri, personal- och regleringsrisker. Om de här riskerna är under 

kontroll kan företaget tjäna på det (Wyman, 2008). Intjäningsvolatiliteten är viktig för att 

kunna hantera risker, då den beskriver avvikelsen från det förväntade. Resultatbaserade  
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avgifter, låneportföljer och räntefonder är några faktorer som påverkar intjäningsvolatiliteten 

(ibid.). 

 

Då modellen ovan kan användas till att skapa värde åt kunden, kan man med hjälp av den 

skapa djupare förståelse för ett företags riskhanteringsstrategi. I modellen framgår det även att 

det som är synligt för kunden är företagets riskstrategi och därefter vad som ligger bakom 

denna strategi.  

 

3.6 Marknadsandelar 
Marknadsandel mäts antingen genom ett absolut eller ett relativt tal. Absolut marknadsandel 

är företagets omsättning i förhållande till den totala omsättningen på marknaden. Medan 

relativ marknadsandel är företagets omsättning i förhållande till dess tre största eller den 

största konkurrenten på marknaden (Szymanski, Bharadwaj och Varadarajan, 1993). I 

uppsatsen inkluderar vi även kundtillväxt i begreppet. Marknadsandelar kan definieras som 

den totala försäljningsvolymen i procentandel av marknadens potentiella köpare av en vara 

eller tjänst som finns tillgänglig. Det är även en antydan på företagets resultat i förhållande till 

sina konkurrenter på marknaden och vad företaget har för konkurrenskraft gentemot deras 

konkurrenter (Kotler och Keller, 2006).	  När en förklaring på hur marknadsandelar uppskattas 

i Private Banking kan det göras utifrån kundens förmögenhet, klienter och i geografiska 

termer. Det kan också göras utifrån partnerskap av banker och kapitalförvaltare till exempel 

men det är svårt att uppskatta då industrin är i ständig rörlig. Dessutom är Private Banking i 

vissa banker en gren av verksamheten och särredovisas inte (PwC, 2002). 

 

Private Banking är ett affärsområde där kundtillväxt står i fokus för bankens intäkter i form av 

avkastning från investeringar (Chorafas, 2006). Kundtillväxt har även en direkt påverkan på 

ökning av nya investeringar där ökade intäkter i form av avgifter ger ökad lönsamhet för 

banken. För att få in inkomst tar bankerna olika provisioner beroende på deras strategi, de 

vanligaste avgifterna är förvaltningsavgift, handelsavgift, administrationsavgift, 

transaktionsmäklaravgift och portföljförvaltningsavgift (ibid.). 

 

I Sverige startade de flesta storbankerna upp Private Banking år 2000 (Efendic, 2011) och 

ökningen av affärsområdet har lett till en satsning från de svenska storbankernas sida. Detta 

beror på att tjänsten kan generera i en ny intäktskälla, runt 10 miljarder SEK uppskattas 

intäktspotentialen ligga på för bankerna (Hedelius, 2007). År 2009 uppskattades det att 
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bankerna i Sverige konkurrerade om runt 1000 miljarder SEK i kapital och att marknaden 

förväntades växa med 10 procent de kommande åren (Jönsson, 2010). Aktörerna på 

marknaden är storbankerna men även många mindre banker som enbart erbjuder Private 

Banking finns också (Hedelius, 2007). Skillnaden mellan de olika bankerna när det kommer 

till tjänster, priser och produkter är inte stor och beslutet om vilken bank kunden ska välja blir 

då svårare (Jönsson, 2010). Detta gör även att konkurrensen på marknaden blir tuffare för de 

olika bankerna och det blir viktigare att rådgivaren har den förståelse för kunden som behövs 

för att lyckas (Bachmann och Hens, 2008). Fördelen med att man väljer en storbank är dess 

betydelse för samhällsekonomin. Om man väljer en storbank, finns en trygghet som inte finns 

på samma sätt hos de mindre bankerna. Om en mindre bank är på väg i konkurs får de oftast 

inte lika mycket stöd av staten som en storbank (Creutzer, 2010). En anledning till valet av en 

svensk bank är att det är väldigt svårt att få fram information om utländska förvaltare, även 

tillsynen i bankerna kan vara nästintill obefintlig i en del länder (Jönsson, 2009). I Sverige 

finns det möjlighet att ta del av Finansinspektionens register för att se om banken har de 

tillstånd som behövs och där kan man även hitta registrerade klagomål från kunder (ibid.). 

 

I Sverige finns det en trend på att nettoförmögenheten, tillgångar minus skulder, ökar. 

Statistik från Statistiska centralbyrån, mellan åren 1999-2007, visar på en ökad 

nettoförmögenhet i de svenska hushållen för privatpersoner (SCB, 2011). Nordea, som är en 

av de ledande storbankerna i Sverige och som även har fått pris för bästa aktör 2011 inom 

Private Banking, (Euromoney, 2011), visar på en tydlig ökning av deras kundbas inom Private 

Banking. De startade banktjänsten 1999 och sedan dess har tjänsten bara vuxit. 

 

 
Figur 4 Utvecklingen av Private Banking kunder i Nordea 

Källa: Nordeas årsredovisning 2001-2011 
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Ökningen består av kunder som har fått en ökad förmögenhet och därmed uppfyllt kraven för 

Private Banking men också av nya kunder utifrån. Ökningen av kundbasen är ett bevis på det 

stigande intresset för affärsområdet. Nordeas förmögenhetsförvaltning ligger totalt på 126 

miljarder och 43 miljarder av dessa är inom området Private Banking och består därmed av 34 

% av vad de förvaltar (Nordeas årsredovisning 2010).  

 

3.6.1 Koncernstrategier 
För att få en förståelse av de strategier som krävs för ett företag att hantera risker, behövs en 

förklaring av vad en koncern som Nordea tillhandahåller. För tillfället är Nordea den största 

finanskoncernen i Norden (Nordea, 2012) och det påverkar deras strategier som storkoncern. 

 

En koncern är en juridisk person som ägs av aktörer som har sammanslutits för att dra nytta 

av fördelen att ha ett begränsat skadeståndsansvar (Block, Danielsen och Hirt, 2011). För att 

skapa en strategisk konkurrensfördel för en koncern, ligger resurskompetenser och 

organisationens funktion att hantera dessa fördelar i fokus. Fördelarna är sammanlänkade 

genom att breda kompetenser av resurser utnyttjas men är placerade på olika områden. Detta 

ställer krav på företagets funktionella organisationsförmåga att sammanlänka kunskaper inom 

organisationen för att unika resurser kan användas effektivt (Heywood och Kenley, 2008). 
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4 Empirisk metod 
I det här kapitlet kommer vi att presentera och motivera vårt val av intervjuobjekt, både val 

av person men även val av bank. Därefter kommer vi att redovisa den primärdata som vi 

erhöll från vår intervju med Nordea. 

 

4.1 Strategiskt urval 
Storbanken som vi vill undersöka är Nordea. Detta med anledning av att de vunnit pris för 

bästa aktör i Private Banking och är på växande framfart i affärsområdet Private Banking. 

Banken är också den största finanskoncernen i Norden och en av de fyra största bankerna i 

Sverige (Nordea, 2012). Nordea är som sagt en storbank och som vi nämnde tidigare i den 

teoretiska referensramen, har en storbank större betydelse för samhällsekonomin än vad en 

liten bank har. Eftersom affärsområdet Private Banking är ett relativt smalt område där 

tjänsten inte skiljer sig speciellt mycket från de olika aktörerna (Jönsson, 2010) hade 

intervjuer med fler banker lett till upprepningar. Vi anser därför inte att intervjuer av fler 

enheter hade lett till en förbättring av vår studie. Vår intervju har till syfte att utveckla de 

begrepp och teorier som vi tidigare angett i referensramen. På detta sätt kan vi uppnå en 

helhetsförståelse för den påverkan som riskhantering har i affärsområdet på den svenska 

marknaden.  

 

4.1.1 Val av intervjuobjekt 
Som vi nämnde ovan i 4.1 är Private Banking ett smalt och nischat affärsområde, därför hade 

intervjuer med avvikande personal från Nordea inte kunnat svara på frågor eller presenterat 

liknande svar som vårt intervjuobjekt har gjort inom Private Banking. Syftet med att göra en 

fallstudie är att gå in på djupet i ämnet. 

 

När man använder sig av det kvalitativa metodvalet undersöker man ett fåtal personer. Syftet 

är att få fram något om den unika enheten. Urvalet man gör av olika respondenter man ska 

intervjua bör bestämmas utifrån den information man är ute efter att erhålla och kan göras på 

olika sätt (Jacobsen, 2002). Vi är ute efter en person som har stora kunskaper inom 

riskhantering men även bankens arbetssätt och enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att först ta 

reda på hur bra den personen är som informationskälla. Efter kontakt med Nordea fick vi reda 

på att det var möjligt att göra en intervju med chefen för Private Banking avdelningen 

eftersom personen hade mest kompetens inom ämnet. Detta anser vi vara optimalt för vår 
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undersökning att kunna intervjua den person som har det yttersta ansvaret över arbetssättet på 

avdelningen. Som vi nämnde ovan i 4.1 är Private Banking ett smalt och nischat affärsområde 

och därför hade intervjuer med andra personer från Nordea inte kunnat svara på frågor eller 

inneha den information i området som vi var ute efter. 

 

För att uppnå ett validitet generellt resultat krävs det även att intervjuobjektet kan representera 

organisationens tillvägagångsätt (Lewis, Saunders och Thornhill, 2009). Det krävs att 

intervjuobjektet har arbetat i organisationen under en längre tid och har en hög position inom 

affärsområdet. Även att personen har ansvar som bland annat innefattar personalansvar men 

även innehar professionella kunskaper inom ämnet (ibid.). 

 

Vår generella slutsats kommer att innehålla Nordeas tillvägagångsätt att hantera risker med 

sina kunder. Eftersom Magnus Ståhl innehar en hög position inom affärsområdet som Senior 

Private Banking Manager och är personalansvarig för södra delen i Sverige kan han 

representera Nordea väldigt bra. Han har även under en längre tid varit anställd på Nordea 

(sedan 1997) men också varit med från början när Private Banking startades upp i Halmstad 

år 2004.    

 

4.2 Intervju 
I det här avsnittet presenteras intervjun vi hade med Nordea. Intervjun genomfördes med 

öppna frågor baserade på vår intervjuguide som i sin tur var baserad på vår teoretiska 

referensram. Den utfördes som ett samtal och växlade mellan olika ämnesområden. Vi har 

strukturerat det genom att det som diskuteras passar ihop med ämnet och en del av svaren kan 

därför ha framkommit i ett annat avsnitt. 

 

4.2.1 Nordea 
Vi genomförde en intervju med Magnus Ståhl i Halmstad som har befattningen Senior Private 

Banking Manager för Private Banking Helsingborg. Kontoret som han är chef över omfattar 

Halland och norra Skåne samt Blekinge. Hans arbetsuppgift är personalansvarig, ledare samt 

coach för hans medarbetare. Magnus har arbetat på Nordea sedan 1997 och har även tidigare 

varit anställd som rådgivare hos dem.  
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4.2.2 Allmänna frågor om Nordeas Private Banking tjänst 
Nordea startade upp tjänsten Private Banking i Sverige 1999 och tjänsten kom till kontoret i 

Halmstad 2004. En typisk Private Banking kund i Nordea är någon som har tillgångar på över 

3 miljoner, detta kan vara både privatpersoner, företag och stiftelser. Tidigare var det oftast 

privatpersoner som de hanterade men idag är det många mindre företag som söker sig till 

tjänsten hos Nordea. Eftersom Nordea är en stor organisation har de fördelen att de har många 

olika specialister som resurser. Detta kan de utnyttja och lättare hjälpa mindre företag samt 

entreprenörer som ibland har mer komplexa behov än vad privatpersoner har. För att 

rådgivaren ska veta vilka behov som kunden har men även förstå dess ekonomiska situation 

har de tillsammans ett strategimöte varje år enligt Ståhl. Detta för att rådgivaren ska kunna 

kontrollera att det som bestämts innan stämmer överens med dagsläget.  

 

4.2.3 Agentteorin 
Med riskhantering vill man uppnå kundnöjdhet enligt Ståhl. Det är en viktig faktor för att 

tjänsten Private Banking ska fungera men samtidigt också för att skapa och få förtroende för 

kunderna. Samtidigt som rådgivarna måste sköta riskhanteringen på rätt sätt måste de även 

tjäna pengar åt banken. Det här måste de ta i beräkning hela tiden och få att samverka. För att 

undersöka kundnöjdhet skickas det ut enkäter till kunderna varje år för att få feedback på 

saker som kan förbättras. Om kunderna inte är nöjda resulterar det i att de kan lämna banken 

och detta i sin tur leder till mindre intäkter samt missnöjda aktieägare. Ståhl menar dock på att 

konflikten har blivit hårdare reglerad efter finanskrisen och att EU direktiven har blivit 

tuffare. Detta tycker han är bra eftersom att marknaden blir mer sund samtidigt som att 

marknaden är på det sätt som kunden förväntar sig att den ska vara. För att rådgivarna inte ska 

gå över sina befogenheter har de fast lön. Om de istället hade fått provision hade det kunnat 

finnas incitament för rådgivaren att tjäna pengar åt sig själva och banken.  

 

4.2.4 Kund- samt riskprofilering 
Nordea har riktat en del uppmärksamhet mot kundgruppen entreprenörer på sistone. De har 

oftast en kravlista på behov och många gånger känner Nordea att de kan uppfylla dessa 

behov. För att kunna förstå vad en kund har för behov har Nordea en intervju i form av samtal 

med kunden. Detta gör de för att kunna förstå vilken risk kunden är villig att ta samt vilken 

investeringshorisont de är ute efter. Enligt Ståhl är detta bästa sätt för rådgivaren att ta reda 

kundens preferenser genom att ställa frågor och därmed få förståelse för deras behov. Han 
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menar också på att betydelsen av att förstå kundens behov resulterar i att man då kan 

tillgodose dess behov. En kund som är nöjd och som har fått sina behov uppfyllda får också 

förtroende för banken. Detta i sin tur kan medföra att Nordea förbättrar sitt rykte genom att 

kunden rekommenderar tjänsten till vänner och bekanta.  

 

För att få en kund nöjd arbetar Nordea med att återkoppla vad som tidigare har blivit sagt 

mellan parterna. Tillsammans tittar de på vad kunden har för innehav för tillfället och varför 

den har just det innehavet. Detta för att uppdatera kunden och ge den förståelse. Enligt Ståhl 

tar man ett steg i taget och vid varje möte som man har med kunden tar man i beräkning 

riskhantering. Han menar även på att det är viktigt att få kunden att lyfta blicken och få en 

helhetsbild. Börsen kan ibland svänga väldigt mycket som kan göra att kunden blir orolig och 

för att möta detta kan de ge mer information om riskerna. Förståelsen för risker hos kunderna 

har, enligt Ståhl, ökat och dessutom upplever han det som att deras kunskapsnivå har höjts.   

 

4.2.5 Riskhantering 
Riskhantering är en central del i Nordeas dagliga arbete och är något banken anser är viktigt 

att arbeta med. Enligt Ståhl har detta blivit mer uppmärksammat och förfinats efter 

finanskrisen 2008. Detta har främst skett genom regleringar utifrån som banken har varit 

tvungen att anpassa sig efter. Man arbetar med riskhantering på olika sätt, både med kunden 

och enbart inom banken. Varje år har rådgivaren ett strategimöte med kunden där de 

tillsammans tittar över kundens finansiella plan och uppdaterar den. Mötet har som mål att se 

över om kundens preferenser har ändrats. En kund är oftast ute efter en viss avkastning och 

målet är hur man ska uppnå detta till minsta möjliga risk. Om kundens preferenser ändras, 

antingen genom att den vill ta mer eller mindre risk, måste den finansiella planen också 

ändras. I den presenteras den risk som kunden är villig att ta samt statistiska beräkningar, med 

95 % sannolikhet, och hur historien har sett ut innan. Man arbetar även ständigt med att 

utbilda kunden om de olika riskerna. Enligt Ståhl är det viktigt att kunden måste förstå vad för 

typ av finansiell produkt det är den köper. Om rådgivaren inser att kunden saknar kunskap 

skrivs detta ner och denne försöker då aktivt utbilda kunden. 

 

Inom Nordea sköts riskhanteringen centralt. På huvudkontoren i Stockholm och Köpenhamn 

arbetar analytiker och kalkylerar de olika riskerna för standardportföljer. Man tar hänsyn till 

både den risk kunden är villig att ta samt dess placeringshorisont. Därefter arbetar de olika 

kontoren lokalt och fyller i med information för att anpassa det till deras kunders behov. I 
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Halmstad utgår man ifrån tolv olika portföljer för att kunna beräkna detta. Enligt Ståhl vill 

många kunder inte alltid följa detta för de kan ibland ha en egen syn på vad de vill investera i. 

Till exempel känner en del kunder större trygghet i att investera i svenska aktier istället för i 

utländska. Detta menar Ståhl att det bland annat beror på att de har mer kunskap om svenska 

företag än utländska. Problemet är att svenska aktier många gånger är mer riskfyllda och 

kunden kan då ha för mycket svenska aktier i sin portfölj i förhållande till den risk som de 

egentligen är ute efter. Enligt Ståhl är det viktigt att rådgivaren informerar kunden och arbetar 

för att den får förståelse för vad investeringen innebär och kan leda till. 

  

När man kommit överens om kundens riskbenägenhet och placeringshorisont presenteras 

olika finansiella produkter. Ståhl menar att regleringarna är ganska hårda i dagens läge och 

det är viktigt att riskerna med de olika finansiella produkterna framkommer tydligt. Nordea 

arbetar därför aktivt med att uppdatera nya regleringar som lanseras på marknaden. När man 

träffar kunden tar man upp de fyra huvudriskerna; marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och 

operativrisk men även risker som etiska och miljö risker presenteras.  

 

4.2.6 Marknadsandelar 
Nordeas Private Banking tjänst har de senaste åren ökat, både i kunder och i intäkter. I nuläget 

uppgår intäkterna till cirka 883,4 miljoner (SEK). I deras koncern är det Finland och Danmark 

som är störst inom affärsområdet. Enligt Ståhl är det svårt att uppskatta hur stora de andra 

aktörerna är på grund av att de mäter tjänsten olika samt att de inte redovisar det som en enhet 

eller på samma sätt. Det vanligaste sättet är att man mäter det som hur mycket tillgångar en 

individ eller företag har. Eftersom en bank kan ha som minimumgräns en miljon och en annan 

bank två miljoner blir det svårt att uppskatta de olika aktörerna och marknaden.  

 

Kunderna för Nordea Private Banking är viktiga eftersom det är därifrån de får sina intäkter. 

Det de tjänar mest på är provisioner på de produkter de säljer samt courtageavgifter. Ståhl 

menar på att den ökade satsningen av riskhantering, både utifrån genom regleringar och inom 

banken, har gjort att branschen har stärkts. Marknaden har genom detta blivit mer ren och 

kunder har därför blivit villiga att investera. Inom branschen är det inte heller vanligt att de 

olika aktörerna uttalar sig negativt om varandra då det kan skada affärsområdet. Private 

Banking marknaden är enligt Ståhl ganska trögrörlig. Om en kund är nöjd med tjänsten är det 

inte speciellt vanligt att den skiftar bank bara för att testa en annan aktör.   
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4.2.6.1 Koncernstrategier 
Då Nordea är den största banken i Norden har de till sin fördel att de har väldigt mycket 

resurser som de kan använda för att anpassa kundernas behov. Enligt Ståhl kan detta vara till 

en fördel genom att de har möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar till deras kunder. På 

Private Banking avdelningen har kunderna många specialister att tillgå. Det betyder inte att 

kunderna kommer använda alla specialister utan istället att kunderna kommer att använda de 

som passar deras behov. Genom detta kan de göra kunderna nöjda genom att kunna erbjuda 

det som de behöver. Deras strategi är att alltid försöka överträffa kundens förväntningar för 

att skapa mervärde och gå från ”Good to Great” enligt Ståhl. Konkurrensen är stenhård och 

det är viktigt att man arbetar med kundnöjdheten hela tiden. En nackdel med att Nordea är en 

stor organisation är att det ibland kan vara svårt med snabba ändringar då information ska 

genom datasystem. Det krävs att man har ett bra system som fungerar och följer med i 

utvecklingen för snabba lösningar. Till exempel är Private Banking avdelningen beroende av 

många andra inom Nordea enligt Ståhl. Därför kan en liten ändring påverka många anställda.  
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5 Analys och resultat 
 I följande kapitel kommer vi att jämföra det empiriska materialet med vår teori. Vi kommer 

att redovisa skillnader och likheter mellan de två samt göra en analys. I slutet av varje avsnitt 

kommer dessutom en modell att presenteras med en sammanfattning av det viktigaste från 

analysen och resultatet.  

 

5.1 Private Banking  
Teorin om Private Banking har som utgångspunkt i att banken erbjuder en helhetstjänst åt 

förmögna personer eller företag. Tjänsten syftar till att hjälpa kunden med förvaltning av dess 

kapital men även att bistå med rådgivning vid deklaration, försäkring osv. (Private-Banking, 

2010). För att kunna räknas som Private Banking kund krävs det att man har likvida tillgångar 

på minst en miljon SEK eller en förmögenhetsstruktur som är ovanligt komplicerad 

(Hedelius, 2007). Nordeas kunder måste ha tillgångar på minst tre miljoner för att kunna 

räknas som private Banking kund enligt Ståhl. Tjänsten är inte enbart för privatpersoner utan 

även för företag och stiftelser. Trenden i Nordeas Private Banking har varit att det mest har 

varit privatpersoner som har använt sig av tjänsten men att det i dagsläget attraherar fler 

entreprenörer. Detta tror Ståhl beror på att Nordea som storkoncern har många specialister 

och kan därmed tillgodose bredare behov.  

 

Creutzer (2010) menar på att vid diskretionär förvaltning överlåter kunden allt åt förvaltaren 

men att de vid ett möte sätter upp inom vilka gränser. På Nordea har man med alla kunder ett 

strategimöte varje år med kunden och enligt Ståhl görs detta för att kunna förstå vad kundens 

riskbenägenhet är och dess behov. Ståhl menar även på att det skräddarsys lösningar åt 

kunderna, en kund vill kanske ha hjälp med allt medan en annan inte har samma behov. 

Därmed vill en kund kanske ha rådgivande kapitalförvaltning medan en annan är ute efter 

diskretionär kapitalförvaltning. Balmer och Stotvig (1997) menar på att syftet med Private 

Banking från början var att ha en avdelning inom banken som enbart var till för 

höginkomsttagarna men även att kunna stärka relationen mellan de två. Detta stämmer 

överens med hur Nordea ser på sin tjänst enligt Ståhl, detta har sedan utvecklats till att de har 

flyttat sin fokus till entreprenörer.   
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5.1.1 Sammanfattning analys Private Banking 
 

                                               

                                                  Teori 

 

 

                 Nordea 

 

             Private Banking 

• En typisk Private Banking kund på 

Nordea har likvida tillgångar på minst 

tre miljoner. 

• Det finns även en växande trend mot 

att de riktar sig mer och mer mot 

entreprenörer. 

 

5.2 Agentteorin 

Teorin tar sin utgångspunkt i att det finns olika intressenter (Berk och DeMarzo, 2011) vilket 

det gör i Nordea, enligt Ståhl, i form av kunden och rådgivaren. Konflikten uppstår när det 

finns incitament för agenten, som ska handla i principalens vinning, att istället handla i egen 

vinning (Eisenhardt, 1989). Detta kan till exempel ske genom att kunden är ute efter något 

som inte genererar stora intäkter medan rådgivararen vill skapa värde åt banken (Dahlberg, 

2009). Man kan för att undvika detta problem utforma olika belöningssystem och därmed få 

rådgivaren att agera i kundens intresse (Head och Watson, 1998). På Nordea har man inte 

belöningssystem, i form av bonusar, utan istället har rådgivarna fast lön för att det inte ska 

finnas incitament för rådgivaren att kunna tjäna mer pengar åt sig själv eller banken. 

Rådgivarna på Nordea måste ta det i beräkning hela tiden och försöka samspela mellan de 

olika intressenterna. Dock menar han på att teorin är väldigt reglerad utifrån av EU direktiv, 

detta för att kunden ska kunna få den marknad som den förväntar sig och för att få marknaden 

mer sund. Enlig Fama (1980) kan problemet bland annat kontrolleras marknaden men även 

genom konkurrensen som finns till andra företag. Vidare menar sen Jensen och Fama (1983) 

att man ska skilja på hur man hanterar beslut och kontrollen av det. På Nordea är 

kundnöjdheten väldigt viktig och det är något man jobbar med ständigt för att förbättra. Om 

agentproblemet inte kontrolleras tillräckligt kan det leda till att kunden inte är nöjd och det 

stämmer då delvis överens med Fama (1980). Konkurrensen på marknaden är stenhård och 

om inte kunden är nöjd kan de byta bank. Wileczek (2007) menar att det är viktigt att hantera 

agentproblemet eftersom relationen mellan de två parterna bygger på förtroende och 

rådgivaren måste presentera produkter som stämmer överens med kundens behov enligt lag. 

Detta överensstämmer med Nordeas syn på problemet eftersom förtroende är viktigt för att 

kunna uppnå kundnöjdhet.     
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5.2.1 Sammanfattning analys Agentteorin 
 

                                                  

 

                                             Teori 

 

           

 

             Nordea 

 

             Agentteorin 

• Olika intressenter i Nordea: kund och 

rådgivare, precis som teorin 

förespråkar. 

• Inget belöningssystem i form av 

bonusar, istället fast lön för att 

minska problemet. Den är även till 

skillnad från vad teorin säger, strikt 

reglerad av EU direktiv. 

• Kontrolleras till viss del av 

konkurrensen till andra företag.  

 

5.3 Kund- samt riskprofilering  
För att rådgivaren ska kunna förvalta kundens pengar på önskat sätt krävs det att kunden 

genomgår en process för att ta reda på dennes finansiella situation (Keown, 2010). I processen 

gör man en bedömning av kunden för att kunna ta fram dess konsumtionsbeteende och 

tillgångar. Detta gör man för att kunna ta fram en anpassad investeringsportfölj (Du och 

Kamakura, 2006). Magnus Ståhl menar på att rådgivarna samtalar med kunden för att kunna 

förstå dennes behov. På så vis kan man få fram riskbenägenheten samt investeringshorisonten 

för kunden och därefter sätta ihop en portfölj, precis som Du och Kamakura (2006) samt 

Keown (2010) framställer processen. Enligt Oxenstierna (2010) är det viktigt att kunden är 

både flexibel och öppen för förändringar då marknaden är rörlig. Ståhl menar istället på att det 

är upp till rådgivaren att få kunden att lyfta blicken och förstå helhetsbilden när börsen 

svänger mycket. Enligt World Wealth Report (2011) har kunder även visat på en vilja att vara 

mer involverade i processen efter finanskrisen och att det har skett en ökning av intresset för 

mer kunskap om de olika riskerna. Ståhl upplever att kunderna har visat på både ökad 

förståelse för riskerna men även att deras kunskapsnivå har höjts.   

 

För att rådgivaren ska kunna förstå kundens riskbenägenhet och hur mycket risk den är villig 

att ta när den investerar kan man gå tillväga på två olika sätt. Antingen kan man låta kunden 

fylla i ett frågeformulär och utifrån de svaren man får kan man göra en bedömning på hur 

mycket risk den är villig att ta (Ammon och Bernasek, 2006). Det andra sättet att ta reda på 



	  
34	  

det är genom konversationer med kunden. Via samtalet är det sen möjligt för rådgivaren att 

skapa sig en förståelse till varför kunden vill investera, vilka risker den är villig att ta samt hur 

den personliga situationen ser ut (Hoogstrate, Janssen och Welie, 2004). Enligt Ståhl är det 

vanligaste sättet att ta reda på en kunds riskpreferenser genom att ha en konversation med 

denne. Han anser att det är det bästa sättet för rådgivaren att få den förståelse för den risk som 

kunden vill ta som är nödvändig. Således är det främst Hoogstrate, Janssen och Welies (2004) 

metod som används på Nordeas Private Banking tjänst för att få fram informationen.  

	  

5.3.1 Sammanfattning analys Risk- samt kundprofilering 
 

                                                  

                                                 Teori 

 

            

 

             Nordea 

 

Risk- samt kundprofilering 

• För att kunna förstå kundens behov, 

konsumtionsbeteende och förstå dess 

riskpreferenser har Nordeas rådgivare 

konversation med kunden.  

• Det har skett ökad kunskapsnivå och 

förståelse från kundernas sida när det 

gäller risker. Dock inte viljan att vara 

mer involverad i processen som 

teorin förespråkar. 

 

5.4 Riskhantering 
Nordea arbetar dagligen med riskhantering och det har, enligt Ståhl, uppmärksammats och 

förfinats efter finanskrisen 2008. Davidson (2000) menar på att riskhanteringens fokus har 

börjat att flyttats från att kontrollera risken till att försöka skapa en konkurrensfördel genom 

riskhanteringen. Vikten av en bra riskhantering ligger i att man kan skapa förtroende och 

sedan stärka det med ett rykte genom bra riskhantering (Wyman, 2008). Det har även blivit 

viktigare på grund av att regleringarna på marknaden har ökat (ibid.). Eftersom avsikten med 

studien inte är att mäta risk, utan det är riskhantering som ligger i fokus och analyseras, 

kommer de därför inte att tas upp i detta avsnitt. 

 

PwC (2011) undersökning visade att fler Private Banking kunder har blivit försiktigare när de 

väljer sin bank och att allt fler vill ha bevis på effektiv hantering samt önskar att träffa sin 

förvaltare oftare. Ståhl uttalade inget om att han hade märkt någon ökning på att kunderna 
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ville träffa sin rådgivare oftare än tidigare eller att fler efterfrågar bevis på effektiv 

riskhantering.  

 

Riskhanteringsprocessen kan delas upp i 6 steg bestående av: Företagsmål, Riskidentifiering, 

Riskvärdering och riskanalys, Kommunikation av risker, Riskstyrning samt Riskkontrollering 

och övervakning (PwC, 2009). På Nordea arbetar man med riskhantering både med kunden 

och inom banken. Man träffar kunden en gång om året för ett strategimöte där målet är att se 

över kundens preferenser och se om de stämmer överens med den nuvarande situationen. 

Detta överensstämmer även med Wyman (2008) som menar på att man ska sätta ihop en 

riskstrategi utifrån kundens val av risk. Efter att man har satt upp mål arbetar analytiker i 

Stockholm och Köpenhamn på att identifiera riskerna samt kalkylera de olika riskerna för 

standardportföljer. Riskerna måste sedan presenteras för kunden och därefter när den är 

medveten om alla risker och innebörden av dem kan rådgivaren ta fram en anpassad portfölj. 

Enligt Wyman (2008) ska riskstrategin som sätts upp åt kunden anpassas till de regleringar 

som finns och rapporteringsskyldigheter och överensstämmer därmed med Nordeas arbetssätt.  

 

De risker som presenteras är de fyra som Chorafas (2006) nämnde som huvudrisker, nämligen 

marknadsrisk, kreditrisk, operativ risk och likviditetsrisk. På Nordea tar man även upp 

riskerna etik och miljö. Därefter har rådgivaren på Nordea en gång om året ett 

uppföljningsmöte med kunden för att kontrollera att målet som man satt upp följs och att 

kundens riskpreferenser är densamma. Wyman (2008) menar på att för att skapa värde genom 

sin riskhantering är det bland annat viktigt att aktivt arbeta med de icke-finansiella riskerna 

såsom operativ risk och ryktesrisk. Även att fokus inom riskhanteringen i Private Banking bör 

ligga på just de två och intjäningsvolatiliteten. För Nordea är det viktigt att man tänker på sitt 

rykte enligt Ståhl, som hör ihop med att kunderna är nöjda med banken och därmed 

rekommenderar den vidare. Det är inte heller ofta att aktörerna inom området uttalar sig 

negativt om varandra eftersom det kan förstöra branschen som helhet. Att Nordea arbetar 

speciellt mycket med den operativa risken är inget som Ståhl nämner.     
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5.4.1 Sammanfattning analys Riskhantering 
 

                                                  

                          

                                                    Teori 

 

             

 

               

              Nordea 

 

Riskhantering 

• På Nordea arbetar man med 

riskhanteringen både med kunden och 

inom banken.  

• Nordea sätter upp mål med kunden 

för att kunna utforma en riskstrategi, 

sen analyserar och identifierar 

analytiker riskerna, som teorin säger. 

Däremot har Nordea uppföljning 

genom ett strategimöte varje år. I 

strategimötet kommuniceras de olika 

riskerna till kunden och en anpassad 

portfölj kan sättas ihop.  

	  

 

5.5 Marknadsandelar 
Szymanski, Bharadwaj och Varadarajan (1993) beskriver två sätt att mäta marknadsandelar 

på. Den ena är företagets omsättning i förhållande till den totala omsättningen på marknaden 

och den andra är dess omsättning i förhållande till dess tre största eller den största 

konkurrenten på marknaden. Kotler och Keller (2006) definierar marknadsandelar som den 

totala försäljningsvolymen i procentandel av marknadens potentiella köpare av en tjänst som 

finns tillgänglig. Enligt Ståhl är det svårt att uppskatta de andra aktörerna eftersom de 

antingen mäter tjänsten olika eller redovisar den på olika sätt. Detta stämmer överens med hur 

PwC (2002), de menar även på att marknaden är i ständig rörelse och blir därför mer 

svårdefinierad. Dock har Nordeas Private Banking tjänst ökat, både i kunder och intäkter. 

Intäkterna för tjänsten uppgår i dagsläget till ungefär 883,4 miljoner SEK. Hedelius (2007) 

uppskattade att intäktspotentialen för bankerna låg på cirka 10 miljarder SEK.  

 

Chorafas (2006)  menar på att tillväxten av kunder är det viktigaste eftersom det är därifrån 

banken får sina intäkter. Ståhl ligger i samma linje och menar på kunderna är viktiga för 

Nordea eftersom det är därifrån som tjänsten generar sina intäkter till banken i form av 

avgifter samt provision på finansiella produkter som de säljer.  
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Enligt Creutzer (2010) är en fördel med att man väljer en storbank att det finns en trygghet 

som inte finns på samma sätt som hos de mindre bankerna. Detta är inget Ståhl nämner utan 

han menar på att den största fördelen som en storbank som Nordea har är att det finns 

möjlighet att lättare skräddarsy lösningar till deras kunder. De har många resurser och 

specialister som de kan använda och kan därför bättre anpassa sig bättre till deras kunder.  

5.5.1 Sammanfattning analys Marknadsandelar  
 

                                              Teori 

 

        Nordea 

 

Marknadsandelar 

• Som teorin säger är kundtillväxten 

viktig då det är därifrån banken 

Nordea får sina intäkter. 

• Nordeas intäkter har ökat men även 

kundbasen. 

• Svårt att uppskatta de andra aktörerna 

då tjänsten mäts och redovisas olika.  

 

5.5.2 Koncernstrategier 
Nordeas strategi är att gå från ”Good to Great” och att alltid försöka överträffa kundens 

förväntningar enligt Ståhl. Det Ståhl menar på är en av de största fördelarna med att Nordea är 

en storkoncern är att de har mycket resurser som gör att de kan erbjuda skräddarsydda 

lösningar till deras kunder. Heywood och Kenley (2008) nämner att för att skapa en strategisk 

konkurrensfördel för en koncern, fokuserar man på de resurser som finns inom organisationen 

samt att hantera de på bästa möjliga sätt. Detta stämmer alltså överens med vad Ståhl anser att 

Nordea har som fördel som koncern. Heywood och Kenley (2008) menar även på att det krävs 

att organisationen kan samordna de olika resurserna för att kunna använda de på bästa sätt. 

Enligt Ståhl kan det ibland vara svårt för Nordea att hantera ändringar som behövs göras 

snabbt. Till exempel är affärsområdet Private Banking beroende av många andra inom 

Nordea, detta ställer då krav på att banken har bra teknologisystem som fungerar och ständigt 

uppdateras. 
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5.5.2.1 Sammanfattning analys Koncernstrategier 
 

 

                                                Teori 

 

 

 

 

 

             Nordea 

 

Koncernstrategier 

• Nordeas fördel som koncern är att de 

kan erbjuda skräddarsydda lösningar 

till kunderna på grund av att de har 

tillgång till mycket resurser, vilket är 

överensstämmande med teorin.  

• Nackdelen med att vara en koncern är 

att det kan ta tid att anpassa sig till 

snabba ändringar, Private Banking 

avdelningen är beroende av många 

andra inom Nordea. Till exempel är 

det viktigt att förbättra teknologin 

ständigt. 
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6 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
I det sista kapitlet kommer analysen kopplas samman med problemformuleringen för att 

kunna besvara den. Vi kommer även att belysa vårt bidrag med uppsatsen samt fördelar och 

nackdelar. Avslutningsvis kommer vi att presentera förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Innan läsaren tar del av uppsatsens slutsatser vill vi påminna om dess problemformulering; 

”På vilket sätt kan den svenska storbanken Nordea öka sina marknadsandelar inom Private 

Banking med hjälp av riskhantering?”. 

 

Våra slutsatser i denna uppsats är att Nordea kan med hjälp av att fokusera på bland annat 

kommunikation av risker i riskhanteringsprocessen öka sina marknadsandelar. Detta har skett 

genom regleringar utifrån som de har varit tvungna att anpassa sig efter men även att banken 

har det som mål att göra kunden medveten om risker som de utsätts för när de investerar. Om 

kunden dessutom saknar kunskap försöker rådgivaren hjälpa kunden med det för att den ska 

få den nivå som krävs. Genom att kunden får denna utbildning kan det ge den en helt annan 

förståelse och därmed också minska missförstånd som kan leda till missnöje.   

 

Kommunikation av risker hör också ihop med att rådgivaren kan göra den kund- och 

riskprofilering som behövs för att kunna förstå sig på den risk som kunden är villig att utsätta 

sig för. Om rådgivaren inte gör rätt bedömning av kundens situation samt behov genom bland 

annat konversation med denna kan missförstånd uppstå. Vi anser därför att denna del spelar 

stor roll för Nordea och är viktig att fokusera på då fel profilering kan leda till missnöjda 

kunder. Om profileringen görs på rätt sätt leder det dessutom till att banken kan utforma en 

passande riskstrategi åt kunden. Att Nordea är en storbank samt Nordens största 

finanskoncern är en faktor som kan göra att kunden känner sig tryggare och samtidigt leder 

till större förtroende.  

 

För att rådgivaren ska göra det som ligger i kundens bästa intresse, och inte i det egna 

intresset eller bankens, måste agentkonflikten tas i beräkning. Ifall rådgivaren gör en korrekt 

risk- samt kundprofilering och även kommunicerar riskerna till kunden, men sedan går över 

sina befogenheter för att tjäna mer pengar åt banken eller sig själva, kan det förstöra kundens 

förtroende. Nordea använder sig inte av provisionsbaserade löner utan rådgivarna har fast lön. 
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Detta gör att de kan fokusera på kundens välbefinnande och är inte lika riskbenägna. Därmed 

kan de istället få en riskhantering som kan skapa värde åt kunden och som är i linje med dess 

intresse. Tidigare har affärsområdet i Nordea riktas mot privatpersoner för att erbjuda 

skräddasydda lösningar till deras investeringar. Med deras stora organisation och breda utbud 

av resurser kan de erbjuda komplexa skräddasydda lösningar vilket i dagsläget har attraherat 

många entreprenörer till sin Private Banking tjänst. 

 

Vårt bidrag i denna uppsats är att vi visat att Nordeas arbetssätt gentemot teorierna, 

värdeskapande åt kunden med hjälp av riskhantering, stämmer överens för att skapa 

marknadsandelar. Vi anser därför att deras arbetssätt med riskhantering är en bidragande 

faktor till att de har ökat sina marknadsandelar. Om de vet vad som är bland de viktigare att 

fokusera på kan de fortsätta att arbeta med detta och skapa värde åt sina kunder samt öka sina 

marknadsandelar. En av de brister som vi har uppmärksammat i affärsområdet för en 

storkoncern är att teknologin måste förbättras för att kunna göra snabba ändringar inom 

organisationen.  

 

Det finns dessutom inte mycket tidigare forskning inom Private Banking i Sverige och därför 

blir vårt bidrag desto viktigare och kan bidra med ökad kunskap inom affärsområdet. Fördelen 

med vår uppsats blir att vi har gått på djupet genom ett kvalitativt metodval och har skapat en 

djupare förståelse inom ämnet. Då tidigare studier fokuserat på ett mer kvantitativt sätt kan vi 

komplettera detta med vår uppsats. En nackdel med studien är att affärsområdet Private 

Banking är svårdefinierat då många av storbankerna redovisar det på olika sätt samt att 

definitionen bland bankerna varierar. För vissa storbanker är tjänsten för personer med 

tillgångar på en miljon och för andra över två miljoner. Om definitionen hade varit tydligare 

hade det varit lättare att jämföra Nordea med de andra storbankerna genom att räkna ut den 

egna tillväxten och kunna se deras konkurrenskraft.    

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång, har vi stött på ett flertal intressanta sidospår som med mer tid och 

resurser, skulle kunna följas upp. Eftersom uppsatsens resultat har baserat på en storbank i 

Sverige, skulle vi gärna se att liknande studier gjordes på SEB, Swedbank och 

Handelsbanken. Detta för att kunna jämföra skillnader och likheter och för att få mer kunskap 

om ämnet. För att förstå skillnaderna på marknaden kan även studier göras på mindre 

finansiella aktörer samt internetbanker som har Private Banking. På detta sätt kan skillnader 
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och likheter studeras för att hitta ett optimalt sätt för marknaden att hantera risker med kunder.  

 

Då studien gjordes under en finanskris, kan även en fortsättning av hur riskhantering 

utvecklas inom Private Banking under en högkonjunktur. Bankerna kan då finna underlag för 

att hantera olika regleringar som introduceras i affärsområdet men även veta hur de ska agera 

beroende på hur marknaden för tillfället ser ut. Det ger även en uppfattning om hur kunders 

trender samt hur lojalitet skiftar över tiden i affärsområdet, vilket är betydelsefullt för 

utvecklingen av Private Banking.   
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Appendix 

Intervjuguide Nordea 
 
 
Intervjuobjekt 
 
1. Vad har du för yrkestitel?  
2. Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken roll har du på Nordea Private Banking? 
3. Vilken erfarenhet och bakgrund har du inom Private Banking? 

 
 Begrepp riskhantering i Private Banking  
 
1. Varför väljer en kund att använda sig av tjänsten Private Banking? 
2. Hur ser en typisk Private Banking kund i Nordea ut? 
3. Hur kundanpassar ni er tjänst efter olika typer av kunder? 
4. Hur ser riskhantering ut i Nordea?  
5. På vilket sätt tar de del av riskhantering? 
6. Hur ser upplägget ut när det gäller riskhantering? 
7. Vad fokuserar ni på mest i presentation av riskhantering till kunden? Kapitalförvaltning 

eller rådgivning?  

Agenteorin  

1. Är du bekant med agentteorin? (Om personen inte är det, ge en förklaring) 
2. Hur arbetar ni för att minska agentproblemet?  

 
Risk- samt kundprofilering  
 
1. Finns det en utpräglad metod som Nordea använder sig av gällande kundsegmentering? 
2. Hur ser er process ut när ni tar fram information om kunden? Ex frågeformulär, intervju 

etc.  
3. Vad anser ni är viktigast när det gäller att förstå kundens behov? 
4. Finns det några tankar på att utveckla Nordeas förmåga att matcha varierande kundbehov? 
5. Hur får ni kunder nöjda med riskhantering? 
6. Hur riskbenägna är kunderna generellt? 
7. Ser ni några tydliga tendenser om riskbenägenhet i vissa åldrar hos era kunder? 
8. Hur kunniga anser ni att kunder är generellt inom de risker de kan exponeras för? 
9. Finns det någon förståelse för att en risknivå från kunder kan misstolkas? 
10. Hur arbetar ni för att minska detta missförstånd? 

 
Riskhantering  
 
1. Hur mycket tid lägger ni på riskhantering idag? 
2. Hur mycket tid lägger ni på riskhantering med kunden idag? 
3. Hur ser det ut idag när risker presenterar till kunder? 



	  

4. Hur får ni kunder nöjda med riskhantering?/Utmärker sig ökad riskhantering med ökat 
förtroende för banken? 

5. Hur ser ni på er riskhantering? På vilket sätt formas riskhantering hos Nordea? 
(Regleringar, Kundersefterfrågan etc.) 

6. Vad vill ni uppnå med riskhantering? (Konkurrensfördel) 
7. Är det på egna initiativ av kunden att ta del av riskhantering? 
8. Hur ser er riskkontroll ut? 
9. Är det något område som ni inte skulle tänka er att ge ut information inom? 
10. Hur arbetar ni/bemöter när det gäller riskhantering 
 
Marknadsandelar  
 
1. Hur bedömer Nordea kundlönsamheten i dagsläget? 
2. Vad tjänar banken mest på?  
3. Hur viktiga är avgifterna när det gäller tjänsten Private Banking för lönsamheten? 
4. Hur många privatkunder inom Private Banking området har ni idag i koncernen? I 

Sverige? 
5. Hur viktig är kunder i form av marknadsandelar för Nordea?  
6. På vilket sätt arbetar Nordea för att öka marknadsandelar i Private Banking? 

Koncernstrategier  
 
1. Vad är banken bra på/ minder bra på?  
2. Hur gör ni för att utvärdera rådgivningen och hur ofta görs detta? 
3. Vilka fördelar samt nackdelar har ni som en stor koncern?  
4. Vad är synligt samt inte synligt för kunden?  

Avrundning 
 

1. Försöker Nordea öka kunskapen för kunder när det gäller riskhantering? 
2. Skulle ni kunna tänka er göra det i framtiden? 
3. Tror ni att er riskhanteringsmetod kan utvecklas/effektiviseras? På vilket sätt? 
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