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SAMMANFATTNING 
 
Den svenska värdepappersmarknaden har under de senaste decennierna vuxit enormt och 
större delen av den svenska befolkningen äger finansiella instrument. I takt med 
värdepappermarknadens ökning så har också utbudet av tjänster på marknaden vuxit. Med 
anledning till detta stiftades en ny lag 2004, Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. 
Den säger bland annat att rådgivningen ska vara anpassad för konsumenten och att 
konsumentens riskbenägenhet bör fastställas. 
 
Riskbenägenhet består av två delar, den finansiella riskkapaciteten och den psykologiska 
risktoleransen. Riskkapaciteten är relativt enkel att fastställa, medan risktoleransen är svårare 
då den är mycket subjektiv.  

 
Avsikten med uppsatsen var att kartlägga hur svenska företag som tillhandahåller finansiell 
rådgivning till konsumenter arbetar för att kartlägga kundes risktolerans. Syftet var också att 
granska vad lagen säger om riskbenägenhetsmätning, samt hur de menar att 
rådgivningsföretag bör gå till väga för att avgöra kundes riskbenägenhet.  
 
Under arbetets gång framkom att lagen, Finansinspektionens detaljföreskrifter och allmänna 
råd samt inte är särskilt tydliga på hur riskbenägenhets bör mätas. Vid kontakt med 
Finansinspektionen framkom bland annat att 
 

”Det finns inga specifika riktlinjer för hur mätning av riskbenägenhet hos den enskilda 
kunden ska gå till, men det ska göras, åtminstone bedömas, och vid en tvist kunna 
redovisas hur kundens riskprofil fastställts."                
                                                  Erik Saers, Chef för Marknadstillsyn, Finansinspektionen 

 
Tydligare föreskrifter och beskrivningar på hur riskbenägenheten bör mätas borde skapas av 
Finansinspektionen och Fondhandhandlareföreningen. De borde också i rekommendationerna 
skilja på riskkapacitet och risktolerans, då dessa ej behöver vara relaterade med varandra. För 
att erhålla en tillförlitlig bild av kundens risktolerans krävs ett risktoleranstest som uppnår 
psykometriska standarder. Ingen av de tillfrågade rådgivningsföretagen arbetar med test 
testade mot internationella psykometriska standarder, dock följer de lagen och 
branschorganisationens föreskrifter. Tre av respondenterna, främst stötte banker, använder 
frågeformulär för att kartlägga kundens riskbenägenhet. Dock blandas riskkapacitetsfrågor 
och risktoleransfrågor, vilket gör att validiteten och reliabiliteten av testen blir låga. De övriga 
tre respondenterna använder endast en fråga i frågeunderlaget vid rådgivningen för att 
bedöma kundens risktolerans. 
 
Ett risktoleranstest som uppfyller psykometriska standarder utformat av tredje part finns idag 
inte på den svenska marknaden. Tester som uppnår psykometriska standarder är dyra och 
tidskrävande att framställa. Risktoleranstester utformade av tredje part skulle vara ett utmärkt 
komplement till rådgivningsföretagens egna riskkapacitetsmätningar. Genom ett tillförlitligt 
test kan både rådgivare och kund vara säkra på att bägge parter känner till kundens 
risktolerans och rådgivaren kan efter detta ge finansiella råd anpassade för kunden.  
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INLEDNING 
 

I kapitlet får läsaren inblick i problematiken som kommer behandlas i forskningsarbetet. 

Kapitlet börjar med bakgrundsinformation och följs av en problemdiskussion som resulterar i 

en problemformulering samt ett syfte. 

 

1.1    BAKGRUND 
 
Människan tillfredställer i första hand sina behov såsom mat, trygghet och skydd. Först när 

dessa primära behov är uppfyllda är vi redo att nå högre behov såsom personlig utveckling 

och att säkerhetsställa en bättre framtid för sig själv samt för familjen. I sökandet efter de 

högre behoven brottas det mänskliga psyket också av önskan av kontroll över omgivningen. 

Människor blir oroliga och stressade när det handlar om saker som är betydelsefulla för dem. 

De blir oroliga när de märker att dessa saker är hotade eller inte är under kontroll. Genom 

finansiella affärer försöker vi nå en högre finansiell självständighet som i sin tur hjälper oss 

att uppfylla våra humana grundbehov samt de högre behoven för utveckling och förbättring. 

Att fatta beslut i finansiella affärer kan utmana känslan av att ha kontroll.1                  

 

Utbudet av finansiella tjänster har blivit bredare och vuxit enormt under de senaste 

decennierna. I dag äger cirka 80 procent av alla vuxna svenskar finansiella instrument jämfört 

med cirka 20 procent för 20 år sedan. Utbudet av finansiella rådgivare har ökat i takt med att 

marknaden vuxit. Placeringsrådgivning utmärks av att konsumenten väljer mellan olika 

alternativa placeringar av sina medel. Banker, fondbolag och försäkringsbolag är exempel på 

finansiella företag som klassificeras som finansiella rådgivare. De placeringar finansiella 

rådgivare erbjuder är förknippade med olika grad av risk för konsumenten.2 

 

I takt med värdepappersmarknadens utveckling under de senaste decennierna har det bidragit 

till att nya krav ställs på konsumenten och också på konsumentskyddet. Med anledning till 

detta stiftades en ny lag 2004, Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Lagen säger 

bland annat att rådgivningen ska vara anpassad för kunden. För att åstadkomma denna 

anpassade rådgivning krävs genomgående kartläggning av konsumenten. Huvudpunkterna i 

kartläggningen består av konsumentens förkunskaper, konsumentens ekonomiska och andra 
                                                
1 Callan, V J., Johnson, M., (2002)    
2 SoU 2002:41 
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förhållanden, konsumentens önskemål och syfte med placeringen samt konsumentens 

riskbenägenhet. Den sistnämnda, konsumentens riskbenägenhet, innebär att fastställa 

konsumentens inställningar till de olika grader av risk som är förknippade med placeringar av 

tillgångar i finansiella instrument. Rådgivaren måste försäkra sig om att konsumenten har 

kunskap om risken med en viss typ av placering och måste förstå vilken grad av risk 

konsumenten är beredd att acceptera.3 

 

Några direkta riktlinjer för hur fastställningen av konsumentens riskbenägenhet ska avgöras 

framgår inte av lagen, då lagen menar att rådgivaren genom ”god sed” ska avgöra detta. 

Finansinspektionen är tillsynsorganisation och har utformat närmare detaljföreskrifter om hur 

lagen ska följas. Om riskbenägenhet säger de endast att den totala riskbenägenheten ska mätas 

och dokumenteras. Branschorganisationen, Svenska Fondhandlareföreningen, har också 

utifrån lagen utarbetat etiska riktlinjer där det bland annat framgår att all finansiell rådgivning 

ska omfatta riskinformation. 

 

1.2  PROBLEMDISKUSSION 
 
Traditionell finansteori utgår från att människor är rationella nyttomaximerare utan bias.  

Forskare inom psykologin, bland annat Kahneman & Tversky och Edwards, har dock gång på 

gång framfört empiriska resultat som visar att dessa teorier (”Expected utility theory”, 

”Bayesian updating”, ”Rational expertations” etc.) ej kan verka som deskriptiva modeller.4 

Förespråkarna för de traditionella modellerna ser på dessa som anomalier, det vill säga 

avvikelser från det normala.5 Bland förespråkarna finns Miller och Modigliani som 

utvecklade den traditionella teorin om utdelningar, som menar att ”ekonomisk psykologi” är 

intressanta historier, men att de distraherar och avleder uppmärksamhet från identifiering av 

de grundläggande krafter som driver marknaderna.6  

 

Den finansiella marknaden styrs och påverkas av människor, vilket gör att den psykologiska 

aspekten inte kan förbises. Människor avviket regelmässigt från de traditionella modellerna 

för beslutsfattande.  Deras inställning till risk är ihopkopplat med denna avvikelse. Teorier 

inom ekonomisk psykologi säger att människor har en tendens att överskatta riktigheten i 

                                                
3 SoU 2002:41 
4 Kahneman, D., Tversky, A (1979) 
5 De Bondt, W F M., Thaler, R H (1994) s.1 
6 Miller, M H (1986) 
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information, deras positiva egenskaper och färdigheter.7 Denna företeelse kan leda till ökad 

riskbenägenhet. För finansiella rådgivaren är det viktigt att kunna avgöra den sanna 

riskbenägenheten hos individen för att ha möjlighet att ge de mest anpassade råden. Problemet 

många rådgivare ställs för är hur de ska gå till väga för att avgöra någonting så pass subjektivt 

som kundens riskbenägenhet, under den ofta begränsade tiden de har för att skapa en relation 

med kunden.  

 
Den frågeställning som författaren, utifrån detta forskningsarbete, ska besvara är: 

-Hur arbetar finansiella rådgivare i Sverige med att kartlägga kundens risktolerans vid en 
investering och hur menar lagen att de bör arbeta? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur svenska företag som tillhandahåller finansiell 

rådgivning till konsumenter går till väga för att kartlägga kundens risktolerans. Syftet är 

också att undersöka vad lagen om finansiell rådgivning säger om riskbenägenhetsmätning, 

samt att granska hur kundens risktolerans bör mätas vid finansiell rådgivning. 

 

Kent Eriksson, Professor och Forskningschef vid Center för Bank och Finans vid KTH menar 

att det i dagsläget finns mycket forskning om finansiella instrument och om riskperception. 

Dock menar han att det saknas forskning om hur finansiella instrument används i samtalet 

mellan kund och rådgivaren. Syftet med forskningen kan därför fylla ett tomrum, ansåg 

Eriksson.8 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Författaren har avgränsat sig till att endast behandla den psykologiska risktoleransen och 

avstå från den finansiella riskkapaciteten samt vilka typer av råd som är associerade med de 

olika riskerna. Då olika skolor har olika modeller för att mäta risktolerans är forskningsarbetet 

begränsat till att endast jämföra resultatet av empirin mot så kallade psykometriska standarder 

för risktoleransmätningar.  Vidare har författaren avgränsat sig till att granska hur två 

storbanker, två banker samt 2 fondkommissionärer arbetar med att avgöra kunders 

risktolerans. 

 

                                                
7 De Bondt, W F M., Thaler, R H (1994) s.6 
8 Eriksson (2006-04-24) 
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1.5 DEFINITIONER 
 
Ekonomisk Psykologi 
Ekonomisk psykologi är studier av ekonomiskt beteende med hjälp av teorier från modern 

psykologi.9  Teorier inom ekonomisk psykologi menar att människor inte är konsekventa i sin 

riskbenägenhet, utan kan ändra sig beroende på hur problem presenteras. Många av teorierna 

ger oss förklaringar till varför individer handlar som de gör i finansiella beslut. 

 

Finansiell rådgivare 

Rådgivning är sådan verksamhet som riktar sig utåt, mot allmänheten. Rådgivningen är ett led 

av företagets näringsverksamhet. De aktörer på de finansiella marknaderna, som 

tillhandahåller finansiell rådgivning verkar inom delvis olika branscher och erbjuder 

konsumenterna rådgivning inom skilda områden. Banker, kreditmarknadsbolag, 

värdepappersföretag, försäkringsbolag, fondbolag och kortföretag utgör alla exempel på 

finansiella företag som vänder sig mot konsumenter på marknaden. De personer som sköter 

rådgivningen hos instituten är finansiella rådgivare.10  

 

Risktolerans 

En persons totala riskbenägenhet är sammansatt av två element, riskkapacitet och risktolerans 

(ofta benämnt attityd). Riskkapaciteten beskriver kundens finansiella möjlighet att ta risk, hur 

mycket risk den har råd att ta. Riskkapaciteten grundas på variabler så som vad kunden har för 

tillgångar, hur länge investeringen avser samt om eventuella uttag under tiden måste göras. 

Risktoleransen mäter en klients möjlighet att hantera risk känslomässigt, och handlar om hur 

mycket risk kunden väljer att ta. Kombinationen av en kunds finansiella riskkapacitet och 

dennes emotionella risktolerans ger oss en profil av kunden som är till stor vikt för att kunna 

ge råd i investeringssituationer.11  

 
Psykometri 

Psykometri är en statistisk disciplin som avser att kvalitetsgranska psykologiska test. Ordet är 

en konjunktion av orden psyke och metri (som betyder mäta). Psykometri är dock inte en 

                                                
9 http://www.psychology.su.se/sncfp/amnen.html#eko 
10 SoU 2002:41 
11 Kitces, M E., (2006) 
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metod för att mäta psyket eller personligheten, utan en metod att mäta/utvärdera tester som 

avser mäta psyket/personligheten.12 

                                                
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykometri 
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1.6  DISPOSITION 
 
Uppsatsens följande kapitel kommer att behandla nedanstående områden. 

 

Kapitel 2  Metodkapitlet ger läsaren information om tillvägagångssättet som rapportens 

slutsatser bygger på. Här ges läsaren också en möjlighet att granska 

trovärdigheten i studien. 

 

Kapitel 3  I kapitlet framställs den legala bakgrunden. Här beskrivs bakgrunden till lagen 

om finansiell rådgivning till konsumenter, hur lagen om bör tolkas samt 

branschorganisationens rekommendationer till medlemmarna och 

Finansinspektionens detaljföreskrifter och allmänna råd. Även en expertintervju 

om lagen presenteras.  

 

Kapitel 4 Den teoretiska referensramen beskriver teorier från aktuell forskning inom ämnet 

risktolerans för att skapa en ytterligare förståelse och kunskap till uppsatsämnet. 

Teorin som presenteras ligger till grund för analysen.  

 

Kapitel 5 Empirikapitlet beskriver det material som insamlats genom huvudintervjuerna 

med företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter samt fyra 

utländska experters kommentarer om risktoleransfrågor.   

 

Kapitel 6 I analysen analyseras det insamlade empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen och lagen om finansiell rådgivnig till konsumenter. 

 

Kapitel 7  I slutdiskussionen presenteras de slutsatser författaren kommit fram till utifrån 

analysen. 
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METOD 
 

I följande kapitel beskrivs val av metod och ansats, samt hur de metoder och den 

forskningsansats som valts har verkan i forskningsarbetet. Efter beskrivs 

genomförandeprocessen, från urval och pilotintervju till bearbetning och analys av resultatet. 

Avsnittet beskriver hur författare förhållit sig till förstudien och till befintlig teori på området. 

Forskningsarbetets material och intervjupersoner/företag beskrivs och motiveras. Slutligen 

behandlas potentiella nackdelar med personliga intervjuer och en förståelseskapande ansats, 

samt en beskrivning av hur författaren försökt att undvika dessa nackdelar. 

 

2.1 VETENSKAPLIG POSITIONERING  
 
Forskningsarbetet består av en blandning av deduktiv och induktiv metod. Utgångsläget 

för forskningsarbetet är en deduktiv metod där författaren har börjat med att läsa på om 

olika teorier inom området, samt granskat Lag 2003:862 om finansiell rådgivning till 

konsumenter. Därigenom bildades en uppfattning om vad risktolerans innebär och hur 

det kan mätas. Denna uppfattning har sedan varit den referensram utifrån vilken 

författaren formulerat intervjufrågor.  

 

Den empiri som insamlats under huvudintervjuerna har sedan sammanställts och 

analyserats. Utifrån denna sammanställning och analys av empirin har sedan slutsatser 

dragits. Författaren har till forskningsarbetet valt en kvalitativ ansats utan anspråk på att 

generalisera resultatet till att omfatta andra företag än de undersökta. Det finns två 

anledningen till att en kvalitativ ansats valts. För det första är en kvalitativ ansats att 

rekommendera när kunskapen inom ett område är relativt outforskat13, vilket är fallet i 

detta forskningsarbetet. Det finns i dag mycket forskning inom ämnet riskperspektion 

och finansiella instrument, men väldigt lite är skrivet om hur finansiella instrument och 

riskanknytning används i samtalet mellan kund rådgivare.14 En kvalitativ forskning kan 

då gå in på djupet och ge förklaringar, samt skapa en förståelse och en helhetsbild kring 

hur det förhåller sig på området. För det andra, eftersom författaren vill att resultatet ska 

ge en förståelse för hur de företag som tillhandahåller finansiell rådgivning arbetar med 

                                                
13 Gustavsson, B. red (2004) s 23. 
14 Eriksson (2006-04-24) 
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att avgöra kundens risktolerans så krävs en djupare inblick i än vad än kvantitativ 

metod, med exempelvis enkäter, skulle kunna åstadkomma.  

 

Som kvalitativ forskare kan en djupare förståelse av ämnesområdet nås och författaren 

kan göra en helhetsbedömning av resultatet. När en förståelse av forskningsområdet och 

kring forskningsarbetets problemformulering har bildats så kommer författaren genom 

en tolkning av området att i detta forskningsarbete presentera och förklara hennes 

förståelse15.  

 

Forskningsarbetet består av en explorativ, eller utforskande, ansats i och med att nästan 

ingen forskning är gjord på hur företag som tillhandahåller finansiell rådgivning arbetar 

med att avgöra risktoleransen hos kunder sen lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter började gälla. Forskningsarbetet är tänkt att skapa en grundläggande 

uppfattning kring hur företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter 

arbetar med att benämna risktoleransen och den explorativa ansatsen bör även kunna 

bidra till att skapa nya testbara hypoteser16. 

 

I studien har författaren också valt att göra tre expertintervjuer för att få en djupare 

inblick i ämnet och för att få referensramen att täcka av en större del av det ämne som i 

detta forskningsarbete ska undersökas.   

 

2.2 MATERIAL 
 
Den litteratur och de forskningsarbeten som används i referensramen har främst valts 

utifrån hur relevanta de varit för uppsatsämnet. Det tillgängliga materialet om finansiell 

risktolerans har främst varit amerikansk och australiensk, då författaren ej funnit svensk 

eller europeisk relevant forskning inom ämnet. För att finna aktuell forskning har 

författaren använt databaser för att söka artiklar, samt rådfrågat personer som författaren 

kommit i kontakt med under arbetats gång om litteratur de kan rekommendera. I 

forskningsrapporten används både sekundär- och primärdata. Sekundärdata, data som 

sammanställts tidigare17 utgör teoriavsnittet och bakgrundsinformationen om lagen 

                                                
15 Gustavson red 2004, s 74 – 75. 
16 Gustavsson, B. red (2004) s 118. 
17 Dahmström, K., (2000) 
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liksom aktuell lagtext. Primärdata, information som sammanställs för första gången18 

består av de intervjuer som gjorts hos de olika företagen som tillhandahåller finansiell 

rådgivning, expertintervjuer samt från kontakt med utländska professorer.  

 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Författaren vill ta reda på hur företag som tillhandahåller finansiell rådgivning arbetar 

med att avgöra riskbenägenheten hos en privatkund genom att intervjua berörda 

personer i sammanlagt sex företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till 

konsumenter. Genom intervjuerna vill författaren försöka skapa en förståelse för hur 

rådgivningsföretagen går till väga för att avgöra riskbenägenheten hos kunden. Som 

komplement till huvudintervjuerna med rådgivningsföretagen så genomförs också tre 

expertintervjuer med personer som arbetar eller forskar inom ämnet. Syftet med dessa är 

att skapa ytterligare förståelse inom ämnet och få en beskrivning hur lagen bör tolkas. 

Slutligen kontaktas tre utländska forskare som arbetar med framtagning av 

frågeformulär för risktoleransbedömning för att kommentera resultatet från 

huvudintervjuerna.  

 

Företag som tillhandahåller finansiell rådgivning för konsumenter kontaktades via e-

post och telefon. I e-posten beskrevs avsikten med uppsatsen och att företaget fick vara 

anonyma om så önskades. Författaren valde att genomföra undersökningen med 

personliga intervjuer. Det känns lättare att skapa en konversation genom ett personligt 

möte jämfört med en telefonintervju. I personliga möten finns också möjligheten att 

ställa följdfrågor samt att avläsa kroppsspråk och andra signaler. Under samtliga 

intervjuer, utom tre, bandades samtalen. Detta för att kunna vara fokuserad på 

intervjupersonen, utan avbrott för att anteckna. Innan intervjuerna påbörjades frågades 

respondenterna om det gick bra att banda intervjun. Samtidigt berättades att 

forskningsarbetet kommer att vara en offentlig handling, men att empirin från företaget 

kommer att redovisas anonymt om så önskas. 

 

Innan intervjun sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 1) med ämnen och frågor som 

hade för avsikt att behandlas. Frågeformuläret testades genom en pilotintervju vid en 

schweizisk större bank. Efter pilotintervjun gjordes vissa redigeringar av frågorna. 

                                                
18 Dahmström, K., (2000) 
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Intervjuerna var semistrukturerade, dvs. det fanns inga på förhand givna svarsalternativ. 

Eftersom det inte fanns någon mall för hur frågorna skulle ställas, fanns möjligheten att 

komplettera frågorna. Intervjuerna varade i 30-120 minuter. Efter intervjuerna 

sammanställdes det som sagts utifrån bandinspelningen vilket författaren sedan e-postade 

intervjupersonen för att få ett godkännande. Detta var även ett tillfälle för författaren att ställa 

kompletteringsfrågor. Utifrån intervjusammanställningarna valdes sedan de delar som var 

mest relevanta ut för forskningsarbetets problemformulering. Dessa delar av 

intervjusammanställningarna är vad som presenteras under avsnittet ”Empiri”.  

 

Av intervjuerna med rådgivningsföretagen framgick att i stort arbetar tre banker enligt 

liknande metoder för att avgöra risktoleransen hos en privatkund som vill göra en investering. 

Författaren valde nu att översätta en av bankernas frågeformulär som används för ändamålet 

till engelska. Detta e-postades till utländska experter inom ämnet psykologisk risktolerans. De 

utländska experternas litteratur användes i teoriavsnittet. I svaren kommenterar de 

risktoleranstestet. Deras kommentarer beskrivs i slutet av empiriavsnittet.   

 

I avsnittet ”Empiri” presenteras först intervjuerna med experterna. Detta följs av väsentliga 

delar av intervjusammanställningarna får de rådgivningsföretag som intervjuas. Slutligen 

presenteras fyra utländska experters kommentarer av en av barkernas tillvägagångssätt. 

Empirin presenteras företagsvis eller baserat på intervjuperson. I analysavsnittet jämförs 

resultaten från de olika rådgivningsföretagen inte bara med varandra, utan även med teorier 

utifrån teoriavsnittet.  

 

2.4 URVAL 
 
För att skapa en generell bild över hur företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till 

konsumenter arbetar valde författaren att intervjua tre grupper. Grupp ett bestod av två 

storbanker, grupp två var två banker samt den tredje gruppen bestod av två 

fondkommissionärer. De personer som intervjuats har haft olika positioner, men de har alla 

haft en betydande roll för hur företaget som tillhandahåller finansiell rådgivning arbetar med 

att bedöma risktoleransen. Ofta har dessa personer medverkat i att konstruera det material 

rådgivarna använder i rådgivningen.  
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Intervjupersoner  
Grupp 1 Storbanker 

• Tor-Gunnar Morskogen, Head of Financial Planning, Savings and Wealth 
Management Sweden, Nordea 

 
• Bo Månsson, Category Affluent Manager, Nordic Retalil & Private Banking 

 
Grupp 2 Banker 

• Lennart Lundquist, Chet Placeringsrådgivning, Danske Bank 
Robert Olin, Affärsutveckling Placeringar, Danske Bank 

• Stefan Eriksson, Complience Officer, Skandia  
Håkan Eriksson, Affärsutveckling Placeringar, Skandia 

 
Grupp 3 Övriga Rådgivningsföretag 

• Fredrik Källström, Kvantitativ Analytiker, Alfred Berg Asset Management 

• Fondkommission, publiceras anonymt 

 

Tre expertintervjuer har också genomförts för att få djupare insikt i ämnet och ta del av 
aktuell forskning: 
 

• Kent Eriksson, Professor of Retail Banking, KTH Center för Banking and Finance 

• Fredric Korling, Doktorand i Civilrätt, Stockholms Universitet 

 

Fyra utländska experter som forskar inom ämnet psykologisk risktolerans kontaktades för att 
kommentera insamlad empiri: 
 

• John Grable, PhD. Cirtifified Financial Planner Board of Standards Registered, Kansas 
State University, USA 

•  
• Michael J. Roszkowski, Ph.D. Director Institutional Research, La Salle University, 

Philadelphia, USA 
 
• Nicki Chua, Research and Tecnical Services, FinaMetrica Pty Limited, Sidney 

Australien  
 

• Victor Callan, Ph.D. School of Management, University of Queensland, Queensland 
Australien 

 
 

Telefonkontakt fanns också med följand person: 
 

• Erik Saers, Marknadstillsyn, Finansinspektionen 
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2.5 VALIDITET OCH TILLFÖRLITLIGHET 
 
Validiteten, eller tillförlitligheten, av undersökningen grundas i stor del i de empirikällor som 

valts. Kärnan i problemformuleringen är hur svenska företag som tillhandahåller finansiell 

rådgivning till konsumenter arbetar med att kartlägga kundens risktolerans vid en investering. 

Därför har berörda personer på företag som tillhandahåller finansiell rådgivning intervjuats 

om hur de arbetar med denna kartläggning. Det intervjuunderlag som används har en stark 

förbindelse till forskningsarbetet syfte och problemformulering. Därmed finns en hög grad av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen.19 

 

Den teori författaren utgått ifrån har berört risktoleransmätning, vilket är inom det område 

som problemformuleringen ligger.  

 

Tillförlitligheten av resultatet är god. Författarens tolkningar av intervjuerna med 

rådgivningsföretagen som gjorts är korrekta då författaren e-postat hennes 

intervjusammanfattningar efter intervjun till intervjupersonen och fått en bekräftelse på att 

hennes sammanfattning av vad de sagt stämmer överens med vad de anser att de berättat.  

 

2.6 METODKRITIK 
 
Att skapa förståelse för en verksamhet innebär att vissa tolkningar görs. Genom att e-posta en 

sammanställning av varje intervju till respondenten fick författaren ett godkännande av 

tolkningen och respondenterna hade möjlighet att rätta till eventuella feltolkningar.  

 

Valet av en kvalitativ ansats var naturligt då det inte fanns så mycket teoribildning på 

området.20 I och med den kvalitativa ansatsen så reflekterar resultatet endast på hur det ser ut 

på de objekt som undersöks. Därför kan ej slutsatser dras att resultatet täcker alla Sveriges 

företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter, men urvalet med tre 

grupper ger en generell bild av hur det ser ut. Fördelen med en kvalitativ ansats är dock att 

man får en djupare förståelse för hur företag som tillhandahåller finansiell rådgivning arbetar 

med att mäta risktoleransen hos privatkunderna.  

 

                                                
19 Lundahl, U., Skärvad P-H., (1999) s 67 
20Gustavsson, B. red (2004) s 23 
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Vid djupintervjuer finns det risk att intervjuaren påverkar resultatet genom att leda svaret i 

deras önskade riktning, med till exempel ledande följdfrågor. Det är inte omöjligt att detta kan 

ha inträffat under intervjuerna, men det har funnits i baktanke och författaren har försökt vara 

så objektiv som möjligt under intervjuerna. Faktorer såsom stress och tidsbrist kan också 

påverka svaren. Användningen av bandinspelning under intervjuerna kan till viss del hindra 

respondenterna att tala fritt.  

 

Då teorin är skriven av utländska författare, verksamma i andra kontinenter, kan problem 

uppstå när teorin ska appliceras på de svenska företag som tillhandahåller finansiell 

rådgivning. Detta främst på grund av att olika länder har olika regelverk och kulturer. 

Författaren har haft detta i åtanke under arbetets gång   
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LEGAL BAKGRUND 
 
Detta kapitel beskriver lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Inledningsvis beskrivs 

lagen och dess syfte samt hur den bör tolkas enligt Svenska Fondhandlareföreningens 

riktlinjer. Slutligen beskrivs Finansinspektionen, tillsynsorganisationens roll och allmänna 

råd. Kapitlet avslutas med en expertintervju om hur lagen fungerar. 

 

3.1  LAGEN OM FINANSIELL RÅDGIVNINGTILL KONSUMENTER 
 
3.2.1 Bakgrund och syfte 

Under de senare decennierna har värdepappersmarknaden snabbt utvecklats. Utvecklingen har 

bidragit till att nya krav ställts på konsumenten och också på konsumentskyddet. Med 

anledning till detta stiftades en ny lag 2004, Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. 

Lagen har som avsikt att förbättra konsumentskyddet, öka förtroendet på marknaden samt 

höja kompetensen hos anställda.21  

 

3.2.2 Vilka som omfattas av lagen 
2 § I denna lag avses med  

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet, 

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med 

den egna näringsverksamheten, 

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på 

värdepappersmarknaden.22 

 

En konsument är en fysisk person som handlar i privat syfte och inte för ändamål som 

näringsverksamhet. Endast en fysisk person klassificeras som konsument, aldrig ett bolag 

eller någon annan organisation. Privatpersonen måste också handla i syfte som faller utanför 

näringsverksamheten, syften som är mer privata och hänger mer ihop med privatpersonen än 

med den näringsverksamhet denne i sin yrkesroll kan utöva eller vara delaktig i. Det är viktigt 

                                                
21 Svensson, A-P., (2004)  s.7 
22 Lag (2003:862)  
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för rådgivaren att analysera den faktiska kunden. Samma kund kan i ett skede vara konsument 

och i ett annat läge inte vara det.23 

 

De näringsidkare som omfattas av lagen är personer som arbetar med rådgivningsverksamhet. 

Dessa personer förutsätts ha kompetens inom området och råden skall vara utformade för att 

passa den individuella kundens behov. Exempel på näringsidkare som omfattas av lagen är 

rådgivare på banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag.24  

 

3.2.3 När lagen ska tillämpas 
1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en 

konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument 

eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte tillämplig när den som utför 

rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts.25 

 

Den vanligaste typen av finansiell rådgivning är den som sker hos banker och 

värdepappersinstituten, så kallad placeringsrådgivning. Denna rådgivning avser främst 

rådgivning om placering i finansiella instrument, som till exempel aktier, obligationer, andelar 

i värdepappersfonder och derivatinstrument.26  

 

3.2.4 Hur lagen ska tillämpas 
5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med 

tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa 

rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra 

lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten. 

   Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan anses 

lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra 

omständigheter.27 

 

Ovanstående paragraf är kärnan av den lagstadgade skyldigheten. Här definieras de fyra 

skyldigheterna rådgivaren har till varje enskild konsument; god redovisningssed, 

                                                
23 Svensson, A-P., (2004) s.11-12 
24 Svensson, A-P., (2004) s .13-14  
25 Lag (2003:862)  
26 Svensson, A-P., (2004) s.16-17 
27 Lag (2003:862)  
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omsorgsplikt, anpassning till den enskilde konsumenten och avrådande plikt. Dessa fyra 

beskriver Svensson med hjälp av nedanstående illustration:  

 

                                          
                                                                                                     Figur 1, God rådgivningssed, egen bearbetning28 

                                            

Omsorg, anpassning och avrådning är de skyldigheter som ingår i god rådgivningssed. 

Omsorgsplikten syftar till att ta tillvara konsumentens intressen. Den betonar att 

konsumentens möjlighet att skaffa sig fullständiga kunskaper är begränsade, liksom kundens 

ekonomiska resurser. Näringsidkaren förutsätts ha god kännedom om marknaden och 

förutsätts ha större ekonomiska resurser. Näringsidkaren ska inte utnyttja sitt övertag mot den 

svage konsumenten, utan med omsorg ta tillvara konsumentens intressen.  

 

All rådgivning ska anpassas till den enskilde konsumentens önskemål och behov. Rådgivaren 

ska bara rekommendera sådant som anses lämpligt för konsumentens behov, önskemål och 

förutsättningar. Rådgivningen skall anpassas till konsumentens kunskapsnivå och förmåga att 

förstå rådgivaren. För att rådgivaren skall kunna anpassa rådgivningen efter konsumentens 

förhållanden krävs att det görs en kartläggning av konsumentens förkunskaper, ekonomiska 

och andra förhållanden, önskemål och syfte med placeringen samt konsumentens 

riskbenägenhet. För att kartlägga dessa faktorer har Svenska Fondhandlareföreningen tagit 

fram en förslagsmall på vad rådgivaren skall kartlägga vid rådgivningstilfället. (Se bilaga 2) 

 

Vad gäller konsumentens riskbenägenhet skriver Svensson att ”Konsumentens inställning till 

risk eller riskbenägenhet är av stor betydelse vid placeringar i finansiella instrument. 

Rådgivaren måste ta reda på vilken risk som konsumenten är beredd att ta och dessutom 

förvissa sig om att konsumenten har kunskap om risken med en viss placering”29 

 

För att konsumenten ska förstå rådgivarens resonemang krävs att rådgivaren har kännedom 

om konsumentens förkunskaper. Genom att fråga konsumenten om ttill exempel tidigare vana 
                                                
28 Svensson, A-P., (2004)  s.34 
29 Svensson, A-P., (2004)  s.47 
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av att placera i finansiella instrument får rådgivaren en uppfattning om konsumentens 

förkunskaper.  

Konsumentens ekonomiska och andra förhållanden är av stor vikt för att kunna anpassa 

rådgivningen till konsumenten. Faktorer som har stor betydelse för rådgivningen är till 

exempel konsumentens inkomst, ålder, förmögenhet, försäkringar och skulder. Även 

familjeförhållanden, bostadssituation och andra förhållanden av privat natur är viktigt att 

dokumentera. Rådgivaren måste fråga konsumenten om dennes önskemål och syfte med 

placeringen. Är det en långsiktig placering och finns det särskilda mål med den? Dessutom 

bör rådgivaren säkerställa konsumentens riskbenägenhet, vilken risk konsumenten är beredd 

att ta och dessutom försäkra sig om att konsumenten har kunskap om risken med en viss 

placering. Självfallet bestämmer kunden själv om han/hon vill göra en viss placering. Dock 

har rådgivaren skyldighet att avråda från åtgärder som inte är lämpliga för konsumenten när 

det rör sig om en rådgivningssituation.30 

 

3.2.5 Lagens krav på kompetens och dokumentation 
4 § Näringsidkaren skall se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 

dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället och lämna ut dokument till 

konsumenten.31 

 

Finansinspektionen har i samråd med konsumentverket tagit fram föreskrifter vad gäller 

kompetens hos rådgivare. Alla svenska banker och värdepappersbolag bör ställa särskilda 

krav på kompetens för ”sådana befattningshavare som har kundkontakter, exempelvis 

placeringsrådgivare och andra som har till uppgift att ge råd eller betjäna kunder samt 

befattningshavare med ansvarsställning i företaget”32 Kompetenskraven är av lagstiftaren 

uppdelade i fyra delar; handel och administration av finansiella dokument, 

rådgivingsverksamhet avseende finansiell ekonomi, etiska frågor samt regler för 

värdepappersrörelser, externa och interna.  

 

                                                
30 Svensson, A-P., (2004) 
31 Lag (2003:862)  
32 FFFS 2002:5 
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För att man i efterhand skall kunna bedöma rekommendationen från rådgivaren krävs det att 

rådgivningen dokumenteras. Från dokumentationen skall kunna utläsas vilken information 

kunden lämnat om sin ekonomiska situation, riskbenägenhet och syfte med placeringen.33  

 

3.2 SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGENS RÅDGIVNINGSMALL 
 
Svenska Fondhandlareföreningen har för deras medlemmar tagit fram mall (se bilaga 2) med 

förslag på vad som kan kartläggas och dokumenteras vid rådgivningstillfället. Då finansiell 

rådgivning förekommer i många olika former bör det som dokumenteras och kartläggs vid ett 

rådgivningstillfälle ske med utgångspunkt i vem kunden är och vilka tjänster företaget 

erbjuder. Mallen är en bruttolista och ska ses som en lista med exempel över vad som 

lämpligen ska finnas med på kartläggningen.  

 

Fondhandlareföreningen betonar också att det ligger ett stort pedagogiskt ansvar på företagen 

för att kartlägga kundens riskbenägenhet. Riskbenägenheten kan mätas genom att kunden 

svarar på frågor genom att fylla i ett dokument. Den kan också simuleras i datormiljö genom 

att kunden får ange vilka finansiella instrument han/hon vill placera i för att därefter få ta del 

av hur dessa historiskt sett utvecklats och vad eventuella förändringar i placeringsinriktningen 

innebär i ett riskperspektiv. 
 

 
3.3 FINANSINSPEKTIONENS ROLL 
 
Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är av så kallad ramlagskaraktär och ger 

Finansinspektionen uppgiften att utforma närmare detaljföreskrifter om hur lraven ska följas. 

För detta ger Finansinspektionen ut föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till 

konsumenter (FFFS 2004:4). Om riskbenägenhet säger råden: 

 

”Konsumentens inställning till olika grader av risk och totala riskbenägenhet bör 

dokumenteras. Även konsumentens kunskap om risken med den rekommenderade 

placeringen bör dokumenteras.”34 

 
För att få en närmare beskrivning av hur mätning av kundens riskbenägenhet bör utföras 

kontaktades Erik Saers, chef för Marknadstillsyn på Finansinspektionen. Vid telefonkontakt 

                                                
33 Svensson, A-P., (2004) s. 56-63 
34 FFFS 2004:4 
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med Saers gavs han frågan om det finns några specifika riktlinjer för hur bedömning av 

riskbenägenhet ska gå till vid finansiell rådgivning till privatpersoner. Saers menar att  

 
”det finns inga specifika riktlinjer för hur mätning av riskbenägenhet hos den enskilda 

kunden ska gå till, men det ska göras, åtminstone bedömas, och vid en tvist kunna 

redovisas hur kundens riskprofil fastställts."35 

 
Under maj förra året (2005) genomförde Finansinspektionen en undersökning om lagens 

inverkan hos 17 företag inom området bank, värdepapper och försäkring. Undersökningen 

visade kortfattat att: 

 

• Företagen har infört och tillämpar de administrativa processer som reglerna kräver 

• Kompetensen har stärkts hos de rådgivare som formaliserats och därigenom blivit 

tydligare för konsumenterna 

• Företagen klargör tydligare för konsumenterna om de marknadsför produkter eller 

lämnar råd 

• Regelverket fungerar väl och har inte hämmat utvecklingen av affärsområdet36 

 
 
3.4 INTERVJU OM LAGENS FUNKTION37  
 
Vid en expertintervju med Fredrik Korling, doktorand vid Stockholms Universitet 

diskuterades lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, motsvarande lagar i andra 

länder, tidigare fall samt vad lagen säger om hur riskbenägenhet bör mätas.  

 
Korling skriver för tillfället en doktorsavhandling som behandlar ansvar för finansiell 

rådgivning. Syftet med avhandlingen är att utreda vilket ansvar en finansiell rådgivare har för 

sin rådgivning samt hur en eventuell skadeberäkning skall kunna ske. Avhandlingen 

behandlar ansvaret dels ur ett svenskt perspektiv, dels ut ett komparativt perspektiv främst vad 

gäller de nordiska länderna samt England. 

 

Lagen 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är generell till sin utformning, vilket i sig 

inte är något ovanligt i svensk rätt eftersom lagen förtydligas genom förarbeten. Lagen 
                                                
35 Saers (2006-04-18) 
36 Finansinspektionens Rapport 2005:13  
37 Korling (2006-05-15) 
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kompletteras vidare av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Av betydelse är 

också branschorganisationers (som till exempel Svenska Fondhandlareföreningens) 

rekommendationer till sina medlemmar.  

 

Lagen ställer krav på att rådgivaren ska kartlägga kundens ekonomiska bakgrund för att 

utreda hela miljön som kunden befinner sig i, även den ekonomiska ställningen i förhållande 

till andra åtaganden. Om det är lämpligt att kunden investerar så pass mycket pengar som 

skulle kunna påverka kundens månatliga nettobehållning i högre grad osv. är exempel på vad 

rådgivaren måste beakta.  

 

Motsvarande lag i andra länder 

Det finns i dag ingen direkt motsvarande lag i de övriga nordisk länderna. I Europa finns det 

dock ett flertal lagar av mer näringsrättslig karaktär som indirekt påverkar hur rådgivningen 

utförs, till exempel i England. Korling framhåller att det främst finns två anledningar till 

varför lagen uppkom i Sverige. Dels på grund av att många privatpersoner i Sverige investerar 

i finansiella instrument, främst genom det svenska pensionssystemets utformning. Finansiell 

rådgivning uppmärksammades också starkt medialt i slutet av 1990 talet, framför allt 1999 då 

börsen kraftigt sjönk. Förutom dessa två anledningar har vi också i landet varierande 

utbildning och kunskapsnivåer på finansiella rådgivare. Genom lagen skapas riktlinjer som 

rådgivarna skall följa och kunden vet vad han/hon kan förvänta sig av rådgivningen.  

 

Tidigare fall 

Då lagen är så pass ny finns inte särskilt många fall då lagen prövats. Något prejudikat finns 

ännu inte då lagen inte prövats i Högsta Domstolen. I dag finns endast några få prövningar i 

tingsrätter. ”Vi vet inte innan ett prejudikat finns, exakt vad kravet på de finansiella 

rådgivarna egentligen är och innebär” menar Korling.  Än så länge får man utgå från lagtext 

och de rekommendationer som finns, framförallt vad god rådgivningssed skall anses innebära 

och försöka tyda dessa så gott det går. Merparten av bankerna har dock ändå ett starkt 

incitament att göra en god analys av kunden för att kunna ge finansiella råd, då kunden annars 

troligtvis byter bank.  

 

Anledning till att det inte många tvister ännu inte uppkommit beror på börsens stadiga 

uppgång sen lagen började gälla, menar Korling. Därför finns i dag också väldigt lite praxis.  
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Hur riskbenägenhet bör mätas 

Här fås inte mycket hjälp av förarbetet och hur uppgiften löses är upp till varje aktör. Det är 

viktigt att kunden förstår de frågor rådgivaren ställer samt att rådgivaren ställer följdfrågor 

och förklarar för kunden så att denne klart förstår innebörden diskussionen.  
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TEORI 
 

I kapitlet presenteras aktuell forskning inom ämnet risktolerans, för att ge läsaren en djupare 

kunskap inom ämnet och en möjlighet att följa vidare i empiri- och analysdelarna. Det inleds 

med en beskrivning av teorier inom ekonomisk psykologi. Dessa teorier ger en inblick till 

varför risktolerans är svårmätt. Efter detta presenteras teorier om risktoleransmätning. 

 

4.1  EKONOMISK PSYKOLOGI 
 
Modern portföljteori grundas på några få avgörande förutsättningar. En av dessa är att vi 

förväntas vara rationella investerare. En rationell investerare är riskavers genom att alltid 

föredra investeringar med låg volatilitet framför investeringar med hög volatilitet med samma 

förväntade värde. Privata investerare har å andra sidan vanligtvis en asymmetrisk 

värdefunktion, vilket leder till att lyckan som orsakas av en vinst av en summa är mindre än 

den förlorade lycka orsakad av en förlust av samma storlek. Detta antyder att en privat 

investerare snarar är förlustavers än riskavers.38  

 

Ovanstående exempel, att privata investerare har en asymmetrisk värdefunktion, beskrivs av 

Prospektteorin, den idag mest kända teorin inom ekonomisk psykolog. Ekonomisk psykologi 

kallas studier av ekonomiskt relevant beteende med hjälp av teorier från modern psykologi. 

Riskperception och riskattityd är en av de viktigaste inriktningarna av ekonomisk psykologi, 

då finansiellt beteende är ett område där ekonomisk teori som nämndes ovan visat sig 

deskriptivt svag, och där de psykologiska ansatserna upptäckts ha stor potential.39 Teorier 

inom ekonomisk psykologi menar att människor inte är konstanta i sin riskbenägenhet, utan 

kan ändra sig beroende på hur problem presenteras. Många av teorierna ger oss förklaringar 

till varför individer handlar som de gör i finansiella beslut. Nedan presenteras ett antal teorier 

inom ekonomisk psykologi för att ge läsaren en inblick och förklaring till varför risktolerans 

och riskuppfattning är svårmätt och subjektivt.  

 

 

 

 

                                                
38 Raffelsberger A., (2004) 
39 http://www.psychology.su.se/sncfp/amnen.html#eko 
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4.1.1  Prospektteorin 

Prospektteorin utvecklades av Kahneman och Tversky 197940 vilket senare bland annat ledde 

till att Kahneman, 2002 tog emot nobelpriset i ekonomi för forskning i ekonomisk psykologi. 

Prospektteorin menar att människor känner starkare för förluster vid en förlustsituation än 

glädjen de känner vid en lika stor vinst. Värdefunktionen för förluster är konvex och relativ 

brant, medan värdefunktionen för vinster är konkav och mindre brant. Prospektteorin 

beskriver varför exempelvis många investerare är inte gärna säljer aktier som har minskat i 

värde, då detta relateras till förlustaversion inom teorin. 

 

                                             
                                                                   Figur 241, Värdefunktionen I prospektteorin  
 
 
Prospektteorin säger att preferenser beror på hur problemet är formulerat, så kallade ”framing 

effekter”. Ställs en fråga så att utfallet av frågan ses som en vinst har beslutsfattaren en 

tendens att vara riskavers. Värdefunktionen blir då konkav. Är utfallet av frågan en förlust 

tenderar beslutsfattaren att vara riskbenägen och värdefunktionen blir här konvex.42  

 

4.1.2  Mentala konton 
Thalers teori om mentala konton säger att vi separerar val och placerar dem i mentala 

konton.43 Teorin besktiver hur vi behandlar pengar olika beroende på var de kommer ifrån, 

hur de är placerade samt hur de spenderas.44 Mentala konton kan förklara många avvikelser 

inom det ekonomiska och finansiella området. Exempelvis föredrar många investerare aktier 

med hög utdelning då utdelningar kan betraktas som inkomst som kan förbrukas, medan 

                                                
40 Kaheman, D., Tversky, A (1979) 
41http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory  
42 Tversky, A., Kaheman, D. (1981) 
43 Thaler, RH (1985) 
44 Belsky, G., Gilovich, T., (1999) 
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kapitalvinster endast ökar kapitalet, de är ”bundna” och kan inte direkt spenderas. 

Utdelningen och vinsten placeras här i olika mentala konton.45  

 

4.1.3  Hedonic editing 
Thaler och Johnson presenterade 1991 deras teori om hedonic editing för mentala konton. 

Teorin menar att människor oftast inte är konstanta i sin riskbenägenhet, det beror på 

situationen. Vissa tolererar mer risk när de möter en förlustsituation, än de gör vid en 

vinstsituation.  

 
Thaler och Johnson ställde upp följande fyra beslutsproblem: 
 

1. Föreställ dig att du ställs inför följande val, vad väljer du?:  
• En säker vinst på $1,500  
• Lotteri: Att kasta ett välbalanserat mynt. Blir det krona vinner du $1,950 och 

vid  klave vinner du $1,050.  
 

2.   Föreställ dig att du ställs inför följande val, vad väljer du?: 
• En säker förlust på $750 
• Lotteri: Att kasta ett välbalanserat mynt. Blir det krona förlorar du $525 och 

vid klave förlorar du $975 
 

3. Föreställ dig att du just vunnit $1,500 på ett lotteri och du har nu möjligheten att delta 
i ett ytterligare lotteri. Vad väljer du? 

• Lotteri: Att kasta ett välbalanserat mynt. Blir det krona vinner du $450, vid   
klave förlorar du $450.  

• Att inte spela alls. 
 
4. Föreställ dig att du just förlorat $750 på ett lotteri och du har möjligheten att delta i ett 

andra lotteri. Vad väljer du? 
• Att kasta ett välbalanserat mynt. Blir det krona vinner du $225, vid klave  

förlorar du $225?  
•    Att inte spela alls 

 

Först fick försökspersonerna välja mellan alternativ ett eller två. Därefter presenterades 

alternativen tre och fyra och de fick på nytt välja mellan dessa två. Ur ett monetärt perspektiv 

är beslutproblem 3 och 1 likvärdiga. Den rationella människan borde alltså svara lika på 

frågorna. Dock är det många som ändrar sina val. När Shefrin gjorde samma studie fann han 

att 25 procent fler var villiga att delta i ett andra lotteri i fråga tre än vad de var att delta i det 

likvärdiga lotteriet i fråga 1. Thaler och Johnsson kallar fenomenet hedonic editing, hur 

                                                
45 Thaler, R H., (1990) 
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människor organiserar sina mentala konton. Vi har en tendens att segregera vinster i olika 

mentala konton för att maximera välbehaget, medan förlusterna integreras.46 

 

4.1.4  Ankring 
Teorin kring ankring innebär att människor tenderar att göra sina bedömningar i förhållande 

till en utgångspunkt. Teorin säger att det finns ett omvänt samband mellan människors 

kunskap och deras riskbedömning. Får människor frågor som de upplever som svåra, så 

underskattar de risken att de svarar fel. Tvärtom gäller frågor som de är ganska säkra att svara 

rätt på, då överdriver de risken att de har fel.47 Därför väljer exempelvis personer med dålig 

kunskap och erfarenhet gärna riskfyllda fondplaceringar och de med mer kunskap och 

erfarenhet väljer mindre riskfyllda placeringar.48 

 
 
4.2 INDIVIDERS RISKTOLERANS VID FINANSIELLA BESLUT 
 
Risk har olika betydelser för olika personer. En del förknippar det med rädsla och osäkerhet, 

medan andra ser det som en möjlighet eller spänning. Forskning inom ämnet har kartlagt fyra 

kategorier av risk; finansiell risk, psykisk risk, social risk och etisk risk. De flesta människor 

har en jämn riskuppfattning inom en riskkategori, men denna varierar mellan de olika 

riskkategorierna. Exempel på riskkategoriuppfattning är att en orädd bergsbestigare ofta också 

är orädd fallskärmshoppare. Han kan däremot vara rädd för att tala inför publik. Människor 

reagerar olika till risk. Vissa väljer att försöka komma bort från den, medan andra accepterar 

den.49  Vi har alla en komfortzon med hur mycket risk vi är komfortabla att ta. Vissa har en 

bred, robust zon, medan andra har en smalare zon. När vi hamnar utanför zonen kan vi bli 

stressade, få sömnproblem och det kan till och med leda till depression. Behovet av att förstå 

vad som bestämmer och avgör den acceptabla risknivån hos kunden är därför av stor vikt för 

finansiell rådgivning.50  

 

En persons totala risktolerans är egentligen sammansatt av två element, riskkapacitet och 

risktolerans (ofta benämnt attityd). Riskkapaciteten, eller objektiv risktolerans som den också 

kallas, beskriver kundens finansiella möjlighet att ta risk, hur mycket risk den har råd att ta. 

                                                
46 Shefrin, H., (2000) 
47 Belsky, G., Gilovich, T., (1999) 
48 Lindmark, J (2005) 
49 www.finamena.com 
50 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
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Riskkapaciteten, grundas på variabler såsom vad kunden har för tillgångar, hur länge 

investeringen avser samt om eventuella uttag under tiden måste göras.51  

 

Subjektiv risktolerans, eller riskattityd, mäter en klients möjlighet att hantera risk 

känslomässigt, och handlar om hur mycket risk kunden väljer att ta. Den subjektiva 

risktoleransen benämns som risktolerans i forskningsrapporten. Då det är ett psykologiskt 

attribut är den oftast svårare att mäta än riskkapaciteten.  Kombinationen av en kunds 

finansiella riskkapacitet och kundens emotionella risktolerans ger oss en profil av kunden som 

är till stor vikt för att kunna ge råd i investeringssituationer.  

 

De två elementen, riskkapacitet och risktolerans, behöver inte vara korrelerade med varandra. 

En person som har mycket låg riskkapacitet behöver inte för detta vara riskavers emotionellt 

sätt, på samma vis som en person med hög riskkapacitet kan vara mycket riskavers. Av dessa 

anledningar är det viktigt att riskkapacitet och risktolerans inte förväxlas vid en riskprofilering 

av en kund.52   

 

En viktig anledning till varför rådgivaren måste förstå risktoleransen hos klienter beror bland 

annat på svårigheter för individer att prata om riskuppfattning. Till detta finns många 

anledningar, till exempel så har studier inom ekonomisk psykologi visat att individens mål 

och objektiv ofta är svagt utvecklade och orealistiska. Det är svårt för kunden att i egna ord 

beskriva inställningen till risk. Ett annat problem är att de flesta människor inte är tillräckligt 

bra på intuitiv statistik. För att uppfatta finansiell eller annan data använder vi gärna ”mentala 

genvägar” för att behandla stora mängder information, men alltid med en felmarginal. Vi 

använder så kallade ”biases”, vilket leder till att vi gör felbedömningar i finansiella beslut. 

Den vanligaste, ur ett psykologiskt perspektiv är göra som andra gör eller följa ledaren, så 

kallat ”herding behavior”. Andra studier visar att vi har en tendens att underskatta möjligheten 

av en förlust i investeringsbeslut.53 

 
                                                
51 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
52 Kitces, M E., (2006) 
53 Belsky, G., Gilovich, T (1999) 
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I relationen mellan rådgivare och klient kan många av dessa missuppfattningar uppstå. Genom 

att genomföra en mätning av kundens risk tolerans kan rådgivaren tillsammans med kunden 

arbeta fram ett mått eller en profil. Genom att utgå från denna har rådgivaren möjlighet att 

hjälpa klienten förstå skillnaderna mellan hans eller hennes psykologiska och finansiella 

behov, och eventuellt ge förslag om hur kunden ska kompromissa för att få ut det bästa ur 

situationen.54  

 

För att studera människors riskbenägenhet finns det två huvudsakliga metoder, i verkligheten 

och via konstruerade beslutssituationer. I verkligheten är det enda sättet att mäta den egentliga 

riskbenägenheten hos människor, eftersom det är först i realistiska situationer personer visar 

deras egentliga riskvillighet. Forskning har visat att personer bedömer sig själva som större 

risktagare än vad de i själva verket är. Dock finns också ytterligare problem med att mäta 

risktagande i verkligheten: 

 

• Svårigheter att komma åt beslutssituationen  

• Resurskrävande i termer av många och svåråtkomliga beslutssituationer för att få fram 

generaliserbart material  

• Problem med jämförbarhet mellan beslutssituationerna (en 100 000 kr investering är 

en fråga om liv eller död för den lokala verkstaden medan det är en liten summa för     

t ex Volvo).  

 

I en konstruerad beslutssituation blir inte den riskbenägenhet som erhålles en sann reflektor av 

den verkliga beslutssituationen. Hur denna överensstämmer med verkligheten kan endast 

indikeras. Dock har den konstruerade situationen fördelen att den ger en standardiserad 

mätning, vilket i sin tur ger jämförelse mellan testresultat.55  

 

För att ta fram och förstå en klients inställning till risktolerans, används ofta samma principer 

som används för vetenskapliga bedömningar av personliga inställningar, till exempel IQ-test. 

Den vanligaste teknikern är att samla ihop data från klienten, genom en intervju samt använda 

ett vetenskapligt test. Test av risktolerans är tidsbesparande både för klienten och rådgivaren. 

Den personliga profilen som framkommer av testet delas av båda parterna och är ett bra 

                                                
54 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
55 Dahlbäck, O., (1987)  
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underlag för att grunda en rapport, förtroende och tillförlit.56 Ekonomisk psykologi poängterar 

dock att riskbenägenheten inte är endimensionell. Den beror snarare på en mängd olika 

faktorer, varav en består av tidigare riskupplevelser.57 Det första frågeformuläret för att mäta 

risktolerans publicerades 1984. Denna typ av frågeformulär är i dag vanliga och väl 

accepterade menar Roszkowski et al.58  

 

4.3 PSYKOMETRISKA TESTER 
 
Olika tekniker för att mäta risktolerans har tagits fram av ekonomer, psykologer och 

beslutsforskare. Hur risktolerans bör mätas skiljer dig dock mellan de olika forskargrupperna. 

Nationalekonomer har länge förespråkat frågor som baseras på förväntad nyttoteori. De säger 

att vi är alltid rationella i vårt beteende och fattar alltid det beslut som ger mest nytta. 

Ekonomisk psykologi talar emot denna rationalitet och menar att människor inte är konstanta i 

sin riskbenägenhet. Psykologer och andra forskare inom beteendevetenskap menar därför att 

frågor som berör individens attityd också bör ingå i risktoleranstestet. Båda forskargrupperna 

är skeptiska till många av de risktoleransfrågeformulär som används i dag, men av olika 

anledningar. Nationalekonomerna är extremt skeptiska till de attitydsfrågor ”som inte är 

länkade till konceptet av risktolerans i nyttoteorin”59 som idag finns presenterade i många av 

testen. Den andra gruppen är kritisk till att många risktoleransfrågeformulär innehåller frågor 

som är relaterade till finansiella råd. Dessa frågor berör inte den psykologiska aspekten av 

risktolerans då de till exempel handlar om tidshorisont, finansiell kapacitet osv. Dock 

accepterar dessa forskare alla typer av frågor, även de som är sammankopplade till 

nyttomaximerarteorin, så länge de uppnår psykometriska standarder.60  

 

Trots att det inte finns något helt accepterat risktoleransfrågeformulär, är forskare överens om 

att förlita sig på ett förenklat frågeformulär som de satt ihop själva kan bli farligt för 

rådgivaren. Den idag mest accepterade metoden för att avgöra en individs finansiella 

riskbenägenhet är att använda ett instrument som är baserat på psykometri, som mäter den 

subjektiva risktoleransen genom flerdimensionella scenarier och situationer.61  

 

                                                
56 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
57 Shefrin, H., (2000) 
58Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005)  
59Hanna S., Gutter M., (1998)   
60 Roszkowski M J., Grable J., (2005) 
61 Poh S K C., (2005) 
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Sedan tidigt nittiotal har psykologer och statistiker utvecklat tekniker för att mäta och 

uppskatta psykologiska konstruktioner, såsom risktolerans. I dag är psykometri en accepterad 

disciplin, som arbetar med psykologiska tester och uppskattningar. Den tekniska kvalitén av 

psykologiska uppskattningsverktyg, frågeformulär inkluderade, kan i dag mätas mot 

internationella psykometriska standarder.62 För att uppfylla dessa standarder genomgår testet 

en mängd prövningar, med användbarhetprövningen och normeringsprövning.  Vid en 

användbarhetsprövning är en stor samling frågor testade förståelsemässigt och svarsmässigt 

på den population som testet avses användas på. Detta kan involvera ämnen som den testade 

får i uppgift att förklara med egna ord och på det viset får undersökaren en uppfattning om hur 

tillfrågade personer uppfattar olika frågor. De frågor som är enkla och rakt på sak har ofta låg 

förståelsenivå och/eller låg svarsnivå.  

 

Vid en normeringsprövning testas frågor som gav bra resultat vid användbarhetsprövningen 

med andra välanvända frågeformulär. Vid detta test används statistiska kriterier och det 

bedöms om poängsättnings algoritm63 överensstämmer. Vid testet är det inte ovanligt att 

frågor som först verkade användbara avslöjas ha lite eller ingen statistisk värde vid en 

jämförelse av en respondent med en annan. Vanligtvis krävs det många omgångar av både 

användbarhetsprövning och normeringsprövning innan ett frågeformulär bedöms säkert.64  

 
FinaMetricas Risk Profiling system är ett risktoleranstest utvecklat enligt psykometriska 

standarder. Testet (se bilaga 3) innehåller 25 frågor och ska enligt tillverkarna endast ta cirka 

15 minuter att genomföra.65  

 

4.4 UTFORMNING AV PSYKOMETRISKA TESTER 
 
Användbarheten av ett risktoleranstest visas av validitet och reliabilitet. Validitet, giltighet, 

avser vad testet mäter och hur väl det mäter det. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, vilket 

förutsätter frånvaro av slumpmässiga mätfel.  Samma person som genomför samma test igen 

skall också få samma eller mycket lika resultat. Ett test som inte är tillförlitligt kan inte heller 

vara uppfylla validitet. Dock är ett reliabelt test inte nödvändigtvis också giltigt, eftersom det 

konsistent kan mäta fel saker.  

                                                
62 American Educational research association, Amerikan Psychological Association & National Council on      
Measurement in Education, 1999 
63 Algoritm: En process med olika steg för hur framställning av något ska gå till. 
64 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
65 www.finametrica.com 
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Callan och Johnson menar att de finns fyra riktlinjer rådgivaren ska se på för att avgöra testets 

kvalitet:66  

 

• Validitet 

• Reliabilitet 

• Faktoranalys 

• Testnormer 

 

4.4.1 Validitet 
Ett test med hög validitet mäter vad det är avsett att mäta. Frågorna som frågas ska vara 

relevanta för personen som gör testet. Personen ska förstå innebörden i frågorna och frågorna 

ska fråga rätt saker.67 

 

Roszkowski et al. menar att det finns tre huvudsakliga problem med standardiserade 

frågeformulär. Det första är att de frågar fel saker, det är fel sorts frågor som inte har med 

risktolerans att göra, de uppfyller därför inte validiteten. Den här typen av frågor kallar 

forskarna ”dåliga frågor”. Exempel på detta är frågor om tidshorisont som Roszkowski et al. 

menar är en relevant strategifråga, men inte relevant i riskbenägenhets perspektiv. 

Förklaringen till att många riskbenägenhetstest behandlar riskkapacitet, tidshorisont och andra 

ej risktoleransrelaterade frågor är att allokeringsbaserade test av misstag benämnts som 

risktolerans test. Det andra problemet är att många av frågorna kräver förklaringar, oftast av 

rådgivaren. När en rådgivare har en aktiv roll i frågorna tenderar resultatet att bli influerat och 

objektiviteten av testet riskeras bli lägre. Testets språk ska vara enkelt att förstå och 

finansiella termer ska undvikas. Ord som obligation, standardavvikelse och inflation som för 

en rådgivare känns simpla och naturliga, kan uppfattas som svåra av kunderna.68  

 

Ett tredje problemet är att frågorna fokuseras allt för mycket på investeringen. Finansiell 

planering handlar inte bara om investeringsråd, därför är generella frågor om kundens 

finansiella bakgrund och risktolerans relevanta inslag i alla finansiella beslut.69    

 

                                                
66 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
67 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
68 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
69 Roszkowski, MJ., Davey, G., Grable, JE., (2005) 
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Att avgöra vilka frågor som är vad Roszowski kallar bra frågor för att mäta risktoleransen 

anser han svårare att hitta än de som är dåliga. En fråga som är bra för en klient behöver inte 

vara det för en annan. Av en psykometrisk granskning av testet som helhet avgörs hur testet 

fungeras.  

 

Exempel på ”bra frågor”: 

När du tänker på ordet risk, vilket av följande förknippar du först med risk? 
• Fara 
• Osäkerhet 
• Möjlighet 
• Utmaning 
 

 
Jämfört med andra människor du känner, hur bedömer du din förmåga att handskas med stress 
kopplat till viktiga finansiella frågor? 

• Väldigt låg 
• Låg 
• Medel 
• Hög 
• Väldigt hög 

 
 
Exempel på ”dåliga frågor”: 
 
Finns det möjlighet att behov av kontanta medel kan uppstå inom nästa: 

• År 
• 2 till 3 år 
• 4 till 7 år 
• 8 år eller mer 

 
 
Hur mycket disponibel inkomst antar du att du tillgängligt om tre år jämfört med i dag? 

• Påtagligt mindre 
• Ungefär det samma 
• Påtagligt mer 

 

 

 

4.4.3  Faktoranalys 
Faktoranalys används för att försöka förklara korrelationen mellan ett större antal observerade 

variabler med hjälp av ett mindre antal bakomliggande tänkta faktorer. Genom att granska 

faktoranalyserna framkommer vilken typ av data som användes för att mäta risktoleransen, då 

faktorerna representerar vissa speciella beteende. Faktorerna måste vara relevanta till attityd 
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av risk. Vid en granskning av ett risktoleranstest bör resultatet av faktoranalysen som 

genomfördes i utvecklingen av testet beaktas samt vilka faktorer som återstod i det slutliga 

testet och hur många variabler som var representerade i varje faktor. 

 

4.4.4  Reliabilitet 
Reliabilitet förklarar hur säkert testet är. Det ska finnas bevisat att liknande resultat av 

risktoleranstestet uppnåtts för samma person över en kortare period. Resultatet av ett 

psykometriskt test består av två delar, ett sant mått och ett felmått.  

 
Resultatet av testet = Sant mått ± felmått 

 
Alla psykometriska tester har en viss felmarginal av varierande storlek. Felen kommer 

vanligtvis från testet i form av luddiga frågor, men kan också härstamma från slumpvisa 

mätfaktorer, till exempel att testpersonen är ängslig eller trött den aktuella testdagen. Andra 

faktorer som kan leda till inkonsekventa resultat av samma test är motivation, skiftande 

uppmärksamhet och minne samt nya erfarenheter. Rådgivare bör därför känna till att mindre 

skillnader i testresultaten är vanliga när samma person genomför samma test två gånger. 

Korrelationskoefficient indikerar hur två variabler är relaterade med varandra. Korrelationen 

är mellan 0 och 1. En korrelation av 0 betyder att variablerna är helt okorrelerade med 

varandra vid 1 är de perfekt korrelerade. Reliabiliteten av ett test kan ses som 

korrelationskoefficienten av relationen mellan det sanna måttet och resultatet av testet. 70 Hög 

nivå av reliabilitet är nivåer över 0,8. 0,60 - 0,79 är måttlig nivå och under detta räknas testet 

ej som tillförlitligt.71 

 

Psykologer menar att det finns två typer av beteende som de skiljer mellan, kognitivt, vilket 

motsvarar intellektuellt, och känslomässigt. Forskning har visat att vanligtvis behövs det 

mindre frågor för att fastställa kognitiva egenskaper och beteende än känslomässiga. 

Riskbenägenhet klassas som en känslomässigt beteende, och för att utföra bedömningen 

korrekt krävs en relativt lång tid för att mäta det. Finansiella rådgivare som söker ett test med 

fem till tio frågor för att avgöra klientens exakta riskbenägenhet ödslar tid på att söka efter 

något som inte existerar, då denna typ av instrument aldrig kommer att kunna utvecklas. Även 

om en person ens inte känner till psykometri, borde han/hon vara skeptisk till 

riskbenägenhetstest med få frågor. Ta som exempel ett test med fem frågor, där varje fråga 

                                                
70 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
71 Callan, V J., Johnson, M., (2002)    
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står för 20 procent av det totala resultatet av testet. Ändras endast en fråga kan kunden 

riskbenägenhet klassificeras i en annan kategori. Det är mindre troligt att detta skulle hända i 

ett test med 25 frågor, där varje fråga står för 4 procent av det totala resultatet av testet.72  

 

Spearman-Brown Prophecy fomula visar hur vi kan estimera reliabiliteten av ett test som 

utökas med en viss proportion. Diagram 1 nedan visar hur reliabiliteten ökar när ytterligare 

frågor läggs till.  Test 1 har en ursprunglig reliabilitet på 0,53 och test 2 har en ursprunglig 

reliabilitet på 0,44.73           

 

Antal frågor Test 1 Test 2 

5 0,53 0,44 

10 0,69 0,62 

15 0,77 0,71 

20 0,81 0,75 

25 0,85 0,80 
              Diagram 1: Reliabiliteten av två test med ökande nummer av antalet frågor74 

 

De tillagda frågorna måst vara så kallade ”bra frågor” (se avsnittet om validietet). Då ”dåliga 

frågor” läggs till sjunker reliabiliteten ytterligare. En frågeanalys berättar om frågan som 

adderas är av bra eller dålig art och hur den påverkar testets reliabilitet. I grund och botten 

bestämmer analysen om frågan fungerar på samma sätt som de övriga frågorna i testet. En 

metod, för att kontrollera hur den överensstämmer med övriga frågor, är att se på hur stark 

korrelation det är mellan svaren på frågan och det totala resultatet på risktoleranstestet. För att 

nå en hög reliabilitetsnivå, måste mindre frågor användas om svaren har hög korrelation. 

Omvänt måste fler frågor tilläggas om korrelationen är svag mellan svaren. Generellt sägs det 

att frågor som har en korrelation lägre än 0.3 med hela testets resultat bör elimineras då de 

drar ner resultatet på riskbenägenhetstestet.75  

 

Roszkowski et al. menar att rådigvare oroar sig för att klienter finner ett 25 frågetest 

besvärligt. Ett psykometriskt test med 25 frågor ska bara ta runt 15 minuter att gå igenom. 

Någonting alla är intresserade att veta mer om är om oss själva. Undersökningar av 

                                                
72 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
73 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
74 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
75 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
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respondenter som genomfört ett 25-frågetest visar att de anser att det är värt tiden då det leder 

till en bättre förståelse av dem själva i relation till finansiell risk.   

 

4.4.5 Testnormer  

Genom att granska testets normer kan rådgivaren och klienten förstå klientens risktolerans i 

förhållande till övriga individer. För detta används vanligen en distributionskurva. 

Populationen som testet har blivit normerat till ska vara relevant för rådgivarens population. 

De flesta test är i dag är normerade på Nordamerika och Europa, med manliga och kvinnliga 

deltagare av olika åldrar.  

 

4.5 HUR FRÅGEFORMULÄR BÖR ANVÄNDAS 
 
De flesta finansiella rådgivare och fondbolag använder i dag egna utvecklade frågeformulär 

för att avgöra kundens riskbenägenhet. Som en del av den finansiella planeringsprocessen 

ombeds kunden fylla i ett standardardiserat formulär med diverse frågor om riskattityd. 

Svaren, som är värda olika vikt eller poäng, summeras och den totala summan bestämmer 

kundes risktoleranskategori. Ofta placeras kundens risktolerans på en skala där motsvarande 

rekommenderade tillgångsallokering visas. Många investeringsfirmor använder 

risktoleransfrågorna som en utgångspunkt för en djupare diskussion om risktolerans med 

kunden.76  
 

Roszkowski et al. menar att vem som helst kan utföra ett frågeformulär, men frågan är hur det 

fungerar. Hur väl testet fungerar avgörs i om testet når upp till de psykometriska standarder 

som presenterades.  

 

För mindre rådgivningsföretag är det svårt att motivera kostnaderna med att utveckla ett eget 

psykometriskt riskbenägenhetstest.  De bör därför använda ett test som utvecklats av en tredje 

part och som uppfyller psykometriska standarder. Det är viktigt att tillägga att ett test inte ska 

ersätta den viktiga diskussionen mellan rådgivare och klient. Testet ska ses som objektiv fakta 

att föra en diskussion Det psykometriska testet och diskussionen med kunden leder 

tillsammans till en djupare och tydligare förståelse av kundens risktolerans.77  

 

                                                
76Poh S K C., (2005) 
77 Roszkowski, MJ., Davey, G., Grable, JE., (2005) 
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Ett vetenskapligt risktoleranstest är uppbyggt av frågor i en speciell ordning och frågorna bör 

ställas som en strukturerad intervju. Användningen av strukturerade intervjuer, i stället för 

ostrukturerade eller ett semistrukturerat intervjuformat, ökar möjligheten till fler tillförlitliga 

beslut. Ett strukturerat format av risktoleransmätningen minskar möjligheten att rådgivaren 

frågar ostrukturerade omkringfrågor som kan leda till mindre exakta slutsatser om kundens 

riskprofil. En intervju med klienten är också en viktig metod för att avgöra kundens 

risktolerans. Genomförs ett riskbenägenhetstest innan mötet med rådgivaren, har rådgivaren 

en bra utgångspunkt inför mötet.78  

 

Riskbenägenhetstest i form av papper och penna är de som används mest frekvent i dagsläget. 

Ett databaserat test, där kunden fyller i alternativen på en dator är dock att föredra. Datorn 

räknar ut resultatet direkt och databaserade test är nu så pass avancerade att de ger samma 

information och precision som handskrivna.79  

 

4.6 TEORISAMMANFATTNING 
 
Teorier inom ekonomisk psykologi menar att människor inte är konstanta i sin 

riskbenägenhet, utan kan ändra sig beroende på hur problem formuleras. Människan har också 

en tendens att överskatta riktighet i information, samt hennes positiva egenskaper och 

färdigheter. En mätning av risktoleransen beskriver en kunds möjlighet att hantera risk 

känslomässigt, och handlar om hur mycket risk kunden väljer att ta. Kombinationen av 

kundens risktolerans och kundens finansiella riskkapacitet beskriver kundens totala 

riskbenägenhet. Att mäta den finansiella riskkapaciteten är relativt enkelt, men risktoleransen 

är svårare, då den är så pass subjektiv. Sen tidigt nittiotal har psykologer, beteendevetare och 

statistiker arbetat med att utveckla tekniker för att mäta och uppskatta psykologiska 

konstruktioner som till exempel risktolerans. Den i dag mest accepterade metoden för att 

avgöra en individs finansiella riskbenägenhet är att använda ett frågeformulärtest som uppnår 

psykometriska standarder. För att uppnå dessa standarder genomgår testet en mängd 

prövningar och tester. När en rådgivare granskar ett psykometriskt giltigt test bör han/hon se 

på fyra följande riktlinjer för att avgöra testets kvalité och användbarhet:  

 

                                                
78 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
79 Callan, V J., Johnson, M., (2002)   
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• Testet ska ha en hög validitet, frågorna som frågas ska vara relevanta för personen 

som gör testet. Personen ska förstå innebörden i frågorna och frågorna ska fråga rätt 

saker. 

• En faktoranalys mäter relationen mellan variabler och grupper och variabler i ett test. 

De variabler som starkt korrelerar är sammansatta i faktorer. Faktorerna representerar 

vissa speciella beteenden och måste vara relevanta till attityd av risk.  

• Testet ska inneha en hög nivå av reliabilitet. Det ska finnas bevisat att liknande 

resultat av risktoleranstestet uppnåtts för samma person över en kortare period. 

Rådgivare bör dock känna till att mindre skillnader i testresultaten är vanligt när 

samma person tar testet två gånger. Hög nivå av reliabilitet är nivåer över 0,8. 0,6-0,79 

är måttlig nivå och under detta räknas testet ej som tillförlitligt. Ett längre test är 

bättre, då varje fråga förbättrar insamlingen av riskbenägenheten. Ett psykometriskt 

test innehåller minst cirka 25 frågor.  

• Test normer hjälper rådgivaren och klienten att förstå klientens risktolerans i 

förhållande till övriga individer. För detta används vanligen en distributionskurva. 

Populationen som testet har blivit normerat till ska vara relevant för rådgivarens 

population. De flesta test är i dag är normerade på Nordamerika och Australien, med 

manliga och kvinnliga deltagare av olika åldrar.  
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EMPIRI 
 

I kapitlet redovisas den inhämtade informationen från intervjuerna med företagen som 

tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter. De presenteras i ordningen storbanker, 

banker och övriga rådgivningsföretag.  Rådgivningsföretagens intervjuer presenteras utifrån 

frågeunderlaget (se bilaga 1) som användes vid intervjuerna. Slutligen presenteras utländska 

forskares kommentarer till ett av de insamlade frågeformulären.  

 
 
5.1 INTERVJUER FÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER FINANSIELL RÅDGIVNING 

 
5.1.1  Nordea, Tor-Gunnar Morskogen 80  
 
Tor-Gunnar Morskogen, Head of Financial Planning på Nordea Savings and Wealth 

Management Sweden, har arbetat med rådgivningsprocesser, koncepter och verktyg sedan 

2001.  

 

Inom privatmarknaden segmenterar Nordea kunderna i Pluskunder, Förmånskunder och 

Private Banking kunder. Segmenttillhörigheten bestäms av affärsvolymer/antal produkter.  

 

För alla segment använder rådgivaren samma grundmetod i rådgivningen. Tillsammans med 

rådgivaren går kunden igenom ett antal frågor om sin ekonomiska situation, sparbehov och 

mål, placeringshorisont samt inställning till risk. Genom att använda modellportföljteori får 

kunden ett strategiskt förslag på tillgångsfördelning. Baserat på den strategiska fördelningen 

ges ett portföljförslag. 

 

Det samlade rådgivningskonceptet för plus- och förmånskunder kallas Nordea Placeringsplan. 

Metoden är standardiserad genom att utveckla ett gemensamt IT verktyg och det finns stöd för 

hur olika kundsituationer ska hanteras, förberedelse inför kundmöte samt uppföljning efter 

möte. 

 

Morskogen var ansvarig för den första versionen av Nordea Placeringsplan. Riskfrågorna (se 

bilaga 4) är de frågor Nordea använder för att avgöra kundens riskprofil.  Riskfrågorna ingår i 

                                                
80 Morskogen (2006-04-21) 
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Nordea Placeringsplan. Det var en insats med många inblandande att ta fram Placeringsplanen 

– rådgivare, kunder, marknads- och informationsresurser, jurister, compliance personer samt 

resurser från produktleverantörer och IT. Nordeas riskfrågor är alla grundligt testade mot 

rådgivare och även gentemot kunder.  

 

Innan rådgivningstillfället får kunden en folder hemskickad att gå igenom och fylla i innan 

besöket. I denna ingår att kunden ska beskriva information om nuläget, tillgångar utanför 

Nordea och syftet och mål med sparandet. Efter detta görs en beskrivning där risk och 

förväntad avkastning är sammankopplat. Kunden får fylla i sju olika scenarier om erfarenhet, 

förväntad avkastning och deras risktolerans.  

 

Rådgivningen består av fyra steg som diskuteras; nuläge, mål, profil och handlingsplan. I 

nuläget görs en ekonomisk analys av kundens ekonomiska situation. Utöver personliga 

förhållanden t ex familjeförhållanden kartläggs också inkomster, skulder, tillgångar i Nordea 

och utanför Nordea samt övriga tillgångar (bostad etc). Datorprogrammet sammanställer en 

balans av kundens tillgångar och skulder. I steg nummer två diskuteras vilka mål kunden har 

med placeringen, för att avgöra kapitalbehovet för dessa och tidshorisonten med placeringen.  

 

Profilen kartlägger kundens syn på risk, tidigare kunskap och intresse samt kundens 

riskbenägenhet. Dessa frågor är samma som kunden innan besöket fick hemskickade för att 

fylla i. Här har kunden ytterligare en möjlighet att tänka igenom svaren. När dataprogrammet 

sammanställer riskprofilen reagerar den om svaren är inkonsekventa. Har du till exempel 

svarat att du förväntar mer en 6 procent avkastning på en fråga, men att du inte accepterar 

kortsiktiga värdeförändringar på en annan fråga, säger programmet ifrån. Slutligen 

sammanställer programmet en handlingsplan där din nuvarande sparportfölj jämförs med en 

beräknad portföljrekommendation och efter dialog mellan rådgivaren och kund kommer de 

överens om vilka ändringar som ska genomföras. Kunden får med sig dokumentation på 

rådgivningen där kundens ekonomiska situation och andra förhållanden som den uppgett 

presenteras samt den sparstrategi och produktrekommendation som rådgivningen lett fram till. 

Kunden behöver vid rådgivningen inte skriva under något dokument som säger att uppgifterna 

är sanna. 
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Om kunden inte kan eller vill svara på riskfrågorna, ska rådgivaren notera detta och det ska 

framgå i dokumentationen. Rådgivaren kan fortsätta rådgivningen med kunden, men endast 

med tydlig dokumentation om att kunden avstått från att svara på vissa frågor.  

 

 Nordea Placeringsplan skapades redan 2002. Efter detta har endast mindre justeringar skett 

med att avgöra risktoleransen efter det att lagen trädde i kraft. I dag tar vanligtvis en 

rådgivning mellan 1 till 1,5 timmar för en kund som vill göra en investering.  
 

 
5.1.2  SEB, Bo Månsson81 
 
Bo Månsson arbetar inom marknad och försäljning privatmarknad i Nordic Retail and Private 

Banking. Han var tidigare ansvarig för bankens privatrådgivning och innan dess arbetade han 

med Private Banking. SEB erbjuder privatkunderna tre olika rådgivningstjänster; 

Privatrådgivning, Kapitalrådgivning och Private Banking. Vid en Privatrådgivning hjälper 

rådgivaren kunden med betalningar, lån, placeringar, försäkringar och pension. 

Kapitalrådgivning är en tjänst för kunder med behov av mer kvalicificerad rådgivning, med 

fokus på placeringar. Private Banking vänder sig till privatpersoner och stiftelser med en 

omfattande och komplex ekonomi och som har mer än 5 miljoner kronor att placera. Samtliga 

rådgivare är licenserade, enligt Swedsec eller bankens egen licensering som följer Swedsecs 

riktlinjer.  

 

Banken har standardiserade processer för hur rådgivningen ska gå till. Det består i kort av ett 

intervjuunderlag, riskfrågor, riskprofil, riskanalys och ett portföljförslag. Enligt denna modell 

arbetar alla rådgivare. För Private Banking kunder ser typsnittet annorlunda ut, men det är i 

stort samma frågor som frågas. Banken arbetade innan lagen om finansiell rådgivning trädde 

ikraft med ett datorprogram för rådgivningen. Detta valde de att modifiera, främst genom att 

lägga till riskfrågor, när den nya lagen började gälla.  

 

Rådgivningen börjar med att kundens ekonomiska situation granskas med hjälp av ett 

intervjuunderlag. Detta täcker personuppgifter, anställning, familjeförhållanden, boende, 

försäkringar, sparand och tillgångar och placeringserfarenhet. Kundens erfarenhet av handel 

med finansiella instrument är grunden för all rådgivning. Banken har sen en informationsplikt 

                                                
81 Månsson (2006-04-25) 
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att informera om riskerna. Rådgivaren måste inhämta information, men också ge information 

om rådet, menar Månsson. 

 

Riskfrågorna består av åtta frågor till kunden. (se bilaga 5). Investment and Strategy, bankens 

affärsstöd, har tillsammans med en professor från Handelshögskolan i Stockholm och 

beteendevetare tagit fram riskfrågorna. Utvecklingen av frågorna tog lång tid och de prövades 

ut systematiskt. Först utformades ett frågebatteri på 20-25 frågor utifrån 50-60 frågor. Dessa 

testades i omgångar på anställda i banken samt på kunder. Frågorna omarbetades många 

gånger under arbetets gång. Slutligen kunde antalet frågor reduceras till de i dag 8 frågorna.  

”Det krävs egentligen väldigt avancerade frågor för att kartlägga personens riskbenägenhet, 

minst 100 frågor bör ställas för att få fram kundens exakta riskbenägenhet. De åtta frågor SEB 

använder sig av ger en indikation om riskbenägenheten, men inte en fullständig teckning. 

Risken är ingen sanning, det är bara baserat på kundens svar och det är viktigt att vi har en 

diskussion med kunden om detta” menar Månsson. Bakom riskfrågorna döljer dig ett 

poängsystem och datorn räknar automatiskt fram ett resultat utifrån kundens svar. Resultatet 

som visar ett intervall på en riskskala. Bredvid denna framgår sex placeringsstrategier; t ex  

30 procent aktier och 70 procent räntebärande. För varje placeringsstrategi har banken tagit 

fram ett informationsblad med viktiga nyckeltal och förklaringar av risknivån. Intervallet på 

riskskalan spänner alltid över två strategier, så att en diskussion kan föras med kunden.   

 

De flesta kunderna hamnar, när de har svarat på frågorna, oftast väldigt långt ner på 

riskskalan. De är i svaren väldigt försiktiga, men i sin placering mer riskbenägna. De vill ha så 

låg risk som möjligt, men samtidigt en så hög avkastning som möjligt. Ofta säger svaren att 

personen är riskaversiv och föreslår exempelvis en placeringsstrategi bestående av 30 procent 

aktier och 70 procent räntebärande papper. Med denna portfölj kan kunden vid ett riktigt bra 

år förvänta sig 7 procent avkastning, men i normalfall 3-4 procent. Detta kanske kunden inte 

alls är intresserad av, rådgivaren måste då föra en diskussion för att se vad kunden vill. Det 

handlar om kundens önskade risknivå, inte vad rådgivaren leder kunden till.  

 

Som ett alternativ till de åtta riskfrågorna har banken också tagit fram broschyren ”Välj den 

risk som passar dig”. I denna förklaras tydligt sambandet mellan risk och avkastning, vad som 

kan förväntas av olika risknivåer, samt vad som menas med att investera, riskspridning och en 

ordlista. Med broschyren har rådgivaren en chans att föra en diskussion om risken och vad det 

betyder. Slutligen har rådgivaren vid behov också ett tredje instrument ”Riskbedömning”, en 



 45

blankett som fylls i tillsammans med kunden där man tittar på fördelningen mellan 

tillgångsslagen, bedömning av risken i kundens aktier och aktiefonder samt att de summerar 

den totala risken. Detta används främst vid mera komplexa situationer. 

Riskbedömningsblanketten är ett förtydligande, det är den här risken som rådgivningen ska 

utgå ifrån. Kunden får med sig pappret hem.  

   

I vissa fall e-postas riskfrågorna till kunden innan rådgivningen, så att de kan läsa igenom 

frågorna och förbereda sig inför mötet. Ibland skickas även intervjuunderlaget, beroende på 

om det är en ny eller gammal kund. Ju mer förberedd kunden är innan mötet, desto bättre. 

Ibland är det dock svårt, då frågorna ibland kan vara knepiga att förstå, därför kan det i många 

fall vara bättre att kunden gör det på plats tillsammans med rådgivaren så att förklaringar kan 

ges och ett resonemang kan föras.  

 

När rådgivaren diskuterat risken med kunden bestäms kundens önskade risknivå för 

placeringen. Denna markeras i riskskalan och se görs kundens placeringsanalys. Om kunden 

valt att en svara på någon av frågorna förs ett resonemang med kunden. Det dokumenteras att 

kunden valt att avböja. I vissa fall kan en diskussion ha förts med kunden som gett en viss 

indikation som rådgivningen grundas på, men får man inte input från kunden måste 

rådgivaren vara tydlig på att det kanske inte är värt att ge kunden rådgivning. Rådgivaren 

avråder också kunden om de anser att vald placering inte är lämplig. Allt dokumenteras. 

 

En kopia av dokumentationen av rådgivningen ges till kunden direkt i anslutning till 

rådgivningsillfället eller skickas per post. Sen lagen om finansiell rådgivning trädde i kraft tar 

rådgivningen längre tid. Första gången en kund besöker banken för rådgivning tar mötet cirka 

1,5 timmar. Månsson har en positiv inställning till den nya lagen. Kunden får bättre förståelse 

för rådgivningen och kvalitén på rådgivningen är högre.  
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5.1.3  Skandia, Stefan Eriksson och Håkan Eriksson82 
 
Stefan Eriksson arbetar som Complience Officer på Skandia. Som Complience Officer har du 

uppgiften att på ledningens uppdrag identifiera, analysera, ge råd samt bevaka och rapportera 

bolagets compliancerisker. Med compliencerisker innefattas risker för legala sanktioner, 

finansiella eller ryktesmässiga förluster som ett resultat av att bolaget brister i följsamhet mot 

lagar, föreskrifter, uppföranderegler och god sed. Han medverkade, tillsammans med 

chefjurist och affärsutvecklare, i framtagningen av det underlag som idag ändvänds vid 

finansiell rådgivning till konsumenter.  

 

Håkan Eriksson har lång erfarenhet av rådgivning, då han i tio år arbetat som rådgivare mot 

privatpersoner. Sen 1998 arbetar han med affärsutveckling och administrativ utveckling i 

rådgivarnas arbetsprocesser.  

 

Skandia har inga gränser vad gäller kapitalinsättning, men de arbetar främst med kunden med 

en ”viss förmögenhet”. Rådgivningen är ett helhetskoncept där även försäkring ingår. Alla 

rådgivare innehar Swedsec-licens. Skandia arbetar för närvarande att utveckla en egen licens 

tillsammans med ett känt utbildningsinstitut i Stockholm. Skandia har processer för hur 

rådgivningen ska gå till. Då Skandias alla rådgivare inte bara är finansiella rådgivare, utan 

även försäkringsrådgivare blir kartläggningen av kunden relativt omfattande menar S. 

Eriksson.   

 

Vid första besöket hos rådgivaren används ett frågeunderlag, en kunddokumentation, uppdelat 

i nio delar. Kunddokunmentationen beskriver vad kunden är intresserad av, kundens 

finansiella tillgångar och personliga situation i stort. Först bestäms syftet med rådgivningen. 

Därefter genomgås kundens familjesituation och engagemang i företaget. Efter detta kartläggs 

pension och trygghet - kundens pensionssparande och försäkringar.  Kundens inkomster, 

utgifter, tillgångar och skulder gås igenom under ekonomiska förutsättningar. Efter detta 

kartläggs kundens erfarenheter av värdepappersmarknaden. Man skiljer på ingen erfarenhet, 

någon erfarenhet, medel erfarenhet och stor erfarenhet. Kunden väljer här själv vilken 

erfarenhet han/hon anser sig ha. Slutligen skrivs kundens överenskomna åtgärder och 

placeringsförslag ihop och efter detta affärsmomenten; Syfte, placeringshorisont, önskad 

riskprofil (låg, medel eller hög), investerat engångsbelopp, återkommande belopp och 

                                                
82 Eriksson, S. (2006-04-21),  Eriksson, H. (2006-05-18) 
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information av priser avgifter mm. I den önskade riskprofilen väljer kunden själv vilken 

riskgrupp han/hon vill placera i. Om Skandia avråder kunden till vald placering eller 

överenskommelse antecknas anledning. Det finns också en ruta att fylla i om 

placering/överenskommelsen baseras på råd från Skandia på kunds egen begäran. Efter denna 

genomgång måste kunden skriva under dokumentationen och en ID kontroll görs av 

rådgivaren.   

 

En portföljanalys av den valda allokeringen visas vanligtvis för kunden. Här framgår bland 

annat i vilka branscher kapital är investerat, nyckeltal, portföljens standardavvikelse och 

tidigare utveckling. Runt detta för rådgivaren en diskussion med kunden, om risk och vad 

kunden kan förvänta sig för avkastning, och även eventuella nedgångar. 

 

Efter rådgivning ges en kopia av dokumentationen till kunden. Skandia delar upp kunderna i 

tre kategorier, A-, B- och C-kunder. Kontakten med C-kunder sker främst via internet. B-

kunderna kontaktas mint en gång årligen på telefon för en uppdatering av rådgivningen och 

A-kunderna träffas minst en gång per år. 

 

Både S. Eriksson och H. Eriksson är positivt inställda till den nya lagen. Det tar längre tid, 

men kvalitén ökar. I dag tar rådgivningen för en ny kund i banken som vill göra en investering 

runt en timma. Lagen bidrar till att ett högre krav ställs på rådgivningen. Den ställer också 

krav på kunden att ta aktiva beslut. Att allt från rådgivningen dokumenteras är positivt, både 

för företaget och för kunden. Bland rådgivarna är inställningarna till lagen blandade. Arbete är 

mer uppstyltat, både på gott och ont. Framför allt den äldre generationen rådgivare tycker det 

är ett mer arbete, och att arbetet är väldigt styrt. De nyare anställda är mer positiva till lagen. 

Ur kundens synvinkel uppfattas rådgivningen vissa i dag som väldigt mycket dokumentation 

”man blir nästan rädd, när det krävs så mycket för bara lite rådgivning” säger H. Eriksson.  

 

Kunddokumentationen såg annorlunda ut innan lagen i form av att den var ännu större. 

Placeringarna utifrån det gamla, mer omfattande underlaget blev mycket försiktiga, då många 

kunder fick en låg riskprofil utifrån frågorna. Därför har Skandia i dag valt ett annat underlag. 

Den nya kunddokumentationen är baserad på vår tolkning av lagen, menar H. Eriksson.  
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5.1.4  Danske Bank, Lennart Lundquist och Robert Olin 83   
 
Lennart Lundquist arbetar som chef för placeringsrådgivningen på Danske Bank. Han har 

lång erfarenhet av rådgivning och är medförfattare till litteratur som används för Swedsec 

licensen.84 Lundquist har arbetat i Östgöta Enskilda Bank, som senare förvärvades av Danske 

Bank, sen 1988. Robert Olin medverkade också i intervjun. Han arbetar med affärsutveckling 

för placeringar. 

 

I Sverige är Danske Banks kontorsnät uppbyggt som ett nätverk av lokala banker med egna 

lokala namn. Verksamheten består av lokala provisionsbanker med bankkontor samt 

finanscenter med specialistkunskap runt om i landet. På finanscentrerna finns bankens 

kapitalförvaltare. Danske Bank har på senare tid öppnat många nya kontor. De äldre kontoren, 

i Östergötland, som har funnits en längre tid fungerar idag som traditionella kommersiella 

banker. De vänder sig till alla kundkategorier. De nystartade kontoren har dock en annan 

marknadssituation. De vänder sig främst till kunder med en mer komplex privatekonomi där 

det finns affärsmöjligheter för banken. Målet är inte att eftersträva ett visst belopp, men de är i 

första hand intresserade av kunder som kan vara kunder i allt banken har att erbjuda. Banken 

har fyra typer av rådgivare gentemot privatmarknaden. Kundrådgivare som arbetar vid 

kundservice har bankens egen utbildning som påminner om Swedsec, men inte är lika 

omfattande. Alla privatrådgivare samt kapitalförvaltarna innehar Swedseclicens. Banken har 

också försäkringsrådgivare som har både Swedsec licens och försäkringsutbildning. 

 

Banken har standardiserade arbetsprocesser för hur rådgivningen ska gå till. 

Placeringsrådgivning för nya kunder börjar med att rådgivaren presenterar broschyren 

”Placeringsrådgivning”. I denna presenteras banken och bankens filosofi, hur rådgivningen 

går till, rådgivarna samt att spara, förvalta och placera kapital. Genom denna vet kunden vem 

banken är, vem de pratar med samt vart de ska vända sig vid t ex klagomål.  

 

Rådgivningen består av tre steg; analys, lösning och uppföljning. Analysen bygger på att ta 

reda på kundens behov och önskemål, hur pengarna ska användas, privatekonomiska 

förutsättningar, kundens erfarenhet samt kundens personliga inställning till risk. För att 

avgöra kundens riskprofil används 6 frågor (se nedan). Lundquist var inte själv med att ta 

                                                
83 Lundquist, Olin, (2006-04-25) 
84 Handel med finansiella instrument, 2004-01, Liber Ekonomi, ISBN: 9147074752; Administration av finansiella 
instrument, 2005-01, Liber Ekonomi, ISBN: 9147075929 



 49

fram frågorna, utan banken anlitade beteendevetare och statistiker för detta. Han har granskat 

andra aktörers frågeställningar för att avgöra personers inställningar till risk och menar att 

”man känner igen frågorna ganska väl”.  

 

Av erfarenhet menar Lundquist att kunder har en benägenhet att vilja binda kapitalet länge. 

Riskprofilens andra fråga, ”Är det troligt att du får behov av pengarna tidigare än planerat” är 

en kontrollfråga för att ta reda på om så är fallet. Efter frågan sänks möjligen 

kapitlabindningstiden.   

 

När frågorna är besvarade analyserat datorprogrammet svaren och tar fram ett resultat utifrån 

riskprofilen. Banken använder sig av tre olika risknivåer i form av hög risk, jag accepterar 

stora värdeändringar i portföljen vilket ger en betydligt högre avkastning jämfört med 

räntesparande; neutral risk, jag accepterar att mitt sparande varierar något vilket ger en högre 

avkastning jämfört med räntesparande och låg risk, jag accepterar små värdeändringar 

eftersom jag då har möjlighet till något högra avkastning jämfört med räntesparande. Nästa 

fråga kunden får är ”passar profilen Dig?”. Denna fråga ger en möjlighet för rådgivaren att 

kontrollera om kundens svar verkligen stämmer. Om kunden är osäker kan rådgivaren visa 

samtliga riskprofiler och kunden får en möjlighet att välja en annan om han känner för detta.  

 

Om kunden har valt kombinationen ”låg erfarenhet” och ”hög risk” visas en kontrollfråga 

”Vill Du ta en hög risk trots att Du har liten erfarenhet av värdepappersaffärer?” Stämmer 

detta får kunden givetvis välja en hög risk, syftet är dock att säkerställa att kunden förstår 

sambandet mellan risk och avkastning.  

 

Utifrån analysmaterialet görs en sammanfattning av tidshorisont och riskprofil. Dessa 

parametrar ger ett placeringsförslag. Om kunden har olika behov/syften med olika placeringar 

kan olika depåer kopplas till programmet. Från detta kan sen olika placeringsförslag göras för 

olika syften och mål.  

 

Datorprogrammet är trots allt bara en maskin påpekar Lundquist. ”En människas huvud är 

alltid bättre än datorn, då en människa kan uppfatta alla nyanser. Datorn blir inte bättre än vad 

konstruktionen är. Ska det också vara enkelt måste vissa förenklingar göras, du får aldrig en 

version som fångar allting. Det är inte meningen att halva tiden av ett kundsamtal ska gå åt att 

kryssa i en massa frågor, utan i många fall kan det vara bättre att prata med kunden. Samtidigt 
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är det viktigt med arbetsprocesser så att alla rådgivare arbetar på samma sätt. En kund ska få 

samma råd oavsett vilket kontor som kunden vänder sig till. Allt ska också dokumenteras för 

att skydda banken, rådgivaren och kunden. Det är därför viktigt att få ner alla förutsättningar 

för rådet”. Vill kunden inte lämna någon information om sin egen privatekonomiska situation 

och besvara de frågor som rådgivaren ställer kan vi inte lämna något råd.  Nytt i lagstiftningen 

är att vi även ska kunna avråda kunden att göra en placering. Vi kan dock inte hindra kunden 

att genomföra placeringen.  

 

Systemet som används vid rådgivningen användes redan innan den nya lagen kom. Allt från 

rådgivningen dokumenteras och sparas och finns tillgängligt på alla kontor runt om i Sverige. 

Kunden får också en kopia på dokumentationen i samband med rådgivningstillfället.   

 

Lundquist ser i stort positivt på den nya lagen. Mycket dokumentation krävs, men banken vill 

samtidigt få reda på så mycket om kunden som möjligt för att kunna göra ett så bra jobb som 

möjligt. Lagen har en god avsikt att man ska ta reda på mycket information och bedriva en 

seriös rådgivning. Han menar dock att lagen också har en ”negativ” sida. ”Då lagen kräver 

enormt mycket insamling av information blir rådgivningen kostnads och tidskrävande. Det 

innebär att det inte alltid är möjligt att lämna en individualiserad rådgivning utan 

”rådgivningen” blir i form av information. Hur lång tid rådgivningen tar beror på om det är en 

ny eller gammal kund, kundes erfarenhet samt vad rådgivningen avser. Normalt tar 

rådgivningen runt 45 minuter till 1½ timme.  

 

Det är först i samband med en nedåtgående marknad som bankers rådgivning till konsumenter 

kan testas på riktigt. Om en kund har fått rådet att välja ”hög risk” och marknaden går bra 

(hög avkastning) är det troligt att få kunder skulle klaga på detta. Kundens inställning till risk 

är inte konstant utan förändrar sig beroende på markandens utveckling. 
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5.1.5 Banco, Fredrik Källström85  
 
Fredrik Källström arbetar sedan sex år tillbaks på som kvalitativ analytiker på Banco. Han har 

tillsammans med företagets jurister, erfarna rådgivare samt med Alf-Peter Svensson från 

Grönbergs Advokatbyrå varit med att skapa underlaget som de finansiella rådgivarna 

använder vid rådgivning till privatpersoner.  

 

För nya kunder kräver Banco en minimiinsättning på 4000 SEK. De vänder sig till alla typer 

av kunder, men framför allt de som är intresserade av etiska fonder. Alla rådgivare innehar 

Swedsec licensens.   

 

Banco har i dag standardiserade processer för hur den finansiella rådgivningen ska gå till. I 

samband med att lagen om finansiell rådgivning till konsumenter trädde i kraft 2004 skapades 

Elsa systemet för rådgivningen. Elsa består av ett förfrågningsunderlag som sen leder vidare 

till ett portföljförslag. Programmet togs fram genom att man tittade på vad den nya lagen 

krävde samt hur man gjort rekommendationer vid tidigare rådgivningar och skapade efter 

detta en modell.  

 

Förfrågningsunderlaget är uppdelat i fem delar; grunduppgifter om kunden, förkunskaper, 

ekonomiska och andra förhållanden, placeringshorisont (önskemål/syfte med placeringen) 

samt riskbenägenhet. Grunduppgifter består av namn, ålder och tidpunkt för rådgivningen. 

Utifrån kundens förkunskaper ska rådgivaren anpassa svårighetsgraden i samtalet så att 

rådgivaren och kunden ”talar samma språk”. Kunden får berätta hur länge denne har placerat. 

Efter det får kunden bedöma om kunskapsnivån är låg, medel eller hög. Rådgivaren frågar sen 

en kontrollfråga för att bedöma kundens kunskaper och gör sen en egen bedömning av 

kundens kunskapsnivå i form av låg, medel eller hög. 

 

De ekonomiska och andra förhållandena ska visa om kunden har råd och bör eller inte bör 

placera. Genom tio frågor om anställning, inkomster, familjeförhållanden, andra tillgångar 

och förmögenheter kartläggs detta. Önskemål och syfte med placeringen består av en fråga 

om mål/syfte och en om vad man har för tidshorisont med placeringen. Slutligen avgörs 

riskbenägenheten genom att kunden får bedöma sin riskbenägenhet på en skala från 1-5. Alla 

rådgivare har också en mall på vad Banco menar med de olika riskbenägenheterna vid olika 
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placeringshorisonter, även denna gång med syftet att rådgivaren och kunden ”ska tala samma 

språk”. 

 

Om kunden väljer att inte svara på någon av frågorna har rådgivaren möjlighet att kryssa i en 

rutan ”ej svar”. Svara ej kunden på frågorna beträffande förkunskaper får rådgivaren anpassa 

svårighetsgraden i samtalet efter bästa förmåga. Gäller det uteblivna svaret en fråga inom 

ekonomiska och andra förhållanden får rådgivaren anpassa rådgivningen till detta. Om 

kunden väljer att inte svara på frågorna om tidshorisont och riskbenägenhet får inte någon 

rådgivning ske, då dessa frågor anses ha en så pass betydande grund för rådgivningen. 

 

Efter rådgivningen skickas ett uppföljningsbrev till kunden där rådgivningen presenteras. De 

uppgifter som kunden lämnade vid rådgivningen samt ett sparförslag ingår i brevet.  

 

Efter det att lagen trädde i kraft och de nya processerna skapades tar rådgivningen längre tid 

än vad den gjorde innan. ”Fördel är att man får reda på mer information om kunden samt att 

man skaffar sig en bild av hela kundens ekonomi då man granskar tillgångar placerade även 

på andra ställen” menade Fredrik Källström. Hur lång tid rådgivningen i dag tar varierar 

väldigt då kunden ibland måste leta upp information om sin ekonomi eller andra besparingar. 

Har kunden all information tillgänglig tar ett normalt första samtal med kunden runt 20 

minuter. Tidigare hade företaget en process för hur rådgivningen skulle gå till, men ingen 

utvecklad modell som den de har i dag.  

 

Förfrågningsunderlaget som Banco använder vid rådgivning för privatpersoner: 

• Grunduppgifter 

• Förkunskaper 

• Ekonomiska och andra förhållanden 

• Önskemål/Syfte med placeringen, tidshorisont 

• Riskbenägenhet 
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5.1.6   Fondkommissionen86  
 
Fondkommissionen valde att presenteras anonyma. Pesonen jag träffade arbetar som chef för 

kapitalförvaltningen. De har två affärsområden; ett mot privatpersoner och ett som vänder sig 

till större institutioner. Fondkommissionen vänder sig till förmögna personer (>två miljoner 

kronor) och entreprenörer med egna företag. De finns placerade i 5 större städer i Sverige. 

Alla som arbetar med rådgivning innehar Swedsec licens.  

 

Fondkommissionen har egna fonder, men arbetar också med andra för att kunna erbjuda 

kunden det optimala utbudet. De rekommenderar i första hand de fonder de anser bäst, även 

om de givetvis tjänar bäst på deras egna.  

 

Fondkommissionen har standardiserade processer för hur rådgivning och kundmöten ska gå 

till. En ny kund träffar vid första kontakten en förvaltare. Första mötet går i stort ut på att 

fondkommissionen lyssnar på kunden och går igenom kundens möjliga behov. Sen 

presenteras vad de kan erbjuda kunden.  Vid nästa möte har förvaltaren plockat ihop ett team 

av expertis som arbetar ut mot kunden, vanligtvis bestående av t ex pensionsplanerare och 

skattejurister. Det är alltid minst två möten för en ny kund, förutom i vissa specialfall. 

 

Vid andra mötet görs en behovsanalys. ”Att göra en grundlig behovsanalys är det absolut 

viktigaste för oss när vi träffar kunden”, menar personen jag intervjuar. ”Behovsanalyser är 

vår karta, eller vår kompass för att lära känna kunden, veta vad är det för typ av pengar du har 

och hur din ekonomi ser ut i övrigt för att kunna komma med bra rådgivning.” Förvaltare, 

jurister och finansiella planerare samarbetade för att skapa fondkommissionens behovsanalys.  

 

Behovsanalysen består av ett antal frågor för att rådgivaren ska få ett grepp om kunden. 

Inledningsvis finns generella frågor om arbete, familjesituation och dylikt. Efter detta 

kartläggs vilket behov av finansiell planering och pensionsrådgivning kunden behöver. Sen 

behandlas kundens erfarenhet av värdepappersmarknaden. ”Detta är lite av en 

definitionsfråga, vad är egentligen hög nivå?” menar respondenten. De försöker kartlägga var 

kunden egentligen befinner sig. Efter detta kartläggs kundens alla tillgångar och skulder 

såsom aktier, obligationer, konton, lån mm. Är kunden egenföretagare kartläggs också 

företagets ekonomi.  

                                                
86 2006-05-11 
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De psykologiska frågorna som följer behandlar först kundens syfte och tidshorisont med 

placeringen. Vad är det kunden vill åstadkomma och hur har han tänkt sig? Hur lång tid, 

behövs pengar disponeras under tiden, finns det behov av löpande avkastning? Slutligen, 

menar intervjupersonen är en väldigt viktig fråga, är hur kunden definierar risk. Här får 

kunden med egna ord beskriva hur han uppfattar risk. Min följdfråga blev självfallet vad 

kunder brukar svara.  Svaret jag får är att han ungefär fått lika mycket svar som lika mycket 

kunder han träffat. Ett vanligt svar kan vara: ”Jag vet att det är risk med att placera i aktier. 

Hur menar du då frågar rådgivaren? Jag vet, därför jag förlorade mycket pengar runt år 2000, 

därför vet jag att en aktieportfölj kan gå ner kraftigt. Jag vill inte uppleva detta igen” Utifrån 

detta svar vet fondkommissionen vad de ska utgå ifrån idet framtida arbetet.  

 

Den intervjuade menar också att alla människor har olika definition på risk. ”Vissa kunder 

menar att de är riskaversiva trots att de har en portfölj bestående av 70 procent aktier och  

30 procent optioner. Vad som är risk för dig, behöver inte betyda risk för mig. För att få reda 

på hur kunden verkligen upplever risk krävs det att väldigt konkreta frågor ställs”.  

 

Efter detta följer att kunden tillsammans med rådgivare ska välja strategi. Kan kunden tänka 

sig belåning samt vilka placeringsinstrument ska användas? Placeringsinstrumenten 

presenteras en efter en tillsammans med en risknivå mellan 1och 5 och möjlig avkastning 

(hög, medel, låg) presenteras. Tydliga förklaringar till dessa mått förklaras också.  

 

Utav detta gör en allokeringsstrategi av det rådgivare och kund tillsammans kommit fram till 

av samtalet. Behovsanalysen sparas både pappersmässigt och elektroniskt. Efter rådgivningen 

skickas det också till kunden. Behovsanalysen uppdateras minst en gång årligen, vanligtvis 

vid personligt möte eller via telefon. Då kunden vill göra förändring görs också detta.  

 

Under samtalet med behovsanalysen visas också risker med specifika tjänster. Detta görs med 

hjälp av bilder och diagram där kunden ser jämförelser med diverse index för att bilda sig en 

uppfattning av vad som kan förväntas.  Här finns också en möjlighet att diskutera med kunden 

hur avkastning är förankrat med risk. ”Det är viktigt att man kommer fram till en risk som 

känns behagligt för kunden och att finna den optimala avkastningen till den risken” menar den 

intervjuade. 
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Genom en noggrann behovsanalys och dokumentation kan de undvika problem när 

marknaden vänder. Fondkommissionen ägnar alltid mycket tid åt att resonera och diskutera 

risk med kunderna. De använder också olika simuleringar för att visa för kunden vad som kan 

hända med portföljen om marknaden skiftar. Genom detta är kunden förberedd på vad som 

kan inträffa vid sämre tider.   

 

Fondkommissionen började arbeta strukturerat med behovsanalys redan 1998. Den skilde sig 

då inte avsevärt från lagen om finansiell rådgivning så det var endast några få redigeringar 

som gjordes 2004 när lagen började gälla. De arbetade i princip på samma sätt innan. 

Fondkommissionen behovsanalys är dock mer omfattande än vad lagen kräver, påpekar den 

intervjuade. 

 

Den Psykologiska delen av fondkommissionens behovsanalys: 
 
Syfte/tidshorisont 
 

• Syftet med investeringen 

• Tidshorisont för att uppnå syftet 

• Behov av att disponera tillgångar och när 

• Behov av löpande avkastning 

 

Avkastning och risk 

Hur definieras risk (ur kundens perspektiv): 

 
 

5.3 UTLÄNDSKA FORSKARES SYNPUNKTER 
 
Nordea, SEB och Danske Bank har alla speciellt utformade frågeformulär för att mäta 

riskbenägenheten hos kunderna. De tre frågeformulären i stort lika och består av 6-8 frågor. 

Ett av frågeformulären valdes slumpvis ut och översattes till engelska. Frågeformuläret e-

postades till 4 utländska forskare för kommentarer. Forskarna har alla medverkat i litteratur 

om risktoleransmätning som presenterades i teoriavsnittet.  
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5.2.2  John E. Grable, Kansas State University87 
 
Professor Grable är ansvarig för Certified Financial Planner Board of Standards Registered 

vid Kansas State University.  

 

Professor Grable menar att frågeformuläret om risktolerans liknar många frågeformulär som 

används i USA.  Dock finns det problem med den här typen av frågeformulär. För att en kund 

ska kunna fylla i det antas att kunden redan har viss kunskap om aktiemarknaden. Det antas 

från början att kunden har en viss kunskap, detta menar han blir ett problem för den ovana 

investeraren.  Frågeformuläret innehåller för få frågor för att testet ska vara reliabelt, för detta 

krävs minst 25 frågor. Vidare menar han att vissa av frågorna egentligen mäter 

riskkapaciteten.  

 
 
5.2.2 Michael J. Roszkowski, La Salle University88 
 
Professor Roszkowski är Director of Institutional Research på La Salle University i 

Philadelphia i USA. Han är en av de mest framstående forskare inom ämnet risktolerans och 

har skrivit många forskningsrapporter och artiklar på senare tiden inom ämnet.  

 

Han påpekar inledningsvis att han misständer att reliabilitet av riskbenägenhetstestet är lågt. 

”Trots att några av frågorna fångar risktoleransaspekter finns det risk till en låg reliabiliteten 

grund av det begränsade antalet frågor som testet innehåller”. Blandas frågor om risktolerans 

och riskkapacitet blir också validiteten av testet lågt. 

 

Frågeformulärets första fråga, ”Vilka av följande påståenden beskriver bäst din kunskap om 

intresse för placeringar?” klassificerar han som en demografisk förhållningssätt till risk 

benägenhet. Generellt sätt har det visat sig att desto mer kunskap man har om ämnet, desto 

mindre rädd är man.  

Fråga 2, ”Vilka tillgångar har de eller har du haft i ditt sparande de senaste åren?” antar att 

människor är medvetna om risker med olika investeringsprodukter.  

Fråga 3, ”Vilken avkastning förväntar du dig på ditt sparande?” beaktar också riskbenägenhet, 

men indirekt. Den förutsätter att människor med höga avkastningsförväntningar också har 

jämförligt hög riskbenägenhet. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet.  

                                                
87 Grable, (2006-06-01) 
88 Roszkowski, (2006-05-03) 
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Fråga 4, ”Hur reagerar du på kortsiktiga värdeförändringar i ditt sparande?” uppskattar en 

individs reaktion till volatilitet och detta fastställer också riskbenägenhet. Fråga 5 och 6, ”Hur 

reagerat du generellt om börsen stiger kraftigt under en kort period?” och ”Hur reagerar du 

generellt om börsens faller kraftigt under en kort period?” ifrågasätter Roszkowski om detta i 

någon utsträckning mäter riskbenägenhet.  

Fråga 7 lyder ”Figuren illustrerar möjliga avkastingsintervall efter 6 år för tre portföljer med 

olika risknivåer. Startvärdet för samtliga portföljer är 100 000 kr. Vilket placeringsalternativ 

skulle du känna dig mest tillfredställd med?”. Roszkowski menar att detta är ett exempel av 

portföljpreferens inställning och det mäter troligtvis inte riskbenägenhet. Osofistikerade 

kunder kan också ha problem att förstå en graf med olika avkastningsintervall.  

 

5.2.3 Nicki Chua, FinaMetrica89 
 
Nicki Chua arbetar med forskning och teknisk support på FinaMetrica, ett företag i Sidney, 

Australien som arbetar med att ta fram test för att mäta risktolerans.  

 

Chua återkom med följande kommentarer om riskfrågorna: ”Generellt sätt är vissa av 

frågorna inte relevanta med riskbenägenhet eller så kräver de mer förklaringar.” Fråga ett som 

handlar om kundens kunskap och intresse för placeringar är egentligen utanför ämnet 

risktolerans. Dock korrelerar kunskap med riskbenägenhet, men det är inte relevant att 

använda för att mäta risktolerans”. Hur en person reagerar vid nedgångar och uppgångar på 

börsen menat Chua inte heller är sammankopplat med risktolerans. Frågor om vilka tillgångar 

kunden tidigare haft i sitt sparande är bra menar hon, med det kan vara svårt för kunden att 

förstå vad det innebär när banken skriver t ex företagsobligationer. Fler förklaringar krävs och 

den här typen av ord ska användas. Vilken avkastning som förväntas på sparandet är också en 

bra fråga för att mäta risktolerans, då avkastning är starkt sammankopplat med risk. Används 

ord i svarsalternativen som ”ränteplaceringar” bör det beskrivas tydligare, då en ovan 

placerare kanske inte förstår den här typen av termer. En fråga med ett diagram som visar 

olika avkastningsintervall med olika utvecklingar är för komplicerad för den generella 

befolkningen påpekar hon slutligen. 

 

 

 

                                                
89 Chua, (2006-05-12) 
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5.2.4 Victor J Callan, University of Queensland90 
 
Professor Callan arbetar vid School of Management vid University of Queensland i Australien 

och har presenterat artiklar om risktolerans och finansiell planering.  Callan kallar testet för 

”minsta möjliga ansträngning för att beröra risktoleransen”. 

 

Banken använder väldigt få frågor. Callan menar att ”det är viktigt att fråga multipla frågor 

för att få en sann bild av komplexiteten i konceptet. De skulle därför behöva använda ett 

instrument som är psykometriskt valid och reliabelt. Med mätmetoden som används idag kan 

inga av detta uppfyllas.” 

 

Dock ger ett test av denna karaktär en minimal insikt av kundens risktolerans, som troligtvis 

uppfyller vad lagen kräver, men mycket möjligt är att testet är opålitligt då det inte är en 

väldigt komplext eller sofistikerat metod för att mäta risktolerans.  

 

                                                
90 Callan, (2006-06-01) 
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ANALYS 
 

I analysen kopplas den insamlade empirin samman med de teoretiska utgångspunkterna samt 

den legala bakgrunden som presenterades tidigare i forskningsrapporten.  

 

6.1  RÅDGIVNING TILL KONSUMENTER EFTER LAGENS INFÖRANDE 
 
Sedan lagen om finansiell rådgivning till konsumenter började gälla, juli 2004, använder sig 

alla respondenterna från den empiriska undersökningen av standardiserade processer för 

rådgivning till privatpersoner. Processen för hur rådgivningen utförs är generellt den samma 

hos de tillfrågade rådgivningsföretagen, alla följer i stort Svenska Fondhandlareföreningens 

mall på vad som bör kartläggas och dokumenteras vid finansiell rådgivning (se bilaga 2). 

Rådgivningsföretagen kartlägger inledningsvis information om kunden som till exempel yrke, 

inkomst, civilstånd och barn. Därefter får kunden uppge sina tillgångar och skulder, tidigare 

erfarenhet av värdepappersmarknaden, riskbenägenhet och syfte/mål med placeringen. Alla 

respondenterna dokumenterar och sparar dokumentation från rådgivningstillfället. 

Finansinspektionen genomförde i maj 2005 en undersökning bland 17 företag inom bank, 

värdepapper och försäkring.91 Deras resultat av undersökningen, att företagen tillämpar de 

administrativa processer som lagen kräver, överensstämmer med resultatet av intervjuerna. 

 

Alla tillfrågade rådgivningsföretag är i stort positivt inställda till lagen om finansiell 

rådgivning till konsumenter. Kvalitén på rådgivningen har ökat och kunden förstår 

rådgivningen bättre. Lagen är också till fördel för rådgivningsföretagen, då de får en möjlighet 

att granska hela kundens ekonomi, även tillgångar placerade i andra institut.92 Rådgivningen 

tar i dag längre tid och av en del kunder uppfattar rådgivning som ”mycket dokumentation”. 

Rådgivarnas arbete har blivit mer styrt och det finns ett stort informationskrav som gör att 

rådgivningen inte bara blir tidskrävande utan också mer kostsamt. Det innebär att 

individualiserad rådgivning inte alltid blir möjlig, utan ”rådgivningen” blir i form av 

information till kunden.93 

 

                                                
91 Finansinspektionen rapport 2005:13 
92 Källström (2006-04-21) 
93 Lundquist (2006-04-25) 
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Tidsaspekten är ofta ett problem vid finansiell rådgivning. Visst tycker vissa kunder att det är 

positivt att rådgivaren är noggrann och kartlägger hela kundens ekonomi, med efter ca 1,5 

timmar brukar kunden tycka att det räcker. Hos de tillfrågade rådgivningsföretagen tar 

vanligtvis rådgivningen tar för en ny kund som endast vill investera 500 tusen kronor cirka 1 

till 1,5 timmar.  

 

6.2 VAD LAGEN SÄGER OM RISKBENÄGENHETSMÄTNING 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är generell i sin utformning, vilket inte är 

ovanligt i svensk rätt94. Lagen kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd samt branschorganisationens (till exempel Fondhandlareföreningen) rekommendationer. 

Alla instanser menar att riskbenägenheten ska mätas och att det ska dokumenteras. Hur 

rådgivarna ska gå till väga för att mäta riskbenägenheten framgår dock inte lika tydligt.  

Fondhandlareföreningen ger vissa förslag till medlemmarna, men Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd är högst diffusa.  

 

Lagen säger att ”näringsidkaren skall i sin rådgivning iaktta god rådgivning sed och med 

tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa 

rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra 

lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten”95. Vidare presenteras i 

Fondhandlareföreningens tolkning av lagen att ”För att anpassa rådgivningen efter 

konsumentens förutsättningar krävs det att rådgivaren skaffar sig kunskap om konsumentens 

förhållanden.” Därför ska konsumentens förkunskaper, ekonomiska och andra förhållanden, 

önskemål och syfte med placeringen samt riskbenägenhet kartläggas.96 De menar också att då 

konsumentens riskbenägenhet är av stor betydelse vid placeringar i finansiella instrument, är 

det viktigt att ta reda på vilken risk konsumenten är beredd att ta.  Fondhandlareföreningens 

mall om vad som bör kartläggas och dokumenteras vid rådgivningen (se bilaga 2) säger att 

riskbenägenheten kan kartläggas genom att ”kunden beredas möjlighet att själv definiera risk” 

och att ”kunden kan få välja mellan olika risknivåer knutna till förväntad avkastning”.  

 

Finansinspektionen detaljföreskrifter om hur lagen ska följas säger ingenting om hur mätning 

av riskbenägenheten bör gå till. Om riskbenägenhet säger råden ”att konsumentens inställning 

                                                
94 Korling (2006-05-15) 
95 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
96 Svensson, A-P., (2004) s. 39 
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till olika grader av risk bör dokumenteras. Även konsumentens kunskap om risken med den 

rekommenderade risken bör dokumenteras”97. Det finns dock inga specifika riktlinjer för hur 

mätning av riskbenägenhet hos den enskilda kunden ska gå till, men det ska göras, åtminstone 

bedömas, och vid en tvist kunna redovisas hur riskprofilen fastställts98. 

 

Det bör tilläggas att vi idag egentligen inte vet hur lagen ska tolkas, då det inte ännu finns 

något prejudikat. Det är först vid en högre tvist som det egentligen avgörs hur riskbenägenhet 

ska definieras och hur den ska mätas.99  

 

Vad som riskbenägenhet egentligen innebär förklaras inte heller påtagligt av lagen, 

Fondhandlareföreningen eller Finansinspektionen. Forskning inom ämnet riskbenägenhet 

menar att en persons finansiella riskbenägenhet består av två delar, riskkapacitet som mäter 

kundens finansiella möjlighet att ta risk och risktolerans, som mäter kundens möjlighet att 

hantera risk känslomässigt.100 Varken lagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd eller Fondhandlareföreningens rekommendationer använder denna uppdelning. Hade 

uppdelningen av riskkapacitet och risktolerans tydligt presenterats hade rådgivningsföretagen 

skapat frågeformulär anpassade att mäta vad de har för avsikt att mäta. Roszkowski et al. 

anser att risktolerans bör mätas på samma sätt som används vid vetenskapliga bedömningar av 

personliga inställningar. Detta görs genom att använda ett vetenskapligt testat risktoleranstest, 

samt genom att föra en diskussion med kunden om hans eller hennes riskprofil.101  

 

Den för närvarande säkraste metoden för att avgöra en persons risktolerans är att använda ett 

instrument som är baserat på psykometri, som mäter den subjektiva risktoleransen genom 

flerdimensionella scenariers och situationer. Ett psykometriskt test kan i dag mätas mot 

internationella psykometriska standarder, där testet genomgår en mängd prövningar och 

tester. Ett psykometriskt test har hög validitet, det mäter vad det är avsett att mäta, och har 

hög reliabilitet, vilket förutsätter frånvaro av slumpmässiga fel. Inget rådgivningsföretag 

använder test som är testade mot internationella psykometriska standarder. Däremot är 

frågeformulären testade av bankerna själva. 

 

                                                
97 FFFS 2004:4 
98 Saers (2006-04-18) 
99 Korling (2006-05-15) 
100 Kitces, M E., (2006) 
101 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
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6.3 RISKTOLERANSMÄTNING UTIFRÅN DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
 
Hos alla tillfrågade rådgivningsföretagen är risk ett stort ämne vid rådgivningen som alla 

behandlar, men i olika form. Av intervjuerna framgick att det främst var de större bankerna, 

Nordea, SEB och Danske Bank som utformat speciella frågeformulär (mer än en fråga) för att 

avgöra kundens riskbenägenhet. Fondkommissionens behovsanalys berör riskbenägenhet, 

genom att fråga kunden hur han/hon definierar risk. I Bancos frågeunderlag får kunden själv 

benämna riskbenägenheten på en skala mellan 1-5. Skandias kunddokumentation innehåller 

inga frågor för att avgöra kundens riskbenägenhet. Kunden får dock välja önskad riskprofil 

(låg, medel eller hög). Denna riskprofil syftar på investeringens risk, inte kundens personliga 

inställning till risk. Hos samtliga diskuteras risk med kunden. Vanligt är också att grafer visas 

med historisk utveckling av placeringen.  

 

De banker som använder frågeformulär (Nordea, SEB och Danske Bank) har alla frågorna 

uppställda i en speciell ordning, vilket är positivt då strukturerade intervjuer minskar risken 

att rådgivaren ställer ostrukturerade omkringfrågor, vilket kan bidra till att resultatet ändras.102 

Nordea är ensam om att alltid innan rådgivningstillfället skicka hem riskfrågorna till kunden 

så att kunden kan fylla i dem före besöket. De gås sen igenom igen tillsammans med 

rådgivaren vid mötet.  Att frågorna fylls i innan mötet är en fördel, då risken att de påverkas 

av rådgivaren minskar103. SEB och Danske Banks rådgivare ställer frågorna till kunden och 

rådgivaren fyller i frågeunderlaget. I vissa fall skickas eller e-postas det till kunden innan 

tillfället. Hos Skandia, Banco och Fondkommissionen diskuteras riskbenägenheten vid mötet.  

Samtliga rådgivningsföretag har dataprogram som räknar fram resultatet direkt vid 

rådgivningstillfället, vilket teorin104 menar är att föredra eftersom resultat av testet kan ges 

direkt.   

 

6.3.1 Nordea, SEB och Danske Bank 
De resultat som framkommer av Nordeas, SEB:s och Danske Banks frågeformulär är 

tvivelaktiga jämfört med psykometriska standarder för risktoleransmätning. Det främsta 

problemet är att testen innehåller för få frågor, vilket gör att de alla skulle få en låg reliabilitet. 

Vissa av frågorna är relevanta för att mäta risktolerans, men andra frågor mäter 

                                                
102 Callan, V J., Johnsson, M., (2002) 
103 Callan, V J., Johnsson, M., (2002) 
104 Callan, V J., Johnsson, M., (2002) 
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riskkapaciteten. Detta gör att validiteten av testen skulle skifta om de har som avsikt att mäta 

risktolerans. Nedan beskrivs Nordeas, SEB:s och Danske Banks frågeformulär jämfört med 

teorin om psykometriska standarder (validitet och reliabilitet) och de utländska forskarnas 

kommentarer. 

 
6.3.1.1 Validitet 
 
För att testet ska ha en hög validitet ska frågorna vara relevanta för personen som gör testet 

och de ska mäta det som de avser att mäta. I analysen av frågorna nedan framkommer att 

vissa av frågorna är bättre avsedda för att mäta risktolerans än andra och att vissa av frågorna 

mäter riskkapacitet. En del frågor kan vara otydliga eller svåra att förstå för en ovan 

investerare. I SEB:s och Danske Banks frågeformulär som kallas ”riskfrågor” och ”riskprofil” 

är frågor om riskkapacitet och risktolerans blandade. Nordeas test har däremot fyra frågor 

som enbart ska behandla risktolerans. Dock kan det ifrågasättas om vissa frågor även här 

mäter riskkapacitet i stället för risktolerans. Validiteten av testet sjunker när 

riskkapacitetsfrågor blandas med risktoleransfrågor.105 Nedan visas först en tabell med ett 

urval frågor som Nordeas, SEB:s och Danske Banks frågeformulär innehåller. Detta följs av 

en beskrivning av frågorna kopplat till validitet.  

 

                                                
105 Roskowski (2006-05-03) 
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Typ av frågor 
 
1. Tidshorisont 

Alla av de tillfrågade bankerna frågar kunderna om tidshorisont av placeringen, men de flesta 

har valt att inte att placera denna fråga bland riskfrågorna. SEB har dock med en fråga om 

tidshorisonten bland deras riskfrågor, (fråga 4). Den här typen av frågor relevanta ur ett 

strategiperspektiv, hur kapitalet ska allokeras, men den behandlar inte personens 

riskbenägenhet, utan snarare riskkapacitet.106 Danske Banks fråga nummer två berör också 

indirekt tidshorisont. 

 

2. Mål/Syfte 

Likasom tidshorisont diskuteras också mål och syftet med placeringen hos alla de tre 

bankerna. SEB har också en fråga, nummer 2, som berör mål och syfte bland deras riskfrågor. 

Riskbenägenheten har en sammankoppling med kundens önskemål och syfte med 

placeringen. För vissa mål krävs det till exempel att högre risk måste tas och för andra en 

lägre.  

 

3. Avkastning 

Nordeas fråga 3 behandlar avkastningen och i svarsalternativen ges kunden en ledning vilka 

placeringar som kan ingå i portföljen efter vald avkastning. Den här frågan är en bra fråga för 

att mäta risktoleransen, men fler förklaringar hade gjort det enklare för kunden att förstå.107 

Indirekt förutsätts också att människor med höga avkastningsförväntningar också har 

jämförligt hög riskbenägenhet, vilket inte nödvändigtvis är fallet.108  

 

4. Avkastning i förhållande till risk 

SEB:s fråga 7 och 8 handlar båda om avkastning i förhållande till risk. Det gör också Nordeas 

fråga 7 och Danske Banks fråga 3. Det är viktigt att kunden förstår sambandet mellan risk och 

avkastning, så att den förstår vad det innebär för risk med olika placeringar. Dock beskriver 

avkastning i förhållande till risk snarare portföljpreferensinställning vilket inte 

riskbenägenhet, utan snarare riskkapaciteten.109 

 

 
                                                
106 Roszkowski M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
107 Chua (2006-05-12) 
108 Roszkowski (2006-05-03) 
109 Roszkowski (2006-05-03) 
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5. Reaktion vid nedgång/uppgång 

Hur en person reagerar vid en nedgång respektive en uppgång menar både Roszkowski och 

Chua inte egentligen handlar om risktolerans. Danske Banks fråga 9 samt Nordeas fråga 5 och 

6 handlar om kundens reaktion vid nedgång/uppgång.  

 

6. Reaktion vid fluktuation 

Hur en individ reagerar vid fluktuation är kopplat till risktolerans och en bra fråga att använda 

i ett risktoleranstest.110  Samtliga banker som med riskfrågeformulär har alla en fråga gällande 

hur kunden reagerar vid fluktuation. (Nordeas fråga 4, SEB:s 2 och 4, samt Danske Banks 

fråga 4.)   

 

Språk, tydlighet, grafer 

Danske Banks och Nordeas frågor är korta och enkla att förstå. Ingen av dem innehåller 

krångliga ord. Danske Banks frågor innehåller inte heller några siffror.  Testets språk bör vara 

enkelt och kunden ska förstå utan att förklaringar av rådgivaren behövs. Personen som 

genomför testet bör själv kunna göra testet, utan att rådgivare medverkar. SEB:s frågor 

innehåller vissa ord som kan uppfattas som svåra för kunden till exempel inflation och 

investeringshorisont. Finansiella termer som dessa bör undvikas, då de kan uppfattas som 

invecklade av kunder. 111  SEB:s frågor är relativt långa och kunden måste tänka till innan 

han/hon svarar, vilket enligt teorin en fördel, då det har visat sig att frågor som är enkla och 

rakt på sak ofta har en låg förståelsenivå och/eller låg svarsfrekvens.112  I Nordeas fråga 

nummer 7 finns en graf som visar tre olika portföljer och deras olika möjliga avkastningar. 

Grafen kan vara krånglig att förstå för kunder som inte är vana diagramläsare113.  Ett generellt 

problem med risktoleransfrågeformulär är att det förväntas att kunden redan har en viss 

kunskap om aktiemarknaden för att kunna genomföra testet.114  

 

 

 

 

                                                
110 Roszkowski (2006-05-03) 
111 Ros. Insights from… 
112 Ros. Insights from… 
113 Chua (2006-05-12),  Roszkowski (2006-05-03) 
114 Grable (2006-06-01) 



 67

 

6.3.1.2 Reliabilitet 
 
Testets reliabilitet förklarar hur tillförlitligt testet är. Test med en hög reliabilitet visar samma, 

eller mycket lika, resultat om testet tas igen av samma person över en kortare period. Ju fler 

frågor testet innehåller desto mer reliabelt är det. Danske Banks riskprofil består av 6 frågor. 

Varje fråga står då för 16 procent av det totala resultatet. Om kunden missförstår endast en 

fråga kan det få stora konsekvenser på testets totala resultat. Hade däremot testet innehållt 25 

frågor, där varje fråga stått för 4 procent av det totala resultatet, hade en misstolkning inte gett 

större konsekvenser. Eftersom SEB:s test innehåller 8 frågor och Nordeas 4 risktoleransfrågor 

(+3 övriga riskfrågor), blir det liknande konsekvenser för dessa test. 6-8 frågor är för få, då 

det krävs minst 25 frågor för att testet ska få en hög reliabilitet.115  

 

Alla tillfrågade använder alltså för få frågor i risktoleransmätningen för att en högre 

reliabilitet ska uppnås. Då fler frågor skulle öka reliabiliteten av testet, borde fler 

rådgivningsfirmor utöka antalet frågor samt skicka hem frågorna till kunden innan 

rådgivningstillfället. Kunden får då en möjlighet att i lugn och ro fylla i formuläret och det tar 

inte tid av rådgivningsmötet. Ett databaserat test skulle minska tiden ytterligare. Testet kan e-

postas till kunder med datavana, så att dessa kan genomföra testet elektroniskt.   

 
6.3.2 Skandia, Banco och Fondkommissionen  
 
De andra tre rådgivningsföretagen, som endast har en fråga eller beskrivning om risk, får 

aldrig ett resultat som uppnår psykometriska standarder, då detta kräver flera frågor med hög 

validitet. Dock följer de troligtvis lagen och branschorganisationens rekommendationer. 

Fondhandlareförenings mall på hur riskbenägenhet bör mätas (se bilaga 2) är inte tillräckligt 

för att kartlägga en persons risktolerans gentemot psykometriska standarder. Att kunden 

beskriver hur han/hon definierar risk är kopplat till risktolerans, men det räcker inte med 

endast detta för att bestämma kundens risktolerans. Den andra rekommendationen i mallen, 

att kunden väljer en risknivå kopplad till en viss risk, är mäter den finansiella riskkapaciteten. 

Visas däremot volatiliteten på olika instrument och kunden får välja vilket som känns bäst för 

honom är frågan av risktolerans karaktär.  

 

 
                                                
115 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
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6.4 FRAMTAGNING AV RISKBENÄGENHETSFRÅGOR 
 
Hos samtliga intervjuade har olika funktioner inom företaget samarbetat för att utveckla 

frågorna som används vid rådgivningen. Beroende på vilka personer som medverkade i 

framtagningen av frågorna för att avgöra kundens riskbenägenhet skiljer sig typen av frågor. 

De banker som anlitat beteendevetare och statistiker (Nordea, SEB och Danske Bank) har test 

som mer är jämförbara med psykometriska standarder jämför med övriga (Skandia, Banco 

och Fondkommissionen). De som har anlitat statistiker och beteendevetare har oftast fler 

frågor och frågorna är mer av typen risktoleransfrågor. 

 

I teorin beskrivs att testnormer hjälper rådgivaren att förstå kundens risktolerans i förhållande 

till andra individer. Samtliga tre rådgivningsföretag med frågeformulär (Nordea, SEB och 

Danske Bank) har testat frågorna grundligt på anställda i banken samt på kunder. Då alla 

använder egna tester för att avgöra kundernas riskbenägenhet och dessa är gjorda i Sverige är 

testen anpassade för den svenska befolkningen.  

 

6.5  RISKTOLERANSTEST UTFORMAT AV TREDJE PART 

Som det tidigare beskrevs är det främst de större bankerna som mäter risktoleransen. För att ta 

fram frågorna har beteendevetare och statistiker anlitas, vilket kan vara en kostsam metod för 

et mindre rådgivningsföretag. Hos de mindre är det främst jurister och rådgivare som 

samarbetat. Ett test utformat av en tredje part är ett utmärkt komplement till deras egen 

kartläggning av riskkapaciteten.  

 

Användningen av test utformade av en tredje part är av den empiriska undersökningen så gott 

som obefintlig.  I dag finns på marknaden test för risktolerasmätning som uppfyller 

psykometriska standarder, till exempel FinaMetricas risktoleranstest som presenterades i 

teoriavsnittet. Alla testen är utländska, främst från Australien och USA. Författaren har under 

arbetets gång aldrig kommit i kontakt med ett test utformat i Europa. Trots det borde svenska 

och andra europeiska rådgivare vara intresserade av att ge en så pass kundanpassad 

rådgivning som möjligt. Efterfrågan på psykometriskt testade frågeformulär utformade av en 

tredje part borde också finnas i Sverige. Används ett test som håller psykometriska standarder 

kan både banken och kunden känna sig säkra på att risktoleransen är väl mätt.  
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Problemet med de psykometriskt testade risktoleranstesten som i dag finns på markanden är 

att de är normerade på amerikaner eller australiensare. Populationen som testet har blivit 

normerat till ska vara relevant för rådgivarens population. Därför krävs ett svenskt, eller i alla 

fall nordiskt test, för resultatet ska vara relevant och gå att jämföra på den svenska 

befolkningen.  
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SLUTDISKUSSION 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser av undersökningen. Författarens slutsatser har arbetats 

fram efter granskning av lagen, bearbetning av aktuell teori inom ämnet samt genom 

intervjuer med företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter i Stockholm.  

 

• Användningen av test som uppnår psykometriska standarder bör öka i Sverige 

Den för nuvarande säkraste metoden för att avgöra en kunds risktolerans är att 

använda ett test som uppnår psykometriska standarder, dvs. det har hög validitet och 

hög reliabilitet.116 Inget av rådgivningsföretagen använder tester som är testade mot 

psykometriska standarder. Tester som uppnår psykometriska standarder är dyra och 

tidskrävande att framställa.117 Ett test som uppnår psykometriska standarder, framtaget 

av en tredje part skulle därför vara ett utmärkt komplement till rådgivningsföretagens 

egna riskkapacitetsmätningar. Något svenskt, eller nordiskt risktoleranstest som testats 

mot internationella psykometriska standarder finns inte idag. Dock borde en 

efterfrågan finnas då det skulle kunna erbjuda rådgivningsföretagen en säker mätning 

av risktoleransen, vilket både kunden och rådgivaren vill uppnå.  

 

• Finansiell rådgivning efter lagens införande 

Sendan lagen om finansiell rådgivning till konsumenter började gälla har rådgivningen 

blivit mer styrd och mycket dokumentation krävs. Dock är de flesta författaren 

intervjuat på under arbetes gång positivt inställda till lagen. Från analysen framkom att 

alla i stort följer Fondhandlareföreningens mall på vad som bör kartläggas vid 

finansiell rådgivning. 

 

• Lagen och Finansinspektionens detaljföreskrifter och allmänna råg är otydliga i 

hur riskbenägenhet ska mätas 

Vad gäller riskbenägenhet är lagen och Finansinspektionens detaljföreskrifter otydliga. 

De säger att riskbenägenheten ska kartläggas och dokumenteras, men inte hur 

rådgivaren bör göra det. Fondhandlareföreningens rekommendationer säger att 

riskbenägenheten kan avgöras genom att ”kunden definierar vad denne avser med 

                                                
116 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
117 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
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risk” samt att kunden kan få ”välja mellan olika risknivåer knutna till den förväntade 

avkastningen”. 

 

• Riskbenägenhet består av finansiell riskkapacitet och psykologisk risktolerans 

Tidigare forskning inom ämnet riskbenägenhet menar att riskbenägenhet är uppdelat i 

två delar, finansiell riskkapacitet och den psykologiska risktoleransen.118 

Risktoleransen är svårmätt då den är subjektiv. Teorier inom ekonomisk psykologi 

betonar att vi ändrar våra beslut beroende på hur problemet formuleras.119 Därför 

krävs ett visst antal frågor för att kunna kartlägga risktoleransen. 

Fondhandlareföreningens rekommendationer, kan aldrig ge rådgivaren och kunden en 

sann bild av kundens risktolerans, men möjligtvis en indikation på hur kunden 

uppfattar risk.  

 

Utifrån empiriska undersökningen framkom att tre banker använder speciella 

frågeformulär för att avgöra kundens riskbenägenhet. Här blandas frågor om 

risktolerans med frågor om riskkapacitet, vilket gör att validiteten och reliabiliteten av 

testen blir låga.120 Kundens risktolerans behöver egentligen inte vara sammankopplat 

med kundens riskbenägenhet. Att en person med större tillgångar (riskkapacitet) också 

har större benägenhet att ta risk i investeringar (risktolerans), behöver inte alls vara 

fallet.121  

 

• Tydligare föreskrifter och beskrivningar om hur riskbenägenhetsmätningar bör 
göras 
Lagen samt Fondhandlareföreningen och Finansinspektionen borde i deras texter vara 

tydligare på hur mätning av riskbenägenhet bör gå till. Det bör också tydligt förklaras 

vad som riskbenägenhet innebär. Genom att dela upp riskbenägenheten i finansiell 

riskkapacitet och psykologisk risktolerans kan en tillförlitlig bild av kundens 

riskbenägenhet ges.122 Fondhandlareföreningens rekommendationer och 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd borde beskriva att en separat 

riskkapacitetsmätning samt en risktoleransmätning av kunden bör göras. 

Risktoleransmätningen bör göras genom att använda ett frågeformulär (fylls i 

                                                
118 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
119 Kaheman, D., Tversky, A (1979) 
120 Roszkowski (2006-05-03) 
121 Kitces, M E., (2006) 
122 Roszkowski, M J., Davey, G., Grable, J E., (2005) 
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elektroniskt eller för hand) där kundens inställning till risk testas. Frågeformuläret ska 

ha hög reliabilitet, vara tillförlitligt, och inneha hög validitet, det ska fråga rätt sorts 

frågor. 
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 Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Rådgivningsföretag 
 
 

            1. Presentation av mig, ämne, och publiceringsform 
 
2. Allmänna frågor 

• Får jag spela in intervjun på band 
• Arbetsuppgifter 
• Hur länge personen i fråga har arbetat med detta 

 
3. Företaget 

• Vad har rådgivningsföretaget för gränser i fråga om insatt kapital för privatpersoner? 
• Har rådgivarna swedsec licens? 

 
4. Riskbenägenhet 

• Hur gör rådgivningsföretaget för att avgöra riskbenägenheten hos en kund 
• Har rådgivningsföretaget standardiserade processer för detta? 
• Hur togs materialet som användes fram och vilka var med att ta fram det?(ex. jurister, 

psykologer) 
• Hur är materialet möjligtvis testat? 
• Har det skett någon förändring i noggrannheten med att avgöra risktoleransen sen 

lagen om finansiell rådgivning trädde i kraft? 
 
5. Avslutning 

• Kan jag återkomma om jag har någon kompletterande fråga? 
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Bilaga 2 

 

Fondhandlareföreningens mall på vad som bör 
kartläggas/dokumenteras vid finansiell rådgivning: 

 

1. Allmän information om kunden 
• Namn och personnummer 
• Civilstånd  
• Antal barn och deras ålder 
• Yrke 
• Annan information som kan ha betydelse för att känna kunden, till exempel fritidsintressen 

som resor eller konst 
 
2. Uppgifter om kundens ekonomiska situation 

• Årsinkomst 
• Förmögenhet och dess storlek 
• Uppdelning av förmögenhet i olika tillgångsslag till exempel bankmedel, aktier, fonder, 

fastigheter, bostadsrätter, pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar med mera. 
• Skulder (bolånekrediter och andra krediter) 
• Större fasta utgifter, till exempel underhåll och hyra 

 
3. Kundens erfarenhet av värdepappersmarknaden och handel med finansiella instrument 

• Kunden får ange vilken erfarenhet denne har av de olika slags finansiella instrument som finns 
• Rådgivaren kan välja att göra en övergripande kartläggning av kunden eller en begränsad 

kartläggning inför en placering i ett visst slag av finansiella instrument 
 
4. Kundens riskbenägenhet 

• Kunden bör beredas möjlighet att själv definiera vad denne avser med risk. Detta bör 
dessutom kopplas ihop med det syfte kunden har med sin placering till exempel nät kunden 
kan tänkas ha ett behov av att använda de medel som placeringen avser 

• Kunden kan få välja mellan olika risknivåer knutna till den förväntade avkastningen till 
exempel låg risk – förväntad låg avkastning 

 
5. Kundens syfte och önskemål med placeringen 

• När eller inom vilken tidsperiod vill/behöver kunden ha möjlighet att disponera över sina 
tillgångar 

• Långsiktigt, medellångt, kortsiktigt 
• För vilka ändamål sparar kunden (pensionssparande, bosparande, bil, båt eller resa) 
• Om kunden själv vill bestämma över sina placeringar 
• Om kunden vill överlåta förvaltningen av tillgångar till institutet 

 
6. Kundens övriga behov 

• Rådgivning av familjejuridik 
• Rådgivning om kundens skattesituation 
• Generationsskiftesplanering 
• Försäkringar 
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7. Övrigt 

• Det bör noteras i vilken omfattning kunden inte är beredd att lämna efterfrågad information till 
rådgivaren och att den rådgivning som lämnas bygger på den information kunden lämnat 

• Kunden bör i dokumentet bekräfta riktigheten av lämnade uppgifter 
• Kunden bör i dokumentet bekräfta den information denna har fått om egenskaper och risker 

med finansiella instrument 
• Kunden bör förbinda sig att informera rådgivaren när ändring sker i de förutsättningar som 

ligger till grund för rådgivningen 
• Rådgivaren bör i dokumentet ange förutsättningarna för rådgivningen till exempel om 

rådgivaren endast kan lämna råd om aktier, värdepappersfonder eller försäkringsprodukter123 
 

                                                
123 Svensson, A-P., (2004) s. 83-85 
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Bilaga 3 

 

FinaMetricas Risktolerans test 

 
Många finansiella beslut görs i situationer av osäkerhet, och därför är risk involverat. Olika 
människor är komfortabla med olika nivåer av risk. En persons risktolerans är den nivå av risk som 
han/hon känner sig komfortabel med. Önskvärt är att ditt finansiella beslut inte tar dig ovanför din 
risktolerans. Vetenskapliga studier har visat att en persons risktolerans kan mätas exakt. 
FinaMetricas Personliga Finansiella profileringssystem har designats för att hålla dessa standarder. 
Genom att använda FinaMetricas system får du en uppskattning av din risktolerans. Uppskattningen 
guidar dig (och din rådgivare) i finansiella beslut. I frågeformuläret frågas du om attityder, 
värderingar och erfarenheter. Dina svar poängsätts av systemets databas och används för en utförlig 
rapport. Frågeformuläret tar cirka 15 minuter att genomföra.  
 
 
1. Jämfört med andra, hur uppfattar du din villighet att ta finansiell risk?  

o Extremt låg risktagare 
o Väldigt låg risktagare 
o Låg risktagare 
o Medelmåttlig risktagare 
o Hög risktagare 
o Väldigt hög risktagare 
o Extremt hög risktagare 

 
2. Hur tar du finansiella felsteg? 

o Väldigt svårt  
o Ganska svårt 
o Ganska lätt 
o Väldigt lätt 

 
3. När du tänker på ordet ”risk” i en finansiell situation, vilka av följande ord relaterar du till 
risk? 
o Fara 
o Osäkerhet 
o Möjlighet 
o Utmaning 
 
4. Har du någonsin investerat en stor summa pengar i en riskfylld investering bara för 
spänningen att se om det går upp eller ner i värde? 

o Nej 
o Ja, väldigt sällan 
o Ja, men ganska sällan 
o Ja, ganska ofta 
o Ja, väldigt ofta 

 
5. I du var tvungen att välja mellan ett säkert arbete med liten löneökning och ett mindre säkert 
jobb med hög löneökning, vilket arbete skulle du välja? 

o Definitivt mer säkerhet arbete och mindre löneökning 
o Troligtvis mer säkert arbete och mindre löneökning 
o Inte säker 
o Troligtvis mindre säkert arbete med högre löneökning 
o Definitivt mindre säkert arbete med högre löneökning 
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6. Vid större finansiella beslut, koncentrerar du dig mest på möjliga förluster eller möjliga 
vinster? 

o Alltid de möjliga förlusterna 
o Vanligtvis de möjliga förlusterna 
o Vanligtvis de möjliga vinsterna 
o Alltid de möjliga förlusterna 

 
7. Hur känner du vanligtvis efter att ha gjort ett stort finansiellt beslut? 

o Väldigt pessimistisk 
o Ganska pessimistisk 
o Ganska optimistisk 
o Väldigt optimistisk 

 
8. Föreställ dig att du hade ett arbete där du kunde välja löneform; fast lön, 
kommissionsbaserad lön eller en blandning av fast lön och kommission. Vad skulle du välja? 

o Hela lönen som fast lön 
o Större delen som fast lön 
o Hälften fast lön och hälften kommissionsbaserad 
o Större delen kommissionsbaserad 
o Hela lönen kommissionsbaserad 

 
9. Vilken risknivå har du valt i dina finansiella beslut under den senaste tiden? 

o Väldigt låg 
o Låg 
o Medel 
o Stor 
o Väldigt stor 

 
10. Vilken risknivå är du i dagsläget beredd att ta i dina finansiella beslut? 

o Väldigt låg 
o Låg 
o Medel 
o Stor 
o Väldigt stor 

 
11. Har du någonsin lånat pengar för att göra en investering (ej bolån)? 

Nej  
Ja 

 
12. Hur stort självförtroende har du i din förmåga att fatta goda finansiella beslut? 

Inget  
Litet 
Rimligt  
Ganska stor 
Fullständigt 

 
 
 
 
 
 
 



 81

13. Antag att du för 5 år sedan köpte aktier i ett välkänt företag. Samma år sjönk företagets 
försäljning, främst på grund av dålig ledning. Priset på aktien sjönk snabbt och du gjorde en 
förlust när du sålde.  
 
Företaget har nu återuppbyggts med ny ledning och de flesta analytiker spår att aktien kommer 
att ge bättre avkastning än genomsnittet. Med dina tidigare erfarenheter av företaget, skulle du 
köpa aktier i dagsläget? 

o Absolut inte 
o Troligtvis inte 
o Inte säker 
o Troligtvis 
o Givetvis 

 
14. Investeringar kan öka och sjunka i värde och experter menar att man ska vara förberedd på 
att investeringen kan sjunka i värde. Hur mycket kan dina totala investeringar sjunka innan du 
börjar känna dig obekväm?  

o All nedgång får mig att känna mig obekväm 
o 10% 
o 20% 
o 33% 
o 50% 
o Mer än 50% 

 
15. Antag att avlägsen släkting dött. Du får ärva ett hus i dåligt skick i en förort som på senare 
tid blivit populär.  
 
Huset skulle troligtvis kunna säljas för 1 500 000 kr, men om du la ner 500 000 kr på att 
renovera huset skulle det troligtvis kunna säljas för 3 000 000 kr. Dock pratas det om att det 
kanske ska byggas en motorväg i närheten av huset, vilket skulle bidra till att värdet sjönk.  
 
Vilket av följande beslut skulle du fatta? 

o Sälja det i det skicket det är idag 
o Behålla det som det är och hyra ut det 
o Ta ett lån på 500 000 kr och renovera  

 
16. De flesta portföljer innehåller diversifierade investeringar – vissa investeringar har 
exempelvis hög förväntad avkastning och hög risk, andra medelhög förväntad avkastning och 
medelhög risk och andra låg förväntad avkastning och låg risk. (Till exempel, aktier och 
fastigheter anses ha hög risk/hög avkastning och kontanta medel och bankkonton låg risk/låg 
avkastning.) 
 
Vilken diversifiering finner du mest attraktiv? Föredrar du allt som låg risk/låg avkastning, allt 
hög risk/hög avkastning eller någonstans emellan? 
  
             Hög           Medel                   Låg 
      risk/avkasting    risk/avkastning          risk/avkastning 

o Portfölj 1 0% 0% 100% 
o Portfölj 2 0% 30%  70% 
o Portfölj 3 10% 40% 50% 
o Portfölj 4  30% 40% 30% 
o Portfölj 5 50% 40% 10% 
o Portfölj 6 70% 30% 0% 
o Portfölj 7 100%  0% 0% 
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17. Du överväger att placera 25% av dina investeringar i en enda investering. Investeringen 
förväntas ge en avkastning som är det dubbla jämfört med ett bankkonto. Till skillnad från att 
placera pengarna på ett bankkonto finns det däremot en risk med investeringen då den kan 
sjunka i värde.  
 
Hur låg måste risken med investeringen vara för att du ska investera? 

o Noll, dvs. ingen risk att investeringen sjunker i värde 
o Väldigt låg risk att investeringen sjunker i värde 
o Måttlig låg risk att investeringen sjunker i värde 
o 50% risk att investeringen sjunker i värde 

 
18. I vissa investeringar, till exempel bankkonto och stadsobligationer är avkastningen fast. 
Dock kan inflationen bidra till att värdet av investeringen sjunker. 
 
I andra typer av investeringar, till exempel aktier och fastigheter, är avkastningen rörlig och 
den varierar. I ett kort tidsperspektiv kan värdet av investeringen till och med sjunka. I ett 
längre tidsperspektiv är det dock sannolikt att värdet ökar mer än inflationen.  
 
Med hänsyn till detta, vad är mest viktigt för dig - att värdet av investeringen inte sjunker eller 
att värdet av investeringen inte understiger sin köpkraft (purchasing power)? 
 

o Det är mycket viktigare att värdet inte faller 
o Ganska viktigt att värdet inte faller 
o Ganska viktigt att investeringen behåller sin köpkraft (purchasing power)? 
o Mycket viktigt att investeringen behåller sin köpkraft (purchasing power)? 

 
19. Under se senaste åren, har dina personliga investeringar ändrats? 

o Främst investeringar med lägre risk 
o Mer investeringar med lägre risk 
o Inga förändringar, eller ändringar åt en speciell riktning 
o Mer investeringar med högre risk 
o Främst investeringar med högre risk 

 
20. Vid investeringar är vanligtvis avkastningen sammankopplad med risk. Investeringar med 
avkastningar över genomsnittet har också vanligtvis en risk som är över genomsnittet. Med 
hänsyn till detta, hur mycket av ditt sparade kapital är du villig att placera i investeringar där 
både avkastning och risk förväntas vara högre än genomsnittet?  

o Inget 
o 10% 
o 20% 
o 30% 
o 40% 
o 50% 
o 60% 
o 70% 
o 80% 
o 90% 
o 100% 
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21. Tänk på den genomsnittliga avkastningen du förväntar dig på en portfölj under de 
nästkommande tio åren. Hur skiljer sig avkastningen jämfört med avkastningen du skulle få om 
du placerade pengarna på ett bankkonto? 

o Ungefär samma avkastning som bankkontot 
o Ungefär en och en halv gånger så mycket avkastning som bankkontot 
o Ungefär två gånger så mycket avkastning som bankkontot 
o Ungefär två och en halv gånger så mycket avkastning som bankkontot 
o Ungefär tre gånger så mycket avkastning som bankkontot 
o Mer än tre gånger så mycket avkastning som bankkontot 

 
22. Människor tar ofta hänsyn till skattaspekter vid finansiella transaktioner. Detta kan i vissa 
fall leda till en värre situation när lagen ändras, jämfört med att ingen hänsyn till skatt tagits. 
 
Med hänsyn till detta, skulle du ta risker med att göra finansiella transaktioner med hänsyn till 
skatteaspekter? 

o Jag skulle inte ta risken om det fanns en möjlighet att situationen kunde bli värre 
o Jag skulle ta risken om det bara fanns en liten möjlighet att situationen kunde bli värre 
o Jag skulle ta risken så länge det var mer än 50% möjlighet att transaktionen leder till en vinst 

 
23. Föreställ dig att du lånar en stor summa pengar någon gång i framtiden. Det är oklart hur 
räntan kommer förändras, kanske går den upp eller ner, i dagsläget är det ovisst.  
  
Du kan välja en rörlig ränta som stiger och sjunker i takt med marknadsräntan, eller så kan du 
välja en fast ränta som är 1% högre än räntan i dagsläget. Den fasta räntan ändras inte, även 
om marknadsräntan ändras. Du har också en möjlighet att blanda rörlig och fast ränta. 
 
Hur skulle du föredra att ditt lån var konstruerat? 

o 100% rörlig 
o 75% rörlig, 25% fast 
o 50% rörlig, 50% fast 
o 25% förlig, 75% fast 
o 100% fast 

 
24. Försäkringar kan täcka en stor variation av större risker – stöld, brand, olycka, sjukdom, 
död mm. Hur mycket täcker dina försäkringar? 

o Väldigt lite 
o En del 
o En större del 
o Allt 
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35. Resultatet av frågeformuläret är en siffra mellan 1-100. Andra individers resultat av testet 
visas som en normalfördelningskurva i grafen nedan. Medelresultatet av testet är 50. Två 
tredjedelar av alla som genomför testet hamnar inom intervaller medel ± 10. Endast 1 av 1000 
får mindre än 20 eller mer än 80. 
 

 
 

Vad tror du att ditt resultat av testet blir? _____ poäng 
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Bilaga 4 

 

Nordeas Riskfrågor vid Finansiell Rådgivning 
 
Riskprofil 
 
Risk och förväntad avkastning är två begrepp som hör ihop. Många strävat efter en hög avkastning, 
men att fundera över vilken risk man är villig att ta kan kännas mer avlägset. 
 
Nedan följer ett antal scenarion som behandlar risk, aktivitetsnivå, intresse för placeringar samt 
placeringshorisont. Detta är frågor som du kan behöva fundera över i lugn och ro. Titta igenom dessa 
och markera det alternativ som du tycker stämmer överens med din inställning. Utifrån dina svar kan 
du få en god uppfattning om din inställning till risk, det vill säga hur din riskprofil ser ut när det 
handlar om dina pengar och ditt sparande. Svaren på dessa frågor förser oss med viktig underlag 
inför vårt kommande möte. 
 
 
ERFARENHET 
 
1. Vilket av följande påståenden beskriver bäst din kunskap om och intresse för 

placeringar? 
o God, Jag följer marknadens utveckling löpande. 
o Små kunskaper och/eller lite intresse. 
o Medel. Jag ser över mitt sparande minst ett par gånger om året. 

 
2.  Vilka tillgångar har du eller har du haft i ditt sparande de senaste åren? 

o Banksparande och/eller Korträntefonder 
o Aktiefonder 
o Blandfonder 
o Enskilda aktier 
o Obligationsfonder och/eller privatobligationer 
o Företagsobligationer (high yield) 
o Strukturerade produkter (aktieobligationer, etc) 
o Derivat 

 
 
FÖRVÄNTAD AVKASTNING 
 
3.  Vilken avkastning förväntar du dig på ditt sparande? 

o 2 - 4 % årligen (kan uppnås med ränteplacering i portföljen) 
o 4 – 6 % årligen (kan uppnås med en blandning av både ränte- och aktieplaceringar) 
o 6 % eller högre (förutsätter mer aktier än ränteplaceringar i portföljen) 

 
RISKTOLERANS 
 
4.  Hur reagerar du på kortsiktiga värdeförändringar i ditt sparande? 

o Jag accepterar vissa kortsiktiga värdeförändringar för möjlighet till något högre 
avkastning. 

o Mitt mål är en hög långsiktig avkastning, därför accepterar jag betydande kortsiktiga 
värdeförändringar. 

o Jag vill undvika kortsiktiga värdeförändringar och nöjer mig därmed med lägre 
avkastning 
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5.  Hur reagerar du generellt om börsen stiger kraftigt under en kort period? 
o Jag köper mer aktier/fonder. 
o Jag säljer aktier/fonder. 
o Jag gör inget särskilt. 

 
6.  Hur reagerar du generellt om börsen faller kraftigt under en kort period? 

o Jag gör inget särskilt. 
o Jag köper mer aktier/fonder. 
o Jag säljer aktier/fonder 

 
7.  Figuren illustrerar möjliga avkastningsintervall efter 6 år för tre portföljer med olika 

risknivåer. Startvärdet för samtliga portföljer är 100 000 kr. Vilka placeringsalternativ 
skulle du känna dig mest tillfreds med? 

 
 

 
 
 

o Portfölj 1: 
Du är mer tillfreds med en begränsad värdeökning med låg risk framför en stor möjlig 
avkastning med högre risk. Möjligt avkastningsintervall: 0 % till 65 % 

o Portfölj 2: 
Du är mer tillfreds med en måttlig värdeökning med begränsad risk än en stor möjlig 
avkastning med högre risk. Möjligt avkastningsintervall: -10 % till 85 % 

o Portfölj 3: 
Du är tillfreds med mer riskfyllda placeringar och har en stark övertygelse om att aktier/fonder 
i det långa loppet ger bäst avkastning. Möjlig avkastningsintervall:  
-20 %  till 110 % 
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Bilaga 5 

 

SEB:s Riskfrågor vid Finansiell Rådgivning 
 

 
1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst med din egen uppfattning? 

Mitt sparande skall: 
o Vara helt säkert, jag vill inte riskera att förlora någonting av mitt sparkapital. 
o Ge en stabil tillväxt över tiden. 
o Ge en möjlighet till relativt god värdetillväxt utan all för stora variationer i värdet 

under investeringsperioden. 
o Ge en möjlighet till betydande värdetillväxt med en risk för stora variationer i värdet 

under tiden. 
 
2. Med avseende på målet med ditt sparande, vilket av nedanstående påstående stämmer 

bäst med din uppfattning? 
o Mina pengar måste vara helt säkra även om det innebär att värdetillväxten inte 

överstiger inflationen. 
o Det är viktigt att värdet påp mina investeringar har en möjlighet att hålla jämna steg 

med inflationen även om jag då måste acceptera en viss risk för värdeminskning. 
o Jag accepterar risken för värdeminskning om möjligheten ökar för att värdetillväxten i 

investeringen överträffar inflationen. 
o Det är viktigt att mitt sparkapital växer snabbare än inflationen. Jag är beredd att 

acceptera en betydande risk för möjligheten att uppnå detta. 
 
3. Hur hög grad av variation under investeringsperioden kan du acceptera på din 

investering? 
o Igen, jag vill inte riskera att förlora några pengar även om det innebär att 

värdetillväxten blir låg. 
o Obetydligt, jag vill egentligen inte riskera att förlora några pengar även om det 

innebär att värdetillväxten blir relativt låg. 
o En viss variation, jag kan acceptera risken för värdeminskningar om det förbättrar 

chanserna för en god värdetillväxt. 
o Hög, jag är beredd att ta en betydande risk för möjligheten till hög värdetillväxt. 

 
4.  Min investeringshorisont (exklusive mitt kortsiktiga målsparande) är: 

o Kortare tid än ett (1) år. 
o Över ett (1) år men kortare än fem (5) år. 
o Över fem (5) år men kortare än tio (10) år. 
o Över tio (10) år men kortare än tjugo (20) år. 
o Över tjugo (20) år. 

 
5. Möjligheten till en högre värdetillväxt innebär också att man normalt måste acceptera 

en större förlustrisk. Antag att du investerar 100.000 kr. Vilket är det lägsta värdet på 
din investering du kan acceptera vid slutet av investeringsperioden? 

o 100.000 kr, alltså en värdeminskning med 0 procent. 
o 90.000 kr, alltså en värdeminskning med 10 procent. 
o 80.000 kr, alltså en värdeminskning med 20 procent. 
o 70.000 kr, alltså en värdeminskning med 30 procent. 
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6.  Förutom risken att kapitalet minskat i värde vid investeringsperiodens slut löper man 
också risken att placeringarna faller i värde under investeringsperioden. Antag återigen 
att du investerar 100.000 kr. Vilket är det lägsta värde på din investering du kan 
acceptera någon gång under investeringsperioden? 

o 100.000 kr, alltså en värdeminskning med 0 procent. 
o 90.000 kr, alltså en värdeminskning med 10 procent. 
o 80.000 kr, alltså en värdeminskning med 20 procent. 
o 70.000 kr, alltså en värdeminskning med 30 procent. 

 
7.  Antag att du har två möjliga portföljer att investera i: 

A. som har en förväntad långsiktig värdetillväxt på cirka 4 procent per år och med en låg risk 
att investeringen minska i värde. 
B. som har en förväntad långsiktig värdetillväxt på cirka 10 procent per år med en betydande 
risk att investeringen kan minska i värde med 30 procent eller mer under ett och samma år. 

 Vilken mix av dessa två skulle du välja? 
o A: 100 procent och B: 0 procent 
o A: 80 procent och B: 20 procent 
o A: 60 procent och B: 40 procent 
o A: 40 procent och B: 60 procent 
o A: 20 procent och B: 80 procent 
o A: 0 procent och B: 100 procent 

 
8.  Vi har undersökt sex olika portföljer och hur dessa uppträtt under perioden  
 1920 – 2003. I perioden ingår alltså den kraftiga börsuppgången 1999 – 2000 och den 

efterföljande börsoron. Vilket av dessa skulle passa dig bäst givet att historien upprepar 
sig. Observera att ”sämsta år” och ”bästa år” kan infalla när som hels under 
investeringsperioden. 

o Genomsnittlig årlig avkastning 5,8 %, ”bästa år” och ”sämsta år” 2,5 % 
o Genomsnittlig årlig avkastning 7,4 %, ”bästa år” och ”sämsta år” -3,4 % 
o Genomsnittlig årlig avkastning 9,0 %, ”bästa år” och ”sämsta år” -13 % 
o Genomsnittlig årlig avkastning 10 %, ”bästa år” och ”sämsta år” -22 % 
o Genomsnittlig årlig avkastning 12 %, ”bästa år” och ”sämsta år” -31 % 
o Genomsnittlig årlig avkastning 14 %, ”bästa år” och ”sämsta år” -40 % 
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Bilaga 6 

 

Danske Banks Frågor för att avgöra kundens riskprofil 
 
Med hjälp av nedanstående frågor kan du få en bild av din inställning till risk när det gäller 
placeringar. Tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar och syftet med placeringen är din 
inställning till risk – din riskprofil – avgörande för hur dina pengar ska placeras.  
 
 
1. Hur stor betydelse har placeringen/sparandet för din dagliga ekonomi? 

 
o Ingen – pengarna ska ses som en reserv 
o Liten – pengarna är inte nödvändiga men ska användas för att förgylla tillvaron 
o Stor – pengarna är viktiga för att den dagliga ekonomin ska gå runt 
o Avgöranden – pengarna är helt avgörande för att min ekonomi ska fungera 
 

2. Är det troligt att du får behov av pengarna tidigare än planerat? 
o Ja 
o Nej 
o Kanske 

 
3.  Vad förväntar du dig av din placering? 

o Jag vill inte riskera att förlora något av mitt kapital och förväntar mig därför bara en 
liten värdeökning. 

o Jag vill att min placering löpande ska stiga i värde och kan därför acceptera en viss 
risk för värdeminskning 

o Jag vill att min placering ska öka mycket i värde och accepterar att det samtidigt 
innebär en ökad riks för värdeminskning 

o Jag väljer att ta en hög risk för att på sikt få större möjligheter till en stor värdeökning. 
Jag förstår att det kan innebära stora kurssvängningar och att värdet kan minska 
kraftigt under placeringstiden 

 
 
 

 
 
4.  Vilken av ovanstående kurvor motsvarar bäst din bild av hur placeringen få röka 

respektive sjunka i värde över tiden? 
o Kurva 1 
o Kurva 2 
o Kurva 3 
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5. Föreställ dig att du oväntat får en större summa pengar. Samtidigt får du ett tips om en 
placering som kan fördubbla ditt kapital på 5 år. Vilket alternativ väljer du, förutsatt att 
di inte behöver pengarna för tillfället? 

o Jag placerar inte någon del av pengarna – jag tror inte på den typen av tips 
o Jag placerar endast en mindre del av pengarena enligt det tips jag fått 
o Jag placerar den större delen av pengarna enligt det tips jag fått 

 
6.  Om värdet på din placering faller mer än 20 procent på kort sikt – vad gör du? 

o Jag säljer för att inte riskera att förlora mer pengar 
o Jag tar det med ro och avvaktar 
o Jag placerar ännu mer, för nu kan jag köpa 20 % billigare, förutsatt att det finns 

pengar att placera. 
 
 
Banken har analyserat mina svar och de visat att min riskprofil för denna placering är: 
 Låg risk  ٱ                                  Neutral risk  ٱ                                     Hög risk  ٱ
 


