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Sammanfattning  
 

Historiskt sett har kapitalförvaltning endast varit de rika förunnat, men under de senaste åren 

har vi sett en ökad rörlighet bland förmögna och nya aktörer vill vara med och slåss om 

förvaltningen. Numera har också många fler människor tillgång till information och de flesta 

har direktaccess till kapitalmarknaden.  

 

Private Banking är ett begrepp som syftar till en viss typ av behandling för en viss typ av 

kunder. I Sverige finns det idag cirka 53 000 personer som har mer än 3 miljoner kronor att 

förvalta. För att utnyttja fördelarna i den nya ekonomin krävs en helt annan typ av 

engagemang från kunden än vad som förväntas vid traditionell Private Banking. I Sverige har 

vi först under de senaste åren börjat se tydliga förändringar i beteendet hos denna grupp 

investerare. Man börjar nu se är att kunderna blandar sig i investeringsbesluten mer än 

tidigare och det är först nu som gruppen har börjat röra på sig.  

 

Nya aktörer attraherar kunderna, vilka nu har full insyn i förvaltningen. Frågan är vad det är 

som driver den enskilde individen i valet av firma? Vad vill en modern miljonär ha?  

 

För att verkligen lära känna de utvalda segmenten inom kundgruppen Private Banking och för 

att kunna ta reda på deras specifika behov har ett trettiotal befintliga Private Bankingkunder 

kunder intervjuats.  

 

Resultatet av undersökningen har visat att Private Banking kunderna tenderar att vilja lära sig 

nya saker för att sedan själva omsätta kunskaperna i verkligheten. Produktutbudet och priset 

är en väldigt viktig faktor, men även tillgången till relevant information och utbildningar i allt 

från kunskap om finansiella instrument till skatteplanering och att lära sig analysera ett 

specifikt bolag. 
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1  Inledning 
 
I och med de senaste årens uppgångar på börser runt om i världen samt en ökad tillgång till 

information har vi börjat se tendenser till en ny typ av förmögenhetsförvaltning. 

 

Under de senaste åren har vi sett en ökad rörlighet bland förmögna och nya aktörer vill vara 

med och slåss om förvaltningen. I denna undersökning kartläggs rörelser och tendenser bland 

moderna svenska Private Banking kunder.  

 

Intentionen med uppsatsen är att beskriva vilka trender vi ser inom Private Banking samt vad 

som karakteriserar dessa. Målet med denna uppsats är således att ta reda på vad som ligger till 

grund för valet av förmögenhetsförvaltare. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Historiskt sett har kapitalförvaltning endast varit de rika förunnat. De senaste tio åren har 

dock spararnas beteende förändrats radikalt. Numera har många fler människor tillgång till 

information och de flesta har direktaccess till kapitalmarknaden.  

 

Om vi tittar på t.ex. omsättningen på Stockholmsbörsen kan vi se hur den tredubblats mellan 

åren 2000 och 2004 och omsättningen har ökat med cirka fjorton gånger sedan år 1995. 

Omsättning på Stockholmsbörsen

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Årtal

O
m

sä
ttn

in
g 

i M
dr

 k
r

1

                                                 
1 Statistik från Stockholmsbörsen 
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Om vi tittar tillbaka i tiden på t.ex. Kreuger-krachen kan vi se hur nyheten om kraschen först 

nådde mäklarfirmor och nyhetsstationer. Efter kraschen hann mäklarna informera sina större 

kunder, varpå de kunde sälja sina aktier innan ”småspararna” dagen efter kunde läsa om 

katastrofen i morgontidningen och därefter sälja sina aktier på en begränsad marknad.2 Skulle 

samma sak inträffa idag skulle vi inom bråkdelen av en sekund se hur köpsidan i aktien 

försvinner, för att sedan falla fritt på börsen. Den stora skillnaden ligger dock i att det inte 

endast skulle vara de stora ägarna som sålde sina innehav, utan minoritetsägarna skulle vara 

med och slåss på samma villkor, i samma sekund och med samma information. 

 

 
 

De senaste åren har de förmögna blivit allt mer aktiva och om vi tittar på t.ex. PPM valet år 

2000 kan vi se ett tydligt samband mellan inkomst och aktivitet i valet. 

Av de personer som hade en årsinkomst uppgående till 119 000 kr var andelen aktiva väljare 

64 %. Jämför vi denna siffra med andelen aktiva i gruppen med en årsinkomst överstigande 

253 000 kr var andelen hela 75 %. 3 Hos Internetaktiemäklaren Avanza står Private Banking 

kunderna för ca 10 % av affärerna trots att de endast utgör cirka 1 % av det totala antalet 

kunderna.  

 
                                                 
2 Lönnerblad, 2003, s123-137. 
3 Information från Statlig utredning, Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) sid. 82. 
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1.2 Syfte 

 

Det har hänt mycket inom Private Banking branschen de senaste åren. Mycket av den 

förändring vi har sett och förmodligen kommer att fortsätta att se är den nya typen av Private 

Banking med moderna Internetaktiemäklare i spetsen som t.ex. Avanza och Nordnet.  

 

Syftet med denna uppsats är dels att kartlägga den nya svenska Private Banking marknaden, 

dels att ta reda på vad den moderna Private Banking kunden och vad som lägger grunden för 

den enskilde individens val av placeringspartner.  

 

Utgångspunkten i denna uppsats är företaget Avanza Fondkommission AB. Valet föll på 

Avanza då företaget är Sveriges största Internetaktiemäklare med fler än 100 000 aktiva 

kunder och för att företaget relativt nyligen har startat en väldigt framgångsrik Private 

Banking verksamhet.         

 

 

1.3 Metod  

 
Uppsatsen bygger på en studie av Private Bankingkunder till Avanza Fondkommission AB. I 

studien undersöks vad som ligger till grund för Private bankingkundernas val av 

förvaltarpartner. För att på bästa sätt få en förståelse för vad dessa beslut grundar sig på 

används här en kvalitativ fallstudie där ett antal av Avanzas befintliga kunder intervjuas. 

Kvalitativa fallstudier används ofta för att förstå fenomen som är mer eller mindre okända och 

innehåller en mängd olika variabler och därmed är relativt komplexa. Kvalitativa studier anses 

generellt sett vara explorativa. Normalt sett använder man sig av denna metod då ett fenomen 

inte är särskilt välkänt.4 Uppsatsen kommer främst att basera sig på egna tolkningar av den 

information som erhålls genom intervjuerna. 

 

 

                                                 
4 Gustavsson, 2003 s 115ff 
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1.3.1 Vetenskapligt synsätt 

 
Det finns flera olika typer av vetenskapliga synsätt inom forskningen. Generellt sett är en 

vetenskaplig teori uppbyggd på ett sådant sätt att vi i förekommande fall i kombination med 

andra teorier, kan utveckla våra hypoteser, vilka vi sedan kan pröva mot tidigare 

erfarenheter.5

 

Denna uppsatts bygger till stor del på induktiva slutledningar.  En induktion bygger på att 

”man drar allmänna, generella slutsatser ifrån empiriska fakta6” samt att man har en 

tillfredaställande kvantitet av observationer. Trotts detta är det väldigt svårt att vara hundra 

procent säker på tillförlitligheten i en induktiv slutledning. Ett annat sätt att dra slutsatser på 

är genom deduktion, vilket innebär att ”man drar en logisk slutsatts som betraktas som giltig 

om den är logiskt sammanhängande”7. 

 

1.3.2 Intervjuer 

 
Fokus i denna undersökning har varit intervjuer av personer som aktivt använder sig av någon 

typ av förmögenhetsförvaltning. I en kvalitativ fallstudie är intervjuer den huvudsakliga 

metoden för att få fram information som inte kan studeras direkt.  

I undersökningen har sammanlagt tjugotvå personer intervjuats.  

Urvalsprocessen har delats in i två kategorier. Den första är ett slumpmässigt urval, där tjugo 

Private Bankingkunder som kontaktat Avanza har blivit tillfrågade om de haft möjlighet att 

ställa upp på en intervju vid ett tillfälle som passat dem. Av dessa tjugo har 12 personer ställt 

upp på en intervju. Vidare har detta urval kompletterats med tio personer, vilka valts ut av Per 

Janson8 efter variablerna kön, ålder och geografisk spridning. 

 

Intervjuerna har varit semistandardiserade. Intervjuerna har byggt på ett framtaget 

frågeformulär som fokuserat på ett antal frågor vilka koncentrerats på respondenternas 

aktivitet i sitt placerande, livssituation, hur de förvaltat pengarna tidigare samt varför de valt 

Avanza. Dessa frågor har följts upp av uppföljningsfrågor och utrymme har getts till de 

                                                 
5 Gilje/Grimen, 1992, sid 19 
6 Thurén, 1988, sid 19 
7 Thurén, 1988, sid 23 
8 Per Janson är Chef för Avanza Private Banking 
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intervjuade att fritt utveckla sina åsikter. Denna intervjuutformning är passande för 

explorativa fallstudier. Eftersom det inte finns direkt information att tillgå om vad som driver 

personerna inom detta område, är det fördelaktigt att ha öppna frågor, för att på så sätt få 

tillgång till så mycket information som möjligt. 9

 

1.3.3 Branschundersökning 

 

Innan intervjuarbetet påbörjades genomfördes en omfattande undersökning av den svenska 

Private Banking marknaden. Undersökningens syfte var att kartlägga aktörer och få en 

överblick över dels hur mycket pengar som förmögenhetsförvaltas i Sverige idag, men även 

för at få en klar bild över hur stora andelar de olika aktörerna har av den Svenska Private 

Banking marknaden. I undersökningen ingår de tio största firmorna som jobbar med 

förmögenhetsförvaltning i Sverige. Materialet har samlats in genom officiella siffror i form av 

årsredovisningar och genom direkta intervjuer med ansvariga på respektive företag. 

 

1.3.4 Sekundärdata 

 

Innan undersökningen påbörjades insamlades och studerades sekundärdata i form av artiklar 

och tidigare undersökningar på området samt viss generell data som till exempel finansiell 

statistik, vilken ansetts vara relevant för undersökningen. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Avgränsningarna för denna undersökning är satta till Private Banking kunder i Sverige. Av de 

intervjuade är den största delen bosatt i Stockholm. Tillvägagångssättet vid intervjuerna har 

skiljts åt och en viss del av de intervjuade har skett per telefon. 

 

 

                                                 
9 Sharan, 1994, sid 88 ff. 

 8



1.5 Frågeställning 

 

Vi har under de senaste åren sett en dramatisk ökning i antalet privatpersoner som börjat 

placera i värdepapper och fonder av alla dess slag och aktiviteten på börser runt om i världen 

har stigit kraftigt. Ett segment som dock inte utnyttjat möjligheterna i och med den ”nya 

ekonomin” i samma utsträckning är kundgruppen Private Banking.  

 

I Sverige har vi först under de senaste åren börjat se tydliga förändringar i beteendet hos 

denna grupp investerare. För ett par år sedan började modernare firmor som t.ex. Hagströmer 

& Qviberg framgångsrikt bedriva en ny typ av Private Banking där man lät kunden vara med 

och bestämma i större utsträckning än tidigare. Det är dock först under det senaste året som vi 

sett firmor som Avanza och Nordnet lansera en ny typ av Private Banking som bygger på att 

kunderna fattar sina helt egna beslut och själva aktivt placerar sina pengar. På detta sätt 

sjunker förvaltningskostnaderna avsevärt, men kunden gör å andra sidan det mesta av jobbet 

själv. För att utnyttja fördelarna i den nya ekonomin krävs en helt annan typ av engagemang 

från kunden än vad som förväntas vid traditionell Private Banking. 

 

Trenderna inom Private Banking har fram till för ett par år sedan varit tydliga, nämligen i 

princip inga. Ett gammalt talesätt inom Private Banking branschen lyder ”All money become 

old money”. Detta säger en hel del om hur branschen fungerar och dess avsaknad av nya 

influenser. 

  

Vad vi nu börjar se är att kunderna blandar sig i investeringsbesluten mer än tidigare och det 

är först nu gruppen börjat röra på sig. Nya aktörer attraherar kunderna med en open 

architecture10 struktur, där kunden har full insyn i förvaltningen. Kunden kan välja mellan 

produkter från ett stort antal olika firmor, vilket i sin tur resulterar i att andelen kunder som 

använder sig av så kallad diskretionär förvaltning11  minskar. Detta är kanske inte så konstigt 

med tanke på närheten till det enorma informationsflöde som växt fram i takt med den nya 

teknikens utveckling. Men vad är det som driver den enskilde individen i valet av firma? Vad 

vill en modern miljonär ha? Det är det som skall undersökas i denna uppsatts. 

 

                                                 
10 Open Architecture är en helt oberoende förvaltning där kunden har full insyn i placeringarna. 
11 Innebär att kapitalförvaltaren förvaltar kundens pengar efter en gemensamt framtagen strategi, där förvaltaren 
sedan aktivt placerar kundens pengar utan att kunden behöver vara delaktig i varje enskilt placeringsbeslut. 
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1.6 Historia 
12Under slutet av 1600-talet växte bankväsendet fram i 

England. Detta skedde som en direkt reaktion på 

avskaffandet av förbudet mot upptagande av ränta, samt 

behovet av nya finansieringslösningar i samband med den 

ökande handeln med omvärlden. Bankerna utvecklades ur 

guldsmedsrörelsen dit köpmännen vände sig och där de 

kunde lämna sitt guld som säkerhet för att få låna pengar. 

 

Den 5 juli år 1692 startade Banken C. Hoare & Co, vilken var den fösta banken som sålde 

förvaltning över disk. Innan kolonialtiden hade de förmögna familjerna haft en egen 

finanschef, vilken förvaltade deras förmögenheter.  

 

I samband med den ökande handeln uppstod en våg av nyrika familjer till vilka banker som  

C. Hoare & Co och Coutts & Co sålde sina tjänster.13

 

 

1.7 Fakta om Private Banking 

 

Private Banking är ett begrepp som syftar till en viss typ av behandling för en viss typ av 

kunder. Traditionellt sett har detta inneburit att människor med en viss summa pengar14 har 

kunnat åtnjuta en viss typ av service. Vad denna service innebär skiljer sig mellan de olika 

finanshusen. Vanligtvis har dock servicen omfattat bland annat privat ekonomisk rådgivning, 

skatteplanering och tillgång till en personlig mäklare. Många av dessa Private Banking kunder 

har till och med släppt taget helt om den egna förvaltningen och låtit sin förvaltare förvalta 

pengarna diskretionärt. Detta innebär att kapitalförvaltaren förvaltar kundens pengar efter en 

gemensamt framtagen strategi, där förvaltaren sedan aktivt placerar kundens pengar utan att 

kunden behöver vara delaktig i varje enskilt placeringsbeslut.  

 

 
                                                 
12 Egen bild på ett av Coutts & Co kontor i London.  
13 Information från: Alex Gallhager, Coutts & Co samt C Hoares hemsida. 
14 Kapitalgränsen i Sverige för Private Banking kunder är normalt sett cirka 2-3 miljoner kronor vilket bygger på 
en uppskattning efter att ha titta på minimikraven hos bl.a. Nordea, Avanza, Nordnet, och Carnegie. 
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Det finns naturligtvis olika sätt att bedriva Private Banking på. Den traditionella Schweiziska 

modellen bygger på att Private Banking kunden har en personlig rådgivare som skall tillvarata 

kundens intressen som en oberoende part. Detta innebär således att bankmannen uteslutande 

skall se till kundens bästa och inte till den egna bankens. Detta har dock lett till att bankerna 

utvecklar fler och fler produkter för att kunna hålla kundens pengar inom den egna banken. 

 

I Sverige finns det idag cirka 53 000 personer som har mer än 3 miljoner kronor att förvalta15. 

Individen blir mer och mer aktiv och vill göra mer av jobbet själv. Om vi till exempel tittar på 

antalet 

Internetbanksk

under har 

dessa ökat från 

cirka 500 000 

användare år 

1998 till cirka 

5 800 000 

användare år 

2004.  

Om man ser 

till de svenska 

hushållens 

gemensamma finansiella sparande uppgick detta till inte mindre än 2196 miljarder kronor per 

den sista december 2004.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Information från en artikel i tidningen Bonavita nr: 12 sid. 14. 
16 Statistiken är hämtad från Svenska Bankföreningen. 
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1.8 Förmögenhetsförvaltning i Sverige 

 
Idag finns det inga officiella siffror över den svenska Private Banking marknaden, varför en 

undersökning avseende totalt förvaltat kapital har genomförts. 

 

Förmögenhetsförvaltning i Sverige
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SEB  235 mdr17  54mdr 
Carnegie   50 mdr18  19mdr 
Nordea  49,5 mdr19  13 mdr20

FSB  35 mdr21  21 mdr 
HQ  29 mdr22  3 mdr 
Öhman  14 mdr23  - 
Avanza  5 mdr24  3,5 mdr 
Quesada  3 mdr25  - 
Catella  2 mdr26  - 
Totalt  422,5 mdr 
                                                 
17 SEB: s delårsrapport januari – september 2005 sid. 12 
18 Carnegies delårsrapport januari – september 2005 sid.. 1 
19 Information från Karin Edsfors Nordea PB (Nordea förvaltar 27 mdr euro i Norden) 
20 Siffran inkluderar integrationen av Kapitalförvaltaren Trevise 
21 Information från Mikael Edler, Chef FSB Private Banking 
22 H & Q: s delårsrapport januari – september 2005 sid.. 7 
23 Information från Reuben Kvist, Öhman Kapitalförvaltning. Siffran avser diskretionär förvaltning där även 
instutionella kunder är inkluderade. 
24 Information från Pär Janson, Chef Avanza Private Banking 
25 Information från Inger Waldén rådgivare vid Quesada Kapitalförvaltning AB 
26 Information från Britt Erling, Catella Holding AB. Siffran är ett ungefärligt tal då det är svårt att särskilja 
Catellas Private Banking verksamhet från övrig verksamhet. 
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 SEB, Enskilda som det hette tidigare, dominerar den svenska marknaden och står för närmare 

50 % av den totala förvaltade volymen. Här ovan saknas Handelsbankens andel. Anledningen 

till detta är att Handelsbanken inte har någon uttalad förmögenhetsförvaltning och den 

förvaltning som bedrivs idag sker på lokalkontorsnivå. Efter lite efterforskning har det visat 

sig att Handelsbanken Asset Management idag förvaltar cirka 283 miljarder kronor, varav en 

stor andel kan tillskrivas Förmögenhetsförvaltningen. Uppskattningsvis torde Handelsbankens 

förmögenhetsförvaltning hamna någonstans omkring 150 miljarder kronor. Det totala 

förvaltade kapitalet i Sverige torde således hamna en bit över 600 miljarder kronor om 

hänsyn tas till mindre förvaltare vilka inte redovisas i denna undersökning. 

 

 

1.9  Internationella utblickar 

 

I Öhrlings Pricewaterhouse Coopers senaste förmögenhetsförvaltningsundersökning 

konstateras bland annat att vi under de senaste åren sett en kraftig ökning av andelen rika27. 

Undersökningen är en av de mest omfattande i branschen och omfattar ca 130 institutioner 

lokaliserade i Europa, Asien, Nordamerika, Mellanöstern, Sydamerika och Syd Afrika. Vi kan 

även konstatera att de rika blivit ännu rikare. Den allra mest förmögna gruppen ”Ultra high 

net worth 

individuals”, 

vilka har en 

förmögenhet 

om minst 50 

miljoner USD 

representerar 

idag inte 

mindre än 

cirka 19 % av 

det totala 

förvaltade kapitalet. Motsvarande siffra för två år sedan uppgick till cirka 11 %.28

 

                                                 
27 Rika är i detta samanhang individer som har en förmögenhet om minst 100 000 USD att förvalta. 
28 Information från Pricewaterhouse Cooper - Wealth management survey, sid. 10. 
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2 Fyra karaktärer inom Private Banking 
 

Att dela in investerare i olika klasser är relativt vanligt bland företag. I Harvard Business 

Review skriver Kevin P Coyne och Jonathan W Witter om en modell för olika typer av 

investerare. I modellen delas investerarna in i nio olika klasser där man ser till beteendet i 

investeringsbesluten. Liksom i Avanzas modell skiljer sig beteendet bland de olika grupperna 

radikalt från varandra och i de nio grupperna ingår bland annat ”event bettors”, vilka 

investerar efter egna tolkningar av utgången av en viss nyhet och ”fundamental analysts” som 

satsar på företagets marknadsposition, produkter eller ledning. Vi finner även ”Financial 

adicts”, vilka slaviskt följer historiska P/E - tal och annan teknisk analys. Denna modell kan 

bland annat användas av företagsledningar i syfte att försöka förutspå hur ett företags 

aktieägare skall reagera på vissa specifika strategiska och organisatoriska förändringar. 29  

 

I denna undersökning skall vi ta reda 

på vad den moderna Private Banking 

kunden vill ha. För att få en 

avgränsning och uppdelning av Private 

Banking marknaden används här en 

modell framtagen av Avanza 

Fondkommission AB där man delat 

upp kundgruppen Private Banking i 

fyra olika segment. Klassificeringen 

sker här efter två variabler. Den första 

variabeln är aktivitet. Här mäter man 

hur aktiv kunden själv är i sitt 

placerande (y-axeln). Den andra 

variabeln är tid. Här mäter man ”åldern” på pengarna och hur länge individen haft tillgång till 

dem (x-axeln).30  

  

 

 

                                                 
29 Harvard Business Review, Taking the mystery out of investor behavior, September 2002, Sid 68-80 
30 Modellen är publicerad i tidningen Bonavita nummer 12 år 2005 s 14-15 
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2.1.1 ”Self Made” 

 

Till denna grupp hör bland annat egenföretagare och andra människor som själva byggt upp 

sin förmögenhet. Ofta har detta skett genom hårt arbete. Kategoriskt har gruppen väldigt svårt 

att släppa kontrollen över de egna pengarna och vill blanda sig i vartenda investeringsbeslut, 

om inte till och med bestämma helt utan påverkan. Har man byggt upp en förmögenhet genom 

att till exempel driva ett företag vill man knappast släppa ifrån sig förvaltningen av de pengar 

man tjänat ihop genom sitt företag till någon annan.  

 

Exempel Företag: Avanza och Nordnet 

 

 

2.1.2 ”G2” 

 

G2 består av andra generationen, men namnet kan lika gärna som ”generation två” tolkas som 

great too. I det sistnämnda syftar namnet till att de minsann skall leva upp till förväntningarna 

och vara minst lika bra som sina föregångare vilka ofta kom från gruppen ”Self Made”.  

 

Gruppen består således av andra generationen nyrika. Ofta har dessa människor inte ärvt en 

förmögenhet utan en verksamhet och en affärsanda. Gruppen lägger först och främst ned sin 

tid och energi på verksamheten, vilket i deras fall är den bästa förvaltningen. Gruppen svävar 

lite i gränslandet och kan använda både en traditionell firma som hjälper dem med bland annat 

skatteplanering, men även en modern firma där de själva väljer var de skall placera sina 

pengar.  

 

Exempel firma: En blandning mellan traditionella SEB, mer öppna H & Q och helt öppna 

Avanza. 
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2.1.3 ”Stars” 

 

Liksom ovanstående grupp hittar vi även här människor med nyintjänade pengar. Skillnaden 

mellan ”Stars” och ”Self Made” är till största delen hur man tjänat ihop sina pengar. ”Stars”, 

vilket av namnet är lätt att avläsa består av bland annat idrottsstjärnor som t.ex. Zlatan och 

rockstjärnor som Darin. Dessa ”stjärnor” har tjänat väldiga summor pengar väldigt snabbt och 

har varken tid till eller kunskap om hur man skall förvalta sin förmögenhet. Gruppen har 

stjärnstatus och vill bli behandlad därefter. Resonemanget är enkelt. ”En bra förvaltare har råd 

att bjuda” Gruppen vill göra extrema saker och åka på häftiga events med kapitalförvaltaren 

som till exempel att åka och titta på Formel 1.  

 

Exempel firma: Quesada. 

 

 

2.1.4 ”Cocktails” 

 

Till gruppen Cocktails räknas människor med ”gamla” pengar. Ofta har dessa pengar ärvts 

generation efter generation. Gruppen förvaltar inte aktivt själva sina pengar, utan trivs med att 

de ”bara finns där”. Pengarna förvaltas ofta diskretionärt och gruppen vill inte ha med den 

aktiva förvaltningen att göra. Gruppen träffar gärna sina förvaltare och frotterar sig med 

likasinnade under till exempel ett cocktailparty med en trevlig atmosfär. Enligt modellen har 

sällan gruppen aktivt valt sin placeringspartner, utan behåller helt enkelt den som ”pappa” 

hade.   

 

Exempel företag: SEB 

 

Enligt denna modell är således de mest aktiva grupperna ”G2” och ”Self Made” och det är 

även dessa grupper som förväntas växa snabbast i framtiden.  
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De senaste två åren har den Svenska konjunkturen tagit bra fart igen och Stockholmsbörsen 

har stigit med mer än 20 % per år. Mikael Edler, chef på Föreningssparbanken Private 

Banking tror att vi kommer få se väldigt många fler uppköp de närmaste åren, vilket kommer 

att generera ett stort antal nyblivna miljonärer. Detta verkar vara en gemensam syn bland 

förmögenhetsförvaltarna och det är här tillväxten väntas och även den syn firmorna 

positionerar sig efter.  

 

 

3 Undersökningen 
 

3.1 Gruppintervju 

 

3.1.1 Inledning 

 

Avanza genomförde under september månad en gruppintervju där man lät utvärdera Avanza 

Private Banking.  

 

I gruppintervjun ingick sju befintliga kunder till Avanza. Kunderna valdes ut genom ett 

stratifierat urval där variablerna bestod av ålder, kön, förmögenhet samt hur aktiv man är i sitt 

placerande. Till detta kan tilläggas att då gruppintervjun hölls i Avanzas lokaler i Stockholm 

byggde urvalet även på att respondenten befann sig i Stockholm, vilket minimerade den 

geografiska spridningen.  Intervjun inleddes med en enkät31, som deltagarna fick fylla i under 

cirka 20 minuter. I slutet av enkäten ställdes en rad öppnare frågor på vilka respondenterna 

fick svara mer utförligt. Intervjun avslutades sedan med en diskussionsdebatt. Avanza har 

delat med sig av bitar av det material som sammanställdes vilket presenteras här nedan. 

 

 

 

                                                 
31 Enkäten bestod av ett tjugotal frågor vilka behandlade Avanzas tjänster och utbud. 
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3.1.2 Sammanställning 
 
 
Varför har du valt Avanza Private Banking? 

 

Svar: 
För att få mer kontroll 
Det är enkelt att använda 
Hanteringen är väldigt effektiv 
Det är väldigt lågt courtage32

Konkurrenskraftig finansiering/belåning33

Bra service 
 

 

Vad saknas i erbjudandet? 

 

Svar: 
Möjligheten att samla alla bankaffärer hos Avanza34

Internethandel i utländska aktier och marknader 
Bankkort kopplat till sin värdepappersdepå 
Samtidig hantering av flera depåer via Internet 
Möjlighet till mer traditionell ”Banking”35

 

Den efterföljande diskussionen handlade bl.a. om möjligheten till utbildning, seminarier och 

kurser. Många av deltagarna var intresserade av att lära sig mer om förvaltning och finansiella 

instrument för att kunna positionera sig bättre i marknaden. 

 

3.2 Individuella intervjuer 

 

3.2.1 Inledning 

 

För att verkligen lära känna de olika typerna som ingår i kundgruppen Private Banking och ta 

reda på deras specifika behov intervjuas kunderna individuellt under cirka 15 minuter.  

                                                 
32 Courtage är den avgift en kund betalar i samband med ett köp eller en försäljning av finansiella instrument. 
33 Med detta menas att villkoren för att låna pengar av Avanza, dvs. räntan och de avgifter som utgår i samband 
med lån av pengar eller aktier är fördelaktiga. 
34 Med ”bankaffärer” menas i detta fall bl.a. betala räkningar och låna pengar till en bostad el dyl. 
35 Med traditionell ”Banking” menas i detta sammanhang tillgång till personlig rådgivare som aktivt ger kunden 
tips om placeringar. 
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3.2.2 Sammanställning 
 

 

Hur länge har du varit kund hos Avanza? 

 

0-1 år 14 personer 

1-5 år 4 personer 

5-10 år 4 personer  

 

 

Reflektion: Majoriteten av de intervjuade är nya kunder till Avanza. 

 

Varför valde du Avanza? 

 

20 personer angav priset som en viktig orsak. 

4 personer valde Avanza för att få en mer effektiv hantering 

3 personer Valde Avanza för att slippa bli uppringda och pressade av mäklare. 

2 personer trodde de klarade sig bättre på egen hand (dålig rådgivning) 

 

Reflektion: Majoriteten av respondenterna har blivit kunder som en följd av Avanzas 

förmånliga priser. 

 

 

Varför bytte du förvaltare? 

 

12 personer tyckte att deras tidigare förvaltare var för dyra. 

10 personer tyckte att de klarade sig bättre själva och att de fick dåliga råd. 

4 personer bytte för att få tillgång till Internet hantering. 

4 personer kom till Avanza ofrivilligt från sammanslagningar, gamla HQ osv. 

1 person använder Avanza som komplement till en annan förvaltare. 

 

Reflektion: De flesta bytte därför att de tyckte att det var för dyrt eller för att de tyckte att de 

klarade sig bättre utan den tidigare firmans råd. Notera även att endast en av de tillfrågade 

använder sig av fler än en förmögenhetsförvaltare. 
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Vilken typ av firma förvaltade kapitalet tidigare? 

 

16 personer kom från en av de större bankerna. 

4 personer kom från Fondkommissionär/kapitalförvaltare. 

2 personer kom från annan Internetmäklare. 

 

Reflektion: En överväldigande majoritet kommer från storbankerna. 

 

 

Hur sprider du risken i din förvaltning? 

 

14 personer sprider risken genom att placera i en stor kvantitet av aktier. 

2 personer sprider inte risken alls utan satsar på få specifika bolag. 

2 personer placerar i både aktier och fonder 

1 person blandar aktier med räntebärande placeringar 

 

 

Hur ofta gör du affärer? 

 

Flera gånger i veckan 10 personer 

Flera gånger i månaden 6 personer 

Vet ej, beror på. Handlar periodvis. 6 personer 

 

 

Reflektion: En stor del av respondenterna är väldigt aktiva i sitt placerande. 
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Vad har du haft för avkastning på din portfölj i år? 

 

Bättre än index 10 personer 

Sämre än index 1 person 

Vet ej 11 personer 

 

 

Reflektion: Förvånande stor andel vet inte vad de haft för avkastning. 

 

 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 

11 personer var egenföretagare 

6 personer var anställda 

4 personer hade sålt av sina företag, alternativt dragit sig tillbaka från högt uppsatta jobb. 

1 person var pensionerad och tidigare anställd 

 

Reflektion: Majoriteten av respondenterna var egenföretagare. 

 

 

 

 

Vad är det viktigaste för dig i samband med valet av förvaltare? 

 

19 personer tyckte att funktionaliteten, lättillgänglighet och tillgången till bra beslutsstöd var 

bland det viktigaste. 

16 personer ansåg att priset var bland det viktigaste. 

9 personer tyckte att servicen och personkemin med de anställda var en av de viktigaste 

faktorerna. 

7 personer tyckte att säkerheten/tryggheten36 var det viktigaste.  

 
 

 
                                                 
36 Trygghet/säkerhet betyder i detta fall bankgaranti och substansen i bolaget som förvaltar pengarna. 
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4 Slutsatser 
 

Efter att ha sammanställt intervjumaterialet och analyserat detta presenteras här en 

sammanställning över vad som driver den enskilde Private Bankingkunden i valet av 

placeringspartner.  

 

De flesta respondenterna är vana dator användare och behärskar den nya tekniken väl, men 

det fanns även respondenter som tidigare gjort sina placeringar genom att aktivt besöka det 

lokala bankkontoret men funnit att det var för tidskrävande i längden.  

 

De allra flesta respondenterna har valt att byta från någon av storbankerna där de fått mindre 

bra råd samtidigt som de betalat dyrt för dem. En annan intressant aspekt är huruvida de bytt 

förvaltare för att få tillgång till Internetförvaltning. I frågan varför de bytt förvaltare var det en 

viss andel av respondenterna som angav tillgången till Internet som en orsak. Detta kan tyckas 

vara förvånande då alla storbanker idag har en Internetbankstjänst. Det verkar här som om 

Private Banking verksamheten inte har integrerats till fullo, vilket verkar vara en bra idé om 

denna typ av firmor skall kunna behålla sina lite mer aktiva kunder. 

 

Av undersökningen framgår att kunden i stor utsträckning själv vill ha möjlighet att få läsa sig 

till information och botanisera bland ett stort produktutbud, vilket kan jämföras med de stora 

varuhusen37 där du praktiskt taget kan köpa allt. Den stora frågan är hur du hittar till rätt 

avdelning och huruvida du har tillgång till någon som kan hjälpa dig att hitta rätt. För att 

fortsätta liknelsen med ett varuhus finns det även många människor som till exempel inte 

hänger med i modet och behöver tillgång till en ”personal shopper”38 som kan hjälpa dem att 

välja trendiga kläder. Dessa personer betalar gärna en slant för att få denna typ av service när 

man handlar just kläder, men känner sig väldigt hemma på andra avdelningar där de vet precis 

vart de skall gå och vad de vill ha. På samma sätt verkar det förhålla sig inom modern Private 

Banking. Många kunder vet till stor del vad de vill ha, men behöver expertis inom vissa 

nischer. För detta är de ovilliga att betala de avgifter som är förknippade med ”All 

inklusive”39 Private Banking.  

                                                 
37 Exempelvis svenska Coop Forum eller spanska El Corte Inglés 
38 Personal shopper är en person som dedikerat hjälper en eller ett par kunder att köpa t.ex. rätt kläder som passar 
just en specifik kund. 
39 Med ”All inklusive” menas här alla de tjänster som förknippas med traditionell Private Banking. Hit hör bl.a. 
skatteplanering/juridisk expertis och en personlig rådgivare 
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Kunderna verkar till stor del ha valt Avanza som en följd av de låga avgifter som är 

förknippade med att vara Private Bankingkund hos firman, men även för dess lättillgänglighet 

och dess breda utbud. En annan viktig orsak i valet av förmögenhetsförvaltare verkar ha varit 

missnöje med den tidigare firmans rådgivning. För ett antal år sedan var det säkert mera värt 

att ha en professionell rådgivare, men i dagens samhälle har kunden ofta tillgång till näst intill 

lika mycket information som rådgivaren eller mäklaren. 

 

Signifikativt för Private Banking kunderna är att de tenderar att vilja lära sig nya saker för att 

sedan själva omsätta kunskaperna i verkligheten. Istället för att ha en ”personal shopper” varje 

gång man skall handla kläder verkar det finnas ett större intresse för att få en ordentlig 

genomgång av experten där man får lära sig hur man väljer rätt kläder och hur man gör för att 

hålla sig ajour med nya trender så att man i framtiden kan ombesörja sina klädinköp själv.  

 

Produktutbudet och priset verkar vara en väldigt viktig faktor, men även tillgången till 

relevant information och utbildningar i allt från kunskap om finansiella instrument till 

skatteplanering och att lära sig analysera ett specifikt bolag. 

 

Av de personer som intervjuats var den största delen egenföretagare och enligt den modell 

som denna undersökning bygger på är man som egenföretagare van vid att fatta sina egna 

beslut. Därmed vill man även till stor del styra sina placeringar själv, vilket även stämmer väl 

med respondenterna i denna undersökning. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att denna undersökning har visat sig bygga på åsikter och 

behov bland en grupp förmögna vilka är väldigt aktiva i sitt förvaltande om man jämför med 

Avanzas genomsnittskund, vilken gör cirka två affärer per år. Bland denna grupp har det visat 

sig att de viktigaste orsakerna i valet av placeringspartner är att tjänsten finns tillgänglig när 

kunden vill omdisponera sin portfölj, att det är fördelaktiga priser på tjänsterna, samt att det 

skall finnas tillgång till bra beslutsstöd. 
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5.2 Internet 

  

http://www.coutts.com/history/index.asp

https://www.avanza.se/dsr/privatebanking

http://nordnet.se/privatebanking/

http://www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=511082

http://www.pwc.com/se/swe/about/pressrum/2005_06_21.html

 

 

5.3 Intervju 

 

Pär Jansson 

Chef Avanza Private Banking 

Claes Hemberg 

Informationsansvarig Avanza Fondkommission AB 

Henrik Källén 

Handelschef Avanza Fondkommission AB 

Fokusgrupp 7 personer 

Av sekretesskäl namnges ej de enskilda deltagarna. 

Individuella respondenter 22 personer 

Av sekretesskäl namnges ej de enskilda deltagarna. 

Karin Edsfors  

Nordea Private Banking 

Mikael Edler 

Chef Föreningssparbanken Private Banking 

Reuben Kvist 

Öhman Kapitalförvaltning 

Alex Gallhager (Via Email) 

Coutts & Co 
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