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Sammanfattning 

 

Titel: Misslyckad finansiell rådgivning – Hur stort är problemet, egentligen? 

Författare: Lina Jansson, Medina Tenic 

Hanledare: Göran Hägg 

 

Bakgrund: Finansiell rådgivning har blivit en allt viktigare del av värdepappersmarknaden och 

samhället i stort. Nya lagar och riktlinjer har kommit till för att skydda konsumenten och öka 

kompetenskraven hos rådgivarna. Trots detta har Finansinspektionen hittat och belyst ett flertal 

risker som konsumenten kan utsättas för och årligen inkommer ett stort antal anmälningar till 

Allmänna reklamationsnämnden från konsumenter som är missnöjda med den rådgivning de 

fått.  Om antalet anmälningar som inkommit till ARN under åren 2008-2011 ställs i perspektiv 

till antalet rådgivningsmöten som hålls per år utgör denna siffra ca 0,02 % av antalet möten. Det 

är därför intressant titta på hur stort problemet kring misslyckad finansiell rådgivning 

egentligen är samt att undersöka hur bankerna säkerställer kvalitén på rådgivningen.  

 

Syfte: Studiens syfte består i att kartlägga och analysera de fall som skett avseende misslyckad 

finansiell rådgivning gentemot privatpersoner, samt att granska och analysera hur bankerna 

säkerställer kvalitén på den finansiella rådgivning de erbjuder. 

 

Genomförande: Genomförandet av studiens datainsamling har skett genom en kombination av 

intervjuer, granskning av dokument, empirisk forskning samt finansiell teori och rådande 

lagstiftning. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts och studiens primära 

källor har inhämtats genom intervjuer med olika företag samt genom granskning av Allmänna 

reklamationsnämndens beslut mellan åren 2008-2011.   

 

Slutsats: Bankerna utgör en liten del av ARNs ärenden och majoriteten berör istället de mindre 

aktörerna, som till exempel försäkringsförmedlare och kapitalförsäkringsbolag. Bankernas 

kvalitetssäkring har både för och nackdelar och det är svårt att skapa en bra balans mellan att 

förebygga för mycket och för lite. Kartläggningen av problematiken kring misslyckad finansiell 

rådgivning visar att bankerna har vissa brister avseende finansiell rådgivning men att de gör ett 

bra jobb överlag och följer rådanade lagar och riktlinjer. Detta tyder på att misslyckad finansiell 

rådgivning är ett litet problem bland de svenska bankerna. 

 

Nyckelord: Finansiell rådgivning, misslyckad finansiell rådgivning, kvalitétssäkring, 

rådgivningsprocessen, lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Unsuccessful financial advice – How big is the problem, actually? 

Authors: Lina Jansson, Medina Tenic 

Supervisor: Göran Hägg 

 

Background: Financial advice has become an important part of the securities market and the 

social society. New laws and guidelines have been introduced to protect customers and to 

increase the skills required for financial advisers. Despite this the Swedish Financial Supervisory 

Authority has found a number of risks to which the customer can be exposed for. Meanwhile The 

National Board of Consumer Disputes annually receives a numerous of complaints from 

customers who are dissatisfied with the financial advice they have received. If we put the 

complaints received by the board in perspective to the number of counseling meetings held 

every year we will see that this number represent approximately 0,02 % of the number of 

counseling meetings. Therefore, it’s interesting to look at how big the problem regarding 

unsuccessful financial advice actually is and to investigate how the banks ensure the quality of 

financial advice.    

Aim: Purpose of this study is to identify and analyze the cases that have occurred regarding 

unsuccessful financial advice and to examine and analyze how banks ensure the quality of the 

financial advice they offer. 

Completion: This study was completed through a combination of document reviews, empirical 

research and review of financial theory and current legislation. To answer the purpose of the 

study a qualitative method have been used and the empirical data were obtained through 

interviews with various institutions and banks and through examination of the decisions taken 

by the Board of Consumer Disputes during the years 2008-2011.    

Conclusion: The banks represent a small portion of the Board of Consumer Disputes cases 

during 2008-2011. The banks ways of quality assure their financial advice has both advantages 

and disadvantages and it’s difficult to find a balance between preventing too much and too little. 

The examination of unsuccessful financial advice shows that the banks have some shortcomings 

regarding financial advice but in general they are doing a good job and applies laws and 

guidelines. This shows that unsuccessful financial advice is a small problem among the Swedish 

banks.      

Key words: Financial advice, Unsuccessful financial advice, Quality assurance, Counseling 

process, The law of financial advice for consumers. 
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1 Inledning 
 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) fick under 2008 in en anmälan från en 73-årig 

konsument. Konsumenten hade varit på ett flertal möten hos ett företag och fått finansiell 

rådgivning. Under mötena gick rådgivaren igenom olika investeringsförslag och konsumenten 

klargjorde att hon på grund av sin ålder ville ha en placeringshorisont på fyra år och en låg 

risknivå. Nämnden kunde under sin prövning konstatera att investeringen hade en löptid på 8-

12 år, vilket är två till tre gånger längre i förhållande till den investeringshorisont som 

konsumenten hade önskat. Nämnden ansåg att rådgivaren i detta fall agerat vårdslöst i 

rådgivningen, men då investeringens löptid ännu inte gått ut hade konsumenten inte lidit någon 

konstaterad ekonomisk skada. Med anledning av detta samt att konsumenten hade skrivit under 

informationsunderlaget och villkoren beslutade nämnden att ge konsumentens yrkande ett 

avslag.1 Detta är ett exempel på ett av många fall av konsumenter som är missnöjda med den 

finansiella rådgivning de fått. Till Allmänna reklamationsnämnden inkommer varje år ett flertal 

ärenden från konsumenter som anser att de har råkat ut för vårdslös rådgivning. Mellan åren 

2008-2011 har 494 stycken ärenden gällande finansiell rådgivning inkommit till ARN.2 Under de 

senaste åren har ett flertal lagar och riktlinjer tillkommit som ska reglera hur finansiell 

rådgivning bedrivs samt bidra till ett ökat konsumentskydd.  

 

1.1 Bakgrund  

I juni 2004 trädde lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) i kraft. Lagen 

skulle öka kompetenskraven på rådgivaren och samtidigt skydda konsumenten från vårdslösa 

råd. Lagen grundande sig på att efterfrågan på bankernas värdepappersplaceringar ökade och 

inte längre dominerades av traditionell in- och utlåningsverksamhet.3 Lagstiftarna ansåg att det 

var nödvändigt att skydda konsumenterna för riskerna och följderna kring vårdslös rådgivning.4 

Ytterligare ett syfte med rådgivningslagen var att stärka konsumentens ställning vid en 

eventuell tvist angående vårdslös rådgivning. Efter ett antal år ansågs regelverket inte vara ett 

tillräckligt bra skydd för konsumenten då den inte omfattade alla finansiella instrument och 

investeringstjänster som marknaden hade att erbjuda. Ett nytt regelverk, MiFID-direktivet 

(Markets in Financial Instrument Directive), skulle tillkomma vars avsikt var att harmonisera 

finansmarknaderna i Europa samt ge konsumenten ett ökat skydd. MiFID-direktivet trädde i 

kraft den 1 november 2007 och implementerades i Sverige genom värdepappersmarknadslagen 

                                                           
1  Ärenden 2008-8151, Allmänna reklmamtionsnämden 
2  Beredningsjurist, 2012 
3 Korling, 2010 
4 Swahn & Wendleby, 2005 
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(VpmL).5 Utöver dessa bestämmelser finns även Finansinspektions (FI) föreskrifter och 

allmänna råd gällande finansiell rådgivning till konsumenter.6 Ytterligare ett regelverk på 

värdepappersmarknaden är det som SwedSec har skapat. SwedSec bildades 2001 med syftet att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden 

och förbättra kvalitén på rådgivningen. SwedSec tillhandhåller ett licensieringstest för 

finansiella rådgivare på värdepappersmarknaden som ska säkerställa att de har den kompetens 

som krävs för att erbjuda finansiell rådgivning.7  

 

Alla lagar och riktlinjer som en rådgivare måste ta hänsyn till tyder på att finansiell rådgivning 

är ett komplicerat yrke. Rådgivaren måste vara införstådd i en flertal svårbedömda och 

komplicerade produkter och dess risker för att kunna avgöra om de anses som lämpliga för 

konsumenten eller inte. En lämplig investering ska enligt rådande lagar och riktlinjer bland 

annat baseras på den enskilda individens riskpreferenser, ekonomiska ställning och 

tidshorisont8. Det räcker alltså inte med att rådgivaren är införstådd i de finansiella 

produkterna, rådgivaren måste även utgå från varje enskild individ och samla in nödvändig 

information för att kunna erbjuda en produkt som anses som lämplig. Samtidigt råder det alltid 

en viss osäkerhet på marknaden avseende den framtida kursutvecklingen och det är ingenting 

som rådgivaren kan påverka eller styra över.  

 

För att undvika att konsumenter drabbas av misslyckad finansiell rådgivning har arbetsgivaren 

en central del i att säkerställa kvalitén i den rådgivning de erbjuder. Enligt Finansinspektionens 

föreskrifter ska arbetsgivaren bland annat säkerställa att rådgivaren innehar kunskaper och 

förståelse för de regelverk som gäller inom området samt att de ska säkerställa att de 

upprätthåller god rådgivningssed.9 Utöver företagens ansvar vid finansiell rådgivning har 

konsumenten ett ansvar för att investeringen ska resultera i det mest lämpliga valet vid den 

specifika tidpunkten. Konsumentens ansvar är att tillhandhålla rådgivaren den information som 

de behöver vid kartläggningen av behov, ekonomiska situation och önskemål.  Vidare har de till 

ansvar att noggrant läsa igenom och var införstådd investeringsalternativen och det som skrivs 

under vid ett rådgivningstillfälle.10 

 

Trots dessa lagar och riktlinjer för finansiella rådgivare har Finansinspektionen hittat och belyst 

ett flertal risker som konsumenten kan utsättas för i samband med finansiell rådgivning. 

                                                           
5 Hermansson, 2008 
6 Finansinspektionen, 2004 
7 SwedSec Licensiering AB, 2012 
8 Korling, 2010 
9 Finansinspektionen, 2004 
10 Korling, 2008 
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Finansinspektionen skriver i en rapport från 2011 om dessa risker vilka bland annat innefattar 

att konsumenter erbjuds finansiella produkter som de inte är lämpade för och att det finns en 

risk att rådgivare styrs av vad som är bäst för dem istället för vad som är bäst för konsumenten. 

Ytterligare risker är konsumenternas bristande kunskap om finansiella produkter vilket gör att 

de kan lockas till mer komplexa produkter och investeringar som inte är lämpade för dem.11 De 

risker som Finansinspektionen tar upp stämmer i vissa fall överens med de ärenden som 

Allmänna reklamationsnämndens behandlar avseende finansiell rådgivning. Årligen inkommer 

ett flertal anmälningar till ARN från konsumenter som är missnöjda med den rådgivning de 

erhållit. Mellan åren 2008-2011 har totalt 494 anmälningar gällande finansiell rådgivning 

inkommit till ARN. Antalet anmälningar nådde sin topp efter finanskrisen 2008 då 189 stycken 

inkom till ARN. Under 2011 inkom 94 anmälningar gällande rådgivning. Av de 94 anmälningarna 

har nämnden gett 71 avslag och resterande 23 gjorde ARN en prövning i. Det resulterade 

slutligen i att endast 6 anmälningar, helt eller delvis, beslutades till konsumentens fördel.12   

1.2 Problemdiskussion  

Allmänna reklamationsnämnden prövar årligen ett hundratal ärenden gällande finansiell 

rådgivning. Under de senaste fyra åren har ca 4 % av de 494 ärendena avseende finansiell 

rådgivning beslutas till konsumentens fördel.13 Rådgivningslagens huvudsyfte är att stärka 

konsumenternas ställning vid en eventuell tvist angående vårdslös rådgivning, trots det är det få 

som får rätt. Det har visats sig att det är svårt för konsumenter att bevisa att rådgivningen 

avvikit så mycket från lagar och riktlinjer att det ska anses som vårdslöst14. Orsaken till att en 

konsument väljer att lämna in en anmälan till ARN för att de är missnöjda med rådgivningen de 

fått har många olika förklaringar. Orsaken till en anmälan kan till exempel vara en besviken 

konsument som inte fått den avkastning de räknat med, en konsument som inte förstått 

produkten de valt att investera sina pengar i eller en rådgivare som inte lyssnat på 

konsumentens önskemål och på så sätt inte tillämpat god rådgivningssed. Det finns ett flertal 

olika anledningar till att en konsument väljer att lämna in en anmälan till ARN vilket tyder på att 

det är ett komplext problem.  

 

Enligt Rikard Josefson, VD för Länsförsäkringar Bank, förbokas ca 2,2 miljoner 

rådgivningssamtal på storbankerna per år15. Om vi ställer antalet anmälningar som inkommit de 

senaste fyra åren i perspektiv till antalet rådgivningsmöten som hålls per år utgör denna siffra 

                                                           
11 Finansinspektionen, 2011 
12  Beredningsjurist, 2012 
13 Ibid 
14 Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, 2010 
15 Josefson, VD Länsförsäkringar Bank, 2012 
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ca 0,02 % av antalet möten. Tittar vi vidare på tidigare studier kring finansiell rådgivning visar 

en studie att både lagstiftning och normer respektive praxis för finansiell rådgivning innehåller 

stora delar av det som teoretiskt anses vara god finansiell rådgivning16. En annan studie har 

kommit fram till att det finns punkter som talar emot ARNs beslut om avslag gällande finansiell 

rådgivning17. Författarna till denna uppsats ställer sig därmed frågan hur stort problemet kring 

misslyckad finansiell rådgivning egentligen är?  

 

Finansinspektionen och media belyser ofta ämnet och dess problematik men hur kan det då 

komma sig att så få konsumenter som lämnar in en anmälan till ARN? Gör rådgivarna ett så pass 

bra jobb att majoriteten av alla rådgivningsmöten sker på ett korrekt sätt? Det gör det intressant 

för oss att få en förståelse kring problemet utifrån konsumenternas synvinkel genom att 

kartlägga vilka sorters ärenden som inkommer till ARN och vilka problem Konsumenternas 

Bank- och Finansbyrå har identifierat inom området.  

 

Den ständiga förnyelsen av lagar och riktlinjer samt diskussioner i media visar att misslyckad 

finansiell rådgivning är ett aktuellt ämne i Sverige och en central del i bankernas arbete. 

Rådgivarna har nu fler krav att leva upp till, fler riktlinjer att följa och ett mer krävande jobb att 

genomföra för att säkerställa att rådgivningen går rätt till. Frågan är då hur alla lagar och 

riktlinjer har påverkat den rådgivning som bankerna erbjuder och det sätt som rådgivarna 

arbetar på? Det blir därför intressant att även undersöka hur bankerna säkerställer kvalitén i 

den rådgivning de erbjuder samt problematiken i att förebygga uppkomsten av misslyckad 

finansiell rådgivning.  

                                                           
16 Carlsson & Sundqvist, 2008 
17 Belovai, 2010 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte består i att kartlägga och analysera de fall som skett avseende misslyckad 

finansiell rådgivning gentemot privatpersoner, samt att granska och analysera hur bankerna 

säkerställer kvalitén på den finansiella rådgivning de erbjuder. 

 

För att besvara studiens syfte ämnar vi undersöka följande forskningsfrågor vidare: 

 

• Vad är det för olika typer av fall av misslyckad finansiell rådgivning som inträffar och i 

vilken omfattning sker de? 

• Hur arbetar bankerna med att förebygga misslyckad finansiell rådgivning? 

• Vad får bankernas kvalitetssäkring för effekter på den finansiella rådgivning de erbjuder? 

 

1.4 Avgränsningar och genomförande 

I ett examensarbete är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar för att resultatet ska nås18. Vi 

har därför valt att avgränsa denna studie till svenska banker och behandlar endast finansiell 

rådgivning som riktar sig till privatpersoner. Med finansiell rådgivning till privatpersoner syftar 

vi på den rådgivning som de svenska bankerna erbjuder och som avser värdepappersplaceringar 

i olika former. För granskning och analys av hur bankerna säkerställer kvalitén på rådgivningen 

har vi valt att fokusera vår studie på de svenska bankerna och uteslutit mindre aktörer på 

marknaden, som till exempel försäkringsförmedlare och mindre investmentbanker, för att 

möjliggöra det för oss att göra bra jämförelser och ta generella slutsatser. Denna avgränsning 

gjordes även för att öka våra möjligheter att intervjua lämpliga respondenter. Vid vår 

kartläggning av ARNs ärenden gällande vårdslös rådgivning har vi valt av avgränsa oss till de 

beslut som ARN tog under åren 2008-2011. Dessa avgränsningar har gjorts på grund av studiens 

tidsbegränsning och för att kunna ge en djupare diskussion kring ämnet.  

 

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor har de lagar, krav och riktlinjer 

som ställs på finansiella rådgivare kartlagts. Studien är även baserad på finansiell teori och 

tidigare empirisk forskning inom området. Vi har följt en kvalitativ metodansats i form av 

intervjuer, granskning och analysering av fall rörande misslyckad finansiell rådgivning. För att 

besvara studiens syfte har intervjuer genomförts med Allmänna reklamationsnämnden och 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. För att undersöka hur bankerna arbetar med 

                                                           
18 Holme & Solvang, 1997 
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säkerställning av kvalitén avseende finansiell rådgivning har ett antal intervjuer genomförts 

med anställda på olika banker.    

1.6 Disposition 

Nedan följer en kortfattad presentation av studiens resterande kapitel och dess innehåll för att 

skapa en överskådlig bild över studiens upplägg. 

 

Kapitel 2: Studiens tillvägagångssätt 

Kapitlet presenterar studiens tillvägagångssätt och metoder som har använts för att uppnå 

studiens syfte samt genomförandet av insamling av data och använd litteratur. Vidare diskuteras 

ämnesområdet och studiens reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 3: Lagstiftning och riktlinjer för finansiell rådgivning 

Kapitlet behandlar de lagar och riktlinjer vilka finansiell rådgivning måste förhålla sig till. 

Kapitlet ger en kartläggning av regleringen av den finansiella rådgivningen innehållande lagar, 

riktlinjer och Finansinspektionens föreskrifter. Kapitlet behandlar ansvarsfull rådgivning 

avseende etik och moral samt vad som anses som god rådgivningssed. En överblick ges även 

över vad SwedSec står för och vad dess licens innebär. 

 

Kapitel 4: Allmänna reklamationsnämnden 

I kapitlet presenteras Allmänna reklamationsnämnden, vad det gör och hur de arbetar med 

ärenden avseende finansiell rådgivning. 

 

Kapitel 5: Viktiga aspekter vid finansiell rådgivning  

Kapitlet beskriver olika finansiella teorier som behandlar finansiell rådgivning. Detta innefattar 

rådgivningsprocessen, livscykelproblematiken, riskaversion samt Sharpes fyra grundpelare 

vilka kompletteras med tidigare empirisk forskning.   

 

Kapitel 6: Misslyckad finansiell rådgivning i praktiken 

I kapitlet presenteras det material som har erhållits från studiens intervjuer samt 

kartläggningen av ARNs ärenden gällande finansiell rådgivning mellan åren 2008-2011. 

 

Kapitel 7: Analys 

Kapitlet innehåller en analys kring misslyckad finansiell rådgivning där studiens empiri binds 

ihop med studiens teoretiska referensram. Analysen innefattar vad det är för sorts ärenden som 

inkommer till ARN och hur bankernas säkerställer kvalitén på den rådgivning de erbjuder.   
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Kapitel 8: Slutsats 

Kapitlet presenterar studiens slutsatser och förslag till vidare forskning inom området. 

Forskningsfrågorna kommer här att besvaras samt att rekommendationer även kommer att 

lämnas om förbättringar inom finansiell rådgivning.  
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2 Studiens tillvägagångssätt  

Arbetet med denna studie inleddes med en genomgång av de lagar och riktlinjer vilka en 

finansiell rådgivare måste följa. Detta följdes upp med att följa diskussioner i media och 

rapporter som berörde finansiell rådgivning, dess problematik och risker för konsumenter. Vi 

bestämde oss för val av ämnesområde och hade en grundläggande förståelse kring vilka 

skyldigheter en rådgivare har samt ett grundläggande underlag för vidare insamling av 

sekundära och primära källor.  

2.1 Val av ämnesområde  

Tidigare studier som faller inom ramarna för finansiell rådgivning har framförallt granskat 

huruvida god finansiell rådgivning existerar19, vad vårdslös rådgivning innebär ur ett juridiskt 

perspektiv20 och hur förvaltningstjänster förhåller sig till finansiell teori och rådande 

lagstiftning21. Media diskuterar ofta ämnet rådgivning och tenderar att skriva stora rubriker om 

konsumenter som råkat ut för misslyckad finansiell rådgivning. De tar även del av många av de 

anmälningar som inkommer till Allmänna reklamationsnämnden från missnöjda konsumenter22.  

Författarna till denna studie har sedan tidigare ett intresse för finansiell rådgivning vilket gjorde 

att vi efter en första grundläggande undersökning kring ämnet fick upp intresset för misslyckad 

finansiell rådgivning. Rådande lagstiftning har skapats för att skydda konsumenterna och 

minska riskerna att råka ut för felaktig rådgivning. Samtidigt arbetar Finansinspektionen för att 

det finansiella systemet ska fungera väl med stabila företag och ett bra konsumentskydd23. Då 

det, grundat på författarnas vetskap, inte gjorts någon liknande studie kring finansiell rådgivning 

tidigare blev det intressant för oss att undersöka misslyckad finansiell rådgivning och dess 

problematik och/eller icke problematik vidare. 

2.2 Val av undersökningsansats och tillvägagångssätt 

Vid insamling av data till en studie finns det två grundläggande forskningsmetoder att använda 

sig av, kvantitativ och kvalitativ metod. Den övergripande skillnaden mellan de två metoderna är 

att en kvantitativ metod går ut på att samla in data i form av siffror medan en kvalitativ metod 

fokuserar på att samla in data i form av ord.24 Val av metod och tillvägagångssätt grundar sig på 

                                                           
19  Carlsson & Sundqvist, 2008 
20  Olsson, 2010 
21  Johansson & Mickelsson, 2011 
22 Beredningsjurist, 2012 
23 Finansinspektionen, 2012-03-02 
24 Jacobsen, 2002 
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val av uppsatsämne och syfte. Studien har genomförts med de metodalternativ och de 

tillvägagångssätt som vi har ansett ska bidra till att uppnå studiens syfte samt öka chanserna att 

lyckas bidra med en givande analys kring ämnet.   

För att grunda studiens analys och slutsatser på en så korrekt uppfattning som möjligt har vi valt 

att använda oss av en kvalitativ metodansats. Undersökningsmetoden genomfördes i form av 

intervjuer, granskning av artiklar, rapporter och litteraturstudier. En kvalitativ metod används 

för att få en ökad förståelse för bakomliggande orsaker och den sociala världen.25 En kvalitativ 

metodansats valdes för att vi ska kunna öka förståelsen kring den verklighet som finansiella 

rådgivare befinner sig i, konsumenternas syn på rådgivning samt bankernas hantering och 

förbyggande av misslyckad finansiell rådgivning.  

2.3 Genomförande av datainsamling 

Genomförandet av studiens datainsamling har skett genom en kombination av intervjuer, 

granskning av dokument, empirisk forskning samt finansiell teori och rådande lagstiftning. 

Avsikten var att genomförandet av datainsamlingen skulle präglas av flera olika 

tillvägagångssätt, dels för att kompensera de svagheter som uppstår genom att bara använda sig 

av ett tillvägagångssätt och dels för att öka studiens trovärdighet. 

Information delas ofta upp i både sekundära och primära källor beroende på hur informationen 

samlats in och till vilket syfte den har samlats in26. Studiens teoretiska referensram består av 

sekundära källor som tagits fram i syfte att kartlägga den existerande kunskapen inom området 

och som kan bidra till vår slutförande analys och slutsatser av studien. Sekundära källor 

förklaras vanligtvis som data vilken har inhämtats av andra forskare än de som gör studien.27 De 

utgör en viktig del i studien på så sätt att de gör det möjligt att ta del av högkvalitativ data kring 

ämnet och ger författarna kunskap om vilka teorier som är applicerbara i studien. De sekundära 

källorna har valts ut med ett kritiskt förhållningssätt och vid inhämtning av dessa användes ett 

flertal olika källor för att minimera risken att ta del av vinklad eller icke heltäckande 

information.28 

Studiens primära källor har inhämtats genom intervjuer med olika företag samt genom 

granskning av ARNs beslut mellan åren 2008-2011.  Informationen som samlats in har gjorts 

med avsikten att användas i studien för att besvara dess syfte29. Vid insamling av primärdata i en 

                                                           
25 Bryman & Bell, 2005 
26 Ibid 
27  Björklund & Paulsson, 2003 
28 Ibid 
29 Ibid 
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kvalitativ studie är det viktigt att intervjua rätt personer så att relevant och givande information 

kan erhållas från dem vilket bidrar till att studiens trovärdighet ökar. Även här består den 

insamlad data av flera olika respondenter i syfte att minimera risken att ta del av vinklad eller 

icke heltäckande information. Att studiens primära data inhämtas från flera olika källor är även 

viktigt för att kunna besvara studiens olika forskningsfrågor. Insamlingen av sekundär- och 

primärdata skedde under studiens genomförande till viss del parallellt och influerade varandra 

då nya upptäckter och infallsvinklar dök upp under tidens gång.  

2.3.1 Dokumentation av teori, lagstiftning och riktlinjer kring finansiell 

rådgivning 

Studiens referensram består av sekundära källor som ämnar ge en förståelse för de lagar och 

riktlinjer vilka berörda företag och rådgivare omfattas av. En kartläggning över lagar, riktlinjer 

och finansiell teori har gjorts för att få klarhet i de skyldigheter en rådgivare har. Kartläggningen 

gjordes för att få en bild av hur finansiell rådgivning bör gå till så att vi kan undersöka hur det 

fungerar i praktiken och hur rådgivare och banker tillämpar de lagar och riktlinjer de är avsedda 

att göra.  

För att få en bra grund för studien och dess intervjuer studerades olika läroböcker, tidigare 

empirisk forskning och rapporter som behandlar valt ämnesområde. I och med detta fick vi en 

god förståelse för hur finansiell rådgivning bör fungera i praktiken. Vi har även studerat 

litteratur kring etik och gott omdöme hos finansiella rådgivare för att få en inblick i vad som 

anses som god rådgivningssed på värdepappersmarknaden.  

2.3.2 Granskning av ARNs inkomna ärenden gällande finansiell rådgivning 

För att få en bild av misslyckad finansiell rådgivning utifrån konsumentens perspektiv valde vi 

att granska de beslut som Allmänna reklamationsnämnden har tagit i ärenden avseende 

finansiell rådgivning. Vi har granskat de fall som ARN tagit ett beslut i mellan åren 2008-2011 

vilka utgör en del av vår empiriska data.  

Kartläggningen och granskningen för angivna år resulterade i 146 stycken fall. Då processen för 

att ta ett beslut i ett ärende tar lång tid och ofta sträcker sig över mer än ett år stämmer antalet 

inkomna ärenden under åren 2008-2011 inte överens med antalet beslut som ARN tagit under 

dessa år. I kartläggningen uteslöts de ärende som inte uppfyllde ARNs formella krav och därmed 

blivit avvisade. Antalet inkomna ärenden innefattar alla de ärenden som har blivit avvisade, det 

är därför viktigt att skilja på siffrorna för antalet inkomna ärenden respektive antalet beslut. 

Denna avgränsning gjordes för att det aldrig hade varit möjligt att grundligt granska alla 
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inkomna ärenden med tanke på studiens tidbegräsning, samtidigt som det är mer intressant att 

granska besluten som ARN tagit än de fall som blivit avvisade. I och med att vi har uteslutit de 

ärenden som har blivit avvisade kan det ifrågasättas om vi har fått en korrekt helhets bild kring 

misslyckad finansiell rådgivning. Vi anser dock inte att denna avgränsning har påverkat studiens 

slutsatser i någon större omfattning då de 146 stycken fallen ger oss en bra bild över de fall som 

ARN beslutar i samt vad konsumenterna är missnöjda över gällande den rådgivning de fått. 

Vid kartläggningen kategoriserade vi in varje fall i fem olika kategorier vilka är 

felaktiv/utebliven dokumentation, missnöjd avseende avkastning, bristande/felaktig 

information, risk och avvikande från konsumentens önskemål. Dessa kategorier baserade vi på 

konsumentens orsaker till att de lämnade in en anmälan till ARN och vi valde de kategorier vi 

ansåg vara nödvändiga för att inrymma alla ärenden. Vi kategoriserade sedan in varje fall i en 

kategori utefter vad som stämde bäst överens med konsumentens orsak till anmälan. 

Granskningen genomfördes i syfte att skapa en nyanserad bild av misslyckad finansiell 

rådgivning. Med kartläggningen av ärendena som grund kommer vi i arbetets slutfas att 

analysera varför en konsument väljer att skicka in en anmälan till ARN och de vanligaste 

orsakerna till att konsumenterna har svårt att fått rätt i sina anmälningar.  

2.3.3 Intervjuer  

Kvalitativa intervjuer ämnar ge en förståelse utifrån respondentens synvinkel och har som mål 

att nyansera olika aspekter av respondentens verklighet.30 Valet av metod föll på intervjuer då 

de ger oss möjligheten att erhålla värdefull information som vi inte kan få tag på genom något 

annat sätt. Det ger oss även möjlighet till en djupare förståelse kring ämnet då vi kan anpassa 

frågorna till varje individuell respondent och dennes befattning samt tidigare svar.  

 

Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt och kan göras i grupp eller enskilt. Några av de 

vanligaste intervjuformerna är strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och 

ostrukturerad intervju. Här ses strukturerade intervjuer som kvantitativa intervjuer medan 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer ofta kopplas till kvalitativ forskning.31 Vi valde 

att genomföra intervjuer av semi-strukturerad karaktär då vi ville hålla respondenterna till 

ämnet samtidigt som det fick möjligheten att utforma svaren utifrån deras egna perspektiv. Vi 

ville inte styra respondenterna för mycket under intervju utan ge dem möjlighet att prata och 

associera fritt kring ämnet. Semi-strukturerade intervjuer är följsamma och flexibla efter den 

riktning respondenterna svarar och intervjuarens fokus kan anpassas efter de frågor som dyker 

                                                           
30 Brinkman & Kvale, 2009 
31 Bryman & Bell, 2005 
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upp.32 En intervju av denna art gjorde det möjligt för oss som intervjuare att samla in mycket 

information samt ställa uppföljnings- och kompletteringsfrågor under tiden som intervjun 

pågick.  

Urval av respondenter   

Valet av respondenter grundar sig på studiens syfte och frågeställningar och har valts ut för att 

kunna ta del av värdefull information och på så sätt komma fram till så bra slutsatser som 

möjligt. För att uppnå studiens syfte valde vi att ta kontakt med banktjänstemän på olika banker 

samt Allmänna reklamationsnämnden, Finansinspektionen och Konsumenternas Bank- och 

Finansbyrå. Dessa val av respondenter gjordes för att öka studiens grad av objektivitet och för 

att det bidrar till att vi får en helhets bild kring problemet samtidigt som risken att studiens 

analys och slutsatser endast grundar sig på ett perspektiv minskar.33  

Av de institutioner vi tog kontakt med ställde Allmänna reklamationsnämnden och 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå upp på en intervju medan Finansinspektionen valde att 

tacka nej på grund av tidsbrist. Vi tog kontakt med sju olika banker och skickade en förfrågan till 

dem via e-mail om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Förfrågan till bankerna 

följdes sedan upp med kontakt över telefon. Bankerna valdes ut efter angivna avgränsningar och 

begränsades till sju stycken på grund att studiens tidsram. I samband med vår förfrågan till 

bankerna förklarade vi syftet med vår studie och vad vi ämna undersöka genom intervjun. Av de 

sju bankerna valde en av dem att tacka nej medan resterande banker valde att ställa upp på en 

intervju.  

I kontakten med bankerna ämnade vi boka in en intervju med en representant från banken med 

ansvarsbefattning avseende finansiell rådgivning. I ett fall lyckades vi inte boka in en intervju 

med tänkt respondent och vi bokade då in en intervju med en av bankens SwedSec-licensierade 

privatrådgivare istället. En bank ställde även upp på två intervjuer och vi kunde då intervjua 

både en person med ansvarsbefattning och en SwedSec-licensierad privatrådgivare. Att 

respondenternas olika befattningar skiljer sig åt ser vi inte som en nackdel då vi kunde ställa 

samma frågor till samtliga samt att det är intressant att se hur svaren skiljer sig åt beroende på 

vilken befattning respondenten har.   

Intervjuernas genomförande  

Till studien har totalt nio intervjuer genomförts och varje intervju tog i genomsnitt 45 minuter. 

För att säkerställa att respondenterna fick svara på passande frågor som är knutna till studiens 

ämne och syfte hade vi en genomgång av vald teori, lagstiftning och riktlinjer innan vi 

                                                           
32 Bryman & Bell, 2005 
33 Bryman & Bell, 2005 
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genomförde intervjuerna. En bra teori genomgång har sina klara fördelar då kvalitén på en 

intervju beror på intervjuarens färdigheter och kunskaper inom området.34 Det är särskilt viktigt 

med kunskap inom området för att kunna ställa kompletterande frågor och följa upp 

respondentens svar.35 Andra fördelar med en genomgång av teorin är att det utgör en bra 

utgångspunkt för analys och utvärdering av den data vi samlat in. Viktigt att tänka på är att inte 

utveckla några förutfattade åsikter utifrån teorin då det kan påverkar intervjun negativt och 

detta var något som fanns i åtanke under intervjuerna.36  

Till intervjuerna sammanställde vi tre olika intervjuunderlag37, två olika för institutionerna och 

ett för bankerna. Intervjuunderlagen utformades genom att vi utgick från vald teori och delade 

upp frågorna i olika kategorier vilka alla berör studiens syfte och frågeställningar.38 Fördelarna 

med ett färdigställt intervjuunderlag är att det ger en tydlig riktning för intervjun samt att det 

säkerställer att alla områden tas upp i samma ordningsföljd vid respektive intervju39. 

Intervjuunderlaget skickades till respektive respondent i förväg så att de hade en chans att 

förbereda sig samtidigt som de fick godkänna att ytterligare frågor kunde tillkomma under 

själva intervjun. Nackdelen med att respondenterna fick erhålla intervjuunderlaget i förväg är 

att de då kunde förbereda svar i förväg och intervjuen blir på så sätt inte lika spontan. Vid 

intervjuerna med bankerna valde vi att följa samma intervjuunderlag för att hålla en någorlunda 

struktur och göra en bättre sammanställning och jämförelse av svaren från de olika företagen 

efteråt.  

Intervjuerna med Allmänna reklamationsnämnden och Konsumenternas Bank- och Finansbyrå 

skedde på deras respektive kontor. Avseende intervjuerna med bankerna valde vi att genomföra 

fyra av dem på respondentens kontor och resterande tre genomfördes över telefon. Vi valde att 

genomföra telefonintervjuer på grund av respondenternas geografiska spridning, tidsåtgången 

och av praktiska skäl då vi inte lyckades boka in flera intervjuer under en och samma period. 

Genom telefonintervjuer sparade vi på så sätt mycket tid samt resekostnader. Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är en anonym form vilket kan bidra till att intervjuareffekten 

minskar40. Nackdelen med att ha en telefonintervju är att det är lättare att få personlig kontakt 

med en person som sitter mitt emot dig samt att det är lättare för respondenten att inte vara 

ärlig under en telefonintervju. Ytterligare nackdelar är att intervjuaren inte har möjlighet att 

                                                           
34 Brinkman & Kvale, 2009 
35 McCracken, 1988 
36 Ibid 
37 Intervjuunderlagen återfinns i bilaga 1-3 
38 Bryman & Bell, 2005 
39 McCracken, 1988 
40Intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan bidra till att intervjuobjektet uppträder mer onormalt. 

Jacobsen, 2002. Sid 162.  
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observera hur respondenten uppträder under intervjun och om de känner sig besvärade eller 

ej.41 Vid telefonintervjuerna upplevde vi att vi fick samma kontakt med respondenterna som vid 

de personliga intervjuerna och vid en jämförelse anser vi inte att valet av telefonintervjuer har 

påverkat insamlingen av empirisk data negativt. Vi anser därför att telefonintervjuerna kan 

likställas med övriga intervjuer.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. Vi valde att spela in intervjuerna 

då det underlättar en noggrann analys och fullständig redogörelse av vad respondenterna har 

sagt. Det medförde att vår analys av intervjuerna underlättades eftersom vi hade möjlighet att gå 

igenom dem flera gånger och göra oss påminda om vad som sades under intervjun. Inspelning av 

intervjuerna gav oss även möjlighet att helt och hållet fokusera på respondenten och dennes 

svar utan att bli distraherad av att föra anteckningar under tiden som intervjun pågick. Vi kunde 

i och med det koncentrera oss på att ställa bra följdfrågor vilket gav oss mer djupgående och 

uttömmande svar och en större förståelse kring ämnet i fråga.  

De nackdelar som finns och som kan uppstå genom att spela in en intervju är att det kan göra 

respondenten oroad och medveten över tanken att allt dem säger spelas in då det finns personer 

som inte känner sig bekväma med att bli inspelade.42 Under intervjuprocessen kan det även 

uppstå olika etiska problem. Några av dem är att erhålla undersökningspersonens samtycke till 

att delta i studien samt att säkra det konfidentiella och se till att den skrivna texten är lojal mot 

respondenternas muntliga uttalanden.43 Vi var därför noga med att försäkra respondenterna på 

bankerna att såväl deras namn som företagets namn kommer hållas helt anonyma i vårt arbete 

samt att deras svar endast kommer att används för forskningsändamålet. Vi försäkra dem även 

om att vår avsikt inte var att belysa ett specifikt företag utan att ge en generell analys kring 

ämnet inom branschen.44 För att säkra det konfidentiella skickade vi även de transkriberade 

intervjuerna till respektive respondent så att de fick en möjlighet att godkänna att vi använder 

oss av deras uttalanden i vår studie. Då samtliga respondenterna godkände att vi spelade in samt 

var säkra på deras svar kommer hållas helt konfidentiellt anser vi inte att inspelningen kom att 

påverka intervjun negativt på något sätt.  

                                                           
41 Jacobsen, 2002 
42 Bryman & Bell, 2005 
43 Brinkman & Kvale, 2009 
44 Bryman & Bell, 2005 



STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

15 

 

2.4 Utvärdering av studiens tillvägagångssätt  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet är det viktigt att kritiskt granska 

studiens genomförande och val av både sekundära- och primära källor. Kunskap om olika 

metoder är viktigt för att kritiskt kunna bedöma i hur hög grad resultatet av en undersökning 

orsakats av metoden samt för att kunna bedöma om resultatet är en korrekt bild av 

verkligheten.45Källkritik är även viktigt för att kunna avgöra studiens grad av objektivitet samt 

avgöra hur de kan ha påverkat studiens resultat.46 

2.5.1 Metoddiskussion 

Fördelarna med en kvalitativ metodansats är att metoden tar fram den riktiga förståelsen av en 

situation och de data som samlas in är ofta mycket nyanserad.47 En kvalitativ metodansats leder 

även till hög intern giltighet48. Nackdelarna med en kvalitativ metodansats är att vi genom 

intervjuer endast kan nå ett fåtal personer och kan därmed få problem med den externa 

giltigheten49. Detta ser vi inte som ett problem då vi anser att en liknande studie skulle kunna 

genomföras på samma sätt med andra respondenter och andra avgränsningar, det skulle till 

exempel vara möjligt att avgränsa studien till försäkringsförmedlare istället för banker.50  

En alternativ metod till denna studie hade varit att genomföra en enkätundersökning bland 

bankerna och deras konsumenter. Vi anser inte att detta hade varit ett bra alternativ då 

enkäterna dels skulle få ett stort bortfall och att det fanns en risk att vi inte skulle nå ut till tänkt 

målgrupp med enkäterna. Enkäterna skulle endast ge svar från en liten del av kundkretsen vilket 

gör att studiens tillförlitlighet hade kunnat ifrågasättas. Intervju var ett självklart val för oss då 

vi inte hade kunnat samla in informationen på något annat sätt.  För att ta del av 

konsumenternas syn valde vi att en del av empirin skulle bestå av granskning av ARNs ärenden 

avseende misslyckad finansiell rådgivning. Detta bidrog till att vi skapade oss en helhetsbild 

kring valt område. 

2.5.2 Validitet 

Både reliabilitet och validitet handlar i grunden om hur pass tillförlitliga och noggranna en 

studies mätningar är.51 Validitet handlar om i vilken utsträckning ett mätinstrument faktiskt 

                                                           
45 Jacobsen, 2002 
46 Ibid 
47

 Ibid 
48Intern giltighet syftar resultatens giltighet, ifall vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta. Jacobsen, 2002 Sid21, 256 
49 Extern giltighet syftar till i vilken grad en undersökning kan generaliseras. Jacobsen, 2002. Sid 266. 
50 Jacobsen, 2002 
51 Bryman & Bell, 2005 
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mäter det som det avser att mäta.52 Det handlar även om att göra en bedömning av de slutsatser 

som tagits fram och ifall studien har genomförts i syfte att besvara dess frågeställningar.53 

Studiens syfte består i att kartlägga och analysera de fall som skett avseende misslyckad 

finansiell rådgivning samt att granska och analyser hur bankerna säkerställer kvalitén på den 

rådgivning de erbjuder. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört totalt nio intervjuer med 

olika företag samt granskat 146 stycken fall av misslyckad finansiell rådgivning. Detta är ett 

relativt stort urval som ger en bra bild av det studerade ämnet och är representativt för studien.       

Validitet delas ofta in i extern respektive intern validitet. Extern validitet handlar om att kunna 

generalisera studiens resultat utanför studiens forskningssammanhang. Intern validitet handlar 

i sin tur främst om kausalitet, om huruvida en slutsats innehåller ett orsakssamband eller inte, 

samt om studiens tillförlitlighet.54  

Studiens externa validitet stärks genom att den teoretiska referensramen består av rådande 

lagar och riktlinjer och finansiella teorier som är gemensamma för samtliga finansiella rådgivare 

på värdepappersmarkanden. Därmed borde studiens slutsatser till stor del vara tillämpliga även 

för finansiella rådgivare utanför de studerade företagen. Då studiens resultat baseras på två 

institutioner, sex olika banker och 146 stycken fall av misslyckad finansiell rådgivning bör 

studiens slutsatser, helt eller delvis, kunna generaliseras även till andra företag vilka bedriver 

finansiell rådgivning. 

Studiens interna validitet stärks genom att intervjuerna genomfördes med hjälp av tre, i förväg 

färdigställa och bearbetade, intervjuunderlag där samtliga intervjuer med bankerna utgick från 

samma intervjuunderlag. Intervjuunderlagen är baserade på rådande lagar och riktlinjer samt 

finansiell teori och utgjordes av tydliga, icke ledande, frågor vilket gör att tillförlitligheten av 

studiens slutsatser ökar. Validiteten stärks ytterligare genom att alla intervjuer har varit 

enskilda och att respondenterna inte varit begränsade till fastställda svarsalternativ. Studiens 

interna validitet hade kunnat styrkas ytterligare om vi hade haft möjlighet att genomföra 

samtliga intervjuer personligen istället för telefonintervjuer. 

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om pålitligheten i uppmätta värden, hur väl ett test mäter det som det 

mäter55. Reliabilitet avser även tillförlitligheten i ett mätinstrument och ifall samma resultat 

skulle ges om studiens upprepades56. En studie med god reliabilitet kännetecknas av att 

                                                           
52 Nationalencyklopedin, Validitet 
53 Bryamn & Bell, 2005 
54 Bryamn & Bell, 2005 
55 Nationalencyklopedin, Reliabilitet 
56 Björklund & Paulsson, 2003 
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mätningen inte påverkas av vem som utför den, de omständigheter den sker under eller av 

tillfälligheter. Reliabiliteten i en studie ökar genom att säkerställa att mätningar genomförs så 

identiskt som möjligt för att undvika slumpmässiga fel.57  

Denna studies reliabilitet stärks av att ett flertal intervjuer har genomförts och majoriteten av 

dem har genomförts på ett liknande sätt och med samma intervjuunderlag. Intervjuernas 

trovärdighet stärks genom att de har spelats in och transkriberats. Reliabiliteten stärks även av 

att studien utgår från lagar, riktlinjer och finansiella teorier som är standardiserade för all 

finansiell rådgivning. Detta gör att påverkan av tillfälligheter är relativt liten och att studien 

skulle kunna replikeras vid ett senare tillfälle. Detta kan dock vara svårt att säkerställa vid 

kvalitativa studier då resultaten från intervjuerna kan variera något beroende på urval av 

respondenter samt att studiens slutsatser påverkas av forskarnas egna tolkningar58. Det som 

talar för en replikering är studiens metod som är lätt att upprepa igen samt att kartläggningen 

av ARNs beslut är gjorda på historiska anmälningar och dessa resultat torde därmed bli 

densamma om studien replikeras. 

Det som kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt är respondenternas olika befattningar 

inom de olika bankerna vilket gör att de på grund av sina skilda kunskaper och arbetsuppgifter 

kan tolka intervjufrågorna på olika sätt. Detta påverkas även av att intervjufrågorna till viss del 

är baserade på lagar och riktlinjer vilka har ett stort tolkningsutrymme i sig och kan därmed 

uppfattas olika av respondenterna. Reliabiliteten påverkas även av att vi var två personer som 

genomförde intervjuerna och turades om att ställa frågorna. 

2.5.4 Källkritik 

Vid granskning av källor och för att fastställa deras sanningshalt ska ett antal kriterier tas i 

åtanke. Kriterierna är källornas oberoende av varandra, källornas närhet i tid och rum samt hur 

vinklad och ensidig en källa är. Om flera källor oberoende av varandra återger en liknande bild 

av ett föremål är sannolikheten större att en källa ger en korrekt bild av verkligheten. En källa 

som ligger nära det studerade föremålet i tid och rum anses också ha en större sannolikhet att ge 

en korrekt bild.59   

 

För att öka studiens objektivitet och minska risken att ta del av vinklad eller ensidig information 

har vi valt att använda oss utav flera olika källor. Studiens sekundära källor utgörs dels av 

lagtexter, riktlinjer och föreskrifter inom det studerade området. Lagstiftningen och 
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finansinspektionens föreskrifter inom det finansiella området måste följas och dessa källor 

anses därför som relevanta och tillförlitliga samt att de är nära i både tid och rum. 

 

 Vid val av finansiella teorier valde vi kända teoretiker och forskare inom området för att öka 

studiens tillförlitlighet. Teorierna går till viss del in i varandra men kan fortfarande ses som 

oberoende av varandra då de har olika upphovsmän. De finansiella teorierna utgör några av de 

teorier som är tillämpliga inom område och anses därför vara relevanta med tanke på studiens 

syfte. De empiriska forskningarna togs fram via databasen Business Source Premier på 

Linköpings Universitets bibliotek. Trovärdigheten i de empiriska forskningarna kan dock 

ifrågasättas och har granskat kritiskt då de inte är baserade på den finansiella rådgivningen som 

bedrivs på den svenska marknaden. Detta anses inte har någon större påverkan på studien då 

dessa källor har använts som komplement till de finansiella teorierna och har därför ingen 

övervägande betydelse för studiens slutsatser.   

 

Även de primära källornas objektivitet ökar genom att vi valt att genomföra flera intervjuer med 

olika respondenter. Objektiviteten ökar eftersom respondenterna arbetar på olika företag och på 

så sätt är oberoende av varandra. Samtliga primära källor anses vara relevanta och nära i tid och 

rum då insamlingen av dessa har skett för att uppfylla studiens syfte. Allmänna 

reklamationsnämnden är oberoende per definition och lever efter regelverket. Konsumenternas 

Bank- och Finansbyrå har Finansinspektionen som en av sina huvudmän och rapporterar till 

dem. De gör att de ger en likartad bild på problemet men är dock inte så oberoende av varandra. 

ARN och Konsumenternas Bank- och Finansbyrå behandlar det som sker inom det studerade 

området och ger en gemensam syn på området vilket bidrar till att studien belyser de frågor som 

är aktuella just nu. Detta samt de primära källornas objektivitet hade kunnat styrkas ytterligare 

om en intervju med Finansinspektionen hade varit möjlig.  
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3 Lagstiftning och riktlinjer för finansiell rådgivning  

Finansiell rådgivning har kommit att bli en allt viktigare del av värdepappersmarknaden och 

samhället i stort.  År 2008 hade andelen vuxna svenskar som äger finansiella produkter ökat till 

94 % under 20 år.60 Många konsumenter saknar dock kunskap för att själva kunna bedöma 

vilken investering som anses lämplig för dem.  Behovet av kvalificerade rådgivare med god 

kunskap inom området är därför betydande för samhället.61 

Tidigare i Sverige förelåg inte någon särskild lagstiftning som reglerade finansiell rådgivning. 

Istället blev de tvister som uppkom hänvisade till investeringstjänstedirektivet (ISD) som 

syftade till att, med miniregler, harmonisera den finansiella marknaden. Under de senaste åren 

har detta dock förändrats i och med utvecklingen på den finansiella markanden och 

återkommande finansiella kriser. Numera finns en rad olika regleringar gällande finansiell 

rådgivning som banker och finansiella institut måste följa.62  

3.1 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 

Företagen på värdepappersmarknaden har i allt högre grad kommit att arbeta med placering av 

sparmedel i olika typer av finansiella produkter. Mot denna bakgrund ansåg lagstiftarna att en 

specifik lagstiftning för finansiell rådgivning behövde införas och därav tillkom lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862), den 1 juli 2004.63  Redan då var förarbetena 

för direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID, igång. I proposition till lagen 

skrev regeringen att den dåvarande regleringen inte gav några tydliga gränser för krav på 

rådgivningen och att konsumentskyddet behövde förstärkas och tydliggöras.64 Finansiell 

rådgivning definieras i propositionen som ett förslag om ett lämpligt tillvägagångssätt i ett visst 

sammanhang. Rådgivaren ska med sin kompetens vägleda konsumenten om hur de bör handla i 

ett visst fall. Rådgivning syftar till att lämna rekommendationer och handlingsalternativ till 

konsumenten och är således något annat än marknadsföring eller försäljning.65 Denna definition 

framgår dock inte i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. 

Rådgivningslagen är enligt 1 § tillämplig på finansiell rådgivning som tillhandahålls av en 

näringsidkare som riktas till konsumenter.66  För att hamna under lagens tillämpningsområde 

måste rådgivningen avse en placering som sker i finansiella instrument eller livsförsäkringar. 

                                                           
60 Korling, 2008 
61 Korling, 2010 
62 Korling, 2008. 
63 Ibid 
64 Proposition, 2002/03:133 
65 Ibid 
66 Swahn & Wendleby, 2005 
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Det ska även finnas ett uppdragsförhållande mellan rådgivaren och den enskilde konsumenten 

för att lagen ska kunna tillämpas. Det anses lämpligt att näringsidkaren och konsumenten ingår 

ett formellt avtal om finansiell rådgivning, dock kan ett uppdragsförhållande även uppstå 

formlöst.67 I 3 § framgår att bestämmelserna i rådgivningslagen är tvingade till konsumentens 

förmån, vilket innebär att villkor som inskränker konsumentens rätt inte får tillämpas av 

näringsidkaren.68 

3.1.1 Rådgivningslagen krav och plikter  
Rådgivaren ska i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningsed gentemot konsumenten. 

Begreppet god sed innefattar den kvalitetsstandard som rådgivaren har att iaktta och innebär 

bland annat att rådgivaren, genom sina handlingar, ska upprätthålla allmänhetens förtroende för 

finansmarknaden. Rådgivaren ska även uppträda opartisk och se till att konsumenten får de råd 

som är anpassande till deras behov. Då begreppets innebörd ändras med tiden har det inte 

ansetts möjligt att närmare konkretisera innehållet i begreppet.  Rådgivaren får utgå från 

allmänna råd, riktlinjer samt praxis från allmänna domstolar för att kunna ta hänsyn till god 

rådgivningsed.69 

Enligt rådgivningslagen ska rådgivaren ha tillräckliga kunskaper om de råd som lämnas. I 4 § 

framgår det att näringsidkaren ska säkerställa att den som utför rådgivningen har tillräcklig 

kompetens.  Närmare regler om vilka kompetenskrav som bör gälla framgår inte av lagen utan 

detta fastställs istället i FI:s föreskrifter.70 Arbetsgivaren ska säkerställa att rådgivaren har 

godkänts i ett kunskapstest som visar att de har kunskaper och förståelse för de regelverk som 

gäller inom området. I FI:s föreskrifter framgår det att kunskaperna ska omfatta 

rådgivningsansvar, etik och god rådgivningsed. Rådgivaren ska även ha kunskap om hur 

omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikten ska uppfyllas.71  

 

Omsorgsplikten innefattar enligt 5 § 1 stycket i rådgivningslagen att rådgivaren ska, med 

berättigad omsorg, ta till vara på konsumentens intressen och sätta de framför sina egna genom 

att ställa sina kunskaper till förfogande. Rådgivaren är skyldig att upplysa konsumenten om 

näringsdikarens utbud av produkter och tjänster samt tala om, då det anses nödvändigt, att 

ytterligare rådgivning från någon annan behövs. Som utgångspunkt ska rådgivningsmötet 

anpassas efter konsumentens önskemål och behov för att ge goda förutsättningar att 

åstadkomma en rekommendation som anses lämplig. För att rådgivaren ska uppnå detta krav 

                                                           
67 Proposition, 2002/03:133 
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69 Korling, 2008. 
70 Ibid 
71 Finansinspektionen, 2007:16 
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krävs en kartläggning av konsumenten. Kartläggningen bör omfatta konsumentens finansiella 

situation samt kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument. Även andra 

omständigheter som kan påverka rådgivarens rekommendation ska behandlas. Skulle det 

inträffa att konsumenten inte vill tillhandahålla rådgivaren den information som behövs vid 

kartläggningen ska de upplysas om konsekvenserna och att det kan påverka rekommendationen 

negativt. Det är dock inget krav att rekommendationen just vid denna tidpunkt ska utgöra den 

mest lämpliga investeringsalternativet utan investeringen ska vid en helhetsbedömning av 

konsumenten anses som lämplig.72   

 

Avrådningsplikten som benämns i 5 § 2 stycket i rådgivningslagen innebär att rådgivaren ska, 

med hänsyn till vad som framkommit vid kartläggningen, avråda en konsument om en 

investering inte anses lämplig.73  Det förligger dock ingen avrådningsskyldighet enligt lagen, 

rådgivaren behöver därmed inte hindra konsumenten att genomföra en investering.74 Om 

rådgivaren har klargjort att investeringen, enligt deras bedömning, inte anses som ett lämpligt 

val behöver konsumenten inte övertalas att avstå samtidigt som rådgivaren aldrig kan neka dem 

att göra en investering.75 

 

Vad som förekommit under ett specifikt rådgivningsmöte kan vara svårt att fastställa i efterhand 

om det saknas utförlig dokumentation.  Enligt 4 § rådgivningslagen ska rådgivaren dokumentera 

det som inträffar under rådgivningsmötet samt lämna en kopia av dokumentationen till 

konsumenten. Syftet med dokumentationskravet är att stärka konsumentens ställning vid en 

eventuell tvist samt att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder rekommendationen lämnades. 

Att Allmänna reklamationsnämnden inte tar muntlig bevisning var ett starkt skäl till att 

dokumentationskravet infördes. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om rådgivaren och 

deras rekommendation till konsumenten. Vidare ska dokumentationen innehålla uppgifter 

gällande konsumentens erfarenhet av finansiella placeringar, syfte med placeringen samt vilken 

risk denne är villig att ta.  Rådgivaren har i uppgift att vid en eventuell tvist mellan parterna 

bevisa att uppgifterna är korrekta och att det som nämns i dokumentationen förekom vid 

rådgivningstillfället. Ifall dokumentationen om vad som skett vid rådgivningstillfället skulle 

saknas ska de uppgifter som konsumenten lämnar tas som utgångspunkt.76 
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 3.1.2 Skadestånd & Reklamation 

Enligt bestämmelsen i 6 § rådgivningslagen kan näringsidkaren bli skadeståndskylig om 

konsumenten orsakats ren förmögenhetsskada på grund av felaktig rådgivning.77 Med ren 

förmögenhetsskada avses endast den ekonomiska skada som uppkommit, det beträffar därmed 

inte personskada eller sakskada. Den främsta orsaken till att konsumenten drabbas av en 

förmögenhetsskada är om god rådgivningssed samt kraven avseende omsorg och anpassning till 

den enskilde konsummenten inte har uppfyllts av rådgivaren.  Konsumenten kan inte erhålla 

någon ersättning för en eventuell utebliven vinst, då endast negativa kontraktintresset ska 

ersättas.78 Att rådgivaren har gjort en felaktig bedömning av ett visst finansiellt instrument 

anses inte vara vårdslöst eftersom det alltid finns en viss osäkerhet av den framtida 

kursutvecklingen.79  

Om företagen inte följer lagen kan detta leda till att Finansinspektionen återkallar institutens 

tillstånd eller att de får en varning. Lagen ställer även krav på konsumenten att inom skälig tid 

agera om den finansiella rådgivningen har orsakat honom eller henne ren förmögenhetsskada. 

Vad som anses som skälig tid avgörs från fall till fall då det beror på konsumentens personliga 

förutsättningar och typ av investering. Det ställs högre krav på konsumenter som handlar med 

mer komplexa produkter, som till exempel derivatinstrument, att de ska delta med ett större 

agerande. Detta för att värdeförändringarna är betydligt större och snabbare för komplexa 

produkter. Skulle konsumenten inte underrätta näringsidkaren inom skälig tid att de drabbats 

av vårdslös rådgivning försvinner rätten till skadestånd. Väcks inte någon talan inom tio år från 

rådgivningstillfället försvinner rätten till skadestånd helt.80  

3.2 EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, MiFID 

Direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID togs fram för att ersätta det tidigare 

investeringstjänstedirektivet (ISD) som inte längre ansågs vara ett tillfredställande verktyg för 

att uppnå en harmonisering av den finansiella marknaden. Vidare omfattade det tidigare 

direktivet inte alla investeringstjänster och finansiella instrument som marknaden har att 

erbjuda. I Sverige implementerades direktivet huvudsakligen genom lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, VpmL, som trädde i kraft den 1 november 2007.  En nyhet med MiFID 

var att investeringsrådgivningen numera blev tillståndspliktig, vilket innebär att den som 

tillhandahåller rådgivning måste inneha ett tillstånd för detta.81 
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Till skillnad från rådgivningslagens traditionella uppdelning mellan näringsidkare och 

konsument skiljer MiFID mellan tre olika grupper av konsumenter, icke professionella, 

professionella samt jämbördig motpart.82 Syftet med denna uppdelning är att skydda 

konsumenten från att utsättas för rekommendationer som inte anses lämpliga för dem.83 Denna 

uppdelning innebär att olika regler tillämpas, dels om vilken information som ska lämnas samt 

vilken information som ska inhämtas. Vilken kategori som konsumenten tillhör beror på deras 

kunskaper och erfarenheter om den finansiella marknaden. De som anses som professionella är 

de som utifrån sina kunskaper och erfarenheter kan fatta egna investeringsbeslut och kan göra 

en riskbedömning av investeringen.  Konsumenter som tillhör katerogrin icke-professionella har 

högre skyddsvärde vilket medför att striktare regeltillämpning sker inom denna kategori. Den 

som utför rådgivningen har därmed ett större ansvar att lämna lämpliga rekommendationer än i 

förhållande till professionella konsumenter. Vill en professionell konsument bli behandlad som 

en icke professionell vid utförandet av en viss tjänst kan de kräva att bli det. Jämbördig motpart 

avser banker och andra finansiella institut. Samtliga värdepappersinstitut måste skriftligen 

meddela vilken kategori konsumenten tillhör. Enligt MiFID ska, precis som i rådgivningslagen, 

en dokumentation utfärdas, dock är skillnaden att alla transaktioner även ska dokumenteras.84  

3.3 Ansvarsfull rådgivning 

För att allmänheten ska ingå handel med finansiella instrument måste de känna förtroende för 

värdepappersmarknaden och de företag och personer som arbetar där. Detta förutsätter att 

rådgivare vet hur de ska hantera situationer på ett etiskt korrekt sätt.85 På en marknad med allt 

mer komplexa produkter har krav och regler på hur företag uppför sig blivit alltmer omfattande 

och detaljerade.  Det medför att intresset och betydelsen av etik och etiskt handlade har ökat 

med åren. Finansinspektionens råd för hantering av etiska frågor är inga etiska detaljregler, de 

förskriver istället att varje värdepappersinstitut ska ha interna riktlinjer för hantering av dessa 

frågor. Av riktlinjerna bör det framgå hur anställda ska hantera situationer på ett etisk korrekt 

sätt. Utgångspunkten för utformingen av dessa riktlinjer ska vara rättvis behandling av 

kundintresse vid en intressekonflikt, god affärsed, konsekvent agerande samt öppenhet och 

ärlighet.86 Utgångspunkten för finansiell rådgivning ska vara att intressekonflikter ska undvikas, 

skulle dock en sådan situation uppstå ska konsumenten inte påverkas negativt. Har rådgivaren 

personligt intresse i en eventuell investering ska denne inte vara iblandad i rådgivningen, då 

konsumentens intresse alltid ska gå före det egna intresset. 
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För att förtroendet från konsumentens sida ska upprätthållas måste de företag och personer 

som arbetar på marknaden bedriva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt.  En 

medarbetares handlingar får dock aldrig reduceras till att bara styras av lagar och föreskifter.  

Det enskilda omdömet har därmed en viktig betydelse för att rådgivningen ska kunna resultera i 

en lyckad investering för konsumenten.87 

3.4 SwedSec    

Ett annat regelverk som har tillkommit är det regelverk som SwedSec Licensiering AB 

(SwedSec) har skapat. Företaget ansvarar idag för licensiering av anställda på den svenska 

värdepappersmarknaden. De företag som har rätt att ansluta sig till SwedSecs 

licenseringsprogram är svenska banker, värdepappersbolag och fondbolag. Andra företag måste 

först godkännas av SwedSecs styrelse innan de får tillstånd att ingå i licensieringsprogrammet. 

SwedSec startades 2001 med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som 

verkar på värdepappersmarknaden och förbättra kvalitén på rådgivningen. Denna licensiering 

ska säkerställa att personalen innehar den kompetens som ställs på finansiella rådgivare.  Den 

som fått en licens måste följa SwedSecs regelverk och kan vid regelbrott fråntas licensen. Som 

ett alternativ till återkallelse av licensen kan licenshavaren få en varning eller erinran om 

överträdelsen är ringa.88 Antalet anställda med SwedSec-licens har ökat kraftigt, idag är över 

170 företag anslutna till SwedSec och drygt 9 500 aktiva licensinnehavare är verksamma på 

värdepappersmarknaden.89  
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4 Allmänna Reklamationsnämnden 

En konsument som är missnöjd med en tjänst eller vara kan vända sig till Allmänna 

Reklamationsnämnden (ARN) där de utan några kostnader kan få en tvist prövad. ARN är en 

statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt, snabbt och enkelt pröva tvister 

mellan konsument och företag. Nämnden är inte politiskt bunden utan lever efter rådande 

regelverk och tar därför inte ställning till vissa saker och har inte någon egen åsikt om någonting 

är rätt eller fel. Ärendehanteringen på ARN är ett förenklat domstolsförfarande där ärendet går 

igenom nämnden och parterna behöver inte komma i kontakt med en advokat. ARN är bundna 

till parternas skriftliga yrkanden och tar inte upp någon muntlig bevisning. De gör ingen egen 

utredning av vad som hänt utan en prövning görs utifrån de underlag parterna presenterar.  När 

ett ärende inkommer till ARN kontrolleras att ärendet uppfyller de formella kraven.90  

Uppfyller inte konsumenten de formella kraven avvisas ärendet på en gång utan någon 

prövning. Avseende finansiell rådgivning betyder värdegränsen att ärendets ersättningsbelopp 

inte får understiga 2 000 kronor. Denna värdegräns gäller dock inte om ärendet är av stort 

allmänt intresse. Sex månaders regeln innebär att en konsument har sex månader på sig att 

lämna in en anmälan till ARN om motparten skulle avvisa det krav som riktas mot dem. Skulle 

motparten inte svara räknas även det som ett avsiande från deras sida. Liknande villkor gäller 

för att få ett avslag hos ARN omprövat då det måste inkomma senast två månader efter avslaget. 

Ärenden som inte anses vara lämpade för ARN att göra en prövning i är de ärenden som kräver 

muntlig bevisning. Då endast skriftliga underlag får tas upp som bevisning, varvid vittne inte 

hörs, begränsar det nämndens möjlighet att pröva ärenden inom finansiell rådgivning. Det gäller 

därför att konsumenten är tydlig i sin anmälan. För de ärenden som anses vara för komplicerade 

                                                           
90 Allmänna reklamationsnämnden, 2012 

Allmänna reklamationsnämndens formella krav 

• Konsumenttvist, tvist mellan konsument och företag 

• Värdegräns 2 000kr 

• Sex månaders regel 

• Komplettering måste inkomma i tid 

• Ärendet ej lämpat för prövning av ARN 

• Omprövning 2 månaders regel 
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för ARN att göra en prövning i finns istället möjligheten att vända sig direkt till domstol för att få 

sitt ärende prövat. De finns även de konsumenter som väljer att återkalla sin anmälan hos ARN 

och då räknas även det ärendet som avvisat.91  

Om alla formella krav är uppfyllda skickas underlaget vidare till företaget som får en chans att 

svara. Företagets svar skickas till ARN som skickar det vidare till konsumenten. Denna process 

fortsätter tills ärendet är färdigutrett eller kommunicerad parterna emellan och allting går 

genom nämnden. ARN har dittills inte gjort någon bedömning i ärendet utan det påbörjas under 

prövningen. Under prövningen deltar en ordförande, två ledamöter som representerar 

branschorganisationen och två ledamöter som representerar konsumentorganisationen. Dessa 

fem personer diskuterar saken, vad som har hänt och vad juridiken säger och tar därefter ett 

beslut där majoriteten avgör. Nämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur 

tvisten bör lösas. I och med att ARN:s beslut är utformade som rekommendationer är de inte 

bindande, varken för konsumenterna eller för förertagen. De flesta företagen, ca 70 %, väljer att 

följa ARN:s beslut och inom de flesta branscherna krävs det att företagen ska följa besluten. De 

företag som inte följer besluten riskerar att hamna på den så kallade ”svarta listan” som brukar 

få stor uppmärksamhet i media.92 
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5 Viktiga aspekter vid finansiell rådgivning  

Följande del av referensramen är uppbyggd kring rådgivningsprocessen som kopplas till andra 

finansiella teorier vilka tillsammans utgör en del av grunden för senare analys kring ämnet. 

Däribland Sharpes fyra grundpelare som återspeglar tidigare forskning och beprövad erfarenhet 

inom finansiell rådgivning93.  

5.1 Rådgivningsprocessen 

Rådgivningsprocessen är uppdelat i fyra steg, varav det första steget i processen behandlar 

konsumentens situation, behov, förväntningar och attityder. Andra steget omfattar upprättning 

av en investeringsplan och det tredje steget i rådgivningsprocessen handlar om val och 

försäljning av produkter inom valda tillgångsslag.  Fjärde och sista steget i processen handlar om 

uppföljning av kundrelationen under investeringens löptid.  Rådgivningsprocessen baseras 

utifrån kraven från rådanade lagstiftning samt FI:s riktlinjer.94 

5.1.1 Kartläggning av konsumenten  

Rådgivningsprocessens utgångspunkt är att kartlägga konsumentens situation och 

förväntningar med investeringen. Rådgivaren ska börja med att samla in den basinformation 

som behövs för att bedöma konsumentens kunskap och erfarenhet gällande finansiella 

placeringar.95 Den amerikanska ekonomen William Sharpe belyser detta i en av sina fyra 

grundpelare för god investeringsrådgivning och förvaltning. I sin första grundpelare, 

kundanpassning (personalize), skriver Sharpe att förvaltningen ska ta hänsyn till att 

konsumenter skiljer sig åt. Varje enskild konsument har särskilda preferenser och en personlig 

situation utanför den finansiella marknaden, varför de inte kan behandlas likadant och erhålla 

samma råd.96 Första steget i rådgivningsprocessen innefattar även att göra en rättvisande 

översikt av konsumentens ekonomi. Om konsumenten har eventuella skulder eller tidigare 

placeringar som kommer påverka dennes ekonomi ska rådgivaren ta del av dessa och använda 

sig av informationen vid rådgivningstillfället.97 En viktig del i rådgivningsprocessen är att 

rådgivare uppmanas att göra en behovsanalys i ett livscykelperspektiv för sina konsumenter98. 

Detta för att behov och förväntningar inte är konstanta utan ändras beroende var i livscykeln 

den enskilda konsumenten befinner sig 99. 
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Livscykelproblematiken 

Reilly & Brown delar in konsumentens livscykel i tre olika faser utifrån deras riskpreferenser, 

förmögenhet och ålder. Den första fasen i livscykeln är den så kallade ackumuleringsfasen som 

avser början av individens karriär och berör åldrarna mellan 20 till 40 år.  I denna fas är 

nettoförmögenheten låg på grund av den höga belåningsgraden samt att investeringshorisonten 

för de personer som befinner sig i denna fas är lång. Därför bör konsumenter i denna fas 

rekommenderas att hålla en stor andel aktier i sina portföljer då de är villiga att bära en hög risk 

för att erhålla en hög avkastning.100 

 

Andra fasen är konsolideringsfasen där individen är förbi mitten av sin karriär varav 

åldersspannet i denna fas ligger mellan 40-60 år.  Inkomsten överstiger utgifterna och 

överskottet kan investeras i exempelvis pensionssparande. Även här är investeringshorisonten 

lång och personer som befinner sig i denna fas är villiga att ta relativt hög risk och därmed en 

portfölj som till stor del består av aktier.101 Spenderings- och gåvofasen träder i kraft då 

individen nått pensionsåldern.  Inkomsten i denna fas består främst av pension samt avkastning 

från privat sparande. Målet med investeringen består i att skydda den förmögenhet som har 

byggts upp under arbetslivet. Detta leder till att personer i denna fas inte vill riskera sin 

förmögenhet och därför väljer att ta lägre risker vid olika investeringsbeslut. 102 

Risk 

I rådgivningsprocessen ska rågivaren även fastställa konsumentens riskprofil. Rådgivaren ska 

stämma av om den risk som konsumenten är beredd att ta kan räcka till att nå avkastningsmålen 

med placeringen.103  Individer skiljer sig åt beroende på hur mycket risk de är villiga att ta samt 

deras förmåga att kunna ta risk. Bodie & Kane delar in konsumenter i tre olika typer beroende 

på hur stor riskbenägenhet de har. Riskaversiva personer är inte villiga att ta någon risk alls och 

de kan endast tänka sig riskfria investeringar. Sedan finns det de som tillhör gruppen 

riskneutrala för vilka risknivån är irrelevant. Istället för att titta på risk tittar de på den 

förväntade avkastningen vid val av investering. Slutligen finns de som är villiga att ta mycket 

risk.  Dessa förväntar sig en högre avkastning i och med att de är beredda att ta en högre risk.104 

Hur individer uppfattar risk varierar och beror på olika psykologiska faktorer. Nofsinger skriver 

om olika psykologiska faktorer som påverkar en persons riskbenägenhet. En person vars 

tidigare investeringar lett till ett positivt resultat är villig att ta mer risk än en person vars 
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investering lett till ett negativt resultat. Det finns även de individer som försöker kompensera en 

tidigare förlust genom att försöka nå nollpunkten så att förlusterna täcks av intäkterna. 

Nofsinger skriver även om en annan psykologisk faktor, övertro, som gör att konsumenter 

misstolkar den risk de tar. De försöker maximera avkastningen samtidigt som de försöker 

minimera risken vilket tenderar till att dessa konsumenter tar högre risker vid val av 

investeringar.105 

5.1.2 Investeringsplanen  

När all information om konsumenten tagits i åtanke och sammanställs är nästa steg i 

rådgivningsprocessen att upprätta en investeringsplan som innefattar hur förvaltningen av 

investeringen ska ske.106 En rådgivare ska föreslå en investering mellan olika produkter och 

tillgångsslag för konsumenten som är anpassade efter dennes ekonomiska förutsättningar, 

avkastningsbehov, placeringshorisont samt riskprofil.107 Konsumenten ska informeras om 

fördelarna och nackdelarna med de olika investeringsalternativen samt att riskerna med varje 

enskild produkt ska belysas och klargöras. För att minska risken i innehavd portföljen bör vikten 

av diversifiering betonas i detta steg av rådgivningsprocessen.108 Sharpe belyser även 

diversifiering av portföljer i sin andra grundpelare, riskhantering (diversify)109. Genom att 

sprida sina finansiella placeringar undviks exponering mot en enskild placering och med detta 

minskar den totala risken i en portfölj110. Enligt Sharpe förknippas den förväntade avkastningen 

med marknadsrisken då den företagsspecifika risken kan diversifieras bort.111 

I praktiken finns det olika transaktionskostnader och avgifter som en konsument utsätts för vid 

en investering. Sharpes tredje grundpelare, hushållning av resurser (economize), handlar om att 

rådgivare ska minimera transaktionskostnaderna vid en investering. En rådgivare tillåts endast 

ha höga förvaltningsavgifter om de lyckas slå marknaden.112 Detta framgår även i lagen om 

värdepappersmarknader (2007:528). Lagen säger att det värdepappersinstitut som utför en 

konsuments placering ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för 

konsumenten avseende bland annat pris och kostnad.113 
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5.1.3 Val av produkter samt uppföljning av kundrelation 

Inom ramen för den bestämda investeringsplanen ska konsumenten göra sitt val mellan olika 

finansiella produkter. Rådgivaren ska under investeringsperioden vårda kundrelationen genom 

att med jämna mellanrum följa investeringsplanen och följa upp balansen mellan konsumentens 

valda tillgångar.114  

Rebalanseringen av portföljers olika tillgångar sker enligt i förväg fastställda kriterier115. Det 

handlar om att göra förändringar i portföljsammansättningen vid behov. Portföljer som 

innehåller mer volatila tillgångar ska övervakas mer än en portfölj som inte har lika många 

volatila tillgångar. Rebalansering säkerställer att investeringen resulterar i den planerade 

utvecklingen av portföljen. Tidigare forskning visar att de portföljer som rebalanseras resulterar 

i mindre förluster än de portföljer som inte gör de. Även om allt tyder på att rebalansering av en 

portfölj har en positiv inverkan på investeringen visar en studie att 90 % av rådgivarna inte 

använde sig av rebalansering.116 
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5.2 Klagomålshantering 

 
Enligt FI:s föreskrifter ska ett värdepappersinstitut inneha effektiva rutiner för att kunna 

hantera eventuella klagomål från konsumenter. Syftet med fungerade klagomålshantering är att 

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden ska upprätthålas. Får rådgivaren ett 

klagomål ska det besvaras snarast och skulle konsumentens klagomål avisas ska denne 

informeras om vilka möjligheter som finns att driva klagomålet vidare.  Det är även viktigt att 

varje ärende dokumenteras så att det finns möjlighet för att följa upp ärendet.  Ärenden som är 

av komplicerad art ska bevaras en längre tid.   

 

Ett företag bör inneha rutiner för att följa upp klagomål och ska möjliggöra att rätta till brister 

för att i framtiden undvika de problem som klagomålen beror på.117 Majoriten av alla företag 

inklusive banker inser inte betydelsen av att granska och följa upp de klagomål som de får in. De 

saknar ofta en tydlig policy samt kunskapen om att denna typ av uppföljning är en slags 

kvalitetssäkring. Utgångspunkten är att klagomål inte ska uppstå, när de väl uppstår ska det 

hanteras snabbt och konsumenter ska behandlas rättvis. Sedan ska klagomålen övervakas för att 

lära sig något av misstagen. Företagen ska ha system samt utbildning för klagomålshantering för 

att lösa dem på ett effektivt sätt.118 Företag bör ta konsumentens klagomål i åtanke för att 

återgärda de problemen som finns i ett företag samt tänka på att det är en resurs som ger 

konkurrensfördelar. I och med detta får företagen möjlighet att identifiera brister, till exempel 

hos personalen som eventuellt är i behov av utbildning eller en förbättring av bankens system, 

allt handlar om att sätta upp en klagomålspolicy. I en policy bör det framgå vem konsumenten 

kan vända sig till när de har ett klagomål. Det ska även framgå vilka tidsfrister konsumenten har 

gällande klagomål. Personalen ska prioritera att svara snabbt på ett klagomål som de har fått 

och det bör även framgå hur klagomålen ska registreras samt lagras. Rapporter om hur lång tid 

det var från det att ett klagomål kom in tills att konsumenten fick ett svar ska även finnas 

tillgängliga.119 
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6 Misslyckad finansiell rådgivning i praktiken 

I följande kapitel presenteras det material som vi samlat in genom våra intervjuer samt 

granskning av ARNs ärenden. 

6.1 Intervju - Allmänna reklamationsnämnden  

För att uppfylla studiens syfte genomfördes en intervju med beredningsjuristen (BJ) som är 

ansvarig för bankavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Syftet med intervjun var att 

få en överblick kring de anmälningar som inkommer till ARN gällande rådgivning och att få en 

inblick i de beslut som ARN tagit under åren 2008-2011.   

6.1.2 Utfall av ärenden 

 Tabell 1 och figur 1 visar utfallen av alla de ärenden gällande rådgivning som inkommit till ARN 

under åren 2008-2011. Totalt inkom det 494 ärenden och av dessa avvisades 259 stycken 

eftersom de inte uppfyllde de formella kraven. 23 av ARNs 494 ärenden beslutades på kansli 

vilket innebär ärendet har beslutats av nämndens ordförande eller vice ordförande vilket får 

göras om ärendet är av enkel beskaffenhet eller om näringsidkaren inte har yttrat sig i ärendet. 

Resterande 212 ärenden har ARN gjort en prövning i och det som kan utläsas ur figur 1 är att få 

av de ärendena har beslutas till konsumentens fördel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsjuristen säger att de vanligaste orsakerna till att ett ärende blir avvisat är att det inte 

föreligger någon tvist då konsumenten inte har framställt krav till motparten och att det ej anses 

lämpat för ARN att göra en prövning i. Vidare säger BJ att den vanligaste orsaken till att ett 

 
Totalt antal ärenden och utfall 2008-

2011 
 

Totalt antal bankärenden 1939 

Tjänstekod rådgivning 494 

Har beslutats på kansli 21 

Bifall på kansli 2 

Avvisade 259 

Har varit på sammanträde 212 

  

Avslag efter sammanträde 182 

Bifall efter sammanträde 20 

Delvis bifall efter sammanträde 10 

Tabell 1: Totalt antal ärenden och utfall 2008-2011 
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ärende får ett avslag är för att konsumenten har skrivit under ett avtal där alla villkor framgår 

och då är det svårt för konsumenten att komma runt det. Det är vanligt att konsumenter lämnar 

in en anmälan och säger att de blivit lovade X % i avkastning, ingen courtageavgift eller att 

investeringen inte hade någon bindningstid. I avtalet framgår det dock att företaget inte kan 

garantera någon avkastning och att investeringen har en bindningstid på X antal år. Den 

skriftliga bevisningen väger tyngre och nämnden har enligt instruktionen ingen möjlighet att 

muntligen höra parter eller vittnet. BJ säger att det är möjligt att en del rådgivare inte ger ut all 

information muntligt utan att de ger konsumenten en mängd papper att läsa igenom vilket de 

sedan inte gör. I grund och botten har de godkänt transaktionen och hänsyn måste tas till det 

personliga ansvaret. BJ fortsätter med att säga att folk lever kvar i den gamla tron att bankerna 

är någon som är där för att hjälpa dem och ser inte till att de vill sälja en produkt och tjäna 

pengar.  

Beredningsjuristen berättar att det även finns fall där det inte handlar om en 

rådgivningssituation. Det kan vara situationer då en konsument hör av sig för att han har fått 

rådet att investera i en specifik aktie, men vid en genomgång av akten visar det sig att 

konsumenten inte har fått någon rådgivning utan ett nyhetsbrev eller en köprekommendation. I 

dessa fall är inte rådgivningslagen tillämplig vilket leder till att konsumenten får ett avslag. De 

ärenden som beslutas på kansli kan till exempel vara då konsumenter skickar in en anmälan för 

att de har blivit kränkta. Dessa fall saknar juridisk grund och beslutas därför på kansli.  

  

På frågan om det finns något som skulle kunna göras för att fler konsumenter ska få rätt hos 

ARN svarar beredningsjurisen att det är svårt att säga men att en möjlig utväg kan eventuellt 

vara att tillåta muntlig upptagning. Vidare säger beredningsjuristen att nämnden inte kan ha 

orimligt hög kompetens i olika investeringsalternativ. De får i princip ta företagens 

Figur 1: Utfall av ärenden 2008-2011 

Utfall av ärenden 2008-2011 



MISSLYCKAD FINANSIELL RÅDGIVNING I PRAKTIKEN 

34 

 

risklassificering för goda då de inte kan göra riskbedömningar för att undersöka om en 

investering anses som lämpad för konsumenten eller inte. 

6.1.3 Anmälningarna och bankernas agerande 

Beredningsjuristen visar en jämförelse med börsen och antalet rådgivningsärenden som 

inkommit till ARN och påpekar att de korrelerar med varandra. Nämnden spekulerar inte i 

varför de får många ärenden eller inte men att de påverkas av börsen och av media. När börsen 

går ner ökar antalet ärenden och tvärtom då börsen går upp, och tittar vi på figur 2 kan vi se att 

antalet anmälningar ökade markant under finanskrisen 2008. Många konsumenter hör av sig till 

press och media som har lite av en lavinartad effekt på antalet anmälningar. BJ berättar att om 

det till exempel kommer ut i media att ”konsument har fått rätt mot bank” eller att ett företag 

har mottagit ett flertal anmälningar från sina konsumenter leder det till att antalet anmälningar 

hos ARN ökar.  

 

På frågan om hur bankerna hanterar alla de anmälningar som inkommer så svarar BJ att det är 

svårt att veta hur bankerna resonerar kring alla ärenden men att de ibland vill veta hur ARN ser 

på lagstiftningen och vad som faller inom dess ramar. Sedan finns det de banker som väljer att 

förlikas med en gång om de känner att ett ärende skulle gå emot dem. Eftersom alla handlingar 

som skickas till ARN blir offentliga är det en dålig publicitet som är värd att undvika för dem. 

Vidare berättar BJ att de ser en skillnad mellan de större och mindre aktörerna inom finansiell 

rådgivning. De större aktörerna är ofta professionella, tydliga och sakliga och har den 

dokumentation och bevisning som behövs. De har licenserade rådgivare och kloka 

investeringsalternativ och därför finns det få bifall som hör till de större och mer etablerade 

aktörerna.     

 

 

Figur2: Jämförelse: utveckling av börsen & rådgivningsärenden 
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6.2 Kartläggning av ARNs beslut av ärenden 2008-2011 

Vi har valt att granskat de beslut som Allmänna reklamationsnämnden har tagit i olika sorters 

ärende under åren 2008-2011. Detta har gjorts för att klargöra vad det är för olika sorters 

ärenden som inkommer till ARN samt för att få en inblick i hur ARN tar sina beslut. På grund av 

studiens tidsbegränsning har vi valt att avgränsa oss till de beslut som togs under åren 2008-

2011 för att få en möjlighet att genomföra en ordentlig granskning av dem. Antal beslut för åren 

2008-2011 stämmer inte överens med antal inkomna ärenden varje år då processen för varje 

ärende tar lång tid. Ett ärende kan därmed inkomma ett år men beslutet för ärendet tas först 

näst kommande år. Det är därför viktigt att inte blanda ihop nedanstående siffror med de vi 

angivit ovan.  

6.2.1 Kategorisering av ARNs ärenden 

Vid kartläggningen av ARNs ärenden har vi valt att dela in varje fall i olika kategorier baserat på 

konsumentens orsak till att de lämnade in en anmälan. Detta har vi gjort för att få en överskådlig 

bild kring vad konsumenter är missnöjda med och vad de klagar på avseende finansiell 

rådgivning.  

I stora drag innebär varje kategori följande: 

Bristande/felaktig information Konsumenten påstår att rådgivaren inte gett dem rätt eller 

tillräcklig information kring inversteringen. Innebär ofta att kunden inte förstått den produkt de 

valt att investera i.  

Risk: Rådgivaren har avvikit från konsumentens önskade risknivå. 

Missnöjd avseende avkastning: Konsumenten har blivit ”lovad” god avkastning vilket inte har 

inträffat. 

Avvikit från konsumentens önskemål: Rådgivaren har inte lyssnat på konsumentens 

önskemål och har till exempel angivit en längre löptid än önskat.   

Felaktig/utebliven dokumentation: Konsumenten anser att rådgivaren inte givit dem rätt 

eller fullständig dokumentation kring investeringen och rådgivningsmötet.  

Viktigt att påpeka är att många ärenden skulle kunna placeras i flera av ovanstående kategorier 

då orsaken till ett flertal inkomna ärenden kan kopplas till mer än en kategori. Vi har därför valt 

att dela in dem i den kategori som vi ansett stämma bäst överens med konsumentens orsak till 

anmälan. Vi har även valt att dela in ARNs beslut på banker och övriga beroende på vem som 

varit motpart i konsumentens anmälan. Till banker räknas de Svenska bankerna och till övriga 
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räknas mindre aktörer som tillexempel kapitalförvaltningsföretag, investmentbanker och 

försäkringsförmedlare. Detta har vi valt att göra då vi vid kartläggningen la märke till att större 

delen av fallen berör de övriga företagen och vi ansåg att det var viktigt att belysa i vår studie.  

I tabell två till fem följer en sammanställning för hur många beslut som vi kategoriserat i 

respektive kategori samt hur många beslut som berör banker respektive övriga företag för varje 

år. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

2008 Banker Övriga 

Bristande/felaktig information 1 - 

Risk - - 

Missnöjd avseende avkastning 3 1 

Avvikit från konsumentens önskemål 3 2 

Felaktig/utebliven dokumentation 1 1 

Totalt 8 4 

Procentuell fördelning 67 % 33 % 

2009 Banker Övriga 

Bristande/felaktig information 4 5 

Risk - - 

Missnöjd avseende avkastning 7 6 

Avvikit från konsumentens önskemål 1 1 

Felaktig/utebliven dokumentation - 3 

Totalt 12 15 

Procentuell fördelning 44 % 56 % 

2010 Banker Övriga 

Bristande/felaktig information - 29 

Risk 2 16 

Missnöjd avseende avkastning - 11 

Avvikit från konsumentens önskemål 2 15 

Felaktig/utebliven dokumentation - 12 

Totalt 4 83 

Procentuell fördelning 5 % 95 % 

Tabell 4: Kategorisering av ärenden 2010 

Tabell 3: Kategorisering av ärenden 2009 

Tabell 2: Kategorisering av ärenden 2008 
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Totalt rör det sig om 146 beslut och det som kan utläsas från tabellerna är att ärenden där 

bankerna varit motpart har minskat sedan 2008 och majoriteten av fallen har istället berört de 

mindre aktörerna. Gällande kategorierna har flest berott på att konsumenten ansett att de fått 

bristande eller felaktig information kring investeringen. Vi tittade även på vilka sorts produkter 

anmälningarna gällde och där kunde vi se att flest konsumenterna var missnöjda över sin 

kapitalförsäkring på ett eller annat vis följt av strukturerade produkter som till exempel 

aktieindexobligationer.  

 

2011 Banker Övriga 

Bristande/felaktig information - 10 

Risk - 2 

Missnöjd avseende avkastning - 3 

Avvikit från konsumentens önskemål - 4 

Felaktig/utebliven dokumentation - 1 

Totalt - 20 

Procentuell fördelning - 100 % 

Tabell 5: Kategorisering av ärenden 2011 
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6.2.2 Avslag 2008-2011 

De ärenden som ARN tog vidare till sammanträde uppfyllde de formella kraven men ärendet 

ansågs inte, av flera olika orsaker, vara vårdslös rådgivning enligt lag och konsumentens 

yrkande fick därför ett avslag. ARNs beslut för åren 2008-2011 varierar och rör ett flertal olika 

yrkande från konsumenter som säger sig ha utsatts för vårdslös rådgivning. Nedan följer en 

beskrivning och exempel på ärenden inom varje kategori.   

Bristande/felaktig information 

En vanlig anledning till att en konsument lämnat in en anmälan och som varit åretkommande 

under alla år är att konsumenten anser att denne fått bristfällig eller felaktig information om 

investeringen som genomförts. Av totalt 146 beslut har vi kategoriserat 49 av dem i denna 

kategori. Dessa ärenden har under åren i princip alltid lett till ett avslag. Konsumenten har i de 

flesta fall skrivit under ett avtal där det framgår vad investeringen gäller och alla villkor 

samtidigt som de godkänt transaktionen. I och med att ARN inte för någon muntlig bevisning har 

det därför inte gått att bevisa huruvida rådgivaren har agerat vårdslöst eller inte eftersom allt 

har gått rätt till enligt papprena.  

 

Ärende 2008-8967 är ett exempel där konsumenten yrkat om ersättning för att han erhållit 

bristfällig information gällande en investering i en valutaobligation och de risker som var 

förknippade med den. Konsumenten påstår att mötet med rådgivaren gick väldigt snabbt och att 

han inte blev tillräckligt informerad om investeringen samt blev övertalad att belåna 

obligationen. Nämnden bedömde i detta fall att informationen kring placering hade brister och 

otydligheter och att informationen kunde varit tydligare. Då konsumenten skrivit under 

informationen om placeringen samt en kreditansökan kunde de dock inte bedöma att 

placeringen avvikit från behovsanalysen på ett sådant sätt att rådgivaren gjort sig skyldig till 

vårdslös rådgivning.  

 

Risk 

Ett flertal konsumenter anmäler sin rådgivare för att de avvikit från deras önskade risknivå. 

Denna kategori står för 20 av de 146 besluten. Konsumenten säger ofta att de efterfrågade en låg 

risk på sin investering men som trots det har gett ett negativt utfall och lett till stora förluster. 

Nämnden har ofta konstaterat att placeringsförslaget har föregåtts av en behovsanalys av 

konsumenten som fått önskad risk på sina samlade investeringar. Det har därför inte gått att 

bevisa att placeringsförslaget avvikit från behovsanalysen på ett sådant sätt att rådgivaren 

genom det lämnade förslaget gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning så som konsumenten 

yrkade. I enstaka fall framgick det inte i behovsanalysen vilken risk konsumenten var beredd att 
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ta. I dessa fall ansåg nämnden detta som en brist från rådgivarens sida men placeringsförslaget 

ansågs inte ha avvikit från behovsanalysen så pass mycket att rådgivaren gjort sig skyldig till 

vårdslös rådgivning. 

Ärende 2008-9055 handlar om en konsument som anklagar ett kapitalförvaltningsföretag att de 

varit vårdslösa i sin rådgivning då denne inte fått information om risken med vald placering. 

Konsumenten var i kontakt med företaget angående placering av kapital till en låg till medel risk. 

Rådgivaren gav förslag på en investering och intalade konsumenten att han endast riskerade det 

inbetalda beloppet, vilket senare visade sig endast avse en förskottsbetald ränta för ett lån. Att 

konsumenten tagit ett lån i samband med placeringen som han sedan skulle kunna bli 

betalningsskyldig för framgick inte heller. Konsumenten insåg inte risken i produkten och 

anmälde företaget till ARN för vårdslös rådgivning. Nämnden kunde konstatera att rådgivaren 

hade upprättat en behovsanalys och ansåg inte att placeringsförslaget avvikit från den på ett 

sådant sätt att rådgivaren gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning. Nämnden konstaterade dock 

att företaget varit bristfällig i den information de gett konsumenten men inte i sådan hög grad 

att de kan bedömas som skadeståndsgrundande, varför yrkandet avslogs.      

Missnöjd med avkastning  

Ett flertal konsumenter har lämnat in en anmälan till ARN på grund av att de fått dålig eller 

negativ avkastning på sin investering och dessa utgör 31 stycken av ARNs beslut. 

Konsumenterna påstår ofta att de blivit lovade en viss procentsats i avkastning av rådgivaren 

och när detta inte inträffat har de blivit besvikna och anklagat rådgivaren för vårdslöshet. I 

princip alla dessa fall har fått ett avslag då det oftast framgår i avtalet att placeringen inte 

garanterar någon avkastning. Då ARN inte har någon muntlig bevisning blir det svårt för 

konsumenten att bevisa att de blivit lovade en viss procent i avkastning. Nämnden påpekar att 

om börsen går dåligt så är det ingenting en rådgivare kan förutse och att investeringen inte ger 

önskat ekonomiskt resultat är inget som kan anses vårdslöst. 

Ett exempel på detta är ärende nr 2008-6694 då ett par kontaktade sin bank för att spara pengar 

till deras barn. De blev rekommenderade att spara pengar i en kapitalförsäkring med 

fondanknytning. Paret fick information om att det var en säker sparform med bra avkastning och 

att slutsumman skulle landa på cirka 180 000 kronor efter ett antal års sparande. När paret 

några år senare besökte banken för att se över sparandet låg värdet på 120 00 kronor varav 

egen insats var 100 000 kronor. Paret tyckte det var konstigt att det inte hänt så mycket under 

dessa år då värdet var långt ifrån 180 000 kronor de fick information om när det startade 

sparandet. De lämnade därför in en anmälan till ARN där de yrkade om 40 000 kronor i 

skadestånd. ARN kunde under sin prövning inte finna bevis på att banken lämnat en utfästelse 
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om att placeringen skulle ha genererat en vinst på cirka 80 000 kr. Att bankens placeringsförslag 

inte lett till önskat ekonomiskt resultat innebär inte att banken ådragit sig ersättningsskyldighet 

och grundat på detta avslog ARN konsumentens yrkande om skadestånd.   

Avvikvit från konsumentens önskemål 

Utöver att konsumenten anser att rådgivaren har avvikit från deras önskade risknivå finns det 

även de konsumenter som skickar in en anmälan till ARN på grund av att de anser att rådgivaren 

har avvikit från en del andra önskemål. Här rör det sig om 28 beslut och merparten av dessa 

ärenden avser konsumenter som hävdar att rådgivaren har avvikit från önskad tidshorisont. 

Konsumenten har ofta förklarat för rådgivaren att de inte vill binda sina pengar under en längre 

tid av olika anledningar. Sedan har konsumenten i efterhand fått reda på att pengarna blivit 

bundna under en längre tid och för att lösa placeringen i förtid måste de ofta betala en avgift.  

ARNs ärenden 2008-9401 är ett exempel i denna kategori då en konsument som vid sitt första 

rådgivningsmöte klargjorde att kapitalet skulle användas inom ett år för ett planerat husköp. 

Konsumenten upplyste rådgivaren om att denne ville få loss det investerade kapitalet inom ett 

år, men efter ett år var det dock inte möjligt att sälja av delar av innehavet då investeringen hade 

en löptid på tre år. Nämnden ansåg inte att konsumenten kunde bevisa att rådgivaren i varit 

vårdlöst i sin rådgivning trots planer på framtida husköp. Konsumenten hade inte lidit någon 

konstaterad ekonomisk skada eftersom löptiden ännu inte löpt ut och med avledning av detta 

samt att informationsunderlaget och villkoren var underskrivna av konsumenten ledde det till 

att yrkandet avslogs. 

 

Felaktig eller utebliven dokumentation 

Av ARNs beslut avser 18 stycken av dem konsumenter som påstår att de inte tillhandahållits 

någon dokumentation avseende rådgivningen eller att dokumentationen de fått har varit 

bristfällig. I några av fallen har det visat sig att konsumenten först i efterhand fått en kopia över 

placeringsförslaget och erhållit behovsanalyser som de själva inte hade undertecknat.  Nämnden 

kunde i några fall konstatera att behovsanalysen rörande investeringen inte varit fullständig och 

att den varken blivit underskriven eller daterade. Då det påvisats klara brister i rådgivningen 

ansåg nämnden att det har förekommit viss vårdslöshet, dock hade rådgivaren inte gjort sig 

skyldigt till skadeståndsgrundade vårdslöshet. 

ARNs ärende 2009-1205 handlar om en konsument som inte erhållit dokumentationen 

avseende rådgivningen utan tillhandahöll en kopia på placeringsförslaget först i efterhand. 

 Nämnden kunde konstatera i sin utredning att dokumentationen inte var fullständig samt att 

behovsanalysen aldrig hade undertecknats av konsumenten.  Även en utbetalning som gjordes 
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för konsumentens räkning hade aldrig blivit daterad eller underskriven. Nämnden anser att det 

har förekommit viss vårdslöshet i rådgivningen, dock hade konsumenten ännu inte lidit någon 

konstaterad ekonomisk skada vilket ledde till att yrkandet avslogs.   

6.2.3 Vårdslös rådgivning enligt ARN 2008-2011 

Antal konsumenter som fick bifall eller delvis bifall i de ärenden ARN beslutade i under åren 

2008-2011 är tolv stycken. För att rådgivaren enligt lag ska bli skadeståndsskyldig ska 

konsumenten orsakats ren förmögenhetsskada på grund av vårdslös rådgivning. Av de tolv 

fallen har bankerna varit motpart i endast ett av fallen och övriga företag har varit motpart i 

resterande elva fall där nämnden ansett att vårdslös rådgivning har förekommit.   

Bristfällig eller utebliven behovsanalys har varit orsaken till majoriteten av de fall som ARN givit 

ett bifall i. Behovsanalysen har antingen varit bristfällig, ej skrivits under av konsumenten eller 

så har placeringen avvikit från behovsanalysen i sådan hög grad att det ansetts som vårdslöst. 

Ärende 2009-6259 är ett konkret exempel på detta. Det gäller en konsument med begränsade 

kunskaper om finansiella placeringar som blev rekommenderad att investera i en 

valutaobligation. Konsumenten anser inte att denne informerades om placeringens risker, 

kostander och avgifter och yrkade om återbetalning. Nämnden kunde dock inte avgöra om 

konsumenten fått tillräcklig information kring placeringen eller inte. Det som ledde till ett bifall i 

detta ärende var att de konstaterade att företaget brustit i sin rådgivning genom att 

behovsanalysen inte varit tillräcklig i åtskilliga avseenden och som dessutom inte skrivits under 

av konsumenten.    

I ett par ärenden hävdar konsumenten att de har försökt att kontakta sin rådgivare för att till 

exempel sälja av sitt innehav, men rådgivaren har antigen kontaktat konsumenten efter en 

längre period eller i enstaka fall inte kontaktat konsumenten överhuvudtaget. Nämnden ansåg i 

dessa fall att konsumenten hade drabbats av förmögenhetsskada och skulle ersättas med 

skadestånd enligt lagen. Det framgår även av nämndens utredning att det i vissa av fallen 

saknades dokumentation som föreskrivs i rådgivningslagen 4 § om vad som förekommit vid 

rådgivningstillfället.  Nämnden saknade underlag i dessa ärenden som gör det möjligt att 

bedöma om rådgivaren iakttagit god rådgivningssed i samband med rådgivningen eller inte. I de 

ärenden då det saknades dokumentation fick nämnden utgå från de uppgifter som konsumenten 

lämnat om önskad risknivå och placeringshorisont. 

Ärenden 2009-8970 är ett annat konkret exempel på vårdslös rådgivning där en konsument 

anmält ett företag för vårdslös rådgivning gällande investeringar i strukturerade produkter.  

Enligt nämnden kunde det i detta ärende starkt ifrågasättas om vald investering var lämpad för 

konsumenten med tanke på hennes lön och övriga situation. Frågan gällande om företaget 
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tillämpat god rådgivningssed kunde här ifrågasättas. Konsumenten hade begränsad erfarenhet 

av liknande investeringar och företaget rekommenderade henne att genomföra affärer utan att 

informera om eventuella risker och avgifter. Samtidigt fann nämnden brister i dokumentationen 

kring investeringen. Grundat på detta ansåg nämnden att företaget gjort sig skyldig till vårdslös 

rådgivning och gav konsumenten rätt till skadestånd.   

6.4 Intervju - Konsumenternas Bank- och finansbyrå 

För att få ytterligare inblick inom området misslyckad finansiell rådgivning genomfördes en 

intervju med Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Intervjun genomfördes med chefen för 

byrån och två av byråns anställda jurister.  

Konsumenternas Bank- och finansbyrå arbetar främst med att ge privatpersoner opartisk 

information och vägledning inom bank- och värdepappersområdet. De ska även fånga upp 

konsumentproblem inom det berörda området och föra dessa vidare till deras huvudmän vilka 

är Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens 

förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Byråns arbete handlar till stor del om att 

förklara vad olika placeringar eller avtal innebär då det är många konsumenter som har ett 

kunskapsunderskott i förhållande till banker och värdepappersbolag. Det är vanligt att 

konsumenter inte förstår vad de köpt eller investerat sina pengar i och byrån hjälper till att bena 

upp konsumentens problem och förklara vad de faktiskt har köpt. Rådgivning är ett område 

vilket byrån har identifierat som ett område som växer och är väldigt problematiskt, av många 

olika anledningar. 

Av de ärenden som rör rådgivning, som kommer in till byrån, är det inte många som berör 

bankerna. Majoriteten av klagomålen härrör från försäkringsförmedlingsledet, men det 

utesluter inte att det finns en bank som är emittent för produkterna som 

försäkringsförmedlarna säljer. Det är vanligt att konsumenter har bevissvårigheter i 

rådgivningsärenden och det svenska folket är ganska processobenägna. Det är inte många som 

är beredda att gå vidare med en tvist till allmän domstol eller Allmänna Reklamationsnämnden. 

Konsumenterna tycker att det är obehagligt och de känner sig inte rustade för en konflikt. Byrån 

anser att det finns konsumenter som har rätt men som har svårt att få rätt.  

Byrån anser att ett problem inom området är att det saknas en gemensam skala för vad risk är, 

ARN:s praxis ger ingen tydlig vägledning. Byrån ifrågasätter vad en riskskala från ett till fem 

betyder och vem det är som har bestämt risken. Även om rådgivaren har en bild av 

konsumentens ekonomi, ser riskskalorna helt olika ut mellan företagen. Att ingen har slagit fast 

hur risklassificeringen ska gå till är ett av många problem inom finansiell rådgivning och det 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finansinspektionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumentverket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Bankf%C3%B6reningen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fondbolagens_f%C3%B6rening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fondbolagens_f%C3%B6rening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Fondhandlaref%C3%B6reningen
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leder till att det finns olika uppfattningar kring bedömningen av risk. Det finns inte någon 

samsyn hos företagen om vem som har ansvar att göra en riskklassificering.  

På frågan om vilka de vanligaste orsakerna är att en konsument tar kontakt med 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt hur många samtal de får in svarar byrån att när det 

gäller rådgivning är det främst konsumenter som inte har förstått produkten och/eller risken 

med produkten som hör av sig till dem. Byrån tar emot mellan 5000 -8000 samtal per år, alla 

berör dock inte finansiell rådgivning. Det finns många konsumenter som inte vet att byrån finns 

och de samtal som de får in är lite av toppen på isberget. Det finns ett mörkertall bland 

konsumenterna, det finns de som knyter näven, sväljer och tänker att det här var en dålig 

placering och jag får skylla mig själv. Kommer ett ärende in till byrån finns det i verkligheten 

många fler ärenden med samma problemställning där konsumenterna inte försöker driva 

ärendet vidare. På frågan om rådgivningen är stort problem i branschen svarar byrån att 

rådgivningsfrågan är en stor fråga hos dem och det innebär att det är problem även för 

branschen. Byrån förklarar att problemet har två sidor, å ena sidan handlar det om konsumenter 

som inte frågar eftersom de inte förstår eller inte har kunskap, å andra sidan handlar det om 

rådgivare som inte använder omsorgen fullt ut och tar hand om konsumenterna och ser till att 

det blir så bra som möjligt för dem. Rådgivarna förklarar inte riskerna med att du som 

konsument kan riskera att få låg eller ingen avkastning eller till och med förlora ditt kapital helt 

och hållet. 

Vad det gäller Byråns uppfattning om konsumenternas kunskaper avseende olika investeringar 

svarar de att många konsumenter har dålig kunskap inom det finansiella området. Oavsett 

utbildningsbakgrund eller ekonomi är det svårt att ta till sig information då det är så 

komplicerade produkter. Enligt byrån bygger företagen upp ett förtroende som gör att 

konsumenterna tycker att de inte behöver förstå allting eftersom de har förtroende för företaget 

och rådgivaren. Det finns även brister hos rådgivaren/säljaren eftersom det kräver en hel del att 

pedagogiskt försöka förklara en komplicerad produkt.  

Byrån ser en intressekonflikt, att rådgivarna egentligen inte är rådgivare utan att de är säljare. 

Byrån menar att det inte finns någon oberoende rådgivning och rådgivarna är mer eller mindre 

otydliga med att förklara när de endast marknadsför en produkt eller lämnar rådgivning. Det är 

också oklart hur en konsument styrs mot en viss produkt, och byrån ifrågasätter då om 

rådgivaren är provisionsstyrd istället för att vara styrd av omsorgen om konsumenten. 

Provisioner är ett av de problem som de har identifierat på Konsumenternas bank- och 

finansbyrå. Det menar att det finns en risk att rådgivaren släpper omsorgen om konsumentens 

pengar och tänker på vad det ger till dem i plånboken. På frågan om de tycker att rådgivare ska 



MISSLYCKAD FINANSIELL RÅDGIVNING I PRAKTIKEN 

44 

 

benämnas säljare istället svarar byrån att de tycker att dem ska det. De anser att rådgivare är ett 

begrepp som vilseleder. Om en konsument vet att de träffar en säljare och inte en rådgivare så 

har de andra förväntningar och en annan inställning.  

Rådgivarna tror att konsumenterna kan mer än vad de egentligen kan samtidigt som 

konsumenterna litar på rådgivarna mer än vad rådgivarna tror.  Här uppstår ett glapp då 

konsumenten inte ställer de frågor som de borde ställa och inte är så pass kritiska som de borde 

vara.  Rådgivaren tror då på mer eller mindre goda grunder att den här konsumenten förstår 

mer än vad personen egentligen gör. Detta ser Konsumenternas bank- och finansbyrå som ett av 

de större problemen. 

Ett annat problem är vilka produkter som plockas ner från hyllan. Det finns många olika 

produkter en rådgivare kan välja mellan men först ska rådgivaren göra en passandebedömning 

av konsumenten. Det innebär en bedömning om produkten passar för konsumenten. Byrån 

anser att passandebedömningen är ofullständig och att den borde vara mer utförlig för att 

säkerställa att konsumenten får rätt produkt. Byrån ser även omsorgsplikten som ett problem 

eftersom det inte är klart vad som ingår i omsorgsplikten samt att begreppet god rådgivningssed 

borde definieras bättre, vad är god rådgivningssed?  

 

Sammanfattning av de problem som Konsumenternas bank- och finansbyrå uppmärksammat 

avseende finansiell rådgivning 

• Det finns flera olika tillstånd för aktörerna på marknaden 

• Det är tillåtet att marknadsföra och/eller sälja produkter utanför det aktuella tillståndet 

• Riskklassificeringen är inte enhetlig 

• Konsumenterna får förslag på komplicerade produkter som aldrig borde ha blivit aktuella 

• Konsumenterna förstår inte vad de har köpt 

• Konsumenterna har inte klart för sig vilken roll eller vilket ansvar marknadsföraren/ rådgivaren har 

• Konsumenterna har svårt att visa att de fått investeringsrådgivning snarare än marknadsföring 

• Information saknas eller är inte tydlig om vart konsumenten ska vända sig när ett företag överlåtit 

hela eller delar av verksamheten 

• Det finns brister när det gäller information om bakomliggande avtal, provisioner 

 
Tabell 6: Konsumenternas- Bank och Finansbyrås identifierade problem 
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På frågan om Konsumenternas Bank- och finansbyrå har några tankar eller idéer på hur 

problemen skulle kunna lösas svarar de att långsiktigt handlar det om att utbilda 

konsumenterna medan det kortsiktig handlar om att tillämpa den lagstiftning som finns.  

Byrån berättar att rådgivningsmöten många gånger går korrekt till, men att kopplingen mellan 

bankerna och försäkringsförmedlarledet måste klargöras. Byråns uppfattning och erfarenhet av 

bankerna är att när en konsument träffar en rådgivare är de fortfarande säljare och att även de 

kan göra fel, men att bankerna har system som minskar risken för att konsumenten erhåller en 

olämplig produkt. Bankerna gör en passande bedömning och använder systemstöd som 

bestämmer att en konsument får välja mellan ett antal produkter vilket gör att de komplicerade 

produkterna sorteras bort. Byrån anser att det är ansvarsfullt av bankerna att de använder 

systemstöden. Bankerna har även fungerande klagomålsrutiner, en kundombudsman eller en 

klagomålsansvarig till skillnad mot de mindre aktörerna där företagets VD och 

klagomålsansvarig kan vara samma person. Byrån menar att det är svårt för de mindre 

aktörerna att leva upp till Finansinspektionens krav.    

Byrån tror inte det största problemet ligger hos bankerna. De menar att när bankerna stöter på 

problem är de mer benägna att lösa dem. De vill inte att deras varumärke ska hamna i blåsväder 

medan en mindre seriös försäkringsförmedlare lättare kan lägga ner verksamheten och öppna 

en ny under ett annat namn. Det kan dock förekomma att en bank är inblandad och står som 

emittent i vissa fall. Byrån menar att bankerna måste ta ansvar för sina säljare oavsett om de 

sitter på banken eller ute i ett försäkringsförmedlingsbolag. 
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6.5 Intervjuer med bankerna 

Vi har genomfört sju intervjuer på sex olika banker. Samtliga banker är representerade i hela 

Sverige samt internationellt och erbjuder tjänster både för privatkunder och företagskunder. 

Syftet med intervjuerna var att granska och analysera hur bankerna säkerställer kvalitén på den 

finansiella rådgivning de erbjuder samt vilken effekt det ger på rådgivningen. Syftet var även att 

undersöka hur de hanterar problematiken kring misslyckad finansiell rådgivning och hur de ser 

på ämnet misslyckad finansiell rådgivning inom branschen.  

Respondenternas befattning och arbetsuppgifter: 

A1 – Arbetar på en enhet som heter Wealth Management och är ansvarig för rådgivningen och 

utbildningen inom det finansiella området.  

B1 – Privatmarknadsansvarig. Chef över 35 privatrådgivare varav cirka 20 stycken med 

SwedSec-licens. 

C1 – Risk & Compliance manager. Arbetar med att säkerställa regelefterlevnad hos de finansiella 

rådgivarna. Ansvarar för kontroller och utbildning. 

C2 – Privatrådgivare med innehavd SwedSec-licens. 

D1 – Privatrådgivare med innehavd SwedSec-licens.  

E1- Placeringsrådgivare med regionansvar för placeringsfrågor och utbildning. Agerar som stöd 

och hjälp vid komplicerade ärenden.  

F1 – Kontorschef med privatrådgivaransvar, personalansvar, marknadsansvar och 

kostnadsansvar.  

Företag Respondent Befattning 

A A1 Wealth Management, Advisory concept 

B  B1 Privatmarknadschef 

C  C1 Risk & Compliance Manager 

 C2 Privatrådgivare 

D  D1 Privatrådgivare 

E  E1 Placeringsrådgivare med regionansvar 

F F1 Kontorschef 

Tabell 7: Respondenter, Banker 
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6.5.1 Rådgivningsprocessen 

Rådgivningsprocessen består av fyra olika steg vilka en rådgivare ska gå igenom under ett 

rådgivningsmöte och är baserat på lagar och riktlinjer. Rådgivningsprocessen består dels av att 

kartlägga kundens behov och preferenser samt att upprätta en investeringsplan. 

Företagen arbetar med rådgivningsprocessen på olika sätt men det som de har gemensamt är att 

alla använder ett slags systemstöd vid rådgivningsmötet. Samtliga företag börjar ett 

rådgivningsmöte med att samla in bakgrundsinformation sedan följer en kartläggning av kunden 

gällande exempelvis familjesituation och ekonomisk ställning. För att inhämta den här 

informationen går företag till väga på lite olika sätt.  

Företag A gör en lämplighetsbedömning av kunden genom att gå igenom tre olika steg där det 

första innefattar kundens kunskap och erfarenhet. I steg två går de igenom kundens ekonomiska 

ställning för att se vilken kapacitet kunden har att bära en eventuell förlust. I det sista steget går 

rådgivaren igenom kundens mål med investeringen. När lämplighetsbedömningen är klar ger 

systemet en rekommendation beroende på vilken information kunden gett under de tre stegen.  

Företag B och F gör en kartläggning av kunden genom att gå igenom olika delar som är 

uppdelade på sparande, pension, lån och försäkring. Utifrån dessa skapar de sedan en bild av 

kunden och dennes behov. Under kartläggningen öppnar Företag B upp systemstödet 

tillsammans med kunden och respondent B påpekar att om rådgivaren använder sig av 

rådgivningsstödet får de en struktur på mötet samt att de per automatik följer lagar och krav. 

Det förslag som rådgivaren får från systemet behöver inte följas om inte kunden instämmer. I de 

fall kunden inte instämmer får rådgivaren justera systemets rekommendation, dock är det 

viktigt att rådgivaren dokumenterar detta samt allt annat som har sagts under mötet.   

Företag C fyller i en omfattande blankett under rådgivningsmötet med uppgifter de samlar in 

från kunden avseende bland annat tillgångar, skulder och familjesituation. När rådgivaren har 

ställt alla frågor lämnas ett råd utifrån vad kunden har svarat och vilka uppgifter som lämnats. 

Respondent C1 belyser vikten av att dokumentera vad som har förslagits till kunden samt 

varför vissa råd har lämnats. Företag D och E använder sig av ett intervjuunderlag med ett antal 

frågor som ska stämmas av med kunden under rådgivningsmötet. Det fungerar som ett formulär 

och rådgivaren samlar in information avseende kundens bakgrundsinformation samt erfarenhet. 
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Kundens risknivå 

En del i rådgivningsprocessen är att fastställa kundens risknivå. Risknivån avgörs av samtliga 

företag främst genom att kunden får svara på olika frågor gällande deras riskbenägenhet. Vilken 

typ av frågor som ställs till kunderna samt hur riskklassificering av produktera sker varierar 

dock mellan de olika företagen.  

Företag A menar att i det tredje steget i lämplighetsbedömningen, mål med investeringen, 

sammanställs kundens riskprofil genom att syftet med investeringen vägs samman med 

tidshorisonten samt den subjektiva risken som kunden har. Detta ställs sedan i relation till 

produkterna, dock ska fokus inte ligga på risken för en enskild produkt utan kundens 

portföljsammansättning ska vara avgörande.   

Även företag F arbetar med att väga samman olika parametrar för att bedöma kundens 

riskprofil.  I första hand beror det på vilken tidhorisont kunden vill ha, 0- 3 år, 3-6 år eller 6-10 

år. Sedan sker en uppdelning beroende hur stor risk kunden vill ha, låg, medel eller hög. Utifrån 

var kunden befinner sig avseende tidhorisont och risknivå ger systemet ett förslag på hur 

kundens portfölj ska sammanställas. Kunden får ett diagram där det framgår hur stor del av 

portföljen som ska bestå av exempelvis aktier eller korta räntor.   

För att ta reda på kundens risknivå har företag B och C ett systemstöd som baseras på ett antal 

frågor till kunden gällande riskbenägenhet. Detta i kombination med en diskussion med kunden 

är grunden för företagets uppfattning av riskprofilen. Respondent B1 säger att det är kunden 

som bestämmer i slutändan och inte datorn och det är viktigt att notera att banken inte har 

något eget intresse av vilken produkt kunden väljer. Avseende risknivån på produkter berättar 

Respondent C2 att de tittar på olika riskmått, som till exempel standardavvikelse.  

Företag D har framtagna förslag på risknivåerna men ingen automatisk rekommendation då det 

är upp till rådgivaren i samspråk med kunden att ta fram en placering.  Respondent D1 säger 

att lagstiftningen reglerar hur de får marknadsföra olika produkter samt att det måste framgå 

utförligt vad det är för risker med placeringen. Företag E har i samband med dokumentationen 

frågor som beskriver kundens riskattityd. En kunds riskattityd klassificeras som låg, medel eller 

hög, dock kan en kund också ligga någonstans mellan dessa skalor.  Respondent E1 berättar att 

det inte finns någon mall som bestämmer exakt vilken kategori kunden hamnar i utan allt sker i 

diskussion med kunden. Det finns inte heller någon standard för vilka frågor en rådgivare ska 

ställa till sin kund, så länge de får fram hur kunden skulle reagera vid exempelvis en förlust. Som 

rådgivare gäller det att hitta vad som stämmer bäst överens med kundens attityd till 

investeringen.  
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Kvalitétssäkring  

Gällande säkerställning av kvalitén på rådgivningen, arbetar företagen på olika sätt men ingen 

av dem har tydliga några riktlinjer kring kvalitetssäkring. Alla företag har någon form av 

uppföljning av dokumentationen där de tittar på hur rådgivaren genomfört mötet med kunden.  

Respondent C1 berättar att blanketten som rådgivaren fyller i under kundmötet ska 

kontrolleras i efterhand av respektive chef. Chefen ska kontrollera två blanketter per rådgivare 

en gång i månaden sedan kontrolleras chefernas kontroller. Respondent C1 säger att det är 

viktigt för kvalitéssäkringen att rådgivare får den utbildning som behövs för att upprätthålla 

förtroendet för kunder.   

”Det handlar mycket om att vi inte på något sätt vill hamna i media och därför kvalitetsföljer vi vad 

som sker under mötet hela tiden ” 

(Respondent C1, 2012-04-13) 

Företag F tittar främst på hur rådgivaren har arbetat inom de olika områdena när de granskar 

sina placeringsplaner. De tittar exempelvis på hur mycket rådgivaren har pratat om sparande 

och om svaren stämmer överens med rekommendation kunden fått. Utöver detta så lägger de 

stor vikt på att kunderna ska träffa sin rådgivare minst en gång per år. Detta anser företag F 

utgör en viktig del avseende säkerställning av kvalitén.  Respondent B1 anser att det i 

granskning utav dokumentationen framgår vad rådgivningsmötet innehållit och att de då kan se 

om rådgivaren slarvar under sina möten med kund. Om rådgivaren under mötet bara gick 

igenom lånedelen kan det ifrågasättas varför de inte jobbade med helheten. För säkerställning 

av kvalitén har företag B även inbokad medlyssning under rådgivningsmöten som sker cirka sex 

gånger per år. Det sker för att bedöma att rådgivaren har bra kundmöten och att verktyget 

används på ett professionellt sätt men däremellan går det att ifrågasätta hur det fungerar.  

Företag A arbetar med något som kallas för placeringsspecialister som åker runt till kontoren 

tre gånger per år och träffar varje rådgivare personligen. Dessa specialister går igenom 

rådgivningsmöten och tittar på hur dokumentationen fungerat samt om lagstiftningen följs. 

Utöver detta sker en kontinuerlig dialog med kontorschefen kring kvalitén på rådgivningen så 

att den upprätthålls. Bankens funktioner för regelefterlevnad och internrevisionen genomför 

också oberoende uppföljningar av rådgivningen och rådgivningsprocessen.  Hos Företag D och 

E handlar kvalitetssäkring om att utbilda sina rådgivare för att säkerställa att rådgivaren 

innehar kvalité på sin rådgivning.   
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Rådgivarens frihet 

Majoriteten av företagen anser att deras rådgivare har mycket stor frihet i deras arbete dock 

under lagens armar. Företag A1 har valt att SwedSec licensera sina privatrådgivare för att 

kunna skilja mellan kvalificerad och icke-kvalificerad rådgivning. En anställd som saknar 

SwedSec licens kan ändå bedriva rådgivning men är då tvungen att följa bankens 

systemgenerade rekommendationer, då blir den anställde per automatik styrd i sitt arbete. Till 

skillnad från en rådgivare med SwedSec-licens som har möjlighet att bedriva kvalificerad 

rådgivning vilket innebär att de kan justera och anpassa bankens rekommendationer. Hos 

Företag D och F är rådgivaren också begränsade i sin rådgivning om de inte innehar SwedSec 

licens. Har en rådgivare inte SwedSec får de endast ge bankens allmänna råd till kunden.  Med 

SwedSec kan rådgivaren anpassa rekommendationen utifrån kundens behov.  Respondent F1 

säger att även om rådgivaren innehar SwedSec är de begränsade till ett antal produkter, dock är 

deras utbud betydlig större än för de som inte har SwedSec. Rådgivarna säljer bankens 

produkter och ger bankens generella råd, och på så sätt blir rådgivarna mer eller mindre styrda. 

Hos Företag C har rådgivarna mycket frihet i sin rådgivning så länge kundens behov och 

kundnyttan ligger i fokus. 

 

”Det är inte vi som säljer något utan det är kundens behov som ska styra rågivningen.” 

(Respondent C1, 2012-04-13)  

Respondent C1 menar att enligt lag är de skyldiga att erbjuda kunden hela sortimentet. Det är 

förbjudet att enbart prata om till exempel en ny produkt under ett kundmöte, C1 anser att detta 

är oetisk och att det inte får ske. Företag E erbjuder i första hand bankens egna produkter till 

sina kunder, skulle en kund dock vilja köpa en annan banks aktier så får dem det men rådgivaren 

lämnar inga råd kring andra aktörers produkter. För att kunna ge råd om högrisk produkter 

behöver rådgivarna på företag E inneha SwedSec-licens. Respondent E1 belyser också vikten 

med att deras rådgivare ska hålla sig till rådgivningsmodellen, då alla lagkrav ingår i den. Skulle 

dock rådgivaren avvika från modellen med vissa frågor ska detta inte vara några problem.  

”Det går inte att vara detaljstyrd i sin rådgivning eftersom alla kunder inte är exakt likadana. Som 

rådgivare ska man anpassa sig till den kund som är framför en, därför går det inte ha exakt samma 

frågor till alla kunder.” 

(Respondent E1, 2012-04-23)  

Företag B1 har valt att inte SwedSec licensera alla sina rådgivare, vilket i sin tur leder till att 

rådgivaren har lite frihet och är begränsad till att använda systemets rekommendationer. Får 
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rådgivaren en rekommendation om vilka placeringsalternativ som passar kunden så ska de 

använda sig utav dem. Respondent B1 säger att på det sättet kan rådgivaren inte bli anklagad 

för att ha gjort fel.  

Rådgivarens kunskaper 

För att arbeta som finansiell rådgivare måste du klara av ett antal kompetenskrav och att 

rådgivarna har den kunskap som krävs säkerställer samtliga företag genom den årliga 

kunskapsuppdateringen. De har även interna utbildningar som sker kontinuerligt.   

Företag D, E och F säkerställer rådgivarens kunskaper främst genom dessa utbildningar utöver 

det har de ingen konkret strategi för att säkerställa detta. Företag A berättar att alla rådgivare 

är indelade i fem olika nivåer och deras produkter är kopplade till dessa nivåer. Systemet sätter 

stopp om rådgivaren försöker sälja en produkt som de inte har rätt nivå eller kunskap för. På så 

vis säkerställs det att en rådgivare som saknar kunskap inte kan ge råd gällande vissa produkter. 

Även företag B1 har delat in sina rådgivare i olika nivåer beroende hur mycket kunskap de 

besitter. De har tre olika nivåer på rådgivningsrätt. Nivå ett ska alla ha, två ska de som jobbar 

med rådgivning ha och tre ska de rådgivare som jobbar med premiumkunder ha. Att rådgivaren 

har den kunskap som krävs för varje rådgivningsrätt säkerställer företag B genom att rådgivarna 

varje år får göra en utbildning för att få behålla rådgivningsrätten. Respondent B1 berättar att 

de som inte har rådgivningsrätt inte får jobba som rådgivare hos dem. B1 tillägger även att de 

som jobbar med premiumkunder till och med ska ha SwedSec-licens. Utbildningarna har nu 

blivit ett krav till skillnad från förr och B1 anser att det gör att de får lite ordning och reda i 

rådgivningen. Respondent C2 anser att det är upp till varje rådgivare själv att hålla sig 

uppdaterad för att säkerställ att man innehar den kunskap som krävs. 

6.5.2 Respondentens syn på rådgivning 

Misslyckad finansiell rådgivning 

Vid en diskussion kring vad som är misslyckad finansiell rådgivning har företagen lite olika syn 

på ämnet men samtliga företag är eniga avseende en punkt. De anser att misslyckad finansiell 

rådgivning är när en kund är missnöjd över den rådgivning de fått eller när en kund inte har 

förstått den produkt de investerat i.  

Respondent B1 säger att en kund som inte har förstått det som rådgivaren har gått igenom 

under mötet och känner sig vilsna är ett exempel på misslyckad finansiell rådgivning. Vidare 

berättar B1 att saker och ting kan gå snett men det var mer förr i tiden som kunder råkade ut för 

felaktiga råd. Enligt B1 händer det inte ofta nu och jobbar rådgivare rätt med rådgivningen, 

använder de stöd som finns och lyssnar på kunden så kan det inte bli fel. Respondent C1 och C2 

anser att misslyckad finansiell rådgivning är kunder som inte förstått det dem valt att investera 
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sina pengar i eller kunder som inte förstått risken i sina placeringar. C1 menar att 

produktutvecklingen som skett den senaste tiden är en utmaning för hela branschen. C1 syftar 

här på de produkter som Finansinspektionen benämner komplexa produkter och 

hävstångscertifikat och att de är svåra att förstå och förklara för kunden. Även Respondent E1 

anser att när kunden inte förstår en produkt eller en placering har rådgivaren gjort en dålig 

rådgivning. E1 säger att det är vanligt att en kund har gjort en placering men de vet inte i vad 

och det är därför viktigt att ställa krav på kunderna att de ska vara medvetna om vad det är för 

placeringar de har. Företag A och D säger att det är vanligt att kunder klagar över att de inte fått 

en bra avkastning. Vidare anser D1 att misslyckad finansiell rådgivning är när kunden inte får 

det dem har förväntat sig och att det händer att kunder klagar över fonder som inte har 

utvecklat sig som väntat.  

Sett till branschen anser inget av företagen att misslyckad eller vårdslös rådgivning är ett stort 

problem. Företag A, B och C säger att det inte är ett stort problem bland bankerna utan att det 

är bland de mindre aktörerna som problemet ligger. A1 upplever att bankerna har bra koll och 

att de mindre aktörerna ha fler missnöjda kunder. B1 anser inte att misslyckad finansiell 

rådgivning är ett stort problem bland bankerna och att det därför har gått lite för långt med 

lagkraven kring finansiell rådgivning.  

”När MiFID infördes blev det för styrt och för tuffa krav och det ledde till att man som rådgivare 

inte vågade göra någonting alls. Det gick lite för långt med något som inte var ett problem” 

(Respondent B1, 2012-04-12)  

B1 fortsatte med att säga att det aldrig har varit ett stort problem bland bankerna utan att det är 

de ”små uppstickarna” som har skapat problemen. Även C1 har åsikter kring den finansiella 

rådgivningens lagar och riktlinjer och anser att det är svårt att tyda alla regelverk och 

föreskrifter. Problemet ligger i att det finns så många överlappande regelverk och föreskrifter 

som går in i varandra vilket göra att riskerna för feltolkning ökar. C1 fortsätter med att säga att 

de större aktörerna har klarat tolkningen bra och till branschen sett är det de mindre aktörernas 

kompetens som är av ojämn kvalité.    

”Inom branschen ligger problemet som jag ser det hos de små oberoende mäklarfirmorna, nu ska 

jag inte dra alla över en kant, men jag har lite svårt att förstå hur man mår som människa när man 

förmedlar produkter till kunder som inte är medvetna om vilka konsekvenser en placering kan få” 

(Respondent C2, 2012-05-04) 
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Respondent E1 säger att det förekommer att rådgivare väljer produkter utifrån egen intjäning 

och att det är där problemet ligger. Företag E arbetar inte mot en provisionsbaserad lön utan ska 

alltid arbeta utifrån vad som är bäst för kunden. E1 anser att de som har en provisionsbaserad 

lön väljer de produkter som dem tjänar mer på. Av alla intervjuade företag är det endast Företag 

C som ger sina rådgivare en provisionsbaserad lön. De ser inte provison som ett problem så 

länge de jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning. C1 menar att så länge de tittar på hur 

rådgivningen bedrivs och stoppar de som inte handlar efter kundnytta är en provisionsbaserad 

lön inte något problem.  

 

Sunt förnuft och etik 

För att undvika att misslyckad eller vårdslös rådgivning inträffar är det viktigt att följa lagar och 

riktlinjer men även att ha sunt förnuft och etik. 

Företag A, B och E anser att lagar och riktlinjer väger tyngst i samband med rådgivning men att 

det går hand i hand med sunt förnuft och etik. Respondent C1 anser att det handlar om att 

förhålla sig korrekt till lagar och föreskrifter, och gör rådgivaren det har de etik per automatik. 

Vidare säger C1 att det alltid finns intressekonflikter och att sunt förnuft och etik spelar en stor 

roll i rådgivningen.  

”Det är jätteviktig balansgång att som rådgivare hela tiden sätta kundens bästa främst och inte 

påverkas av andra påtryckningar som provisioner till exempel” 

(Respondent C1, 2012-04-13) 

 Respondent D1 säger att lagar och riktlinjer är utformade utefter vad som är sunt förnuft och 

anser att de harmoniserar ganska bra med varandra. Respondent F1 anser att etik och moral 

handlar om att de måste anpassa sin rådgivning utifrån kunden. Har rådgivaren sunt förnuft i 

rådgivningen följer de lagen på samma gång.  

Kunderna och deras kunskaper 

Samtliga företag anser att kunderna har bristande kunskaper vad gäller finansiella produkter 

men att det varierar från kund till kund. Respondent A1 uppfattar det som att kunderna har 

goda kunskaper kring enklare produkter som till exempel fonder, men bristfällig kunskap 

gällande komplexa produkter. B1 anser att kundernas kunskaper är varierande då många är helt 

ointresserade medan andra kunder är pålästa och kan mycket. Respondent C1 tror att många 

kunder tackar ja till ett rådgivningsmöte fast de egentligen inte förstår vad de har tackat ja till, 

samt att de inte riktigt vet vad de ska förvänta sig av ett rådgivningsmöte.   
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Med tanke på vad kunderna vet, vilken information rådgivarna måste få från dem och vad de har 

rätt att kräva som kunder anser D1 att kundernas kunskap är liten. Respondent E1 anser att 

kundernas kunskapsnivå i Sverige ökar men anser, precis som A1, att kundernas kunskaper 

kring komplexa produkter är låg. Likt respondent B1 tycker respondent F1 att kundernas 

kunskaper varierar och menar att majoriteten av kunderna saknar kunskap inom området men 

att de även finns de kunder som förstår och är förberredda inför ett rådgivningsmöte.   

För att säkerställa att kunderna verkligen förstår det som rådgivaren går igenom under ett 

rådgivningsmöte är det inget av företagen som har ett klart och tydligt arbetssätt för hur de ska 

göra det. 

Företag A har kategoriserat in alla sina produkter och för att kunna erbjuda en produkt krävs 

det att kunden blir passandebedömd för denna. Detta kräver att rådgivaren måste utbilda och 

säkerställa att kunden förstår produkten. Förstår inte kunden produkten blir den inte aktuell 

samtidigt som systemet sätter stopp i rådgivningsmötet.  

Företag B ser det som en utmaning för dem att få kunderna att inse och förklara för dem att 

rådgivningen är viktig. För att ta reda på om kunden förstår produkterna som de erbjuder ställer 

rådgivarna ett antal frågor där kundens svar ligger till grund för den slutgiltiga 

rekommendationen. Om det är en kund som inte förstår och inte vill lära sig utbildar inte 

rådgivarna på företag B kunden utan de tänker på det under kartläggningen och väljer en 

produkt som passar utifrån det. .                                      

Att säkerställa att kunden verkligen förstår är viktig för företag C och något de fokuserar på just 

nu. Dem anser att de har ett stort ansvar att se till att kunden förstår men frågar sig fortfarande 

hur de ska gå till väga för att säkerställa det. C1 påpekar att Finansinspektionen vill att de ska 

säkerställa att kunden har förstått men de talar inte om hur de ska göra det. Vidare berättar C1 

att de kan ställa ett flertal frågor till kunden, ge dem flera prospekt att läsa och be dem skriva 

under att de mottagit all information, men det betyder fortfarande inte att kunden har förstått. 

Respondent C2 är noga med att gå igenom emittentrisken och förklara varje del i investeringen 

för att säkerställa att kunden förstår. C2 berättar att det viktigaste för dem är att ha nöjda 

kunder och att det är fokus på det i hela företaget.  

Företag D försöker göra avstämningar under mötets gång för att säkerställa att kunden förstår 

olika placeringsförslag. Exakt hur de här avstämningarna går till berättar inte respondenten men 

fortsätter med att säga att kunden ska få ett skriftligt underlag av vad de gick igenom under 

mötet.  
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”Alla kunder ska få ett skriftligt underlag, sen är inte alla intresserade att få det. Jag tror det står i 

reglerna att de måste få det, men är de inte intresserade tvingar vi ingen att tag det” 

(Respondent D1, 2012-04-17) 

Företag E ställer, likt företag B, ett antal kontrollfrågor till kunden för att säkerställa att de 

förstår produkten. Alternativ så ber dem kunden att själva förklara produkten om de är osäkra 

på om de förstår eller inte.   

Även företag F använder sig av kontrollfrågor för att säkerställa att kunden förstår 

placeringsalternativen. De kan inte utbilda sina kunder men om en av deras kunder aldrig 

handlat med en aktieindexobligation tidigare måste de ställa ett antal följdfrågor innan de får 

sälja den.    

6.5.3 Rådgivningens risker 

Klagomål 

Missnöjda kunder lämnar ofta in ett klagomål över den rådgivning de fått och det är därför 

viktigt att alla företag har en tydlig klagomålspolicy. Hur denna ser ut hos respektive företag 

skiljer sig något åt men fungerar i stora drag likadant hos alla företag. 

Företag A låter missnöjda kunder som lämnar in ett klagomål i första hand komma i kontakt 

med sin rådgivare som för en diskussion med kunden och försöker lösa problemet. Om kunden 

fortfarande inte är nöjd efter detta skickas de vidare till företagets klagomålsansvariga som 

utifrån ett opartiskt perspektiv gör en bedömning av kundens klagomål. Oavsett om vi har lagen 

på vår sida försöker vi alltid hitta en lösning som gör att kunden blir nöjd. Respondent A1 

påpekar att de inte får speciellt många klagomål och att det kan ha och göra med att de är 

relativt konservatia i sin rådgivning.   

Ytterligare ett företag som påpekar att de inte får speciellt många klagomål är företag B. Skulle 

de få ett klagomål börjar de, precis som företag A, med att föra en diskussion med kunden och 

försöker på så sätt att lösa problemet. Om det är en kund som inte är nöjd med avkastningen är 

de inte mycket företaget eller rådgivaren kan rå över och de försöker då fortsätta diskussionen 

om varför de valde den produkten. Blir kunden inte nöjd tar företagets klagomålsansvariga över 

ärendet. B1 säger att klagomålsavdelningen får ta över vissa ärenden för att banken ska bli 

synade och för att kunden då får ett professionellt svar. B1 fortsätter med att berätta att 

företaget har en tydlig klagomålspolicy och att de lägger stor vikt på kvalitétsfrågor just nu.  

Företag C har en klagomålsprocess som de arbetar efter. Första steget i denna är att det i 

dokumentationen från ett rådgivningsmöte ingår ett informationsunderlag som talar om vart 
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kunden ska vända sig om de har ett klagomål. Även hos företag C börjar diskussionen med en 

missnöjd kund hos rådgivaren som försöker lösa problemet. Om det skulle uppstå en konflikt 

mellan kund och rådgivare eller om de inte förstår varandra längre ska företagets 

klagomålsenhet ta över ärendet. Respondent C säger att större delen av de klagomål de får 

handlar om en investering som gått dåligt. C1 påpekar att det inte är rådgivarens ansvar utan att 

det är kundens ansvar och upp till dem att byta sina fonder, men att de gärna lägger det på 

rådgivaren. Respondent C2 däremot anser att majoriteten av klagomålen handlar om risken.  

Klagomålsrutinen hos företag D är uppdelad i tre steg. Precis som de andra företagen får en 

missnöjd kund i första hand prata med sin rådgivare. Kommer de inte överens får närmsta chef 

ta över diskussionen och försöka lösa problemet. Är kunden fortfarande inte nöjd efter detta går 

ärendet vidare till företagets klagomålsavdelning. Hos företag E har varje kontor en egen 

klagomålsansvarig samt att de har en central enhet i företaget som tar hand om klagomål. De 

som är klagomålsansvarig ska återkoppla till kunden så fort som möjligt och därefter träffas de 

för att gå igenom vad problemet är, vad de är missnöjda med och försöka rätta till det. De 

försöker ta reda på om det är rådgivaren som gjort fel eller om det är kunden som var otydlig 

och inte lämnat tillräckligt med information. När företag F får in ett klagomål börjar 

diskussionen mellan rådgivare och kund. Ibland går kontorschefen in i diskussionen och de går 

igenom dokumentationen från rådgivningsmötet. Om inte ärendet blir löst här går det vidare till 

företagets kundombudsman som ställer kritiska frågor kring hur ärendet och ansvaret har 

hanterats. Företag F har även ett ersättningspaket som rådgivarna kan utnyttja om de känner att 

de vill ersätta kunden.   

Rådgivningsrisker 

Ett sätt att förebygga uppkomsten av misslyckad finansiell rådgivning och klagomål är att 

hantera de rådgivningsrisker och operativa risker som kan uppstå på ett bra sätt. Hur bankerna 

ska hantera de operativa risker som kan uppstå i samband med rådgivningsmöten står inte 

skrivet i lagen eller i Finansinspektionens föreskrifter.  

Företag A har olika åtgärder för att hantera operativa risker som kan uppstå vid ett 

rådgivningsmöte. De har bland annat spärrar i deras system vilket gör att rådgivaren inte kan 

genomföra en affär om de inte har rätt certifiering eller genomfört en komplett rådgivning. För 

att en rådgivare ska kunna jobba med vissa produkter kräver det att dem har rätt utbildning. 

Förutom att de har kategoriserat sina rådgivare i olika kategorier har de även kategoriserat sina 

produkter i olika kategorier för att minska risken. En annan del i att minimera riskerna är att de 

har kontinuerliga uppföljningar och utbildningar. Företag A har även dokumenterade och 

detaljerade instruktioner för hur ett rådgivningsmöte ska gå till. 
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Om det är något som har gått fel under ett rådgivningsmöte har Företag B en generös policy 

som innebär att företaget ska rätta till det och att kunden ska hållas helt skadelös. För att 

förebygga att fel uppstår har företaget utbildningar avseende operativa risker samt en 

compliance avdelning som bevakar, stöttar och utbildar medarbetarna. Respondent B1 säger att 

företaget har tydliga policydokument inom olika områden men säger att en nollvision inte är 

något att tro på. 

”Fel kan alltid uppstå, vi är människor och vi gör saker manuellt” 

(Respondent B1, 2012-04-12) 

På företag C har de stor koll på flödena för att minimera de operativa riskerna samt en 

avdelning som är snabba med att rapportera om en rådgivare skulle göra någonting fel. Skulle en 

rådgivare göra någonting fel tittar de på vad det beror på, ifall det är brister i beskrivningar eller 

riktlinjer eller någonting annat. Företag C har flera olika policydokument och specifika riktlinjer 

dit de hänvisar rådgivarna om de skulle göra någonting fel. De har även ett stort antal 

utbildningar om vad rådgivarna får göra och inte göra samtidigt som deras compliance 

avdelning försöker kontrollera allting.  

Företag D har inte speciellt många uttalade regler kring hur de hanterar de risker som kan 

uppstå under ett rådgivningsmöte. Företaget har vissa kontroller och rutiner samt systemstöd. 

Respondent D1 säger att om en rådgivare gör fel så lär de sig av det och gör inte om det igen. 

Företag E har inget bra svar på hur de hanterar operativa risker som kan uppstå under ett 

rådgivningsmöte. Respondent E1 anser att om de gör ett bra jobb så uppstår dem inte och 

fortsätter med att säga att de är medvetna om hur operativa risker hanteras centralt i företaget. 

På företag F jobbar de kontinuerligt med utbildningsprogram och informerar om speciella 

händelser. De ser till att deras medarbetare är insatta och införstådda i verktygen de använder 

och belyser vikten av vad de får och inte får göra. 

 

God rådgivningssed 

God rådgivningssed är ett central begrepp inom finansiell rådgivning och något som, enligt lag, 

alla rådgivare ska upprätthålla. God rådgivningssed är inte definierat fullt ut i lagen vilket gör att 

företagen får tolka det på sitt eget sätt. 

Enligt respondent A1 handlar god rådgivningssed om utbildning och information och att 

utbilda sina rådgivare när nya lagar och riktlinjer tillkommer. A1 fortsätter med att säga att det 

handlar om att förklara för rådgivarna vad ett lämpligt råd är och det är 

placeringsspecialisternas jobb att göra. För respondent B1 handlar god rådgivningssed om att 

ha ett verktyg som dokumenterar och kartlägger vad det är för sorts kund rådgivaren har 
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framför sig och utifrån kundens behov hitta bra lösningar. B1 menar att god rådgivningssed är 

att utgå från kunden, oavsett vilken sorts kund det är, och se till att de förstår och blir nöjda.  

Respondent C1 anser att god rådgivningssed handlar om att förhålla sig till föreskrifterna, 

omsorgsplikten, anpassningsplikten, avrådningsplikten, dokumentationsplikten, och att lägga till 

sunt förnuft, etik och moral till det. C1 fortsätter med att säga att god rådgivningssed är ett 

samlingsbegrepp och är precis som rådgivaransvar ett ”fluffigt uttryck”. Företag och rådgivare 

får helt enkelt ta föreskrifterna som finns och tillämpa dem på ett begåvat sätt.  

”God rådgivningssed är inget ett bra ord. Det är ett branschuttryck som egentligen inte är 

definierat någonstans” 

(Respondent C1, 2012-04-13) 

Respondent C2 säger att god rådgivningssed enligt SwedSec är att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för värdepappersmarknaden. C2 anser själv att sunt förnuft handlar om att kunden 

får den placering som denne är i behov av och att alltid sätta kundnyttan främst.  

Respondent D1 har svårt att förklara hur de upprätthåller god rådgivningssed men fortsätter 

med att säga att mycket handlar om helheten, att de har en årlig kunskapsuppdatering och 

uppföljning på kundmötena. Vidare har D1 svårt att definiera god rådgivningssed, vad det är och 

vad det innebär. Respondent E1 anser att god rådgivningssed handlar om att hjälpa kunden på 

bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns, att ta hjälp av rådgivningsmodellen och ha 

uppföljning med kund. E1 anser att då tillvaratagit kundens intressent på bästa sätt. För 

respondent F1 innebär god rådgivningssed att skapa värde för deras kunder och att agera med 

omtanke. Om de gör det anser F1 att de inte har några problem med att uppnå etik och moral.       
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7 Analys 

I följande kapitel analyseras den insamlade empirin kring misslyckad finansiell rådgivning med 

hjälp av studiens teoritiska referensram.  

7.1 Få konsumenter anmäler misslyckad finansiell rådgivning 

Under ett år förbokas cirka 2,2 miljoner rådgivningsmöten, utöver det sker också ett antal 

spontana rådgivningsmöten. De ärenden som inkommer till Allmänna reklamationsnämnden 

utgör endast en liten del av det totala antalet rådgivningsmöten, men trots det anses flera 

problem föreligga avseende finansiell rådgivning.  

Efter vår granskning av ARNs beslut kan vi se att majoriteten av fallen rörande rådgivning avser 

de mindre aktörerna på värdepappersmarknaden, endast 24 av de 146 besluten berör bankerna. 

Av samtliga respondenter i studien är det ingen av dem som anser att misslyckad finansiell 

rådgivning är ett stort problem bland bankerna. Majoriteten av dem anser snarare att problemet 

med misslyckad finansiell rådgivning ligger hos de mindre aktörerna på marknaden. Dock så går 

det inte med säkerhet att säga hur många banker som är inblandade och står som emittent i 

vissa fall. Att bankerna inte får så många ärenden emot sig kan förklaras av att de är 

väletablerade på marknaden, har en stor kundbas och gott om resurser vilket gör att de kan 

utbilda sina rådgivare samt säkerställa att de lever upp till de krav som ställs på dem.  

En rådgivare har enligt lag ett antal kompetenskrav de måste leva upp till samtidigt som 

näringsidkaren ska säkerställa att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens. I lagen 

framgår det dock inte vilka kompetenskrav som ska ställas på rådgivaren men det förklaras mer 

detaljerat i Finansinspektionens föreskrifter. Utifrån vår studie kan vi se att bankerna är duktiga 

på att utbilda sina rådgivare vilket gör att de har tillräcklig kompetens. Detta anser vi är en 

bidragande orsak till att få ärende avser bankerna. De genomför det årliga kunskapstestet samt 

har ett flertal interna utbildningar utöver det. Vissa banker har även tydliga riktlinjer och 

policydokument för hur rådgivningen ska bedrivas. Dock kan det vara svårt att säkerställa att 

rådgivaren verkligen har tagit till sig av informationen och hur de kommer att använda sig utav 

den under sina rådgivningsmöten.  

Sharpe skriver i sin första grundpelare att rådgivaren ska ta hänsyn till att konsumenter skiljer 

sig åt varför de inte kan behandlas likadant och erhålla samma råd. Samtliga banker gör en 

ordentlig kartläggning av konsumenten vilket vi också ser som en bidragande orsak till att 

bankerna är motpart i få ärenden. Dock använder ett flertal av dem systemstödet likadant och 

ställer samma frågor oavsett vilken konsument de träffar. Detta anser vi kan leda till att 
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rådgivningen inte blir så individanpassad som den skulle kunna vara. Företag A, C och E är de 

företag som belyser vikten av att anpassa rekommendationerna utifrån konsumentens behov 

och tar större hänsyn till den information de får från konsumenten under mötet. En viktig del i 

rådgivningsprocessen är att rådgivaren även ska göra en behovsanalys i ett livscykelperspektiv. 

Detta för att konsumentens behov och förväntningar inte är konstanta utan ändras beroende på 

vart i livscykeln den enskilde konsumenten befinner sig. Denna del av teorin återfinns inte i 

bankernas kartläggning av konsumenten då det inte finns några tecken på att de gör det i ett 

livscykelperspektiv. I övrigt kan vi se att bankernas kartläggning av konsumenten stämmer väl 

överens med vad som sägs i teori och empirisk forskning.  

Enligt Finansinspektionens föreskifter ska ett värdepappersinstitut ha effektiva rutiner för att 

hantera klagomål från konsumenter. Syftet med fungerande klagomålshantering är att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarkanden samt identifiera brister i 

bankernas arbete. De banker som vi har studerat i denna studie har väl fungerande 

klagomålshantering. Att bankerna har bra klagomålshantering kan vara en bidragande faktor till 

att få ärenden inkommer till ARN då många banker inte låter ett klagomål gå så långt. Bankerna 

väljer att förlikas med en gång då de har ett varumärke att skydda och är benägna om att 

undvika dålig publicitet. Brister vi har identifierat i bankernas klagomålshantering är att de har 

bristfällig uppföljning på klagomålen. Enligt teori och empirisk forskning kan uppföljning av 

klagomål hjälpa till att identifiera och åtgärda brister i rådgivarnas arbete samt att i framtiden 

undvika de problem som klagomålen är baserade på.  

Ytterligare anledningar till att det inkommer få fall till ARN avseende misslyckad finansiell 

rådgivning beror på att få konsumenter känner till ARN och Konsumenternas Ban- och 

Finansbyrå. Konsumenter vet inte hur det ska gå till väga och känner sig inte rustade för att ingå 

i en konflikt. Konsumenter är processobenägna vilket leder till att det finns ett mörkertal bland 

konsumenterna avseende misslyckad finansiell rådgivning. Det innebär att det kan finnas många 

fler konsumenter som är missnöjda med den rådgivning de fått än vad ARNs siffror visar. Hur 

många fler konsumenter det rör sig om och ifall dessa skulle påverka studiens resultat är svårt 

att uttala sig om och något vi bara kan spekulera i. Dock anser vi att vi har fått en tydlig bild av 

problematiken kring misslyckad finansiell rådgivning utifrån vår samlade empiri då den belyser 

flera perspektiv från flertalet respondenter.    

7.2 Misslyckad finansiell rådgivning  

Samtliga respondenter i studien anser att misslyckad finansiell rådgivning är när en konsument 

är missnöjd över den rådgivning de fått eller när en konsument inte förstått den produkt de val 

att investera ina pengar i. Att en konsument inte förstår den produkt de investerat i är vanligt 
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vilket vi även kunde se i vår kartläggning av ARNs ärenden. Vår största kategori av fall var från 

konsumenter som inte förstått vad de investerat sina pengar i och ansåg att de fått bristfällig 

eller felaktig information kring investeringen. Kategorin bristande/felaktig information består 

av 49 av de totalt 146 fallen av misslyckad finansiell rådgivning som ARN beslutat i. Att denna 

kategori utgör så stor del av alla ärenden tror vi kan bero på att rådgivaren inte har förklarat 

placeringen tillräckligt väl, att konsumenten har bristande kunskaper gällande finansiella 

placeringar eller att de inte att läst igenom villkoren ordentligt. Det kan även bero på att 

bankerna saknar riktlinjer för hur de ska säkerställa att konsumenten förstår allt de går igenom 

under ett möte. Enligt rådgivningsprocessen är rådgivaren skyldig att upplysa konsumenten om 

alla fördelar och nackdelar kring en investering. Bankerna lämnar ofta ut informationsunderlag 

från rådgivningsmötet till konsumeten, detta säkerställer dock inte att konsumenten förstår det 

som står i underlaget. Finansinspektionen vill att bankerna ska säkerställa att konsumenten 

förstår de investeringslaternativ de får men de talar inte om hur rådgivaren ska gå till väga för 

att göra det. Bankerna anser att det är svårt för dem att kontrollera att konsumenterna förstår 

och ser det som en utmaning för dem då inte har några riktlinjer att utgå från för att leva upp till 

Finansinspektionens krav.  

 

Det ställs även krav på konsumenterna att de ska vara införstådda i placeringsförslagen de får 

men utifrån vår granskning kunde vi se att flertalet konsumenter inte har läst igenom villkoren 

ordentligt, på så sätt har de inte varit helt införstådda i placeringsförslaget som rådgivaren gett 

dem. Samtliga respondenter anser även att konsumenterna har bristande kunskap avseende 

finansiella placeringar. Ytterligare tecken på att kunderna har bristande kunskaper är att antalet 

ärenden hos ARN ökar när börsen går ner. Det är vanligt att konsumenter skickar in en anmälan 

till ARN på grund av att börsen gått dåligt och säger att de har blivit lovade god avkastning men 

som inte har inträffat. Detta har dock inte gått att bevisa då ARN inte för någon muntlig 

bevisning utan endast baserar ett beslut på det som dokumenterats under mötet. Att det är 

vanligt att konsumenter skickar in en anmälan på grund av dålig avkastning framgick även i vår 

kartläggning av ARNs beslut då den näst största kategorin som består av 31 fall är konsumenter 

som är missnöjda avseende den avkastning de fått. Enligt lagen kan inte en konsument erhålla 

ersättning för en eventuell utebliven vinst. Detta tyder ännu en gång på att de inte läser igenom 

villkoren där det ofta framgår att investeringen inte garanterar någon avkastning. Att så många 

konsumenter skickar in en anmälan till ARN på grund av detta kan även bero på att rådgivaren 

inte är tydlig med riskerna kring investeringen och konsumenten är på så sätt inte införstådd i 

att alla investeringar har en risk och att de kan förlora sitt investerade kapital.  
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Enligt rådgivningsprocessen ska rådgivaren fastställa konsumentens riskprofil och kartlägga hur 

stor risk konsumenten är villig att ta. Av ARNs beslut är det 20 stycken som berör konsumentens 

risknivå och konsumenter som anser att rådgivaren har avvikit från deras önskade riksnivå. Att 

konsumenter skickar in en anmälan på grund av detta anser vi kan bero på att risknivåerna 

uppfattas och tolkas på olika sätt av konsumenten och rådgivaren. För att fastställa 

konsumenternas riskprofil tar bankerna hjälp av systemstöden och ställer ett antal frågor till 

konsumenten. Ett antal banker för, utöver frågorna, även en diskussion med konsumenten för 

att identifiera deras riskbenägenhet. Nofsinger talar om olika psykologiska faktorer som kan 

påverka en individs vilja att ta risk, detta kan därmed påverka svaren en rådgivare får ifrån 

konsumenten vad det gäller deras riskbenägenhet. Därför kan det vara svårt för rådgivaren att 

tolka vad kunden uppfattar som låg-, medel- eller högrisk. Beroende på vad kunden har upplevt 

avseende tidigare investering kan deras syn på risk variera. Ett flertal banker delar in kunderna 

utefter deras riskbenägenhet i olika riskskalor. Dessa skalor är oftast uppdelade mellan låg, 

medel och hög risk vilket kan betraktas som bristfälligt eftersom individer uppfattar och tolkar 

risk på olika sätt. Dock så framgår det inte i lagen hur riskklassificeringar ska gå till och 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå anser att det saknas en samsyn mellan bankerna och i 

branschen som helhet om hur riskklassificeringar, avseende både konsumenter och produkter, 

ska gå till.    

Enligt omsorgsplikten ska ett rådgivningsmöte anpassas efter konsumentens önskemål och 

behov som ska leda fram till ett lämpligt investeringslaternativ. Detta framgår även i 

rådgivningsprocessen som har sin utgångspunkt i att kartlägga konsumentens situation och 

förväntningar med investeringen. Konsumenternas bank- och finansbyrå anser att konsumenter 

får förslag på komplicerade produkter som aldrig borde ha blivit aktuella för dem. Detta visade 

sig även i vår granskning av ARNs fall då 28 av de 146 fallen berör konsumenter som fått 

investeringar som avvikit från deras behov eller önskemål på ett eller annat sätt. Nämnden 

ansåg i flera fall att rådgivaren varit vårdslös i sin rådgivning men då konsumenten inte lidit 

någon konstaterad ekonomisk skada har det lett till ett avslag för konsumenten. Detta tyder på 

brister i bankernas sätt att individanpassa rådgivningen vilket vi tror kan vara en bidragande 

orsak till att konsumentens önskemål inte följs.  

Att kundens önskemål inte följs kan även bero på att innebörden av begreppet god 

rådgivningssed inte är definierat i lagen. Rådgivaren får istället utgå från allmänna råd och 

riktlinjer samt praxis från allmänna domstolar för att kunna ta hänsyn till god rådgivningssed. 

Konsumenternas bank- och finansbyrå har påpekat att de ser detta som ett problem och att god 

rådgivningssed borde definieras bättre. Att upprätthålla något enligt lag som inte är definierat 

fullt ut vad det innebär anser vi vara svårt. Att begreppet saknar en klar definition anser vi kan 
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förklara de otydliga och vaga svaren vi fick från bankerna avseende hur de definierar och 

upprätthåller god rådgivningssed. Alla banker gav olika definitioner för begreppet vilket tyder 

på variationen kring hur god rådgivningssed tolkas varierar stort mellan dem. Detta kan även 

vara en orsak till att ARN har svårt att bedöma vilka rådgivare som tillämpat god rådgivningssed 

och att det blir svårt för rådgivaren att veta hur de ska agera på ett korrekt sätt utifrån god 

rådgivningssed. 

Utifrån vår kartläggning har vi konstaterat att minst fall berör felaktig/utebliven dokumentation, 

Bankerna har endast varit motpart i två ärenden i denna kategori, ett som har lett till avslag och 

ett som har lett till bifall Detta tyder på att de följer dokumentationsplikten väl vilket vi även 

kunde se utifrån intervjuerna.  

7.2.1 Bankernas kvalitetssäkring och dess påverkan på rådgivningen 

För att undvika missnöjda konsumenter är det viktigt att bankerna kan erbjuda en god kvalité på 

rådgivningen och bland studerade banker varierar arbetssättet för hur de ska säkerställa detta. 

Av samtliga banker var det ingen av dem som hade några tydliga riktlinjer för att kvalitetssäkra 

rådgivningen. Alla bankerna arbetar på olika sätt men det som är återkommande hos dem är att 

de granskar dokumentationen och tittar på hur rådgivaren har genomfört mötet med 

konsumenten. Bankernas granskning av dokumentation anser vi påverkar rådgivningen positivt 

då det kan hjälpa dem att identifiera brister hos rådgivaren och sättet de arbetar på. I och med 

detta har bankerna även möjlighet att se hur varje rådgivare arbetar för att kunna agera om 

rådgivningen varit vårdslös eller bristande.  

Samtliga banker har kontinuerliga utbildningar och SwedSec-licensierade rådgivare, men 

utsträckningen för hur många som behöver inneha licensen varierar mellan bankerna. Detta ses 

som en form av kvalitetssäkring då de säkerställer att rådgivaren har den kunskap som behövs 

för att bedriva finansiell rådgivning. Bankernas kontinuerliga utbildningar påverkar 

rådgivningen positivt då det säkerställer att rådgivaren är införstådd i alla krav som ställs på 

dem. Detta leder i sin tur till att riskerna att rådgivaren agerar vårdslöst i sin rådgivning 

minskar. En negativ inverkan på rådgivningen anser vi är att de rådgivare som inte innehar 

SwedSec-licens blir detaljstyrda i sin rådgivning. Då en rådgivare inte innehar licensen blir de 

begränsade till att följa bankens systemgenerade rekommendationer och deras möjligheter att 

anpassa rådgivningen utifrån konsumentens behov och preferenser minskar. De rådgivare som 

innehar SwedSec-licens har större frihet genom att de har möjlighet att anpassa 

rekommendationerna efter konsumentens behov. Fördelen med att vara begränsad till bankens 

rekommendationer är att de till stor del utesluter strukturerade produkter med hög risk, vilket i 

sin tur gör att risken att konsumenten får olämpliga och riskfyllda investeringsalternativ 
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minimeras. Bankerna använder även andra strategier för att säkerställa kvalitén, företag B har 

till exempel medlyssning för att säkerställa att rådgivaren har bra kundmöten. Under ett 

medlyssningstillfälle kan det dock förekomma att en rådgivare blir mer noggrann än vanligt och 

det garanterar inte att de har samma kvalité på sin rådgivning när chefen inte är med.   

En stor del i bankernas kvalitetssäkring är även att följa rådande lagar och riktlinjer samt att 

bedriva rådgivning med sunt förnuft och etik. Flertalet banker anser att genom att använda 

systemstöd följer de lagar och riktlinjer per automatik. Bankernas systemstöd anser vi ger 

samma negativa inverkan på rådgivningen som på de rådgivare som inte innehar SwedSec-

licens. De blir alltså detaljstyrda och begränsade till att använda bankens rekommendationer. 

Att använda systemstöd har dock även sina fördelar då risken att konsumenten erhåller 

riskfyllda och komplicerade produkter som inte är lämpade för dem minskar. Dock bör 

bankerna tänka på att vissa konsumenter är villiga att ta en högre risk och efterfrågar 

komplicerade produkter. Systemstöden kan därmed anses styra rådgivaren för mycket och 

sortera bort för många produkter vilket leder till att konsumentens behov och önskemål inte 

uppfylls.  

7.3 Få beslut tas till konsumentens fördel 

Vårdslös finansiell rådgivning anses enligt lag föreligga om konsumenten drabbats av ren 

förmögenhetsskada på grund av felaktig rådgivning. Lagen ger ingen närmare konkretisering av 

vad som anses vara vårdslös rådgivning. Om ett ärende får ett avslag hos ARN på grund av att 

det inte anses som vårdslös finansiell rådgivning behöver dock inte betyda att rådgivningen har 

gått rätt till.  

Enligt lag ska rådgivaren dokumentera det som har inträffat under rådgivningsmötet. Syftet med 

dokumentationskravet var att stärka konsumentens ställning vid en eventuell tvist samt att i 

efterhand kunna avgöra på vilka grunder rekommendationen lämnades. Från vår kartläggning 

kan vi se att majoriteten av alla ärenden har föregåtts av en ordentlig dokumentation av 

rådgivningsmötet. ARN har dock bedömt att rådgivningen varit bristfällig i vissa fall men då 

konsumenten skrivit under alla villkor ser allt ut att ha gått rätt till enligt papprena. Vår 

granskning av ARNs ärenden visar att dokumentationskravet i många fall är till fördel för 

rådgivaren istället för konsumenten. Att konsumenten skrivit under alla villkor, avtal och tagit 

del av dokumentationen anser vi är en bidragande orsak till att få konsumenter får rätt hos ARN. 

Eftersom ARN inte tar någon muntlig bevisning har konsumenten svårt att bevisa vad de 

muntligen har blivit lovade och enligt dokumentationen har allt oftast gått rätt till. Att ARN inte 

tar någon muntlig bevisning gör det också svårt för dem att verkligen utreda vad som sades och 

inte sades under rådgivningsmötet. I och med att så få konsumenter får rätt kan det spekuleras i 
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om kraven för att en rådgivare ska anses ha gett en konsument vårdslös rådgivning är för hårda. 

Att en 73 årig konsument vars investering har en bindningstid på 8-12, och inte fyra år enligt 

önskemål, inte anses som vårdslöst anser vi inte vara en rätt bedömning. Om kraven sänktes 

kanske det skulle bidra till att fler konsumenter får rätt hos ARN och ersättning för den 

misslyckade rådgivningen de utsatts för? 
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8 Slutsats 

I följande del presenteras studiens slutsats utifrån att studiens forskningsfrågor besvaras samt 

att syftet uppnås. Vidare kommer rekommendationer avseende finansiell rådgivning att lämnas 

samt förslag på vidare forskning inom området.  

8.1 Syfte 

Studiens syfte består i att kartlägga och analysera de fall som skett avseende misslyckad 

finansiell rådgivning gentemot privatpersoner samt att granska och analyser hur bankerna 

säkerställer kvalitén på den finansiella rådgivning de erbjuder. 

 

Studiens syfte kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 

• Vad är det för olika typer av fall av misslyckad finansiell rådgivning som inträffar och i 

vilken omfattning sker de? 

• Hur arbetar bankerna med att förebygga misslyckad finansiell rådgivning? 

• Vad får bankernas kvalitetssäkring för effekter på den rådgivning de erbjuder? 

 

8.1.1 Olika fall av misslyckad finansiell rådgivning och deras omfattning 

Omfattningen av antalet fall av misslyckad finansiell rådgivning är mycket liten i förhållande till 

antalet rådgivningsmöten som förbokas av storbankerna varje år. Tittar vi endast på de fall som 

berör bankerna blir antalet fall ännu mindre då majoriteten berör de mindre aktörerna som till 

exempel försäkringsförmedlare och kapitalförsäkringsbolag. Hur stort problemet är bland de 

mindre aktörerna kan vi inte uttala oss om då de inte har fått komma till tals i studien. Att 

försöka uppnå en nollvision avseende misslyckad finansiell rådgivning tror vi inte är möjligt på 

grund av att branschen är så pass komplex med tanke på rådande lagar och riktlinjer samt att 

markanden består av ett flertal svårbedömda och komplicerade produkter. 

Utifrån de fem olika kategorier av misslyckad finansiell rådgivning, bristande/felaktig 

information, risk, missnöjd avseende avkastning, avvikit från konsumentens önskemål samt 

felaktig/utebliven dokumentation, ser vi att kategorin bristande/felaktig information, vilken 

innefattar konsumenter som inte förstår produkterna de har investerat i, utgör den största 

kategorin. Att det är vanligt att konsumenter inte förstår finansiella placeringar visar sig även av 

att samtliga respondenter anser att misslyckad finansiell rådgivning är då konsumenten inte 

förstår. Till detta tillkommer att de anser att konsumenterna har bristande kunskaper avseende 
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finansiella produkter. Konsumenternas bristande kunskaper är även bakgrunden till att många 

ärenden tillhör kategorin missnöjd avseende avkastning.  

Vi ser även att det finns många konsumenter som anser att rådgivaren avvikit från den önskade 

risknivå avseende investeringen. Detta kan bero att det saknas en samsyn inom branschen hur 

risk ska tolkas och det blir därför problematisk då risk tolkas olika. De ärenden då 

rådgivaren har avvikit från konsumentens önskemål med investeringen handlar främst om 

rådgivare som inte anpassar råden efter konsumentens behov och förväntningar.  Anledningen 

till att konsumentens önskemål inte följs kan beror att begreppet rådgivningssed inte 

är definierat i lagen och att upprätthålla något som saknar definition anser vi vara svårt. 

Kategorin felaktig/utebliven dokumentation står för minst antal ärenden och det kan förklaras 

av att bankerna följer dokumentationsplikten väl.  

 8.1.2  Bankernas sätt att förebygga misslyckad finansiell rådgivning 

Det finns en viss spridning mellan bankerna avseende hur de säkerställer kvalitén på sin 

rådgivning. Ingen av bankerna har några konkreta riktlinjer eller strategier som de arbetar efter 

när de ska säkerställa kvalitén på sin rådgivning. Något som är gemensamt för alla banker är att 

de granskar det som dokumenteras under ett rådgivningsmöte för att säkerställa att rådgivaren 

lever upp till kraven. För att förbygga misslyckad finansiell rådgivning lägger majoriten av 

bankerna stor vikt på att deras rådgivare innehar SwedSec- licens samt att de utbildar sina 

rådgivare kontinuerlig för att säkerställa att de lever upp till kompetenskraven. Ytligare en del 

av bankerans kvalitetsskärning är att de använder sig utav systemstöd som är uppbyggda kring 

lagar och riktlinjer. Genom att använda systemetstödet säkerställer de att rådgivningen utförs 

inom ramen för lagar och riktlinjer vilket i sin tur leder till att misslyckad finansiell rådgivning 

förebyggs.  

8.1.3 Hur kvalitetssäkring påverkar bankernas rådgivning 
Kvalitetssäkringens påverkan på bankernas rådgivning anser vi har både för- och nackdelar. I 

vissa fall anser vi att bankerna förebygger för mycket men å andra sidan så leder det till många 

positiva saker också. Riskerna att misslyckad finansiell rådgivning inträffar minskar samtidigt 

som det finns en risk att konsumentens behov och önskemål inte uppnås på grund av för dålig 

individanpassning. Vår bedömning är att det är svårt att få en bra balans mellan dessa eftersom 

kvalitetssäkringen har både för- och nackdelar. 

Sammantaget utifrån vår analys och tre frågeställningar anser vi att misslyckad finansiell 

rådgivning inte är ett stort problem bland de svenska bankerna. Bankerna är väletablerade på 

markanden, har gott om resurser, kontinuerlig utbildning och följer dokumentationsplikten. 

Lagar och riktlinjer reglerar den finansiella rådgivningen på ett bra sätt så länge rådgivaren vet 
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hur de ska tillämpa dem. Vår studie tyder på att bankerna tillämpar rådande lagar och riktlinjer 

på ett bra sätt och de är måna om att ha nöjda konsumenter samt att erbjuda en bra kvalité på 

sin rådgivning. Detta anser vi bidrar till att de utgör en liten del av ARNs ärenden och tyder på 

att bankerna gör ett bra jobb.  Då bankerna utgör en liten del av ARNs ärenden tycks det vara en 

bra balans mellan hur bankerna förbygger misslyckad finansiell rådgivning och antalet ärende 

eftersom fel och misstag alltid kan inträffa. 

8.1.4 Rekommendationer 

Under studiens gång har utrymme för förbättringar på vissa punkter observerats dels i 

bankernas arbete samt i branschen som helhet.  

 Bankernas har en välfungerande klagomålshantering men en förbättring som skulle 

kunna införas är att de ska följa upp klagomålen från konsument. Uppföljning av 

klagomål ger möjlighet att identifiera brister hos rådgivaren samt i de systemstöd som 

används. Detta kan leda till att bankerna undviker att liknade fel upprepas och att 

klagomålen på så sätt minskar.  

 Branschen behöver tydligare riktlinjer för hur de ska identifiera en konsumentens 

riskprofil samt hur de ska klassificera risken i olika skalor. 

  Bankerna behöver bli bättre på att säkerställa att kunden verkligen har förstått 

innebörden med investeringen. Det saknas riktlinjer som hjälper rådgivaren att 

säkerställa detta.  

 Definitionen av god rådgivningssed behöver bli bättre då det är svårt för rådgivare att 

leva upp till ett krav som inte är klart och tydligt definierat.  

 Konsumenterna spelar en viktig roll för att misslyckad finansiell rådgivning ska 

undvikas. De måste därför ta sitt ansvar i ett rådgivningsmöte och vara införstådda i det 

dem skriver under. Att bara lita på rådgivaren och inte ta sitt ansvar kan ha 

negativa konserver för konsumenten avseende investeringen.  

 Avseende ARN ifrågasätter vi om det är lämpade att pröva ärende inom finansiell 

rådgivning med tanke på att de inte tar någon muntlig bevisning.   
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8.1.5 Förslag till fortsatta studier 

Finansiell rådgivning är ett ständigt aktuellt ämne vilket gör det intressant att studera vidare 

kring. Under studiens gång har ett antal frågeställningar dykt upp som inte kunnat besvaras 

vilka kan utgöra förslag på vidare studier. 

Då vi, utifrån vår studie, kan anta att misslyckad finansiell rådgivning är ett större problem 

bland de mindre aktörerna anser vi att de skulle vara intressant att utföra samma studie fast 

med fokus på de mindre aktörerna istället. Hur ser de på problemet och hur hanterar och 

förebygger dem misslyckad finansiell rådgivning? Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka huruvida oberoende finansiell rådgivning existerar eller inte. Bankerna erbjuder 

endast sina egna produkter och kan det i så fall ses som oberoende rådgivning? Samtidigt råder 

det delade meningar om rådgivare som arbetar mot provisionsbaserad lön är någonting bra eller 

dåligt. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad som skulle hända om ett 

provisionsförbud infördes.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall Allmänna reklamationsnämnden 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju och bidra till vårt examensarbete. Syftet med intervjun 

är att få en överblick kring de anmälningar som inkommer till ARN gällande rådgivning och samt 

att få en inblick i de beslut som ARN tagit under åren 2008-2011. Nedan följer det underlag som 

kommer att behandlas under intervjun.  

 

Allmänna frågor 

Vilken är din befattning? 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

Hur ser organisationen ut? 

Hur stor är avdelningen som hanterar ärenden gällande rådgivning? 

Ärenden 

Vilken typ av ärenden gällande rådgivning inkommer till er? 

Kan ni se några återkommande fall som är mer vanliga än andra? 

Vad gör ni för att hjälpa konsumenten? 

Vad tror ni den största orsaken är till att kunder lämnar in en anmälan? 

Vad är orsakerna till att konsumenter väljer att lämna in en anmälan? 

Finns det perioder där inkomna ärenden tenderar att öka? 

Hur ser ni på konsumenternas ansvar i de olika fallen? 

Beslut 

Hur ser beslutsprocessen ut? 

I hur många ärenden får kunden rätt i? 

Vilka är de vanligaste besluten? 

Banker & Rådgivare 

Hur hanterar bankerna de anmälningarna som inkommer kring vårdslös rådgivning? 

Vad anser ni angående bankernas sätt att hantera olika fall av vårdslös rådgivning? 

Vad kan bankerna/rådgivarna göra för att förbättra deras operativa riskhantering? 
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Bilaga 2- Intervjumall Konsumenternas Bank- och finansbyrå 

Tack för att du/ni vill ställa upp på en intervju och bidra till vårt examensarbete. Syftet med vår 

studie är att kartlägga och analysera de fall som skett avseende vårdslös finansiell rådgivning samt 

att granska och analysera hur bankerna säkerställer kvalitén på den rådgivning de erbjuder. Syftet 

med denna intervju är att få en inblick i hur Konsumenternas Bank- och Finansbyrå arbetar kring 

området finansiell rådgivning och att ta del av er syn kring ämnet. Nedan följer det underlag som 

kommer att behandlas under intervjun.    

 

Allmänna frågor 

Vad har du/ni för position och hur ser dina/era arbetsuppgifter ut? 

Hur arbetar Konsumenternas bank- och finansbyrå med området vårdslös finansiell rådgivning? 

Hur arbetar ni tillsammans med era huvudmän? 

Misslyckad finansiell rådgivning 

Hur definierar ni vårdslös rådgivning och hur ser er syn på området ut? 

Vilka är de vanligaste orsakerna till att konsumenter tar kontakt med er? 

Har ni identifierat några problem avseende finansiell rådgivning som de svenska bankerna 

skulle kunna förbättra? 

Vem/vilka anser ni har till ansvar att se till att vårdslös rådgivning inte uppstår? 

Har ni några råd ni skulle vilja ge konsumenter så att de minskar risken att drabbas av vårdslös 

rådgivning? 

Bankerna 

Anser ni att de svenska bankerna följer rådande lagar och riktlinjer på ett bra sätt? 

Vad anser ni om de svenska bankernas rådgivningskvalité och kundansvar (generellt sätt)?  

Hur ser ni på bankernas hantering av vårdslös rådgivning och eventuella anmälningar de fått 

emot sig? 
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Bilaga 3 – Intervjumall Banker 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju och bidra till vårt examensarbete. Syftet med intervjun 

är att granska och analysera hur bankerna säkerställer kvalitén på den rådgivning de erbjuder. 

Vår studie ämnar dessutom undersöka hur banken hanterar problematiken kring misslyckad 

finansiell rådgivning. Nedan följer det underlag som kommer att behandlas under intervjun.  

 

 

Rådgivningsprocessen 

Vad har du för befattning och vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser processen ut under ett rådgivningsmöte? Vilka steg går ni igenom?  

Hur många rådgivningsmöten hålls på kontoret i snitt per vecka? 

Hur mycket resurser lägger ni ner på kundens behovsanalys? 

Hur avgör ni kundens risknivå? Har ni några riktlinjer vid beslut om risknivå/ riskklassificering?  

Hur säkerställer ni kvalitén på den rådgivning ni erbjuder? 

Är rådgivarna detaljstyrda eller har de stor frihet? 

Är ni begränsade till ett speciellt utbud av produkter? 

Respondentens syn på rådgivning 

Vad anser du är dålig/misslyckad finansiell rådgivning? Exempel? 

Vilket väger tyngst av rådande lagar och riktlinjer och sunt förnuft och etik? 

Vad anser ni om kundernas kunskaper inom området? 

Risker 

Hur hanterar ni klagomål från missnöjda kunder? 

Hur hanterar ni de rådgivningsrisker/ operativa risker som kan uppstå? 

Har banken någon dokumenterad policy gällande rådgivningsmöten för att minimera riskerna?  

Hur upprätthåller ni god rådgivningssed? 

 

 


