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Abstract 

 
The Swedish peoples’ saving forms have changed over the past few years. Previous to that 

the market leading banks were in an oligopoly position. With loyal clients, not questioning 

fees or counselling, they ruled the market according to their own preferences. Lately new 

actors have appeared and with their entry the Swedish market has gone toward being freer. 

Strong criticism has been directed toward the banks’ high fees and limited supply. The new 

actors, internet brokers and independent counsellors, offer a greater supply of services to a 

lower cost. 

 

While competition hardens it is becoming more important for all parties involved to take 

clients behaviour and actions into consideration. In order to be able to see how this behaviour 

evolves and affects transaction costs, qualitative interviews with Internet brokers, banks and 

counsellors have been an important aspect of this thesis. In order to interpret the results of 

these interviews the starting point is taken in Hirschman’s transaction theory. The theory 

concern clients exercise of exit – when the client leaves an institution, voice – makes his or 

hers voice heard in order to affect eventual reactions of dissatisfaction, and finally loyalty – 

which is treated as a passive reaction from the clients’ point of view. This thesis’ main focus 

is how these different aspects affect the transaction costs for the interviewed companies.  

 

The reader will, after reading this scientific report, acquire a deeper understanding of how 

management companies’ transaction costs are affected by Hirschman’s theory.   
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Sammanfattning 
 

Under de senaste åren har marknaden för svenskarnas olika sparandeformer förändrats. För 

bara några år sedan hade storbankerna oligopol på marknaden, med många trofasta kunder 

som varken ifrågasatte bankens avgifter eller rådgivning styrde de marknaden efter sina egna 

villkor. Nya aktörer har funnit en lucka in på marknaden som därmed har gått mot en allt 

friare konkurrens. Stark kritik har riktats mot bankernas höga avgifter och deras begränsade 

utbud. De nya aktörerna som bland annat består av Internetmäklare och fristående rådgivare 

erbjuder kunderna ett större utbud till en lägre avgift.  

 

När konkurrensen hårdnar blir det viktigare för alla parter att beakta kundernas beteende och 

agerande i olika situationer. För att se hur detta beteende ter sig och påverkar 

transaktionskostnader så har kvalitativa intervjuer hos Internetmäklare, banker och rådgivare 

genomförts. Det empiriska underlaget har analyserats utifrån Hirschmans 

transaktionskostnadsteori. Teorin handlar om kunders utövande av exit, lämnar förvaltaren, 

voice gör sin röst hörd för att kunna påverka sin missnöjesreaktion och loyalty, ses som en 

passivitet ur kundens synvinkel. Hur de olika förfaranden och aspekter påverkar 

transaktionskostnaderna hos de intervjuade företagen genomsyrar uppsatsen. Slutsatsens 

övergripande resultat visar på att exit alltmer blivit ett beteende som anammats för att uppnå 

lägre transaktionskostnader, samtidigt som lojaliteten mot fondbolagen minskar.  

 

Efter att ha läst denna uppsats kommer läsaren förhoppningsvis att besitta en djupare 

förståelse för hur fondbolagen påverkas utifrån Hirschmans transaktionskostnadsteori. 
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1 Inledning  
År 1999 infördes ett nytt PPM val i Sverige, vilket innebar att den enskilda individen själv 

var tvungen att göra sina placeringar för den framtida pensionen1. I ett samhälle med allt 

högre krav på att individen ska vara engagerad i sin ekonomi och själv göra aktiva val, så 

har marknaden utifrån detta perspektiv utvidgats. Bankernas oligopol börjar försvinna i takt 

med att nya aktörer tillkommer och marknaden alltmer går mot frikonkurrens. Den fria 

konkurrensen ger en ökad valmöjlighet för kunden genom ett bredare utbud och fler 

distributionskanaler.   

 

Fonder och deras transaktionskostnader är i dag ett aktuellt och uppmärksammat ämne. Där 

den främsta kritiken har riktats mot storbankernas höga fondavgifter och deras sätt att 

vilseleda spararna till förmån för sig själva. Diskussionen har fått en extra skjuts vid 

lanseringen av den avgiftsfria fonden från en Internetmäklare som tillkännagavs under våren, 

vilket blir ett ytterligare led i den ständiga utveckling som råder på fondmarknaden. 

Genom uppsatsens syfte ska läsaren delges en djupare förståelse över hur fondaktörernas 

transaktionskostnader påverkas utifrån Hirschmans transaktionskostnadsteori. 

 

1.1 Problemdiskussion 
De nya fondaktörerna på marknaden, främst fristående rådgivare och Internetmäklare, 

kritiserar bankernas höga avgifter och har som strategi att ge kunder ett bredare utbud av 

produkter till en lägre kostnad. 

En avgift på omkring 1,5 procent per år låter i dagligt tal inte som speciellt mycket men vid 

en årlig sammanslagning utav dessa avgifter blir resultatet enorma, flera miljarder kronor i 

vinst för bankerna.2 Problemet som uppstår vid denna diskussion är att de svenska 

fondspararna betalar för mycket i avgifter samtidigt som bankerna beter sig i egenskap av att 

oligopolet fortfarande existerar. Det kan ses som ett problem när stora vinster som 

uppkommer i fondvärlden sker på bekostnad av småspararna. Problemet gestaltar sig i att 

främst banker men även andra fondbolag tar ut avgifter även i en börsnedgång och till 

omotiverade summor.3 

 

I  fondbolagen är det transaktionskostnader som skapar intäkter till företaget. Kostnaderna är 

diffusa och komplexa, vilket kan göra det svårt för spararen att begripa och ta del av dem.  
                                                 
1 Expressen, www.fonder.expressen.se 
2 Dagens Industri, www.di.se 
3 Ibid 
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Fondaktörerna kommer precis som vilka säljare som helst endast att rekommendera sina 

produkter och lösningar åt kunden, oavsett om de är det mest optimala ur dennes synvinkel. 

Utifrån försäljningen tjänar företaget pengar, vilka kommer ifrån kunder som har syftet, 

framtida besparingar och avkastningar. När fondbolagen går med vinst drabbas spararna som 

förlorar sina pengar, men en ökad vetskap och ändrat handlande ifrån kunden kan bidra till 

lägre transaktionskostnader. 

 

Konsekvenserna av kundernas beteende resulterar i olika agerande ifrån företaget beroende 

av vilken missnöjesreaktion som utövas. Uppsatsen illustrerar vilka konsekvenser som 

uppstår samt vilka missnöjesreaktioner som är mest effektiva för att kunna påverka företagets 

transaktionskostnader. Utifrån diskussionen kommer författarna fram till följande 

problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 
Har ett ökat utbud av fondaktörer och produkter lett till förändringar på fondmarknaden ur 

Hirschmanstransaktionskostnadsteori? 

- Vilka effekter uppstår, utifrån Hirschmans missnöjesreaktioner på exit, voice och 

loyalty? 

- Hur påverkas spararna och fondförvaltarna av ovanstående effekter?  

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur spararnas utövande av exit, voice och loyalty påverkar 

den alltmer fria fondmarknaden och fondbolagens transktionskostnader. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att studera de svenska fondsparare, vilka som handlar med fonder 

och värdepapper på den privata marknaden. Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ 

metod vilket innebar att intervjuer utfördes med en banktjänsteman, en fristående rådgivare 

samt informationschef och VD för fonder hos två Internetmäklare. Detta bidrar till att det är 

endast dessa företag och deras åsikter som åskådliggörs i uppsatsen. Utifrån de valda 

företagens synvinkel har slutsatsen skapats, och kan därmed ha gett en vinklad bild av 

marknaden då den består av fler aktörer än vad som nämns i denna studie.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd och baserad på de tre centrala begreppen exit, voice och loyalty. 

Begreppen kommer att utvecklas och förklaras under teoridelen. Den kvalitativa metoden 

kommer på bästa sätt göra valet av teori mer användbart och förståligt. Intervjuerna kommer 

att fungera som grund för analysen och i vidare mening skapa förstålighet och användbarhet 

till empirin. Uppsatsen genomsyras av transaktionskostnader och främst ur kundens 

synvinkel. 
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2 Bakgrund och ämnesfakta 

Under nedanstående stycke redovisas bakgrunden till fondbolagens framsteg på marknaden 

samt spararnas växande intresse och kunskap om fondsparande. För en ökad förståelse av 

uppsatsen definieras i slutet av stycket olika nyckelord och begrepp som ligger till grund för 

undersökningsvariablerna 

 

2.1 Historia 

År 1984 infördes allemansfonderna i Sverige, vilket blev starten för det svenska folkets 

sparande i fonder. Tanken med att spara i fonder är dels att bygga upp ett sparkapital men 

även att skapa möjlighet till att använda pengarna till olika önskemål.4 Utvecklingen har gått 

framåt och idag finnas det ett stort antal fonder till olika risker samt ett större utbud av 

fondbolag med differentierade inriktningar. För den som vill uppnå en hög avkastning på sina 

fonder måste samtidigt vara medveten om att sparandet då är kopplat med en högre risk. Till 

följd därav skapas en efterfråga på rådgivare samt fondförvaltare som vägleder kunden till 

önskat resultat, men i vissa fall är risken svår även för experter att upptäcka.  

 

Börsen påverkas av makrofaktorer som krig, naturkatastrofer och folkomröstningar, vilka kan 

vara svåra att förutse. Ett dramatiskt år på börsen var 2003 som påverkades av kriget i Irak, 

dollarfall, EMU-omröstning och problem i försäkringssektorn, vilket ledde till en lång och 

djup nedgång på börsen.5  Hur det går på börsen påverkar individernas vilja att spara i fonder. 

Vid börsuppgång blir människor mer riskbenägna än vad de annars blir då börsen går dåligt 

och folk istället prioriterar säkerhet. Börsen präglar därmed fondbolagens framsteg och 

utveckling på marknaden.  I och med de tre senaste årens börsuppgång är fondbolagen 

högaktuella och bankerna börjar få konkurrens om fondspararna. 

 

Den 1 april 2004 trädde en ny lag i kraft: lagen om investeringsfonder, vilket innebär ökade 

placeringsmöjligheter för fonder.6 Det bidrog till att nya distributionskanaler har etablerats på 

marknaden samtidigt som kunderna har fått ett ökat intresse och kunskap om fonder. Samma 

år, 2004, sparade 85 procent av svenska folket i fonder, där den totala fondförmögenheten 

uppgick till 900 miljarder kronor.7  

 

                                                 
4 Nilsson P. (2004) 
5 Ibid  
6 Ibid 
7 Ibid 
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Fler möjligheter har skapats för det växande antalet fondsparare på marknaden. Istället för att 

gå till ett traditionellt bankkontor kan nu kunden även göra sina placeringar via Internet eller 

få personlig rådgivning helt efter dennes specifika önskemål. 

 

2.2 Spararna 

Hushållen står för cirka 80 procent av fondförmögenheten i Sverige. Fondsparandet är 

fördelat mellan ”vanligt” direktsparande i fonder, individuellt pensionssparande (IPS), 

fondförsäkring och premiepension (PPM).8 Under de senaste åren har antalet sparformer som 

erbjuds sparkunder ökat, vilket medför en större möjlighet för den individuella kunden att 

finna det sparande som lämpar sig för dennes situation. Den sparform som passar bäst för 

den som pensionssparar kan vara mindre bra till den som nästa år vill köpa en ny bil. 

Genom sparbarometern som visas nedan kan man se hushållens finansiella sparande och 

skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelas mellan olika sparformer.9  

Hushållens finasiella portfölj

Serie 1   23,7%

Serie 2   19,9%

Serie 3   17,1%

Serie 4   14,7%

Serie 5   18,8%

Serie 6   3,2%

Serie 7   2,6%

 
 

Serie 1 = Bostadsrättsandelar (23,7%) 

Serie 2 = Försäkringssparande. Individuellt (19,9%) 

Serie 3 = Aktier (17,1 %) 

Serie 4 = Fonder (14,7%) 

Serie 5 = Bankinlåning (18,8 %) 

Serie 6 = Obligationer (3,2 %) 

Serie 7 = Sedlar, mynt och lån till finanssektorn (2,6 %) 

 
DIAGRAM 1: Diagrammet visar svenska hushållens sparande och skuldsättning i olika sparformer, hämtat från 
Finansinspektionen 
 

                                                 
8 Nilsson P. ( 2004)  
9  FI, www.fi.se (Beräknat på år 2005) 
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2.3 Lagar och regler 

Att spara i en fond innebär att spararen köper andelar, som inte förvärvas från någon annan 

andelsägare utan nya andelar utfärdas i fonden. Med nysparande i en fond menas att flera 

andelar utfärdas. Om tillgångarna i fonden ökar stiger andelsvärdet, det vill säga värdet på 

varje andel. Att spara i fonder är egentligen inte svårare än att spara på ett vanligt bankkonto, 

enda skillnaden är att pengarna omvandlas till fondandelar och medför risk. 

 

Fondverksamheten styrs av lagar och regler som utfärdas av Finansinspektionens föreskrifter 

och branschföreningens (fondbolagens förening) i form av rekommendationer och riktlinjer.  

För varje fond ska det finnas fondbestämmelser som godkänts av Finansinspektionen och 

fonden får inte avvika från den placeringsstrategi som förvaltaren presenterat i fondens 

informationsbroschyr. En mycket viktig paragraf i lagen om investeringsfonder är att 

fondbolagen ska handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Detta innebär 

att förvaltaren ska behandla alla andelsägare lika och försöka ge dem bästa möjliga 

avkastning utifrån fondens placering.10  

 

Den löpande tillsynen av fonder, fondbolag och förvaringsinstitut sköts av 

finansinspektionen. De godkänner även alla svenska fondbolag innan de får starta 

investeringsfonder och varje kvartal är förvaltarna av fonderna skyldiga att lämna en utförlig 

redovisningsrapport till inspektionen med en komplett sammanställning av fondens alla 

innehav. De har till uppgift att se till att förvaltarna av fonderna håller sig till gällande regler 

och i värsta fall kan inspektionen dra in bolagens tillstånd. 

 

2.4 Nyckelord och begrepp 

Nedan definieras de nyckelord och begrepp som ligger till grund för uppsatsen. 

 

2.4.1 Fond 

Fonder kan beskrivas som en portfölj fylld med ett antal olika värdepapper. Portföljen kan 

bestå av både svenska och utländska aktier, optioner, terminer, statsskuldväxlar samt stats- 

och bostadsobligationer. Att fondspara är ett alternativ att förvalta pengar på och innebär 

placering av pengar i minst 16 olika värdepapper. Detta medför att riskspridningen alltid är 

lika stor oavsett hur mycket pengar som placeras. (Se vidare i bilaga nummer 11.1) 

 

                                                 
10 Nilsson P. ( 2004) 
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2.4.2 Risker 

Sparande är alltid förenat med en risk, med det menas att kapitalet kan minska i värde. Risk 

har ett samband med avkastning, ju högre avkastning som önskas desto större risk måste 

spararen våga ta. Risken varierar mellan olika alternativ och därför är det viktigt att ta hänsyn 

till risken när man väljer sparform.11  

 

En riskindikator syftar till att ge en prognos över en fonds framtida kurssvängningar. 

Risknivå 1 står för låg risk och nivå 8 för hög risk. Längst ner på indikator med låg risk finns 

korta samt långa räntefonder, sedan kommer blandfonderna och på nivå 3 ligger globala 

aktiefonder som följs av regionala aktiefonder och landfonder. Högst upp på skalan med hög 

risk finns bland annat småbolagsfonder, branschfonder och rysslandsfonder. Till grund för 

riskindikatorn ligger kurssvängningarna vilket mäts årligen som standardavvikelser för 

respektive fonds avkastning de senaste fem åren.12 (se vidare bilaga 11.1) 

 Riskindikatorn är bara ett exempel på hur fonders risker kan framställas, detta kan även visas 

i andra bilder men utgångspunkten alltid är densamma.  

 

 

BILD 1: Bilden visar risknivåer för olika fonder samt deras avvikelse från den förväntade avkastningen, hämtat 
från Banco 
 

 

 

                                                 
11 Nilsson P. (2004) 
12  Banco, www.banco.riskindikator.se 
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2.4.3 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är ett brett begrepp som innefattar flera olika tolkningar och aspekter. 

Begreppet står för den kostnad som läggs ovanpå priset var gång en vara eller tjänst säljs eller 

köps. Vad som benämns som kostnad i detta fall är tvetydigt men innefattar allt från att samla 

information, till att skriva kontrakt och utvärdera. I studien kännetecknas 

transaktionskostnader av de avgifter som de olika företagen tillämpar vid förvaltning av 

fonder och depåer. 

 

2.4.4 Avgifter 

I  huvudsak finns det två olika typer av avgifter i fondsparande: 

 

•  Den första är förvaltningsavgiften som består av fast- respektive prestationsbaserad. 

•  Den andra avgiften är försäljnings- och inlösningsavgifter.  

 

Det mest relevanta prismåttet vid jämförelser mellan fonder är förvaltningsavgiften vilket 

motsvarar den ersättning som fondbolaget får. De fasta förvaltningsavgiften tas ut av 

fondbolagen genom en årlig avgift i procent av den förvaltade fondförmögenheten.  Medan 

den prestationsbaserade avgiften baseras på fondens avkastningen.13 Detta är särskilt vanligt 

för hedgefonder där resultatet främst beror på förvaltarens insatser. 

 

Förvaltningsavgiften är främst den avgift som undersöks närmare i uppsatsen. Den innefattar 

den ersättning som fondbolagen får för sin förvaltning och analys, förvaring av fondens 

förmögenhet samt administration och information. Förvaltningsavgiften skiljer sig åt mellan 

både fonder och fondbolag. Aktiefonder har en högre avgift än räntefonder och aktivt 

förvaltade fonder innebär en högre avgift än indexfonder. För fonder med lika 

placeringsalternativ kan även avgifterna skilja. Avgiften är ett pris som sätts på en 

frikonkurrens marknad. 14 

 

Den faktiska avkastningen på fonden kan endast beräknas när investeringen har avslutats det 

vill säga när avkastningen har realiserats. Därmed kan det i de flesta fonder med 

prestationsbaserade avgifter uppstå situationer där fondspararen vid försäljning belastas med 

en avgift för en värdeutveckling som de ej tagit del av.  

                                                 
13 Finansinspektionen Rapport (2006) 
14 Nilsson P. ( 2004) 
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Detta beror på att bolaget tar ut löpande avgifter och inte avvaktar med det tills fondspararen 

har sålt sitt innehav, vilket visas i bilden nedan.15 

 
Avkastning 
 
     Avgift betalas 
 
   
 
 
 
 
 
         Tid 
Köper andelar 
 
         Säljer andelar   
 
BILD 2: Visar då fondspararen belastas av avgifter för värdeutveckling som de ej tagit del av, hämtat från 
Finansinspektionen 
 
 

Insättningsavgifter och uttagsavgifter kan också förekomma i fonder, men är mindre vanligt i 

Sverige tillskillnad från andra länder. Uttagsavgifter används vanligen i Sverige om uttagen 

sker inom en kort tidsperiod från insättningen.16 Dock är det viktigt att känna till att när 

avkastningen redovisas för olika fonder har alltid avgifter och kostnader först borträknats. 

Detta gäller även för de dagliga fondandelskurserna, de som exempelvis står i tidningar.17 

 

2.4.5 Avkastning 

Vid jämförelser av olika fonder är det främst fondens avkastning som är av intresse, men 

säger ingenting om den framtida utvecklingen för fonden utan grundar sig enbart på det 

historiska värden. När avkastningen redovisas har alla avgifter räknats bort. Avkastningen 

från fondspararna består av, utdelning, kursvinst eller kursförlust vid försäljning av 

fondandelar samt förändring av valutakurs vid utländska placeringar.18 

 

2.4.6 Skatter 

De Sverigeregistrerade fonderna beskattas med 30 procent, men utdelningen till andelsägarna 

är avdragsgill. De aktierelaterade finansiella instrumenten och kapitalvinsterna är skattefria 

hos fonden. Däremot tar fonden upp en schablonintäkt på 1.5 procent av de aktierelaterade 

tillgångarna i fonden vid årets ingång. Övriga inkomster är skattepliktiga.  

                                                 
15 Finansinspektionens (2006) 
16 Nilsson P. (2004) 
17 Ibid 
18 Ibid 
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Kostnader inklusive förvaltningsavgiften är avdragsgilla hos fonden. För en 

utlandsregistrerad fond gäller det aktuella landets beskattning. 19  

 

2.4.7 Finansiell rådgivning 

Många som sparar i fonder har gjort sitt val av fonder utifrån rådgivning. Enligt lag ska 

rådgivaren utgå ifrån kundens privata situation samt dess önskemål och målsättning med 

sparandet. Rådgivaren ska fråga kunden vilket syfte denne har med sin placering och hur 

inställningen till risk ser ut. Dessa frågor är i huvudsak av största relevans för att rådgivaren 

skall ge kunden de bästa och mest fördelaktigaste råden. En finansiell rådgivare lämnar råd 

och inte allmän information samt följande kriterier måste uppfyllas enligt lag: 

- - Individuell rådgivning om placering i finansiella instrument eller försäkringar. 

- – Kompetenskrav samt att den rådgivning som skett ska dokumenteras och överlämnas 

till kunden. 

- – Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och med omsorg ta tillvara konsumentens 

intressen. De ska även anpassa rådgivningen till konsumenten samt avråda från åtgärder 

som inte kan anses lämpliga för konsumenten. 

- – Förmögenhetsskada skall ersättas om denna förorsakats genom att rådgivaren varit 

vårdslös.20  

-  

Den stora valfriheten är väldigt positiv för den individ som vet hur denne ska välja från det 

numera allt större utbud på marknaden. Dock visar det sig att endast sex procent besitter den 

kompetens som krävs, enligt Premiepensionsmyndigheten. Det kan även knytas samman med 

en annan forskning som visar att ju fler alternativ individen har att välja mellan desto mindre 

benägen blir individen till att fatta egna beslut.21 För de individer som inte har tillräcklig 

kompetens, intresse eller tid för att sätta sig in i ämnet är finansiell rådgivning ett alternativ. 

Syftet med finansiell rådgivning är att utifrån kundens ekonomi och situation ge optimala 

placeringsråd. Alla möten måste dokumenteras och kunden måste vara medveten om att de 

själva tar det fulla ansvaret för placeringen som görs. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Nilsson P. (2004) 
20 Ibid 
21 Dagens Industri, (2006) 
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3 Metod 

Metod används som ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Valet 

av metod kommer att återspegla tillvägagångssätt för att uppnå syfte och besvara 

problemformulering.  

 

3.1 Uppsatsens metod 

För att kunna producera ett empiriskt resultat i denna studie tillämpas ett kvalitativt 

angreppssätt vilket innebär att intervjuer genomfördes. Kvalitativ metod skiljer sig gentemot 

den kvantitativa metoden där forskaren observerar enheterna som ska undersökas på håll, det 

vill säga forskaren blir inte en del av det som studeras.  

Orsaken till att intervjuer valdes som underlag för uppsatsen var för att få ökad kännedom om 

fondbolagens åsikter och deras handlingstagande när kunderna utövar exit, voice och loyalty. 

Informationen var inte möjligt att ta del av ifrån litteratur eftersom det är ett aktuellt ämne 

och inte finns så många böcker som är skrivna inom ämnet. För att uppnå bästa möjliga 

resultat ansågs intervjuer vara mest lämpade för att få relevant information för 

undersökningen. Intervjuerna bygger på frågor som hänför sig till vald teori och leder till 

slutsats inom syftets ramar. Det kvalitativa angreppssättet kännetecknas av fyra principer: 

• Den första är närhet till enheterna i undersökningen, en ren fysisk närhet. 

• Den andra principen är att det ska vara en riktig och sann återgivning av vad som 

skett, där forskarens objektiva åsikter beskriver undersökningen.  

• En tredje aspekt är att rapporten ska innehålla utpräglade deskriptiva beskrivningar.  

• En sista princip är att intervjurapporten ska innehålla direkta citat för att få bästa 

möjliga förståelse.22 

Ovanstående principer har på bästa sätt tillgodosetts i uppsatsen genom personliga intervjuer 

för fysisk närhet, användning av bandspelare för sann återgivning samt citat för ökad 

förståelse. 

 

Forskningsprocessen och framväxten av resultat sker växlande mellan teori och empiri, 

mellan forskare och undersökningspersoner. I växelspelet kommer både kognitiva och 

normativa element i uppfattningen att spela in. Med kognitiv menas förhandsteori som består 

av sökandet efter information. Medan de normativa elementen är de socialt grundade 

fördomar, det vill säga forskarens egen uppfattning.  

                                                 
22 Holme M & Solvang Krohn B.( 1997) 
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I  denna studie gestaltar det sig genom att författarna sökte information om det aktuella ämnet 

och utifrån det bildade sig en uppfattning om det undersökta innan intervjuerna. 

Uppfattningen som bildades var främst vilka fondbolag på marknaden som är intressanta att 

intervjua och anledningen till detta val. 

 

Den kvalitativa metoden utformar sig i studien främst genom personliga intervjuer. Med 

kvalitativa intervjuer menas att forskaren inte försöker styra intervjun utan låter istället 

undersökningspersonerna påverka samtalets utveckling.  

 

I  den kvalitativa intervjun blir urvalet av undersökningspersoner en avgörande del av 

undersökningen för att få den sökta informationen. Det innebär att urvalet av 

undersökningspersoner inte sker slumpmässig utan görs systematiskt utifrån medvetet 

formulerade kriterier.23 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

För att få en intervju av kvalitet måste syfte, frågeställningen och intervjuns uppläggning 

konkret beskrivas för respondenten. Intervjuplanens första del består av information som ska 

förmedlas till respondenten och av bakgrundsinformation, vilket innebär: 

- Beskrivning av intervjuns omfång, tiden samt hur den skall dokumenteras. 

- Hur kommer forskaren att använda sig utav resultaten? 

- Respondenten måste frivilligt vilja delge information och svara på frågor. I annat fall 

kommer svarens tillförlitlighet att försvagas och slutsatserna att påvisa felaktighet.   

 

För att uppfylla de ovan nämnda punkterna skickades en kort beskrivning om syftet med 

uppsatsen samt intervjufrågor någon vecka innan intervjun ägde rum till respondenten. På så 

sätt kunde respondenten förbereda sina svar och ge betydelsefull information åt uppsatsen. 

Vid strävan efter hög kvalité är det viktigt att de personer som ska intervjuas är av rätt 

karaktär för att de på ett tillförlitligt sätt ska kunna besvara frågorna.  

 

Upplägget av intervjun bestod först av bakgrundvariabler, i detta fall position inom företaget, 

produktutbud samt deras kunder. Anledningen till att bakgrundvariablerna var med, var för 

att kunna klassificera de olika företagen och dess inriktning på marknaden.  

                                                 
23 Holme M & Solvang Krohn B. ( 1997)  
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Intervjun följdes sedan av undersökningsvariabler, med tyngdpunkt på exit, voice, loyalty 

samt transaktionskostnader.  

 

Intervjun sammanställs i ett senare skede med fokus på respondentens yttranden och 

författarnas tolkningar av det verbala, vilket kom att påverka underlaget för slutsatsen. 

Reliabiliteten och validiteten kommer att svara för värdet på det insamlade materialet och 

ligga till grund för eventuell kritik.Eftersom en intervju ses som en vetenskaplig metod 

betyder det att även det subjektiva måste räknas in. En systematisk undersökning av det 

subjektiva eller uppfattningen av den ses här som en innebörd i den professionella intervjun. 

Den kan även uppfattas som en brist i tillförlitligheten när det inte går att jämföra det 

observerade icke verbala och det personen uttalar om sitt beteende.  

 

Giltigheten i intervjuerna kommer att återspegla en viss korrelation med begreppet 

generalisering, vilket innebär att en mindre grupp som tillfrågats skall svara för den större 

populationen som inte undersöktes. Resultatets giltighet och slutsatsernas generalisering 

måste även diskuteras ur en annan infallsvinkel inte bara den om huruvida stickprovet är 

representativt för populationen. En sammanfattning av detta kan vara att giltigheten 

motsvaras av i vilken mån resultatet och data avspeglar källan och samtidigt ökar förståelsen 

av det som undersökts.  

 

3.3 Val av intervjustruktur 

I  uppsatsen används den riktat öppna modellen som anger begrepp och där en vid fråga 

kompletteras med frågeområden, vilka senare följs upp och dels den halvstrukturerade24. Den 

halvstrukturerade är en modell för begrepp och relationerna mellan dem. Modellen valdes 

eftersom den skapar utrymme för diskussioner mellan intervjuaren och respondenten.  

Genom att frågor kan kompletteras under intervjuns gång kan missförstånd undvikas och det 

bidrar till en djupare förståelse för intervjuaren i ämnet. Frågorna följer en viss ram och 

följdfrågor tillkommer, där modellen är en kombination av öppna och fasta svar. Valet av 

intervjustruktur bygger på utförandet av flera intervjuer på samma tema, vilket ger en 

möjlighet att utföra en jämförelse, som är en förutsättning för kvalitativ analys.   

                                                 
24 Holme M & Solvang Krohn B. ( 1997) 
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När en del nödvändig information inte går att finna genom litteratur valdes frågorna dels ur 

ett informationsperspektiv samt frågor om fondbolagens egna uppfattningar kring det 

undersökta. 

 

3.4 Urvalspopulation 

Vid en undersökning måste först population definieras, det vill säga den mängd enheter vars 

egenskaper och attityder är avsedda att studeras. I undersökningen består populationen av 

dem som på något sätt förvaltar en annans individs fonder. Utifrån populationen väljs ett 

urval som genomgår en intervju. När urvalet inte består av hela populationen anses det inte 

vara en totalundersökning utan endast en stickprovsundersökning.  

Eftersom en liknande undersökning inte gjorts tidigare så finns det inga sekundärdata att 

tillgå. Genom intervjuerna samlas ny information, vilket betyder att uppsatsen består av 

primärdata.25 

 

När urval har gjorts från populationen har det skett medvetet och inte slumpmässigt. En 

intervju har gjorts med en av de svenska storbankerna. Ett antagande sker om att 

storbankerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra vad det gäller deras hantering av 

fonder. Tre intervjuer med olika företag inom fondförvaltning och rådgivning har 

genomförts. Ett företag som endast arbetar med rådgivning mot kund valdes, företaget 

tillhandhåller inga egna fonder och är därmed helt oberoende. De övriga två aktörerna 

erbjuder fonder endast via Internet och har ingen rådgivning att erbjuda. Dessa två 

Internetmäklare valdes eftersom ett av företagen nyligen har kommit med en helt avgiftsfri 

fond, vilket kan vara till betydelse för undersökningen. Företagen valdes eftersom de alla är 

kända på fondmarkanden, var lätta att få kontakt med samt väldigt tillmötesgående. 

 

Undersökningen syftar till att få klarhet i hur Hirschmans transaktionskostnadsteori 

påverkar kostnader för banker och finansiella rådgivare och mäklare. Avsikten är att 

undersöka vilka konsekvenser som uppstår för kunderna respektive säljarna när fristående 

finansiella rådgivare har gått in på marknaden och innebörden av det beträffande 

transaktionskostnader och utbud. När informationen från intervjuerna tillämpas och 

konfronteras med valda teorin kommer en viss osäkerhet att uppstå då den endast omfattar 

ett stickprov. Osäkerhet kommer att beaktas i slutsatsen och i kritik delen. 

                                                 
25 Dahmström K. (2000)  
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3.5 Validitet och Reliabilitet 

När man gör kvalitativa och kvantitativa undersökningar finns det två begrepp som bör 

uppmärksammas, nämligen validitet och reliabilitet. De används för att beskriva hur pass bra 

datainsamlingen har fungerat. Från början var de framtagna för användning med kvantitativ 

metod men används numera även för studier med kvalitativ metod. Vid den kvantitativa 

metoden väljs ofta den datainsamlingsmetoden med känd och acceptabel validitet och 

reliabilitet redan innan datainsamlingen börjar. Detta till skillnad från den kvalitativa 

metoden där validitet och reliabilitet iakttas kontinuerligt under undersökningens gång. Här 

handlar validitet och reliabilitet om att beskriva insamlandet av data och hur det bearbetas på 

ett systematiskt och hederligt sätt. 26 

 

Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att hög validitet skall uppnås i en mätning. Finns 

det stora slumpvariationer i en mätning så mäts inte heller det som undersökningen avser att 

mäta. Felen kan orsakas av mätinstrument, mätmetod, intervjuaren och respondenten.27  

 

Valda mätmetoder för studien är att göra intervjuer där frågorna som ställs fungerar som 

mätinstrument. 

 

3.5.1 Validitet 

Begreppet validitet används lite olika beroende på om det är kvalitativa eller kvantitativ 

undersökning som görs. Eftersom undersökningen består av den kvalitativa metoden så 

redogörs endast betydelsen av validitet ur det kvalitativa perspektivet. Validitet definieras 

som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Det blir enklare vid den 

kvantitativa metoden när det oftast finns konkreta siffror att relatera till.  Vid den kvalitativa 

metoden blir det mer problematiskt eftersom det inte går att räkna eller direkt mäta 

resultatet.28 

 

Analysen i undersökningen bygger till stor del på intervjuerna som kopplas samman med 

teoridelen. Intervjuer är således uppbyggda utifrån den valda teorin med tydliga frågor för att 

undvika missförstånd.  

                                                 
26 Infovoice, www.infovoice.se 
27 Dahmström K. (2000)  
28 Infovoice, www.infovoice.se 
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Eftersom studien besår av personliga intervjuer finns det även möjligheten till att förklara 

frågorna och få den relevanta information som behövs för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning. Intervjuerna görs med personer som är väl insatta i ämnet och den 

kringliggande problematiken, för att erhålla användbar och betydelsefull information. En bra 

undersökning karakteriseras av hög validitet, vilket eftersträvas i denna uppsats. 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att den kunskap som framkommer är yppar sig på ett tillförlitligt sätt, 

det vill säga det mäter graden av exakthet.  Den anger även sannolikheten för att samma 

resultat ska uppnås när någon annan genomför undersökningen med samma underlag. Det är 

önskvärt om undersökningen har hög reliabilitet så att slumpvariationerna är små och 

mätinstrumenten ger tillförlitliga och stabila utslag.29 

 

För att öka sannolikheten att samma resultat uppnås när någon annan gör samma 

undersökning har intervjuer gjorts med tre olika fondförvaltare som har olika inriktningar på 

marknaden. För att få så tillförlitlig information som möjligt är intervjuarna väl insatta i 

teorin som underlag till intervjuerna för att tydligare kunna se vilka som stödjer den eller ej. 

Dock finns det alltid en risk när informationen tolkas men eftersom intervjuarna består av två 

som tillsammans bildar slutsatser från det empiriska materialet så tordes risken vara mindre. 

 

3.6 Frågeformulär och val av frågor 

Frågeformuläret bestod av ett 20-tal frågor som utgår från teoridelen och sedan bildar 

uppsatsens empiri. Frågorna arbetades fram från en utgångspunkt som underlättar i ett senare 

skede då slutsatser skapas från det insamlade materialet. Som inledande frågor kan benämnas 

produkt- och branschfakta relaterade. Senare utvecklades frågorna som enbart gick att härleda 

till Hirschmansteori om exit, voice och loyalty. Intervjufrågorna behandlar i vidare skede 

transaktionskostnader, handelsteori och framtida utveckling.  

 

 

 

 

 
                                                 
29 Dahmström K. (2000)  
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4 Teori 

I följande kapitel redovisas Hirschmans transaktionskostnadsteori vilken är utgångspunkten 

för uppsatsen empiri samt handelsteorin som är en central del för marknadens utveckling. 

 

4.1 Hirschmans transaktionskostnadsteori 

Albert Otto Hirschman gjorde sig på 50-talet känd som utvecklingsekonom. Han visade 

genom sina studier att det fanns alternativ till de traditionella handlingssätten för att uppnå 

högre ekonomisk effektivitet.  

Hirschman har blivit ett original bland de stora ekonomiska tänkarna genom hans sätt att 

avvisa tron på skyldigheterna till lagen. Istället för att söka efter det förväntade framhåller 

han det oväntade och möjliga.30  

 

Hirschman menar i sina teorier att man bör se till de mer övergripande processer där 

ekonomiskt och politiskt beslutsfattande strålar samman.  I och med Hirschmans teorier 

kritiserar han idén om att vissa förutsättningar måste finnas på plats för att utveckling ska 

kunna ske. Utvecklingen beskriver han som en tidskrävande inlärningsprocess. För en 

tydligare förståelse för Hirschmans tankesätt bör hans ursprungsteorier nämnas för en bättre 

insikt i hans vidare teorier.31    

 
 

4.1.1 Transaktionskostnadsteori 

Alla företag har gemensamt att de producerar någon typ av output till sina kunder, den kan 

bestå antingen av en produkt eller också en tjänst. Om produkten eller tjänsten inte motsvarar 

kundens förväntningar finns det enligt Hirschman två olika missnöjesreaktioner som kan 

uppstå, vilka gestaltar sig i: 

– Exit (option): Företagets kunder eller organisationen medlemmar lämnar företaget eller 

organisationen vid missnöje. 

– Voice (option): Företagets kunder eller organisationens medlemmar uttrycker sitt missnöje 

direkt till företagets ledning eller styrelse och försöker därmed att påverka det som de inte  

är nöjda med. 

 

                                                 
30 Nationalekonomiska institutionen, www.ne.su.se 
31 Hirschman Albert O, (1970) 
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Hirschman nämner också ett tredje begrepp, loyalty. Med loyalty menas när individer kan ses 

som lojala om de varken utnyttjar möjligheten att lämna (exit) eller göra sin röst hörd (voice), 

utan intar en passiv roll under krisperioder.32        

 

De tre begreppen bör alla företag vara medvetna om för att kunna uppnå lönsamhet, särskit 

viktigt blir det på en markand där det råder frikonkurrens.  De flesta företags målsättning är 

att skapa samt behålla en lojal kundkrets, vilket endast kan åstadkommas så länge exit och 

voice uppmärksammas.  

 
 

4.1.1.1 Exit 

Exit uppkommer när en normal, icke perfekt, konkurrens råder på marknaden, där företag 

konkurrerar främst beträffande prissättning och kvalité. Som tidigare benämnts innebär exit 

att företagets kunder eller organisationens medlemmar lämnar företaget respektive 

organisationen vid missnöje. Exit är oftast kraftfullt, som exempel kan nämnas när ett företag 

väljer att byta leverantör, vilket kan leda till en väldigt kostsam process som i värsta fall kan 

resultera i en konkurs för företaget.33Exit kan ses som en efterfrågefunktion där den köpta 

kvantiteten styrs mer av kvalité än av pris. Efterfrågefunktionen beror även på produkten 

eller tjänstens priskänslighet det vill säga dess elasticitet. Innebörden av detta är att vid en 

elastisk vara eller tjänst infinner sig exit snabbare och alltjämt än vid en oelastisk vara eller 

tjänst då exit beteendet nästintill uteblir.  

 

Vid monopol måste kunderna lära sig att leva i de förhållanden som råder och därmed söka 

lyckan i det. Vid konkurrens finns illusionen om "att gräset är grönare på andra sidan", vilket 

är en anledning till att exit kan uppstå.34  

 

Enligt vidare forskning utifrån Hirschmans teori finns det tre anledningar till att exit kan 

uppstå, bortsett från dödfall, flytt eller liknande. Anledningarna är följande: 

1. Kunden är missnöjd med priset på varan eller tjänsten 

2. Kunden är missnöjd med kvalitén på varan eller tjänsten 

3. Kunden är missnöjd med hur de blir behandlade av företaget35 

 

                                                 
32 Nationalekonomiska institutionen, www.ne.su.se 
33 Hirschman Albert O, (1970) 
34 Ibid 
35 Hughes Arthur, M ”Exit, voice and customer loyalty” (2006) 
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För att företaget ska kunna behålla sina kunder måste de förstå deras kunders agerande och 

uppmärksamma följande punkter: 

- Lära sig anledningar varför kunder utövar exit 

- Förstå de grundläggande regler av pris, kvalité och service vid kundernas missnöje 

och exit 

- Få kunden att känna att de blir en del av företaget och har möjligheten att påverka vid 

missnöje 

- Göra det lätt för kunderna att utöva voice 

- Skapa en relation med kunden36 

 

4.1.1.2 Voice 

Till skillnad från Exit lämnar inte företagets kunder eller organisationens medlemmar 

företaget vid missnöje utan försöker istället att påverka mot önskad riktning. Voice är varken 

ett komplement eller substitut för exit utan snarare ett effektivare beteende då de upplever 

missnöje. Istället för att fly till konkurrenten gör kunderna eller medlemmarna ett försök till 

förändring vid missbelåtenhet. Detta kan göras genom olika handlingar eller protester, en del 

effektivare än andra.37 

 

Voice kan precis som exit gå till överstyr, genom att de missnöjda personerna blir så fientliga 

i sina protester att det snarare stjälper än hjälper dem. Enda sättet att som kund och medlem 

göra sin röst hörd är genom att rösta på företagets bolagsstämmor alternativt direkt ta kontakt 

med ledningen eller styrelsen. Voice kan även fungera som ett vapen för ett fåtal 

välartikulerade personer inom en organisation och således blir det främst deras åsikter som 

träder fram och påverkar. De inser själva fördelen med voice och utnyttjar det medan större 

delen av de intetsägande drar sig ur organisationen. Detta blir den enda reaktionen som den 

”tysta” majoriteten kan ta till när de voice-skapande förändringarna inte faller dem i 

smaken.38 

 

För att effektivt kunna utöva voice bör personer gå samman och höja koordinationen. Desto 

fler som kämpar för samma mål, desto starkare blir individerna och därmed ökar möjligheten 

att kunna påverka.39 

 

                                                 
36 Hughes Arthur, M ”Exit, voice and customer loyalty” (2006) 
37 Hirschman Albert O, (1970) 
38 Ibid 
39 Ohiorhenuan, John, F.E ”Exit, voice and loyalty in Development Cooperation” (1999)  
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När exit i många fall blir kostsamt för företaget kan voice bidra till en lägre kostnad, 

exempelvis vid byte av leverantör där man istället reder ut problemet. Förhandlingar mellan 

två parter blir oftast till fördel för båda och missförstånd kan undvikas. Genom att lyssna på 

sina kunders önskemål har företaget en större möjlighet att utvecklas och förbättras. Både 

exit och voice bör motivera organisations ledare till att ge mer respons till sina medlemmar. 

Begreppen följer samman och den ena kan leda det till andra om de inte uppmärksammas av 

företaget eller organisationen, även om innebörden i begreppen skiljer sig åt.40 

 
 

4.1.1.3 Exit och voice i praktiken 

Alla har någon gång upplevt situationen när de känt sig missnöjd över en produkt och ställt 

sig frågan, ”ska jag klaga eller byta märke”? Mellan exit och voice råder ett växelspel och 

den optimala blandningen skiljer sig från fall till fall. Det som passar bäst i ett fall behöver 

inte betyda att det också är det mest effektiva att göra i ett annat. Inom många organisationer 

är det oftast en av de två mekanismerna som är den dominanta. 

 

I  konkurrerande verksamheter är exit den avgörande delen och voice får mindre 

uppmärksamhet, eftersom om kunderna lämnar företaget blir verksamheten utkonkurrerat. I 

vissa fall är exit inte ens möjligt som exempelvis i kyrkor, samhället eller andra mänskliga 

grupperingar. Enda sättet att visa sitt missnöje blir då att göra sin röst hörd. Det finns även 

fall när både exit och voice har lika stor påverkan, frivilliga föreningar, politiska partier och 

företag som säljer produkter till ett fåtal kunder, är exempel på det.  Likväl finns det fall när 

varken exit eller voice har någon inverkan till exempel i terroristverksamhet eller i kriminella 

gäng.41 

 

På en bra fungerande konkurrens marknad menar forskning på att exit är det mest 

förekommande begreppet eftersom det är lättas för kunden att tillämpa. Medan voice anses 

vara mer komplicerat för kunden eftersom det kräver ett agerande från kunden, de måste 

själva kontakta företaget. På en monopol marknad kan kunderna endast utöva voice eftersom 

exit är nästintill omöjligt, vid konkurrens får kunden bästa möjliga service till den lägsta 

kostnaden.42 

 

 

                                                 
40 Gehlbach, Scott ”A Political Model of Exit and voice” (2005) 
41 Andersson, M ”Ekonomiporträtt” 
42 Hughes Arthur, M ”Exit, voice and customer loyalty” (2006) 
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4.1.1.4 Loyalty 

De individer som varken utnyttjar möjligheten att dra sig ur när de upplever en besvärlig 

situation eller de som försöker påverka i krissituationer kan ses som lojala. De uppfattas som 

passiva och tillhör gruppen lojalitet ur Hirschmans synvinkel. Graden av lojalitet som 

individen känner styr också dess tillvägagångssätt vid missnöje. Kunden som väljer att stanna 

kvar och klaga istället för att lämna kan se en förändring och därigenom ytterligare stärka sin 

lojalitet gentemot företaget.43  

 

Lojalitet kan samtidigt bli till nackdel för kunden när företaget utnyttjar det faktum att 

kunden inte utövar exit. Företaget känner inte samma krav på att leverera god service och att 

utvecklas till förmån för de lojala kunderna.44 

 

En företagsledning som vill ha frihet och kunna agera som de vill föredrar kunder som är 

lojala mot företaget. Som ett resultat av lojalitet kommer de att stanna kvar längre än vad de 

annars skulle ha gjort, trots att de inte har möjlighet till påverkning. Att en kund väljer att 

vara lojal behöver inte betyda att denne anser att företaget är det bästa. Kunden kan vara 

omedvetet lojal till ett företag på grund av ointresse eller av ren lathet till att orka byta, då blir 

kunden passiv och uppfattas som lojal.  

 

4.1.1.5 Tolkningar utifrån Hirschmans transaktionskostnadsteori 

Hirschmans teorier har utvecklats sen begreppen för första gången definierades år 1970, både 

av honom själv samt andra forskare inom området. Forskare har applicerat Hirschmans 

transaktionsteorier i olika sammanhang av verkligheten men där alla har sin utgångspunkt i 

utövandet av exit, voice och loyalty. För en bättre förståelse för uppsatsens valda teori och 

kritiken som kan riktas mot den, redovisas övriga forskarens studier med koppling till 

Hirschman. 

 

Ett exempel som kan nämnas är forskning om samspelet mellan exit och voice i utvecklingen 

av samarbete om bistånd som skänks till behövande länder. Av forskningen framkommer det 

som är av betydelse för denna uppsats att voice har ökat de senaste tio åren. 

                                                 
43 Hirschman Albert O, (1970) 
44 Gehlbach, Scott ”A Political Model of Exit and voice” (2005) 
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I följande sammanhang grundar det sig främst på spridningen av demokrati i världen samt att 

föreningar och organisationer bildas där influerande människor för talan för den stora 

massan.45  

 

Resonemanget kan kopplas till människors ökade medvetenhet och självständighet, i dagens 

samhälle är alla lika mycket värda och allas åsikter räknas. Varje dag blir människor 

överrösta av politiker som vill ha ens röst, reklam av företag som vill sälja sina produkter 

samtidigt som barnen lär sig i skolan att stå upp för sina åsikter. 

 

K ritiken mot Hirschmans teori och dess förmåga att tillämpa på verkligheten har framställts 

av forskare som menare att relationen mellan exit och voice är en ofullständig modell.  

Resonemanget grundar sig på att modellen är abstrakt och saknar viktiga och betydelsefulla 

argument från Hirschman. Likväl kan en organisations ledare ha argument för att förbjuda 

exit och voice, vilket helt motsäger Hirschmans teorier. Hirschman själv har i senare skede 

(år 1993) ifrågasatt sina teorier om när exit och voice fungerar som substitut och när de 

fungerar som komplement till varandra.46 

 

Forskningen har främst analyserat exit och voice påverkan på företaget men även loyalty har 

berörts och anses som en viktig del. De lojala kunderna ska tjäna på att de är lojala gentemot 

företaget, det kan uttryckas från företaget på olika sätt. Som exempel kan flygbolag nämnas 

som delar in kunderna i olika nivåer beroende på hur pass lönsamma de är för företaget och 

där efter får de förmåner. Genom kundens vilja att uppnå en viss nivå och därmed erhålla 

dess fördelar bidrar det till att kunden fortsätter att vara en lojal kund.47
 

 

I  uppsatsen har författarna gjort sina egna tolkningar utifrån Hirschmans ursprungsteori om 

de centrala begreppen exit, voice och loyaltys påverkan. Dock kan det vara värt att nämna att 

tillämpningen av teorin kan skilja sig beroende på vad forskaren har valt att undersöka och 

vad som därmed hamnar i fokus. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
45 Ohiorhenuan, John, F.E ”Exit, voice and loyalty in Development Cooperation” (1999) 
46 Gehlbach, Scott ”A Political Model of Exit and voice” (2005) 
47 Hughes Arthur, M ”Exit, voice and customer loyalty” (2006) 
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4.2 Handelsteori  
 

Fri konkurrens leder till att produktionen blir större samt att kostnaderna sänks på längre sikt. 

Företagen agerar dels mot den privata marknaden, konsumenterna samt mot sina 

konkurrenter. 

 

4.2.1 Konkurrens 

 

MI= marginal intäkt, MK= marginal kostnad, SK=styckkostnad 

BILD 3: Bilden visar utbud och efterfråga på marknaden, hämtat från www.banco.se 

 

Med konkurrens menas när ett företag är så pass litet att de måste ta ut det pris som 

marknaden offererar när de ej kan sätta ett eget. I och med att priset är givet uppkommer 

efterfrågekurvan enligt bilden ovan, perfektkonkurrens på marknaden uppstår när 

efterfrågekurvan skär utbudskurvan.48  

 

Som diagrammet visar är priskurvan horisontell, vilket innebär att företaget ser priset som en 

given faktor. Dess beslutsregel är att sätta MI = MK, dvs. tillverka så många varor så att 

intäkten på den sist tillverkade varan är lika stor som kostnaden. Eftersom företaget inte har 

monopol på marknaden beträffande fonder och förvaltning kommer nya företag att etableras 

                                                 
48 Pålsson Syll L. (2002) 
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eller andra företag att lägga om sin produktion och verksamhet för att få del av de 

vinstmöjligheter som det högre priset gett upphov till.  

 

Till följd av detta kommer den totala produktionen att öka och kunder kommer att erbjudas 

en större valmöjlighet att välja det som lämpar dem bäst. Det ökade utbudet på marknaden 

pressar efter hand tillbaka priset till den ursprungliga nivån. Större efterfrågan, som höjer 

priset, möts alltså av större utbud, som sänker priset igen.49 

 

Prishöjningen är en signal och vinstmöjligheten ett incitament för producenterna att alldeles 

frivilligt följa konsumenternas önskemål om att få köpa mer av den aktuella produkten utan 

att betala ett onödigt högt pris. Om priset genom politisk reglering inte alls får stiga eller om 

de uppkomna vinsterna tas i skatt kommer denna dynamiska effekt att förstöras. Det som på 

kort sikt för de okunniga ser ut att vara till förmån för konsumenterna blir på längre sikt dess 

värsta fiende.50  

 

4.3 Kopplingen mellan teori och ämnesval  

Ett företagets transaktionskostnader påverkas alltid av vissa externa faktorer. Fondmarknaden 

har förändrats de senaste åren när storbankernas oligopol har börjat tunnats ut och med det 

har fler aktörer entrat marknaden som går mot allt friare konkurrens. Den fria konkurrensen 

är en av faktorerna som påverkar företagets transaktionskostnader. Utifrån företagets 

transaktionskostnader dras paralleller till Hirschmans transaktionsteori, för att skapa en 

förståelse om hur kunderna påverkar företagets transaktionskostnader genom att utöva exit, 

voice och loyalty vid missnöje. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Banco, www.banco.se 
50 Nationalekonomiskolan, www.user.bahnhof.se 
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5 Empiri  

 

Utvecklingen går framåt och flera nya aktörer med olika inriktningar och kompetenser har 

infunnit sig på fondmarknaden. Utifrån kundens intresse och kunskapsnivå har fler 

möjligheter skapats för fondplaceringar. Samtidigt som marknaden utvecklas, så utvecklas 

även kunderna, de blir mer öppna för de förändringar som sker omkring dem. Antingen 

väljer de att själva bli mer aktiva i sitt handlande eller så förlitar de sig på någon expert 

inom området. Som nästan alltid vid frikonkurrens står priset till kund i fokus. De nya 

aktörerna lockar med lägre avgifter för att ta kunder från bankerna. Utbudet och valfriheten 

växer samtidigt som konkurrensen ökar och det avgörande i kundernas beteende blir exit, 

voice och loyalty. 

 

5.1 Internetmäklare 

Internet blir en allt större del av vår vardag och ett viktigt sätt för företagen att kommunicera 

med sina kunder. Där uppkommer efterfrågan av fondförvaltare som endast baserar deras 

verksamhet på handel via nätet. Internetmäklare erbjuder endast sina produkter utan någon 

rådgivning och allt sker genom en Internetsida. Konceptet bygger på att handeln ska ske i 

realtid och det ska ske med snabbhet, enkelhet och säkerhet. Internetmäklarna erbjuder ett 

varierande utbud av sparande i aktier, fonder och pensioner.51 

 

5.1.1 Produkter 

Internetmäklarna är oberoende och tillhandahåller inga egna fonder eller rådgivning utan kan 

ses som förvaltare av depåer där kunderna kan ta del av andra förvaltares fonder. Urvalet av 

fonderna görs vanligtvis på basis av om det är kvalitetsstämplade och välrenommerade. 

Förhoppningen finns att fonderna ska utvecklas och komplettera de fonder som redan erhålls. 

Valet av fonder innefattar även att kunden skall ha möjlighet att välja fonder som är specifikt 

inriktade, exempel Rysslandsfonden. Alla fonder som de tillhandahåller innebär avgifter för 

kunden som exempelvis insättningsavgift, förvaltningsavgift, tillsyn av fonden och så vidare. 

Nu har det dock kommit en ny fond från en av Internetmäklarna som väckt stor 

uppmärksamhet på marknaden. Intresset beror på att fonden är helt avgiftsfri för kunden men 

medför istället en högre kostnad för företaget, vilket de hoppas på att få igen i slutändan.  

                                                 
51 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
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Internetmäklarnas största verktyg är de låga avgifterna mot kund. Med den nya avgiftsfria 

fonden hos en Internetmäklare, kommer förhoppningen om att ytterligare kunder ska välja 

denna lösning för förvaltning av sina pengar.52 Eftersom de inte erbjuder sina kunder någon 

rådgivning använder sig en del istället av en analystjänst som kan hjälpa kunden med valet av 

fonder. Tjänsten består av en analysavdelning som beaktar de olika makrofaktorerna som 

räntor, inflation och valutor. Analysavdelningen har till uppgift att analysera hur de olika 

nyckeltalen ter sig i företagen där kunderna har möjlighet att köpa aktier i. Avdelningen gör 

även analyser över hur olika branscher ser ut, men inget uttalas om huruvida aktie X eller Y 

skall investeras i eller ej.53  

 

5.1.2 Kunder 

Målmarknaden innefattar och berör hela den privata marknaden. En del vänder sig även till 

företag vad det gäller placeringar för tjänstepension, vilket då indirekt innefattar 

privatpersoner. Deras kunder har alla ett intresse för sitt sparande, när det inte finns någon 

rådgivning att tillgå, kunderna måste besitta kunskap för att utföra sina placeringar. 

Internetmäklarnas uppgift är att ge information och skapa möjlighet för kunden att handla 

med värdepapper och fonder.54 

 

5.1.3 Exit 

Som kund finns möjligheten att byta Internetmäklare eller gå till ett annat fondbolag om 

denne inte anser sig vara nöjd på grund av de relativt små inträdesbarriärerna. Missnöjet kan 

bero på en kunds visioner, utbudet de erbjuder eller kostnaderna som tillkommer vid 

utnyttjandet av deras tjänster. I samband med utövande av exit och avslutande av depå så 

betalar kunden inget mer än den rena skatteeffekt som eventuellt uppstått då vinst på 

placeringar gjorts. Vill kunden flytta sina värdepapper så tar de ut en avgift på ungefär 150 

kronor. När kunden lämnar företaget blir de i vissa fall kontaktade för att svara på varför de 

väljer att utöva exit.  Detta för att förbättringar och utveckling på brister skall kunna 

genomföras. 

 

 

 

                                                 
52 Bilaga 11.6 Intervju med Internetmäklare 
53 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
54 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
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Kunderna använder sig inte enbart av Internetmäkleri för att priserna är låga. Det måste även 

kombineras i samband med ett brett utbud av bra tjänster och service för att de skall bli 

eftertraktade. Samtidigt som egenskaperna i samma utsträckning skulle kunna få en kund att 

utöva exit. Det som upplevs som Internetmäklarnas hot är även det som ligger till grund för 

en kunds strävan och vilja att genomgå exit. Hårdpriskonkurrens och produktkonkurrens 

ligger till grund och med det stora informationsutbud som finns och den fria marknaden så tar 

kunderna mer ansvar för sin ekonomi och flyttar på sig om det är något som inte passar.55 

 

För bara några år sedan, var tendenserna till exit inte lika förekommande. Viljan och 

benägenheten fanns säkerligen hos kunderna redan då men det var inte lika lätt att utöva det. 

Kunderna har blivit mer medvetna om möjligheterna som finns på marknaden, vilket bidragit 

till att kunder blivit mer öppna för att ta reda på information och flytta på sig om missnöje 

föreligger. En stor anledning till detta anses vara valet av pensionen som tvingade många att 

se över sina fonder samt Internet stora framväxt. Möjligheten och bekvämligheten med 

Internet har gjort att fler tjänster och uppdrag går att utföra samtidigt som handel med aktier 

och fonder finns tillgängligt under samma sida.56 

 

5.1.4 Internetmäklarens exit 

Internetmäklarens position kan ses ur både ett sälj- och kundperspektiv. De är säljare utav 

depåer samtidigt som de är kunder hos olika förvaltare som representerar fonderna och de 

olika värdepapperna. Det leder till att mäklarna precis som deras egna kunder har en vilja och 

strävan efter att uppnå bästa effektivitet och förtjänst ifrån de förvaltare de använder sig utav. 

Upplever de ett missnöje går de tillväga på samma sätt som deras egna kunder gör. 

Internetmäklaren utövar exit för att förbättra för deras kunder på kortsikt och för sin egen del 

på långsikt.57 

 

5.1.5 Voice 

Som kund hos en Internetmäklare kan kunderna göra sin röst hörd genom att kontakta 

kundtjänst, skicka e-post eller föra sin talan vid olika seminarietillfällen som anordnas hos en 

del av mäklarna. En viktig del i många av Internetmäklarnas affärsförbättringar är att utföra 

kundundersökningar, där nöjdkundindex och rekommendationsindex utgör en viktig part. 

                                                 
55 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
56 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
57 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
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Kunder kan alltjämt komma med förslag på förbättringar och då liknande förslag oftast 

inkommer så skapas en prioriteringslista över vad prioritet skall läggas.  

 

För att öka användbarheten och enkelheten på hemsidan, där handeln sker så är en 

fokusgrupp tillsatt. Fokusgruppen kontrolleras i hur de använder sig av informationen och de 

verktyg som kunden tillhandahåller, vid affärer via Internetmäklaren. Vanligtvis har kunden 

större chans att utöva voice om fler kunder är inne på samma spår. För att de transaktioner 

och förändringar ska ske måste det vara användbart för flera kunder för att det ska bli lönsamt 

att genomföra. Internetmäklare ser sina kunder som deras främsta ambassadörer för att 

inbringa nya kunder då majoriteten av kunderna får kontakt med dem genom 

rekommendationer och vitsord.  De flesta ser en större tendens till att voice i första hand 

utövas innan exit sker.58 

 

5.1.6 Internetmäklarens Voice 

Internetmäklaren kan till skillnad från en enskild kund betraktas som en storkund med många 

underkunder och slutanvändare. I och med att de inte är förvaltare av några fonder utan 

endast mäklare av dem har de en stor påverkan mot förvaltarna de köper fonder och 

värdepapper av. Internetmäklarna kan genom att vända sig till förvaltaren förändra och 

påverka kostnaderna och förutsättningarna för deras kunder. Förvisso har de en betydligt 

större påverkan genom voice än vad en enskild individ skulle ha om denne själv vände sig till 

en förvaltare med krav. Rollen som Internetmäklare och därigenom som förmedlare av en 

stor kundkrets till förvaltarna gör att voice kan ses som ett vapen för att uppnå en lägre 

transaktionskostnad.59 

 

5.1.7 Loyalty 

För att skapa lojalitet så måste hela tjänsteerbjudandet vara till belåtenhet. De måste ha 

extremt konkurrenskraftiga priser, ett tjänsteutbud som ligger i framkant både vad det gäller 

bredd och djup. Med bredd menas alla finansiella ting, sparande tjänsterna med flera som 

kunden måste kunna ha tillgång till. Det måste även finnas ett djup, det vill säga mer 

information om kunden efterfrågar det samtidigt som det måste finnas en hög servicenivå. 

                                                 
58 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
59 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 



 35 

Det skall vara lätt att få kontakt via telefon, snabbt att få svar på sin e-post, enkelt att hitta 

hjälp via hemsidan.60 

 

Hirschmans teori om att en lojal kund uppfattas som passiv anser inte Internetmäklaren vara 

överensstämmande. En lojal kund gör sin röst hörd vid missnöje så att förbättringar kan ske 

och därigenom få möjlighet till lägre transaktionskostnader.61 

 

5.1.8 Transaktionskostnader  

Som Internetmäklare och endast förmedlare av depåer, innehar de inga egna fonder. En kund 

som köper en fond, gör en order via nätet, som i vidare mening administreras hos mäklaren 

och som sedan köper den hos fondförvaltaren. Kostnaderna för detta är främst 

personaladministrativa kostnader jämte kostnader i form av de it-system som behövs. De 

övriga kostnaderna är relativt svåra att definiera. Detta till skillnad från en vanlig 

fondförvaltare som kan säga att de till exempel tar ut 0.25 procent för att förvalta en specifik 

fond, där fondförvaltarens lön, backoffice personal och mindre övriga kostnader finns med. 

Internetmäklaren har inte lika stor möjlighet att beräkna sina transaktionskostnader på detta 

sett.62 

 

5.1.9 Framtidsutsikter 

Internetmäklarnas kunder kommer ifrån storbankerna och fler finns att taga därifrån. 

Beträffande pensionssparande har marknaden knappt öppnats upp, varför det onekligen finns 

resurser att lägga ner för att hämta mer vinster i form av nya kunder. Ju fler som ser 

möjligheten att göra sina egna placeringar och använda Internet som ett verktyg desto större 

plats kommer Internetmäklarna att ta på marknaden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Bilaga 11.3 Intervju med internetmäklare 
61 Hirschman Albert O, (1970 ) 
62 Bilaga 11.3 Intervju med Internetmäklare 
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5.2 Finansiella rådgivare 

Många kunder har varken intresset eller den kompetens som krävs för att kunna sköta sina 

placeringar av fonder på egen hand. Här uppkommer efterfrågan av finansiella rådgivare som 

inte har några egna fonder utan har endast till uppgift att ge rådgivning och fungera som en 

mellanhand för kunden. Genom olika samarbetspartner tillhandahåller de ett större antal 

fonder men en del av de fristående rådgivarna har även sina egna produkter att erbjuda.  

 

Med ett brett sortiment av spar- och försäkringsprodukter är målet att uppnå en långsiktig 

optimal lösning för kunden. Detta görs genom att locka nya kunder ofta genom seminarium 

och rådgivningsmöten och därefter få kunden lojal genom en aktiv kundkontakt. För att 

uppnå det optimala för kunden har en modell tagits fram där olika steg ska uppfyllas.  

 

 

BILD 4: Bilden visar rådgivarnas arbetsgång för att uppnå lojala kunder, hämtat från www.exceed.se 

 

K ritik kan riktas mot modellen när stegen i praktiken inte fungerar som teorin säger. Vid 

genomgång av möjligheter och lösningar är det svårt att ta fram det bästa för kunden.  
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Att göra en korrekt behovs- och situationsanalys är svårt, många aspekter ska ta i beaktning 

för att ge bästa utslag. Även valfriheten och riskerna är många och att skräddarsy en vass 

portfölj till kunden blir ett komplicerat moment.   

 

5.2.1 Produkter 

Rådgivarnas mål är att ha ett brett utbud som innefattar alla de delar som kunden kan tänkas 

efterfråga. De ser till kundens förutsättningar, ekonomi och vilken risk de är villiga att ta. 

Valet av vilka fonder de ska erhålla utgår från kundnyttan. När det gäller lån väljer man de 

som har lägst ränta. Vid placeringar tittar man på historiska data för att utifrån den kunna få 

en ledtråd om vad som händer i framtiden.63 

 

5.2.2 Kunder 

Deras kundsegment är väldigt brett, de riktar sig till kunder i alla åldrar även om deras 

främsta kunder är de äldsta. För att nå ut till nya kunder har många ett callcenter som består 

av studenter som ringer upp till potentiella kunder och bjuder in dem till en kostnadsfri 

rådgivningsträff. De flesta kunder kommer från de redan befintligt nöjda kunderna. En nöjd 

kund anses bidraga med tre till fyra nya kunder åt rådgivaren. De jobbar med en aktiv kund 

kontakt och träffar sina kunder minst en gång per år. Rådgivaren har inga uppdrag där han 

fattar beslut åt kunden utan allt måste ske tillsammans, mellan kund och rådgivare. Kunden 

måste alltid vara medveten om den risk han tar och vad som kan hända i värsta fall, då 

placeringen inte uppfyller förväntade avkastningen och ersättning uteblir.64 

 

5.2.3 Exit 

Det finns ingen konkret anledning för kunden att lämna de finansiella rådgivarna eftersom de 

inte har några begränsningar i vad de kan erbjuda. De flesta erbjuder ett liknande utbud som 

omfattar i stort sett allt på marknaden. Det som får kunden att utöva exit mot organisationen 

är i de fall när personkemin mellan rådgivare och kund inte fungerar. Samtidigt som 

marknaden hela tiden utvecklas så utvecklas även kunderna. De blir bättre på att söka egen 

information, får mer kunskap och kan placera i fonder själva. Den ökade kunskapen hos 

kunden utgör ett hot mot de finansiella rådgivarna och kan få kunderna att utöva exit.  

 

                                                 
63 Bilaga 11.5 Intervju med rådgivare 
64 Bilaga 11.5 Intervju med rådgivare 
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Utvecklingen medför att fler specialister träder in på marknaden. Det blir viktigare för de 

finansiella rådgivarna att följa med i utvecklingen om de ska kunna behålla sina gamla 

kunder och bli eftertraktade för nya. 

 

Om kunden trots allt bestämmer sig för att utöva exit mot organisationen innebär det inga 

kostnader. Kunden har oftast inga bindande kontrakt med rådgivarna. När de inte 

tillhandahåller några egna produkter har de heller inga depåer eftersom de använder sig av 

bankernas och därmed uteblir kostnaderna. Kunden har möjligheten att gå till de finansiella 

rådgivarna och få rådgivning och sedan använda sig av råden på egen hand.65 

 

5.2.4 Voice 

De finansiella rådgivarna försöker vara lyhörda för sina kunders önskemål. Deras mål är hela 

tiden att ligga långt fram i utvecklingen och det uppfyller de genom att lyssna på sina kunder. 

Voice är viktigt att ta till sig för de finansiella rådgivarna om de inte vill bli utkonkurrerade.  

De kunder som kommer till rådgivarna har oftast ingen djupare förståelse i ämnet och 

efterfrågar därför heller ingen specifik fond som de finansiella rådgivarna inte har. 

 

          De som behöver rådgivning är de som inte har så mycket kunskap om ämnet. 

         (Citat rådgivare) 

 

5.2.5 Loyalty 

Den större delen av rådgivarnas kunder anses vara lojala och ungefär en tiondel av kunderna 

är mottagliga och tar lätt till sig nya råd. De kunder som är lättpåverkade är även de som 

oftast utövar exit mot rådgivarna om de skulle bli kontaktade av en konkurrent. Att dessa 

kunder är mottagliga och snabbt tar till sig nya råd kan ses som positivt i den bemärkelsen att 

rådgivaren lättare kan påverka portföljen och kundens innehav. Samtidigt kan det ses ur ett 

negativt perspektiv när kunden troligtvis inte blir lojal.  

Under de senaste 15 åren har lojalitet försämrats eftersom kunderna har 

fåttupp ögonen för ett nytt förhandlingsläge. (Citat rådgivare) 

 

Det nya förhandlingsläget beror mycket på PPM valet som numera uppmanar kunderna att 

göra aktiva val, det i kombination med ett ökat utbud.  

 
                                                 
65 Bilaga 11.5 Intervju med rådgivare 
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Samtidigt stöter bankerna bort sina kunder genom att minska den personliga kontakten med 

kunden och få dem att göra sina ärenden via Internet. När kunden utför sina ärenden via 

Internet kan de lika gärna se över alternativen som konkurrenterna erbjuder. Det gynnar de 

fristående finansiella rådgivarna och det är främst från bankerna som de får sina kunder. En 

aktiv och regelbunden kontakt med kunden bidrar till att skapa lojala kunder.66 

 

5.2.6 Transaktionskostnader 

Kunden betalar ingen direktkostnad till de finansiella rådgivarna för rådgivningen.�

Transaktionen går alltid direkt från kunden till den aktuella produktleverantören. Kostnaden 

kunden betalar kan inte påverkas av att flera kunder väljer samma fond, börsuppgång eller att 

kunden placerar ett större belopp. Däremot kan uppdelning av kostnaden göras annorlunda, 

från att betala enbart engångsavgift till att betala en löpande förvaltningskostnad. Rådgivarna 

får i sin tur sina intäkter från förvaltaren beräknat på en procentuell del av det som kunden 

placerar. Dyrare produkter leder inte till en större intäkt för deras del.  

 

De finansiella rådgivarna tjänar sina pengar på hur mycket kunden placerar eftersom då ökar 

även den procentuella delen i kronor samt även hur mycket kundens pengar växer. Som bäst 

går det för de finansiella rådgivarna när marknaden går upp eftersom folk blir mer 

riskbenägna. Trots de tre senaste årens börsuppgång har kunderna ett kort minne och 

fortsätter vara riskbenägna, trots att det är en större sannolikhet att marknaden vänder vid en 

sådan tidpunkt. Tvärtom blir det vid en nedgång, när folk blir mer osäkra och vill ha mindre 

risk på sina besparingar. 

           De lönsammaste kunderna är de långsiktiga. ( Citat rådgivare) 

 

5.2.7 Framtidsutsikter 

Det har gått bra för de finansiella rådgivarna på marknaden och det kommer det att fortsätta 

göra så länge börsen går upp. Vid ett börsfall finns det många på marknaden som inte 

kommer att klara sig eftersom de inte beaktar risken. De måste vara väl medvetna om risken 

för att även klara ett börsfall.  

 

Eftersom sannolikheten för att många av de mindre organisationerna kommer att försvinna 

vid ett börsfall kommer de som har beaktat risken att ha goda framtidsutsikter. 

                                                 
66 Bilaga 11.5 Intervju med rådgivare 
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5.3 Banken 

Av de svenskar som sparar förvaltas 70 procent av storbankerna Nordea, Handelsbanken, 

Föreningssparbanken och SEB. Det handlar om 930 miljarder kronor. Bankerna är 

verksamma i flera olika delmarknader inom det finansiella området men den största vikten 

läggs på kreditmarknaden och sparande marknaden som ger den största lönsamheten. 

För bankerna är förvaltningsavgifterna en stor inkomstkälla och en central del av bankernas 

uppgifter är att sälja deras egna fonder. Trots att det finns ett 70-tal olika fondbolag på den 

svenska marknaden erbjuder inte bankerna några andra alternativ. Undantag för några 

utomstående fonder som erbjuds av SEB.67  

 

Att bankerna har så stor marknadsandel trots att de inte tillhandhåller några andra fonder än 

sina egna beror främst på att bankernas fondbolag fanns med från början när 

allemansfonderna infördes. Dels att en stor andel av fonder distribueras via bankkontoret. Det 

befintliga sparandet i en bank får en inlåsningseffekt förorsakad av skattesystemet, vilket 

innebär att byte av fond medför beskattning på kapitalvinsten.68 

 

Bankerna tillhandahåller rådgivning till sina kunder. Rådgivningen kan variera mellan 

kunderna beroende på hur lönsam kunden är, där de mest lönsamma kunderna får en 

personlig bankman som hjälper till med placeringar. Rådgivarna tar själva ingen aktiv 

kontakt med deras kunder utan det är upp till kunden att ta kontakt med banken och 

bestämma ett möte.69  

 

5.3.1 Produkter 

För att kunna täcka efterfrågan inom alla områden måste bankerna tillhandahålla ett stort 

utbud och erbjuder i stort sett alla produkter som finns på marknaden vad det gäller 

placeringar. Bankerna har endast sina egna produkter med några få undantag och deras egna 

produkter skapas av en speciell avdelning på banken. Innan produkterna kommer ut på 

börsen tillåts endast bankens kunder att köpa dem.70  

 

 

 
                                                 
67 Stockholm City (2006) 
68 Nilsson P. (2004) 
69 Bilaga 11.4 Intervju med banktjänsteman 
70 Ibid 
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5.3.2 Kunder 

Bankerna riktar sig till alla på marknaden. Den största delen av fondplaceringar görs av 

medelålder till äldre kunder som har mer kapital. De yngre kunderna har mer ett sparande 

som inte utgör något större kapital utan består av ett mindre belopp under längre tid.  

Många har fått ett sparande i någon av storbankerna som yngre som sedan löpt på under åren 

och verkat som en framtida buffert.71  

 

5.3.3 Exit 

Det som kan få kunden att vilja lämna banken är om kunden på något sätt förbinder sig med 

en annan bank och då vill ha allt i samma bank. Många kan tycka det fördelaktigt att ha sina 

lån och sparande i samma bank. Enligt bankerna själva har de alla produkter som kunden kan 

tänkas vilja ha och därför beror det inte på deras sortiment om kunden beslutar att utöva exit 

mot banken. En annan orsak till att exit uppstår är om kunden inte kommer överens med 

rådgivaren om vad som är bra rådgivning eller avkastning.  

 

Många av bankens kunder litar till stor del på bankens egna analytiker och deras rådgivning. 

Även de kompetenta människor kan göra misstag, vilket kan leda till att kunden tappar 

förtroendet för banken och utövar exit. Om kunderna vill avsluta sina fonder uppstår inga 

avgifter för kundens del. Däremot kan kunden i vissa fall inte ta ut hela sitt sparande på 

samma dag utan det måste delas upp på två dagar.72   

 

5.3.4 Voice 

Bankerna tar kundklagomål på största allvar. Detta är ett sätt för dem att fokusera på rutiner 

och tjänster som inte fungerar som de borde. Tack vare många centrala bankkontor som 

storbankerna har kan kunden lätt vända sig dit och i flesta fall lösa problemet på en gång.  

I en del av bankerna finns en särskild databas som registrerar de framförda klagomålen på 

kontoren.73 

 

 

 

 

                                                 
71 Bilaga 11.4 Intervju med banktjänsteman 
72 Ibid 
73 Årsredovisning 2005 Handelsbanken 
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5.3.5 Loyalty 

 

Då det går bra för banken finns det många lojala kunder, men om det går dåligt för 

banken bli kunderna mindre lojala. (Citat banktjänsteman) 

 

Banken utgörs till stor del av de passiva kunderna. Eftersom många öppnar ett sparande till 

sina barn vid tidig ålder i familjens bank löper sparandet på under många år. Flertal av deras 

kunder reflekterar inte över vilka möjligheter som finns på marknaden utan väljer tryggheten 

framför valfriheten. Eftersom banken aldrig kommer att rekommendera någon annan på aktör 

på marknaden, utan istället hävdar att de är bäst på alla områden kommer de oengagerade 

kunderna att stanna kvar. 

 

5.3.6 Transaktionskostnader 

Bankernas förvaltningsavgift skiljer sig mellan olika fonder, vilket beror på de kostnader som 

uppstår för förvaltningen av fonden. När bankerna köper externa förvaltningstjänster som till 

exempel en Indienfond kostar det mer. Det beror på högre förvaltningskostnad och courtage 

vilket gör att de får betala mer generellt. Courtaget för en fond ligger mellan 0,3 till 2 

procent, som utgör transaktionskostnaden. Förvaltningsavgiften påverkas inte på något sätt av 

hur pass bra fonden går. Är det ett högre värde på fonden blir den procentuella delen som 

förvaltningsavgiften utgör större räknat i kronor. Förvaltningsavgiften är densamma för alla 

och kunderna har ingen möjlighet att kunna påverka den.74 

 

5.3.7 Framtidsutsikter 

De hot som banken upplever för framtiden är att deras kunder blir mer medvetna om riskerna 

som finns på marknaden. De blir samtidigt även mer medvetna om vad de vill och då minskar 

behovet av rådgivare. Konkurrens fortsätter att öka och därmed måste bankerna kunna 

leverera bättre service och ha lägre kostnader för att även i fortsättningen ha en hög 

lönsamhet.75 

 

 

 

 

                                                 
74 Bilaga 11.4 Intervju med banktjänsteman 
75 Ibid 
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5.4 Övergripande modell av empirin 

 Internetmäklare Rådgivare Banker 
Produkter • Inga egna produkter* 

• Har majoriteten av de 
olika fonder som 
marknaden erbjuder. 

• Endast 
rådgivning 

• Deras utbud är 
likt en 
mellanhand, 
intermediär för 
fonder och 
värdepapper.  

• Egna produkter 
• Rådgivning 

utifrån deras 
egna 
produktutbud. 

Kunder • Främst från 
privatmarknaden 

• Kunderna har ett 
intresse för sparande 

• Kostnadsmedvetna. 

• Utgår ifrån 
kunden, dess 
preferenser 
samt riskvilja.  

• Stor spridning 
på kunderna 

• Stor kundkrets 
med varierande 
syfte och 
preferenser. 

• Mer passiva 
och mindre 
insatta kunder 
jämfört med 
andra aktörer. 

Exit • Lätt att utöva, innebär 
inga ytterliggare 
kostnader. 

• Ingen 
personligkontakt 
krävs vid exit. 

• Kunderna 
utövar det men 
förekommer 
inte lika ofta 
som hos 
mäklarna. 

 

• Svårare att 
utöva, pga den 
inlåsningseffek
t bankerna har 
samt deras 
utbud av 
helhetslösning. 

Voice • Har mindre påverkan 
på 
transaktionskostnader
na 

• Används till att 
förbättringar ska 
kunna ske 

• Via e-post, kundtjänst 
och seminarium. 

• Sker vid de 
regelbundna 
mötena. 

• Viktigt för 
företaget 

• Konceptet 
bygger på en 
personlig och 
verbal relation. 

• Kunden kan 
utöva voice 
genom att 
besöka ett 
kontor men 
utövningen 
leder inte till 
lägre 
transaktionskos
tnader.  

• Förändringar 
sker långsamt. 

Loyalty • Svårt att skapa, då 
kunderna ordnar allt 
själva. 

• Ser mer till 
nöjdkundindex, då 
denna typ av lojalitet 
kan ge 3-4 nya 
kunder. 

• Lojala kunder ses ej 
som passiva.  

• Anser sig ha 
lojala kunder, 
då större delen 
av de nya 
kunderna 
kommer ifrån 
att befintliga 
kunder 
rekommendera 
dem. 

• Stor andel 
lojala kunder, 
etablerade 
sedan länge 
och utger 
trygghet och 
stabilitet för 
kunden.  

• Deras största 
tillgång  

* Undantag för den nyintroducerade avgiftsfria fonden, Rött = Viktigaste delen hos aktören. 
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6 Analys 

I följande kapitel kommer teorin som utgångspunkt att intrigera och redogöra uppsatsens 

empiri. Inledningsvis ges en överskådlig bild över hur det ser ut på dagens fondmarknad 

samt utvecklingen över tiden och framtidsutsikter. I senare delen kommer empirin att 

utformas och analyseras från Hirschmans exit, voice och loyalty perspektiv.  

 

Genom uppsatsens intervjuer framgår det att den ansträngda konkurrensen på marknaden 

leder till att fondbolagen bör vara medvetna om begreppen exit, voice och loyalty för sin egen 

överlevnad. För att undvika att kunden utövar exit och lämnar företaget, måste dennes 

synpunkter uppmärksammas och besvaras.  Det kan bidra till att kunden blir lojal gentemot 

företaget, ett mål som flera fondbolag strävar efter. 

 

Fondbolagens handlande ur begreppen exit, voice och loyaltys synvinkel påverkar deras 

transaktionskostnader, likväl som kundernas lojalitet. Transaktionskostnader är ett 

godtyckligt begrepp och har ingen bestämd tydlighet, men i studien syftar beteckningen 

främst till företagets avgifter. Högre avgifter för kunden ger större intäkter till företaget 

samtidigt som det kan leda till att exit idkas och missnöje uppstår. Problemet kan vändas på, 

låga avgifter kan även skapa en mindre lojalkund när de är kostnadsmedvetna och söker efter 

lågpris istället för kvalitet. En svår balansgång råder mellan pris och kvalité men ett måste för 

att konkurrenskraftighet och kostnadseffektivitet ska uppnås.  

 

För att locka till sig kunder måste de nya aktörerna utmärka sig på marknaden gentemot 

bankerna som under längre tid haft det största kundsegmentet. De nytillkomna fondbolagen 

har priset till kund och ett brett produktutbud i fokus vilket framgår under studiens intervjuer. 

Samtidigt som många kunder väljer att stanna kvar i banken finns det många som påverkas av 

den ökade valfriheten och möjligheten att sänka sina avgifter. På en frikonkurrens marknad 

är spararna i fokus och utifrån deras beteende vid missnöje enligt Hirschmans 

missnöjesreaktioner exit, voice och loyalty påverkas fondbolagen 
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6.1 Utveckling över tiden 

Under de senaste åren har fondmarknaden utvecklats och bankernas oligopol har ersatts av 

frikonkurrens som uppstått när fler rådgivare och förvaltare beträtt marknaden. Storbankernas 

tidigare oligopol innebar att enda sättet för kunder att placera i fonder och erhålla hjälp med 

rådgivning var genom bankerna. Detta gav inga incitament för bankerna att utveckla och 

förbättra sina produkter eller att få ner avgifterna åt kunderna. På dagens marknad har ett 

bredare utbud av produkter och distribution utvecklats. Fondbolagen tillhandahåller fler 

fonder och placeringsmöjligheter än för några år sedan, målet i dag är ett obegränsat utbud, 

vilket är gemensamt för samtliga fondbolag som gestaltas i denna studie. 

 

När utbudet ökar utvidgas distributionskanalerna genom fler inriktningar på fondbolagen, i 

uppsatsen illustreras de största segmenten, rådgivare och Internetmäklare. För att klara den 

ökade konkurrensen måste avgifterna sänkas och servicen förbättras. Variationerna är många 

och kunden har stor möjlighet att finna det optimala för just dennes intresse och kompetens. I 

och med den fria konkurrensen på marknaden påverkas fondbolagens transaktionskostnader 

utifrån Hirschmans transaktionskostnadsteori, exit, voice och loyalty.  

Tidsaxeln nedan visar hur avgifterna påverkas av marknadens utveckling från oligopol till 

frikonkurrens utifrån uppsatsen empiri där respondenterna bedömningar skildras. 

 

DÅ                NULÄGE                          FRAMTID 

 

OLIGOPOL     FRIKONKURRENS 

- Högre avgifter till kunden                        - Lägre avgifter 

- Bankerna styr priset   - Bankernas makt upphör  

– En del fondbolag  

     försvinner som inte  

              överlever en börsnedgång 

 

– Fler fondbolag etableras på marknaden 

– Avgifterna pressas ner till kund 

– Bankernas har högsta avgifter men störst kundsegment 

 

BILD 5: Bilden visar hur avgifterna påverkas av marknaden utveckling, egen produktion. 
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6.2 Exit  

På en frikonkurrensmarknad står företagens prissättning och kvalité i fokus, där ett lågt pris 

är viktigt för den kostnadsmedvetna kunden samtidigt som produkten eller tjänsten ska kunna 

leverera god kvalité. När kunden upplever missnöje uppkommer exit enligt Hirschmans 

transaktionskostnadsteori och med den öppna marknaden och den ökade medvetenheten hos 

kunderna har medfört att det blir lättare att utöva exit. Valfriheten är stor och de potentiella 

kunderna blir överösta av olika erbjudanden från fondbolagen via telefon, Internet, inbjudan 

till seminarium med mera. Gemensamt för de nya aktörerna är lägre avgifter, där ingen 

uppbundenhet förväntas av kunden gentemot företaget. De låga inträdesbarriärer blir även till 

nackdel för företaget när kunden lättare kan utöva exit.  

 

Fondbolagens transaktionskostnader är relativt diffusa avgifter och det kan vara svårt för 

kunden att förstå vilka avgifter som tillkommer på den specifika fonden. På 

Internetmäklarnas hemsidor framgår avgifterna tydligare än vid en bank där kunden själv 

måste efterfråga informationen. Genom den fria konkurrensen har fondbolagens 

transaktionskostnader uppmärksammas och lett till att kunderna ifrågasätter avgifterna och 

lättare utövar exit. Detta betraktas precis som Hirschman påpekar som en missnöjesreaktion 

där transaktionskostnaderna inte behagar kunden och leder till exit.  

 

Enligt Hirschmans teori kommer den avgiftsfria fonden som en av Internetmäklarna precis 

lanserat leda till stora påverkningar på fondmarknaden. Andra fondbolag och aktörer kommer 

att uppleva en press att efterfölja ”den avgiftsfria trenden” och därmed kontra med ett 

liknande eller bättre erbjudande. Den obalans som då uppstår på marknaden kommer leda till 

exit, teorin om att kunden väljer det bolag som kostnadsmässigt är bäst kommer att tillämpas. 

Flera av uppsatsen respondenter betonade betydelsen av att följa med utvecklingen 

beträffande produktutbud samt bemötandet av kunden.  På grund av att de flesta upplever 

fonder som en elastisk tjänst kommer enligt Hirschmans transaktionskostnadsteori exit 

infinna sig snabbare än om det vore en oelastisk där exit nästintill uteblir. 

 

Den personliga kontakten uteblir hos Internetmäklarna, kunden upplever inte att denne 

behöver stå till svars för de val av placering och kostnadskonsekvenser som existerar vilket 

gör det lättare för kunden att utöva exit. Samtidigt kan denna personliga kontakt vara av 

positiv karaktär för Internetmäklarna när missnöjesreaktioner på grund av dålig personkemi 

uteblir. 
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Vid finansiell rådgivning är kvalité i fokus snarare än pris, rådgivning innebär högre 

transaktionskostnader och därmed en högre avgift för kunden. När kunden väljer finansiell 

rådgivning är det viktigt att personkemin mellan rådgivare och kund överensstämmer. Med 

kvalité åsyftas att rådgivaren besitter den kompetens som krävs samt förmågan att utgå ifrån 

kundens specifika situation för att på bästa sätt uppnå önskat resultat. Kunden måste känna ett 

förtroende för rådgivaren men om det inte uppfylls tillämpas exit mot företaget. Förtroendet 

kan raseras genom en minskad förväntad avkastning eller fel prognos från analytiker, det vill 

säga en missnöjesreaktion. Kunden förmår ta råd från någon de känner tillit för i annat fall 

kan de vända sig någon annanstans eller göra sina placeringar på egen hand. Genom 

kundernas ökade insikt om fondbolagens transaktionskostnader måste avgifterna sänkas för 

att undvika att kunderna utövar exit. 

 

6.3 Voice 

När kund upplever missnöje hos ett företag kan de genom ett effektivt beteende påverka 

företaget till en önskad riktning enligt Hirschmans transaktionskostnadsteori. I studiens 

empiri framkommer det att när konkurrensen ökar blir det desto viktigare för företagen att 

kunderna utövar voice. Voice är det effektivaste tillvägagångssättet för organisationen att 

utvecklas och förbättras för att kunna behålla sina kunder långsiktigt. De flesta företag 

beaktar detta genom att kontinuerligt mäta nöjdkundindex samt föra register över 

kundklagomål och så vidare.  

 

De centrala bankkontoren underlättar för kunderna att få kontakt med företaget vid problem 

eller framförandet av synpunkter. På kontoren kan kundens missnöje åtgärdas direkt och 

kunderna upplever att de blir sedda av företaget. Kontoren innebär samtidigt en stor kostnad 

för bankerna vilket därmed innebär en högre avgift gentemot kunden. De mindre fondbolagen 

har inte den möjligheten utan erbjuder istället övriga alternativ där kunden kan framföra sina 

åsikter men till en lägre avgift för både kund och företaget. Istället försöker dessa aktörer vara 

nära tillhands och uppmärksamma sina kunder genom kundtjänst och tillhanda uppdaterad 

information på Internet. För de yngre generationerna är Internet till fördel, när det oftast finns 

nära tillhands och de slipper gå till ett kontor för att utöva sina ärenden.  

 

Genom att företaget förmår sig att lyssna på sina kunder och ta till sig deras åsikter kan 

företaget sänka sina kostnader enligt Hirschmans teori. Genom voice kan företag undvika att 

deras kunder utövar exit och sannolikheten för lojala kunder ökar.  
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På en frikonkurrens marknad är det viktigt för företagen att hela tiden utvecklas och ligga 

steget före för att undvika att bli utkonkurrerade, vilket voice kan bidra till.  Samtidigt 

betyder det att främst de välartikulerade och drivna individernas åsikter träder fram, enligt 

Hirschmans transaktionskostnadsteori. Hos Internetmäklarna kommer den återstående 

gruppens åsikter aldrig tillkännedom för företaget eftersom kunden själv måste ta kontakt 

med företaget för att framföra dem. Hos de finansiella rådgivarna som arbetar med 

kontinuerliga möten med kunderna kommer alla kunders åsikter i större utsträckning till 

kännedom för företaget. Bankernas centrala kontor bidrar till att fler kunder kan framföra sina 

synpunkter, samtidigt som bankerna bedriver en större verksamhet och därmed tar längre tid 

på sig för att genomföra förändringar.  

 

Teorin om att utövandet av voice har ökat de senaste åren bekräftas av uppsatsens 

undersökning. Detta genom att fler kanaler för utövandet av voice nu finns, via Internet, 

kundtjänst med mera. Samtidigt som företagen förstått betydelsen av voice och uppmuntrar 

sina kunder till att utöva av det. Företagen tjänar på att vara uppmärksamma till både voice 

och exit, då begreppen följs samman i den bemärkelsen att de kunder som inte upplever 

någon respons från sitt utövande av voice istället väljer att tillämpa exit. 

 

6.4 Loyalty 

De individer som varken utnyttjar möjligheten att dra sig ur eller försöka påverka när de 

upplever en besvärlig situation kan ses som lojala enligt Hirschmans teori. Den fria 

konkurrensen och den ökade valfriheten har lett till att kundernas lojalitet gentemot ett 

specifikt företag minskar. Vidare definieras loyalty som den passiva kunden enligt 

Hirschmans transaktionskostnadsteori. Den kundgruppen anses störst hos bankerna, där 

många har ett mindre men långsiktigt sparande. När kunden bestämmer sig för att göra ett 

mer aktivt val stöts de bort från banken i och med det ökade ansvaret som kunden förväntas 

ta.  Genom bortstötandet får kunden tillgång till hela marknadsutbudet och den valfrihet som 

råder, vilket leder till att lojaliteten gentemot banken bryts.  

 

Vid den personliga kontakten mellan rådgivare och kund upplevs loyalty som större än vid 

den Internetbaserade kontakten. I de fall när den personliga kontakten uteblir blir det desto 

viktigare med låga avgifter och brett tjänsteutbud för att skapa och behålla en lojal kund. Hos 

Internetmäklarna stämmer Hirschmans teori om lojalitet som en passiv kund inte överens.  
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Genom aktiv påtryckning från kunder bidrar det till utveckling och förbättringar hos företaget 

vilket i slutändan leder till lojalitet. Därmed finns även möjligheten att sänka företagets 

transaktionskostnader som bidrar till att de kostnadsmedvetna kunderna uppfattas som lojala. 

 

Vid en personlig kontakt kan kunden känna en större trygghet och behöver inte själv besitta 

den kompetens som krävs. Därmed uppstår en lojalitet som kunden känner för sin rådgivare.  

Genom marknadsföring från de nya aktörerna har kunder blivit alltmer kostnadsmedvetna vid 

val av sina placeringar, vilket bidrar till att kundernas lojalitet minskar. När priset står i fokus 

kommer kunderna alltid att välja det fondbolag som erbjuder lägst avgift till kunden enligt 

Hirschmans teori.   

 

Fondbolagens målsättning är att få lojala kunder samtidigt som avgifterna måste hållas nere 

för att locka kunder. Ökad service och tillgänglighet för kunderna medför även högre 

transaktionskostnader för företaget som leder till högre avgifter åt kund. För företagen skapas 

en sammansatt balans mellan att ge låga avgifter för att vinna ett större kundsegment och 

företagets förmåga att uppnå lojala kunder. 

 

Teorin om att de lojala kunderna inte uppmärksammas av organistsonen ledning kan till viss 

del appliceras till undersökningen. Företagens fokus är att få kunderna att bli lojala men de 

har ett mindre intresse för de kunder som faktiskt är lojala i dagsläget. Bankerna är de enda 

utifrån studien som delar in sina kunder och ger speciella förmåner till de ”bättre” kunderna 

vilket samtidigt är de lojala. De övriga fondbolagen behandlar alla kunder lika oavsett hur 

lönsamma de är för företaget, inga specifika fördelar ges till den lojala kunden. 

 

6.5 Översikt 

För en djupare förståelse hur fondbolagens transaktionskostnader påverkas utifrån 

Hirschmans transaktionskostnadsteori illustreras detta i följande matriser. 

Internetmäklare  

          Exit               Voice                    Loyalty 

1      X   

2           X  

3            X 

1=stor påverkan, 3= mindre påverkan 

BILD 6: Bilden visar betydelsen av exit, voice och loyalty hos Internetmäklare, egen produktion  
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Internetmäklarnas transaktionskostnader påverkas av enkelheten för kunden att utöva exit. 

Att placera i fonder eller öppna en depå hos någon av Internetmäklarna innebär låga avgifter 

för kunden samtidigt som det är relativt enkelt att genomföra. Det är även orsaken till att 

många kunder väljer Internetmäklarna framför andra fondbolag. När priset är det centrala för 

kunden minskar företaget förmåga att uppnå loyalty. Andelen som utövar voice måste själva 

ta kontakt med företaget vilket bidrar till att en del kunders åsikter inte kommer till 

kännedom för företaget. 

 Rådgivare  

            Exit               Voice                    Loyalty 

1                  X        

2            X 

3      X                    

1=stor påverkan, 3= mindre påverkan 

BILD 7: Bilden visar betydelsen av exit, voice och loyalty hos rådgivare, egen produktion 

 

Rådgivarnas transaktionskostnader påverkas till största del av voice genom kontinuerliga 

möten med deras kunder. Voice uppmärksammas till stor del för att i slutändan erhålla lojala 

kunder. Det görs genom företaget förmåga att på bästa sätt beakta kundens individuella 

livssituation och uppnå dennes önskemål. Kunder som inte upplever ett fungerat samspel med 

rådgivaren utövar därmed exit. 

 

Banker  

            Exit               Voice                    Loyalty 

1                          X 

2            X  

3       X             

 1=stor påverkan 3= mindre påverkan 

BILD 8: Bilden visar betydelsen av exit, voice och loyalty hos banker, egen produktion 

 

Bankernas transaktionskostnader påverkas till största del av loyalty. Eftersom bankerna har 

en stor del lojala kunder erhåller de mindre incitament till att sänka avgifterna. På grund av 

bankernas inlåsningseffekter i form av skatt hindras en del kunder från att utöva exit och kan 

därmed inte påverka bankerna genom detta. I och med de centrala bankkontoren underlättar 

de för kunder att utöva voice även om förändringar sker långsamt inom en stor organisation 
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7 Slutsats 

I följande kapitel sammanfattas analysens innehåll utifrån uppsatsen syfte, att undersöka hur 

spararnas utövande av exit, voice och loyalty påverkar den alltmer fria fondmarknaden och 

de transaktionskostnader fondbolagen har.  

 

De konsekvenser som framträder när nya aktörer beträder marknaden är ur spararnas 

synvinkel: 

• Lägre avgifter 

• Ett ökat produktutbud samt fler distributionskanaler 

 

På en frikonkurrensmarknad är priset i fokus, vilket resulterar i att kunder utövar exit om en 

lägre avgift erbjuds av en annan förvaltare. Ett större produktutbud kan dels leda till exit 

samtidigt som voice kan uppstå beroende på hur pass lojal kunden är gentemot företaget. Exit 

utövas i den bemärkelsen när kunden efterfrågar en specifik fond som förvaltaren inte kan 

erbjuda samtidigt som en övrig aktör tillhandhåller produkten. Till skillnad från exit tillämpas 

voice då kunden är lojal mot företaget men önskar att förändringar ska inträffa.  För att 

kunder ska kunna ta del av de konsekvenser som uppstår på en frikonkurrensmarknad krävs 

en medvetenhet och ett aktivt agerande av kunden.  

 

Den fria konkurrensen påverkar fondförvaltarna genom krav på konstant förbättring och 

utveckling för att attrahera nya kunder och behålla de befintliga, vilket samtliga av 

uppsatsens respondenter är överens om.76 Samspelet mellan utbud och efterfrågan leder till 

att samtliga aktörer på marknaden måste sänka sina avgifter mot kund för att den perfekta 

konkurrensen ska uppstå i enlighet med handelsteorin77.  

 

Studiens slutsats visar på att lojalitetens betydelse hos spararna minskar samtidigt som exit 

blir ett alltmer förekommande beteende när frikonkurrens uppstår på fondmarknaden. På 

grund av de lägre inträdesbarriärerna kan exit utövas lättare och därmed sänks 

transaktionskostnaderna78. 

                                                 
76 Bilagor 11.3- 11.6, intervjuer 
77 Pålsson Syll L. (2002) 
78 Bilagor 11.3-11.6, intervjuer 
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Voice påverkar inte företagets transaktionskostnader, men tillvägagångssätten att utöva voice 

på ökar i takt med att fler aktörer med olika inriktningar träder in på marknaden. För företaget 

är det viktigt att voice utövas eftersom det kan leda till förbättringar hos företaget samt att 

lojala kunder kan behålla på långsikt. 

 

Undersökningen visar att kundernas exitbeteende överensstämmer med Hirschmans 

transaktionskostnadsteori om de olika missnöjesreaktioner som individen väljer att tillämpa. 

Studien skiljer sig dock mellan Hirschmans definition av loyalty, passivitet och den definition 

fondbolagens har av deras lojala kunder, vilka anser vara de drivande kunderna för att 

utveckling ska ske. 

 

Sammanfattningsvis har spararna möjlighet att påverka fondbolagens transaktionskostnader 

beroende på hur de agerar vid missnöje. Studien visar på att exit kan ses som det effektivaste 

beteende samtidigt som loyalty har minst inverkan på ett företags transaktionskostnader. För 

företagens överlevnad på frikonkurrens marknad krävs det att dessa aspekter beaktas, ju mer 

de uppmärksammas desto bättre för fondbolagens framtida utveckling. 
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8 Kritik  

Kritik syftar till att uttrycka ett omdöme om genomförda prestationer. Kritiken avser brister 

som uppstått under datainsamlingen och bearbetningen av materialet. Detta redogör hur 

graden av validitet och reliabilitet har uppnåtts i uppsatsen. 

 

Intervjupersonerna har varit mycket hjälpsamma och tillmötesgående. Genom intervjuer med 

frågor utifrån teorin har respondenterna gett bra svar om kunders beteende i avseende på exit, 

voice och loyalty. Däremot har det uppkommit svårigheter i att få betydande information för 

uppsatsen om företagets transaktionskostnader. Eftersom avgifter alltid är ett negativt laddat 

ord undvek respondenterna helst att svara på de frågorna. De enda svar som framkom om 

deras transaktionskostnader var diffusa procenttal som bör ses med kritiska ögon för vad som 

kan tänkas rimligt. Det har bidragit med en del svårigheter att knyta ihop företagens 

transaktionskostnader med transaktionsteorin och medfört att graden av validitet i 

undersökningen minskat.  

 

Respondenterna framställde deras företag som de ”bästa” på marknaden utan några som helst 

brister. De svarande från intervjuerna, Internetmäklarna och rådgivare, var båda väldigt 

kritiska mot bankerna och framställde dem i dåliga dagar beträffande deras rådgivning och 

avgifter. Det gav en väldigt vinklad bild om de olika aktörerna på marknaden och kan till viss 

del ha avspeglat sig i uppsatsen. I och med detta avseende minskar reliabiliteten i studien 

eftersom mätinstrumenten tenderar till att inte kunna ses som tillförlitliga. 
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9 Diskussion och förslag till vidare studier 

I nedanstående kapitel presenteras författarnas egna diskussion om framtidsutvecklingen på 

fondmarknaden samt förslag på vidare studier inom ämnet. 

  

Om den fria konkurrensen fortsätter och fler aktörer kommer in på marknaden samtidigt som 

bankens ställning minskar, kommer det att leda till ytterligare sänkta avgifter samt större krav 

på att leverera god service. 

 

I och med att bankens största kundsegment, den äldre generationen, tunnas ut ökar kraven på 

bankens utveckling för att locka nya kunder. För att kunna följa den utveckling som krävs 

måste de lägga om sin strategi och börja erbjuda mer än bara sina egna fonder och samtidigt 

till en lägre avgift. En stor nackdel för bankerna är deras trögrörlighet vilket innebär att 

förändringar sker långsamt under lång tid. Detta medför svårigheter i att behålla oligopolet. 

De övriga aktörerna kommer att pressa varandra till ytterligare utveckling och hårdare 

konkurrens. Ett bevis på det är den nya avgiftsfria fonden som kommer driva konkurrenterna 

till motangrepp för att kunna hålla kvar sina kostnadsmedvetna kunder. 

 

De nya aktörerna är anpassningsvilliga och arbetar aktivt för att locka nya kunder, vilket görs 

genom aggressiv marknadsföring, leverans av bättre service och eftersträvan av de lägsta 

avgifterna.  De tar till sig ny information samt teknologi snabbare är bankerna vilket bidrar 

till ett försprång i utvecklingen. 

 

På marknaden finns även de sparare som inte har ett lågt pris som krav utan istället prioriterar 

en duktig rådgivare för att kunna uppnå en bättre avkastning på fonderna. På grund av att 

kunden bli mer medveten i sina val kommer det att bidra till att fler sparare väljer 

prestationsbaserade fonder, som exempelvis hedgefonder som innebär absolut avkastning. 

(Läs vidare om hedgefonder i bilaga 11.1.7) 

 

Ett börsfall kan komma att bidraga till att många aktörer inte överlever på marknaden och 

endast de starkaste återstår i en betydligt hårdare konkurrens om spararnas pengar. 
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9.2 Vidare studier 

Transaktionskostnader i fonder är ett aktuellt och relativt outforskat ämne där en intressant 

synvinkel vore att utgå ifrån spararna. Frågorna som kan utarbetas är hur pass insatta spararna 

är i sina val av fonder samt hur pass medvetna är de om avgifterna som uppstår. 

 

En annan aspekt som kommer att leda till ytterligare förändringar på marknaden är det 

individuella pensionssparandet. Den delen av marknaden har inte följt med i utveckling av 

sänkta transaktionskostnader och mycket pengar finns att tjäna in för spararna. Många av de 

nya aktörerna på marknaden tillhandahåller inte ännu pensionslösningar samt förmågan att 

bilda helhetslösningar för kunden. I vidare studier inom detta område kan frågor angående 

bankernas ställning på marknaden utarbetas när de inte längre är ensamma om att kunna 

erbjuda kunden en helhetslösning. 
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11 Bilagor 

I följande kapitel definieras nyckelord om olika typer av  fonder, deras kostnader, uppsatsens 

intervjufrågor samt respondenternas svar. 

 

11.1 Bilaga 1 Nyckelord 

 

11.1.1 Fonder 

Som kund kan man köpa sig andelar i en fond och därmed bli fondandelsägare men sedan är 

det fondbolagens uppgift att förvalta och handla för fondens räkning. Fondens tillgångar ägs 

helt och hållet av de andelsägare som satt in pengar i fonden, tillgångarna kan inte utmätas 

eller belånas. Andelsägarna är inte ansvariga för fondens förpliktelser. Fonden är inte en 

juridisk person men dock ett eget skattesubjekt. För att skapa så stor trygghet som möjligt för 

kunden så håller man isär fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet.79 

 

Fondbolaget sköter förvaltning och administration på uppdrag av andelsägarna. Fondbolagen 

är en separat juridisk person som ägs av en bank, ett försäkringsbolag, värdepappersbolag 

eller fristående fondbolag. Fondbolagen får betalt genom de förvaltningsavgifter som 

fastställts för fonden. Det är även fondbolaget som företräder fonden i olika sammanhang, 

tillexempel vid bolagsstämmor. 80 Alla svenska investeringsfonder ska ha en bank eller annan 

kreditinstitut som förvaringsinstitut. De har till uppgift att ta emot och förvara den egendom 

som fonden äger och se till att utgivning och inlösen sker i enlighet med gällande regler. 

Förvaringsinstitutet ska se till andelarnas värde beräknas på rätt sätt och att fonden placeras 

enligt sina fondbestämmelser.81  

 

 11.1.2 Olika typer av fonder 

Övergripande brukar fonder delas in i aktiefonder, blandfonder, långa och korta räntefonder. 

För att få klarhet i vad som skiljer de olika fonderna åt ska vi här redogöra för de vanligaste 

typerna. 

                                                 
79 Nilsson P. (2004) 
80 www.kpa.se 
81 Nilsson P. (2004) 
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11.1.3 Aktiefonder 

En aktiefond är en fond som investerar minst 75 % av fondförmögenheten i aktier eller 

aktierelaterade finansiella instrument. Det kan förekomma många olika inriktningar på 

aktiefonden, bland annat kan de ha en speciell geografisk inriktning och vanligast är då 

fonder enbart placerade i Sverige. En fond som placeras i enbart ett land kallas landfond. De 

fonder som placeras i en geografisk region i världen, såsom Norden, Europa, Nordamerika 

eller Östeuropa kallas regionfonder. Globala fonder placeras över hela världen. Vidare finns 

tillväxtfonder som är placerade på marknader med stark tillväxt, emerging markets. Sist har 

vi fonder som är specialiserade på en viss bransch, så kallade branschfonder. Områdena kan 

vara exempelvis IT, läkemedel, naturtillgångar med mera.82  

 

11.1.4 Indexfonder 

Indexfonders målsättning är att följa den genomsnittliga utvecklingen av bolagen som ingår i 

ett visst index, såsom Stockholmsbörsens generalindex. Det innebär att avkastningen följer 

den valda börsens genomsnitt.  

OMX-index är et annat vanligt index för indexfonder. Detta innebär att fonden har lika stora 

andelar i olika företagens aktier som den har i OMX-index, det vill säga fonden följer den 

genomsnittliga utvecklingen för de trettio omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.83 

 

11.1.5 Räntefonder 

En räntefond är en fond som placerar 100 % i räntebärande värdepapper såsom obligationer 

och statsskuldväxlar. Förvaltaren bygger upp en portfölj av många olika räntebärande 

värdepapper för att få riskspridning i fonden och därefter sker en aktiv förvaltning utifrån 

analys av framtida tro. Förväntningarna på hur räntan kommer att röra sig i framtiden styr 

valet av löptid på fondplaceringen. Man skiljer mellan korta och långa räntefonder beroende 

på i vilken typ av räntebärande värdepappers fond investerar. Korta räntefonder kallas även 

penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. Den största skillnaden är risken mellan korta 

och långa räntefonder. Korta räntefonder har en låg risk och uppvisar en jämn avkastning 

mellan åren. De långa räntefonderna är förenade med större risk och ska därför ses till minst 

tre till fyra års sikt. Dessa fonder ökar i värde då räntorna sjunker.    

 

 

                                                 
82 Nilsson P. (2004) 
83 Ibid 
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11.1.6 Blandfonder 

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur 

fördelningen av aktier respektive räntebärande värdepapper sker kan skilja sig åt mellan olika 

blandfonder och bestäms av fondens fondbestämmelser.84   

Ett exempel på blandfond är garantifonder som är vanliga inom pensionssparandet. Dessa 

fonder innebär att en omplacering från en hög andel aktier till en större andel räntebärande 

papper sker i takt med att pensionen närmare sig för den generation som respektive fond 

avser.85  

 

11.1.7 Hedgefonder 

Det svenska ordet för hedge är skydda. Hedgefonder är en specialfond vars mål är att ge 

positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned. Detta skiljer sig 

från traditionell förvaltning som försöker åstadkomma en kursutveckling som är bättre än 

marknadens utveckling och vars mål är att slå ett index. De flesta hedgefonder har högre risk 

och friare placeringsregler för att kunna uppnå absolut avkastning.  

Kännetecken för hedgefonder: 

- - Förvaltningen kallas ”absolut” eftersom målet alltid är en positiv avkastning oavsett 

marknadens utveckling. 

- – Avkastningen försöker uppnås genom friare placeringsregler än andra fonder. 

- - Förvaltaren spelar en större roll. 

- – Det är vanligt med höga minimibelopp för insättning i fonden. 

- - Vissa hedgefonder har begränsningar när det gäller öppettider för köp/försäljning. 

- – Avkastningsrelaterade avgifter är vanliga.86  

-  

11.1.8 Fond-i-fond 

Fond-i-fond innebär en fond som enbart är placerade i andra fonder. Detta kan vara ett 

alternativ till att själv välja olika fonder att placera i.  Fördelarna med fond-i-fond är att byten 

av fonder kan ske utan det utlöser skatt på kapitalvinst. Nackdelar som kan uppstå är att man 

får betala förvaltningsavgift både för fond-i-fonden och också de underliggande fonderna. 

                                                 
84 www.hqfonder.se 
85 Nilsson P. (2004) 
86 Ibid 
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Enligt lagen om investeringsfonder måste en fond-i-fond placeras i minst fem lika fonder för 

att få vara en värdepappersfond.87  

 

11.1.9 Ideella och etiska fonder 

Ideella fonder utmärker sig genom att de ger bidrag till ideella organisationer som arbetar 

med välgörande ändamål, exempelvis att de stödjer miljö eller forskning. Bidragen kan bestå 

av en del av fondens avkastning, utdelning eller fondförmögenhet. Dessa fonder är inte 

tillåtna inom premiepensionssystemet.  

 

En etisk fond är en fond med särskilda placeringskriterier av etisk karaktär.  Det kan 

exempelvis placera aktier i företag som arbetar för bättre miljö eller ökad jämställdhet. 

Samtidigt som de undviker företag som har en verksamhet inom vapen, tobak, alkohol med 

mera. Det finns ingen vedertagen definition om vad som är en etisk fond eftersom god etik 

kan uppfattas olika. Där emot är fonderna skyldiga att agera etiskt och samtliga fondbolag 

måste följa de gemensamma etiska riktlinjerna som antagits av Fondbolagens Förening.88 

 

11.1.10 Risker 

Olika typer av risker: 

- – Inflationsrisk: inflationen kan urholka sparandets värde 

- - Ränterisk: ränteförändringar kan påverka både aktie- och räntemarknaden 

- - Marknadsrisk: exempelvis konjunkturnedgång, världshändelser kan leda till en 

nedgång på aktiemarknaden. 

- - Branschrisk: risk för nedgång i en viss bransch 

- - Valutarisk: beror på hur den svenska kronan värderas i förhållande till andra valutor.89 

-  

Ett sätt att minska riskerna är att: 

- Välja fonder med riskspridning  

- Spara långsiktigt  

- Spara regelbundet 

 - Aldrig låna till placeringar90 

 

                                                 
87 Nilsson P. (2004) 
88 Ibid 
89 Ibid 
90 Ibid 
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11.1.11 TER och TKA 

Internationellt används begreppet TER (Total Expense Ratio) för totalkostnader, i Sverige 

använder man sig istället av TKA. Skillnaden mellan dessa är att courtage som betalas för 

värdepappersaffären i fonden ingår i TKA men inte i TER.  Courtage är den avgift som 

betalas av fonden till aktiemäklare eller fondkommissionärer vid köp eller försäljning av 

aktier i fonden. TKA kan inte användas som ett prismått för att jämföra olika fonder utan att 

annan omfattade information också måste beaktas. Därmed kan två identiskt lika fonder ha 

helt olika TKA. TER är ett bättre mått för jämförelser.  

 

Det finns ett ytterligare sätt för mäklaren att ta ut ersättning, så kallad handla på spread, 

vilket innebär olika pris för köpare respektive säljare. TKA tenderar att bli högre för de 

fonder som handlas med courtage istället för dem som handlas på spread även om resultatet i 

slutändan alltid blir detsamma. TKA kan dessutom vara högt av många andra skäl 

exempelvis att omsättningen varit stor i fonden till följd av aktiv förvaltning eller att fonden 

varit populär  och fått många nyinsättningar.91   

 

Fondbolagens förening verkar för en god prisinformation till fondspararna, men menar att 

TKA inte bidrar till detta.  De anser att courtage inte ska ingå i fondavgiften, men däremot 

redovisas öppet av fondbolagen i årsredovisningen. Där med ska det även redovisas hur 

mycket av courtaget som gått till mäklarna i samma koncern som fondbolaget under det 

gångna året. Fondbolagens förening uppmanar även fondbolagen att i års- och 

halvårsrapporter visa typ exempel på vad TER blir i kronor vid en engångsinsättning på  

10 000 kronor samt vid regelbunden insättning på 100 kronor i månaden.  

  

I  de nya enkla faktabladen redovisas TER även för de svenska fonderna, detta för att 

jämförelser av fonder internationellt ska kunna göras. I faktabladen ska även 

omsättningshastigheten redovisas. Denna mäter andelen köpta respektive sålda värdepapper i 

förhållande till fondförmögenheten under den senaste tolv månaders perioden.92  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Nilsson P. (2004) 
92 Ibid 
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11.1.12 Rating  

Företag kan välja att utvärdera fonder regelbundet genom rating. Detta innebär att man 

betygsätter fonden utifrån olika kriterier så som historisk avkastning och risk, även den 

framtida utvecklingen kan ibland vägas in. Om samma fond har fått höga betyg från olika 

rating system flera år i rad så kan det vara värdefull information vid val av fond.93 

 

11.1.13 PPM Valet 

I  samband med det nya pensionssystemets införande 1999 så ändrades den placeringsmetod 

som tidigare fanns till att låta den enskilde själv göra sitt val vad gäller de pengar som sätts in 

till det individuella kontot genom placering av värdepapper.94 Detta har resulterat i att den 

som inte gör något aktivt val kommer att få pengarna placerade av Premiespararfonden, där 

du inte kommer att kunna påverka dina förvaltade pengars utveckling. Gör du istället ett eget 

val så finns det möjlighet att förvalta pengarna i fem olika fonder och därmed blir det lättare 

att  få högre förvaltning på pengarna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Nilsson P. (2004) 
94 http://fonder.expressen.se/SE/expressen/ppm/pension.asp, källa ppm 
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11.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

1 Namn 
2 Vilken position har du inom företaget? 

 Vilka arbetsuppgifter? 
3 Vad erbjuder Ni för tjänster och  

 produkter? 
4 Vilken är Er målmarknad, vill Ni ha?, kund- 

 segmentering? (Ålder, inkomst) 
5 Hur skiljer Ni er gentemot era konkurrenter,  

 positionering? 
6 Hur väljer Ni vilka fonder Ni ska förvalta? 
7 Vad får kunden att lämna Er som förvaltare 
8 Hur lätt är det att utöva exit mot Er? Finns det 

 några hinder såsom, skatter, kontrakt etc.? 
9 Hur stor möjlighet har man som kund att göra 

 sin röst hörd, påverka och förändra verksamheten? 
10 Hur definierar Ni en lojal kund? Hur stor del av Era 

 kunder anser Ni vara lojala?  
11 Vad gör Ni för att skapa lojala kunder? 
12 Vilka kostnader har Ni för att förvalta fonder? 

 (admin,ek,rk,fk,etc.) 
13 Räkneexempel? Förvalta 100 000 i hög-  

 respektive låg risk fonder? Vilka kostnader uppstår? 
14 Intäkter för förvaltning av fonder? avgifter, courtage? 
15 Hur stor procentuell del av förvaltningsintäkterna 

 motsvarar en vinst för er del? hur beräknas den? 
16 Får kunderna ta del av er vinst, genom lägre  

 courtage, avgifter, etc.? 
17 Vilken information får kunderna om kostnader och 

 avgifter? 
18 Hur mycket påverkas Ni av "kickback"? 
19 Vilka transaktionskostnader finns mellan, Er och ägaren  

 av fonden? 
20 Hur påverkas transaktionskostnaderna av att fler kunder 

 väljer samma fond? 
21 Vilka hot anser Ni finnas på marknaden? Hur påverkas 

 Ni av den fria konkurrensen? 
22 Hur ser du på marknadsutvecklingen den senaste åren? 
23 Framtidsutsikter? 
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11.3 Bilaga 3 Intervju Internetmäklare 
 
Intervjun med Internetmäklare, dess informationschef, 27 april 800 

 
All handel via nätet. Till skillnad från bankerna startade de från noll. Fick bygga och skapa 
nya system, it lösningar samt kundkrets. Inga gamla att luta sig tillbaka på samt kunna testa 
på. 
 
 
Fråga 3 
Svar: Allt inom finans, aktier, fonder, pensioner och försäkringar. Kunderna har tillgång till 
250 000 olika värdepapper  samt 800 olika fonder. 
Svar: Vi har inga egna fonder bara andras. Vi är helt oberoende och har ingen rådgivning. 
Det finns en analystjänst - avdelning som beskriver hur makrofaktorerna ser ut; räntor, 
inflation, valutor etc. Är börsen över- undervärderad totalt sett, höga P/E-tal. 
 
Fråga: Är denna analysavdelning objektiv? Hur gestaltar sig deras analys? 
Svar: De ser till en totalnivå, dyrt att köpa aktier, fastighetsbranschen är den för högt 
värderad etc. Hur ser detaljhandeln ut? Men de säger inte köp den och den aktien utan 
generellt sett. 
 
Fråga 4 
Svar: Vi har inget kundsegment utan riktar oss till alla privatpersoner.  
Fråga: Inga företag? 
Svar: Bara vad gäller tjänstepensionen. Företag köper men privatpersoner i slutändan. 
Fråga: Ni ser inga mer framträdande målgrupper etc.? 
Svar: Vi har själva inga preferenser vad gäller vilka målgrupper vi ska rikta in oss på. Vi ser 
däremot intresset av fonder hos våra kunder framförallt när det gäller sparande. Våra kunder 
är intresserade av att spara, tycker det är roligt, vill ta ansvar för sin ekonomi. 
Man gör allt själv samtidigt som man har tillgång till väldigt mycket bra information och 
verktyg. 
 
Fråga 5 
Svar: Vi finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Luxemburg. Vi har lokala 
kunder i alla länder men allt sköts centralt här ifrån Bromma. Vi har olika konkurrenter i 
olika länder för det finns ingen som har placering så som vi har. I Sverige har vi en direkt 
nätkonkurrent, bara handel via nätet. Men annars generellt sett så är det storbankerna, 
storbankskollektivet. Det är där majoriteten av kunderna finns idag. Framförallt gäller detta 
pensionsmarknaden. Finns lokala konkurrenter i Norge t.ex.  
 
Fråga:Var är ni störst? 
Svar: Flest kunder i Sverige, har mest värdefulla depåer. Men till marknaden sett är det i 
Norge, där är vi helt dominerande. Av all handel som sker på Oslobörsen görs ungefär 14 % 
genom oss. Köpte ett norsktbolag, 2004, fick då mer av marknaden. Vi har vårt säte i 
Bromma, startades i Sverige och har sedan utvecklats. 
 
Fråga 6 
Svar: Vi erbjuder fonder från 45 olika förvaltare. Vi väljer ut vilka fonder vi vill att våra 
kunder ska förvalta i så ser vi på väl renommerade och kvalitetsstämplade fonder. 
Förhoppningsvis skall det komplettera det fondutbudet som redan finns. Vi vill att det skall 
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finnas en del men en specifik inriktning, Kina, Ryssland etc. Idag har vi i stort sett alla stora 
fondbolag av dignitet hos oss. 
 
 
Fråga 7 
Svar: Det är enkelt i teorin men inte i praktiken. Kunderna kommer inte bara för att priserna 
är låga men det måste finns ett lågt pris annars kommer de inte men även i samband med 
riktigt bra tjänster annars kommer det inte att stanna. Priset räcker inte för lojalitet. 
 
Fråga: Hur mkt märker kunderna av er som sitter här, ni har ju ingen rådgivning. Märks det 
i tjänste utbudet? 
Svar: Brett utbud, får kontakt genom kundtjänst, men mycket får man klara av själva vare sig 
man vill eller inte. Vi har olika träffar, då de kan träffa oss, seminarietillfällen, 
aktiesparardagen etc.  
 
Fråga 8  
Svar: Kan välja att flytta dina pengar, kostar 150 kr. Du har en depå som ligger men inget 
värde i den. Du kan begära att avsluta den, skicka mail eller via telefon. Men det kostar inget 
om du vill avsluta depån och ta ut dina pengar. Vi ringer upp och frågar varför du vill avsluta 
sin depå, om det var något du inte var nöjd med etc.  
 
Fråga 9 
Svar: Vi har en nära relation till våra kunder i den bemärkelsen att vi, tar emot förslag och 
idéer, allt som kan leda till förbättringar. Vi har olika typer av fokusgrupper, ser hur 
användandet skall bli bättre. Kundundersökningar, försöker ta emot alla kommentarer och 
motiveringar som görs. Många efterfrågar liknade saker och vi har därför en 
prioriteringslista. Inte svårt som kund att få göra sin röst hörd.  
 
Fråga: Hur öppna är Ni för idéer,etc?  
Svar: Ett bra förslag som många kommer med, då försöker vi genomdriva det.  
 
Fråga 10 
Svar: Kundundersökningar: Hur nöjd är du med företaget totalt sett? Skala 1-5, skulle du 
rekommendera oss till någon annan du känner? Vi vill veta detta då våra kunder är våra bästa 
ambassadörer och rekryterare för nya kunder. Vi vet att majoriteten av de kunder som 
kommer till oss har blivit rekommenderade och tipsad av någon kompis, släkting etc. Målet 
är att 95% skall säga detta och vi är nästan där. Vi får säga att vi har lojala kunder. 
 
Fråga 11, Om ni märker att denna siffra stiger eller sjunker, analyserar ni då detta? 
Svar: Ja det gör vi, svårt att skilja ur vad som är vad men vi tror att det är hela 
tjänsteerbjudande. Man måste ha extremt konkurrenskraftiga priser, ett tjänsteutbud som vi 
tror måste ligga i framkant både vad gäller bredd och djup. Med bredd menar vi alla 
finansiella saker, sparande tjänsterna måste man kunna få. Och det måste finnas ett djup i det. 
Dvs. mer information om kunden efterfrågar det och sen måste det finnas en fantastiskt hög 
servicenivå, det skall vara lätt att få kontakt via telefon, snabbt att få svar på sina mail, enkelt 
att hitta hjälp via hemsidan. 
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Fråga: Om man som kund ringer upp kundtjänst och vill ha hjälp av en analytiker, har ni det 
då? 
Svar: Nej, det har vi inte, vi har ingen aktiv rådgivning. Däremot säger vi att våra analytiker 
tycker nu att så och så går bra. Vi har 11 experter som vardera fått en miljon att köpa aktier 
och fonder för och som kund kan du följa hur det går för dem, samt deras motivering till 
varför det köpt resp. sålt just den aktien. De kanske motiverar med P/E tal eller god 
försäljning etc. Som kund ser du detta i realtid hela tiden. Vi säger inte gör som den här killen 
gör men titta på, så här tänker han, gör han, titta på om du tycker att det verkar bra.  
Vi tycker att detta är ett bra sett att ge en helhetssyn på, mkt bättre än att säga, nu köper alla 
den aktien och nästa gång denna. Man kan se historik på aktien, vem har det gått bäst för i 
förhållande till index och övriga. En intern tävling.  
 
Fråga 12 
Svar: Vi har ju inga egna fonder alls. En kund som köper en fond, lägger en order på nätet, vi 
administrerar den och köper den hos fondförvaltaren. Vi har ju personaladministrativa 
kostnader, i övrigt ganska svårt att säga. Tillskillnad från en vanlig fondförvaltare, så kan de 
säga att vi tar ut 0.25 för att förvalta denna fond, där fondförvaltarens lön, lite backoffice 
personal finns med. Det fungerar inte riktigt så för oss då, vi t.ex. igår hade 20000 öppnade 
depåer hos oss, sen kanske det blir 25 000 men det är ju inte säkert att det blir en större 
kostnad för oss pga det, vilket det kan bli hos förvaltare. 
 
Det kostar inget att öppna en depå hos oss, inget att ha den heller så länge du inte köper resp 
säljer. Det vi tjänar pengar på är ju att när du investerar i en fond så tas en förvaltningsavgift 
på någon dryga 1 % och vi får delar utav den som en form utav kickback från 
fondförvaltaren. 
Fråga: Så inget går direkt till Er? 
Svar: Nej, till förvaltaren. 
Fråga: Varierar det beroende på vilken förvaltare? 
Svar: JA 
 
Fråga: Spelar risken på fonden någon roll? 
Svar: Nej, inte för oss utan det är mer en förhandlingssak oss emellan. Däremot tar 
fondförvaltaren ut mer för en aktivt förvaltad fond än en som inte är det. En parallell med 
konsum kan göras. Skulle alla våra kunder gå till fondförvaltaren så skulle de vara tvungna 
att administrera 20 000 olika kunder, vilket skulle vara en ganska stor kostnad för dem. När 
kunderna istället är hos oss så, där vi har en applicerad process för administrationen, så har 
det en kund, vilket är vi och det är det vi får betalt, kickback för. Vi sköter det administrativa. 
Vilket genererar pengar från förvaltaren? I vissa fall kan vi även pressa ner priserna på detta 
sett genom att meddela fondförvaltaren att du vi har 20 000 kunder här och vi tycker att ni 
har för höga avgifter, ni måste sänka dem. 
 
Fråga: Där har ni ganska stor möjlighet till exit, voice och loyalty. 
Svar: Absolut. Detta gör vi för våra kunders räkning. Skulle det direkt gå till någon bank t.ex. 
så måste de betala 3 % medan bara 1 % via hos.  
Fråga: Voice, fler kunder med samma fond, få ner priserna. 
Svar: Ja, det utövar vi hela tiden mot alla. Och i nästan alla fall drar vi av det på priset för 
kunden.  
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Fråga 17 
Svar: prislista finns på nätet, avgifter och courtage syns. På fonderna står det vid själva köpet 
exakt belopp för kostnaden för kunden.  
 
 
Fråga 18 
Svar: Vi är helt oberoende av kickback. Våra experter påverkas inte de heller. 
 
Fråga: Hur mycket tror du att era konkurrenter påverkas av kickback? 
Svar: Tittar man på banker så har ju de endast sina egna fonder, du får en rådgivning men den 
är relativt partisk samtidigt som prissättningen oftast ligger över de övriga. Som kund om du 
inte känner till marknaden så blir man faktiskt lurad. De skulle ju aldrig säga, X runt hörnet 
säljer dessa fonder fast till ett lägre pris. 
Det är detta som är en stor konkurrensfördel med att vara oberoende.  
 
Fråga 21 
Svar: Finns alltid hot, likt vanliga branscher, de med mer utvecklade system, bättre tjänster. 
Det är hårdpriskonkurrens och hård produktkonkurrens. Det är relativt lätt för en kund att 
flytta på sig, jämfört med vad det var tidigare. Du kan bara öppna ett konto via nätet, skicka 
in papper, du behöver inte längre gå inte på ett bankkontor, tala med en viss person etc.  
 
Fråga: Tycker du att det kan vara till Er fördel att kunder kan flytta på sig, nu med den fri 
konkurrensen? 
Svar: Mer fördel än nackdel. 
 
Fråga 22 
Svar: Förr var man inte van att handla själv, mest teknik killar. Man betalade knappt sina 
räkningar via nätet. Sen kom it-bubblan, fler fick tillgång till datorer. 
Fråga: Det är relativt lätt att få tillgång till information på detta sett, kan det vara en 
anledning till att svenskar sparar så mycket?  
Svar: Ja, men sen finns det en del juridikiska aspekter, som exempel vid val av pension, då 
man i stort sätt tvingade folk att se över sina fonder.  Bankerna har matat över sina kunder till 
att betala räkningar på nätet och det har därmed öppnat för en större handel. Man utgör fler 
tjänster och uppdrag där och handel med aktier och fonder kommer att höra därtill. 
 
Fråga: Äldre har de kunskap om detta på samma sätt som yngre, märks någon skillnad? 
Svar: Nu är vi på 3: e generationen. Först var det ”teknikmänniskor” sen kom de som hade 
någorlunda kunskap men framförallt intresse. Snittkunden idag ligger på 47 år och mestadels 
består kunderna av män. Förra året ökade kvinnoandelen med 20%. De är tillskillnad från 
männen oftast mer intresserade av månadssparande och aktivt sparande.  
 
Fråga 23 
Svar: 1996 så var courtaget runt 0.45 idag ligger det på mellan 0.04 och 0.12. Priserna har ju 
bara rasat de senaste 10 åren.  
Däremot har det inte hänt så mycket på pensionsområdet. De ligger långt efter med avgifter 
runt 0.3, vilket totalt kan motsvara 1-2% per år för en vanlig arbetare. Betydelsen av detta är 
att de tjänar enorma summor pengar på detta. Här finns mycket att förbättra och utveckla, 
framtiden kommer att sätta sina spår här. 
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Fler tjänster och produkter men framförallt kommer det nog att ske förändringar vad gäller 
bankernas kundstockar, där finns kunder och även många marknadsandelar att hämta. Och 
dessa skall vi vinna genom traditionell marknadsföring och genom våra befintliga kunder. 
Idag har vi ungefär 130 000 stycken. 
 
 
11.4 Bilaga 4 Intervju med Bank 
 
Intervju med banktjänsteman, 28 April, kl:1300 

 
Fråga 1-2 
Svar: Jobbar som placeringsrådgivare. Alla på banken jobbar med eget kundansvar, vilket 
innebär att man hjälper kunden med allt så att kunden inte ska behöva hoppa runt till flera 
stycken. Är det något rådgivaren inte kan så tar man reda på det. 
De hjälper kunden med allt inom placeringar. 
 
Fråga 3  
Svar: Banken tillhandahåller alla produkter som finns på marknaden vad det gäller 
placeringar. De har endast sina egna produkter och ingen annan bank kan köpa ett 
värdepapper som är Bankens. En del av deras produkter köps och säljs på marknaden, så som 
aktier och obligationer. Värdepapper kan alla banker köpa eller sälja, detta sker via en börs. 
En del produkter skapas av handelsbanken och har då ännu inte börjat handlas på en börs, då 
kan endast deras kunder teckna det. Nu har handelsbanken en aktieindexobligation som har 
skapas av en avdelning på Banken, fram till den 28 april kunde endast deras kunder köpa 
denna aktieindexobligation. Därefter kan den köpas och säljas på marknaden, då kan även 
andra bankers kunder köpa produkten.  
 
Fråga 4 
Svar: Banken riktar sig till alla på marknaden. Den största delen av fondplaceringar görs av 
medelålders till äldre kunder eftersom de har mer kapital. De yngre kunderna har mer ett 
sparande, där det inte är några stora pengar utan mer mindre belopp under längre tid.  
 
Rådgivarna tar själva ingen aktiv kontakt med kunden, utan kunden måste själva vilja gå 
igenom sina placeringar och då bestämma ett möte för detta.  
 
Fråga 5  
Svar: Banken utmärker sig inte på något speciellt sätt gentemot andra banker. Där emot kan 
de ha en fond som de andra bankerna inte har. Men i det långa loppet har de samma utbud 
eftersom man skapar det kunden vill ha. 
 
Fråga 7 
Svar: Det som kan få kunden att lämna banken kan till exempel bero på om kunden tar ett lån 
i en annan bank och då vill ha alla sina lån och sparande i en och samma bank. De kan även 
bero på om kunden börja jobba inom en annan bank eller liknade.  
Banken har ett väldigt vasst produkt sortiment så på grund av det skulle nog inte kunden 
lämna banken. Allt som kunden kan tänkas behöva erhåller dom.  
Kunden kan också inte vara överens med rådgivaren om vad som är bra rådgivning eller 
avkastning och då på grund av det vilja lämna banken.  
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Själva tycker de att de har bra rådgivning, analytiker och produkter. Men även alla dessa 
kompetenta människor kan göra misstag, en fel prognos kan i vissa fall få kunden att lämna 
banken.  
 
Fråga 8 
Svar: När det gäller fonder finns det ingen kostnad alls för kunden att lämna banken.  
 
Fråga 10 
Svar: Då det går bra för banken finns det även många lojala kunder, men om det går dåligt 
för banken blir kunderna mindre lojala.  
 
Fråga 12 
Svar: Banken tar ut en förvaltnings avgift, som är olika för olika fonder. De beror på 
kostnader för att ha förvaltare. Ibland köper de externa förvaltnings tjänster som t.ex. Indien 
fonden, detta kostar mer pga av högre förvaltningskostand och kurtage vilket gör att de får 
betala mer än generellt. Courtage för en fond ligger mellan 0,3 till 2 procent, som utgör 
transaktionskostnaden. 
 
Fråga 15 
Svar: Det finns ingen koppling mellan förvaltningsavgiften och hur pass bra fonden går. 
Förvaltningsavgiften räknas på värdet i fonden. Är det ett högre värde på fonden blir den 
procentuella delen som förvaltningsavgiften utgör större räknat i kronor. Förvaltningsavgiften 
är densamma för alla och kunderna har ingen möjlighet att kunna påverka den.  
 
Fråga 21 
Svar: De hot som banktjänstemannen upplever är att kunderna blir mer och mer medvetna 
om riskerna. De blir även mer medvetna om vad de vill och då minskar även behovet av 
rådgivare. 
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11.5 Bilaga 5 Intervju Rådgivare 
Intervju med rådgivare, 28 April, kl:8 00 

 
Rådgivningsföretaget är en fristående rådgivare som inte tillhandahåller några egna fonder. 
De förvaltar cirka 2 miljarder kronor och har ungefär 10 000 kunder. De har sina lokaler på i 
centrala Stockholm, men finns även i Malmö och Helsingborg med planer på att öppna ett 
kontor även i Göteborg till hösten. De har 50 anställda. 
 
Fråga 1 och 2 
Svar: Rådgivaren är en utav fyra delägare i företaget. Han position är kontorschef för 
Stockholms kontor där han ansvara för de övriga rådgivarna genom att hjälpa till med olika 
affärsupplägg samt utbildning. Men rådgivaren träffar även egna kunder.  
 
Fråga 3 
Svar: Företaget erbjuder inga egna produkter utan endast rådgivning till kunden. Deras utbud 
av samarbetspartner består av allt från storbanker till andra mindre kvalitets fonder. Deras 
mål är att ha ett brett utbud som innefattar alla de delar som kunden kan tänkas efterfråga.  
De använder sig främst av så kallade ”nakna” fonder som innebär fonder via vissa 
försäkringslösningar. De jobbar även med finansieringar av lån men endast till boendet, ej till 
en bil eller liknande. Där de främst arbetar med storbanker. Men de ser hela tiden över var 
man får bäst villkor och förhandlar sedan, allt för att få det förmånligaste lånet till kunden.  
 
Fråga 4 
Svar: Målmarknaden är väldigt bred i alla åldrar där de främsta kunderna är de ”gamla” 
kunderna. De har junior och senior rådgivare, där de junior jobbar med dem som håller på att 
skapa sig ett sparande det vill säga de som kanske inte har ett sparande idag. Senior 
rådgivarna jobbar mer med de kunder som är i ett annat skede i livet, till exempel om de 
håller på att sälja sin villa och söker ett enklare boende. Företaget jobbar där med två olika 
inriktningar.   
Kraven på kunden är väldigt låga och det enda krav som de försöker hålla är att kunden ska 
betala statlig skatt, där gränsen går vid en års inkomst på 300 000 kronor. 
De får främst kunder genom nöjda befintliga kunder, de brukar säga att en befintlig kund ger 
3-4 nya kunder.  
För att nå ut till nya kunder har de callcenter som består av studenter som ringer upp till 
potentiella kunder och bjuder in dem till ett kostnadsfritt rådgivningsmöte. Detta utgör endast 
en del.  
 
Fråga 5 
Svar: Deras konkurrenter utgörs av banker som sysslar med samma rådgivning som dem 
erbjuder, förutom att de endast har sina egna produkter. Men banker också är deras 
samarbetspartner.  
Andra fristående rådgivare är också konkurrenter, skillnaden där är att vissa rådgivare även 
har egna produkter men i övrigt jobbar likt oss. Vi tror på att de vinner på att inte ha egna 
produkter eftersom det lätt blir att man rekommenderar dom då.   
Detta är de stora konkurrenterna men de finns även en del små som har poppat upp i och med 
börs uppgången.  
 
Fråga 6 
Svar: Valet av fonder utgår ifrån kundnyttan. Vad det gäller lån väljer man de som har lägst 
ränta eftersom det är fördelaktigast för kunderna. Vid placeringar får man titta på historisk 
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data, det ger inte hela sanningen men är en god ledtråd. Sen måste man även titta till risken, 
de är väldigt riskmedvetna och mycket försiktiga med att riskera kundens pengar.  Eftersom 
kunden inte får någon ersättningen om det går i stöpet så dokumenteras alla möten. Allt sker 
tillsammans med kunden och de är alltid medvetna om den risk som finns och vad som kan 
ske i värsta fall.  
De jobbar mycket med en aktiv kontakt med kunden, träffas i regel minst en gång per år.  
 
Fråga 7 
Svar: Vi ser ingen anledning till kunden att lämna dem eftersom de inte har några 
begränsningar i vad de kan erbjuda. Det finns inget som är konkret bättre om man ser till 
produkt utbudet. Där emot kan personkemin mellan rådgivare och kund inte fungera, och där 
med kan kunden vilja lämna företaget.  
 
Fråga 8 
Svar: Det innebär inga kostnader för kunden om de vill lämna företaget. Om kunden vill 
använda sig av deras råd men vill göra det på egen hand så är det inget som hindrar dem.  De 
tecknar inga kontrakt utan vi fungerar som ett bollplank där allt sker tillsammans med 
kunden. Är kunden nöjd med råden så kommer de alltid tillbaka. Går de till en annan bank så 
kommer de att ta deras råd, trots att de inte är det bästa. 
De har inge egna depåer utan använder sig av bankernas depåer.  
Tittfullmakt= de har rättigheter att se hur kundens besparingar och innehav ser ut.  
De har inga uppdrag där de placerar åt kunden, utan det måste alltid ske tillsammans.  
 
 
Fråga 9 
Svar: Vi försöker vara lyhörda för sina kunder och hela tiden ligga långt fram. Eftersom de 
kan förmedla alla noterade fonder så länge det finns regelbunden handel så finns det inget 
som saknas. De som behöver rådgivning är de som inte har så mycket kunskap om ämnet. 
därmed kommer de aldrig efterfråga en specifik fond som vi inte tillhandahåller, för i så fall 
kan de lika väl göra det på egen hand.  
 
Fråga 10 
Svar: Den största delen av deras kunder anses vara lojala. Sen finns det en tiondel som är 
lättpåverkade och har lätt att ta till sig råd, vilket gör att de faller då tex. en telefon 
”försäljare” ringer från en konkurrent.  
Under de senaste 15 åren tycker rådgivaren att lojalitet har försämras eftersom kunderna har 
fått upp ögonen för ett nytt förhandlingsläge. Detta tack vara PPM valet och att bankerna 
stöter bort sina kunder. Vidare menar rådgivaren att genom att bankerna inte vill ha lika 
mycket personliga kontakt längre utan allt ska skötas via Internet så stöter man bort 
kunderna. Om de ska göra sina ärenden via Internet kan de lika gärna se över vilka alternativ 
som finns på marknaden och därmed hamna hos en konkurrent. Detta gynnar de fristående 
rådgivarna Det är främst från bankerna som deras kunder kommer, mindre del från andra 
oberoende förvaltare. 
 
Fråga 11 
Svar: Aktiv kontakt med kunden skapar lojalitet. 
 
Fråga 12 
Svar: De tar ingen avgift från kunden för rådgivningen utan kunden betalar direkt till det 
fondbolag som väljs. Kostnaderna påverkas inte av hur många kunder som väljer en viss 
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fond, inte heller av hur börsen går. Där emot kan kostnaden skilja sig när den betalas. En del 
kunder betalar en gångs kostnad medan andra betalar mer en löpande förvaltningskostnad. 
Detta beror på kostnader från t.ex. banken.  
 
Fråga 14 
Svar: Vi får en procentuell del av det som kunden placerar, det blir alltså en indirekt kostnad 
från kunden. Desto dyrare produkter som kunden väljer leder inte till en större intäkt för vår 
del. Däremot påverkas intäkten/vinsten av hur mycket kunden placerar och hur pengarna 
växer. Där tjänar de pengar.  
Som bäst går det när marknaden går upp eftersom folk blir mer riskbenägna då. Trots att 
marknaden har gått upp tre år i rad så är folk fortfarande lika riskbenägna, vad det gäller det 
har kunderna väldigt kort minne. Samtidigt som de vid nedgång blir mer rädda och vill ha en 
mindre risk.  
 
Fråga 15 
Svar: Vinsten är olika, man kan inte säga en procentuell del. Företagets intäkt är en 
procentuell del av det belopp som kunden placerar i fonder. De tjänar på desto mer kapital 
kunden placerar och hur pass mycket pengarna växer. Därför är de mest lönsamma kunder de 
långsiktiga.  
 
Fråga 16 
Svar: Kunden har ingen möjlighet att påverka priset. Deras samarbetspartner är så pass stora 
att de inte påverkar ifall många kunder från oss väljer deras fond och där med blir priset 
oförändrat.  
 
Fråga 17  
Svar: Kunden får ta del av information om pris uppgifter och så vidare samt hur mycket som 
de som de mest kan förlora på fonden. De tycker det är viktig att förklara risken.  
 
Fråga 18 
Svar: De påverkas inte av kickback? 
 
Fråga 19 
Svar: Se tidigare frågor 
 
Fråga 20  
Svar: Se fråga 16 
 
Fråga 21  
Svar: Det som hotar marknaden allmänt är främst risken som alltid finns och lagstiftningen. 
Eftersom man planerar 10-20 år framåt i tiden så är det svårt att ta hänsyn till förändringar i 
lagen. Förändringarna är svåra att förutse eftersom de sker utan någon logik.  
De hot som finns mot rådgivaren är att kunderna blir mer ”otrogna”, de får mer kunskap och 
kan söka information och placera i fonder själva. Marknaden utvecklas hela tiden vilket 
medför att fler specialister kommer in på marknaden som utgör ett hot.  
 
Fråga 22  
Svar: I början arbetade vi mer med marknadsundersökningar medan nu har de endast 
rådgivning. Utveckling på företaget har gått framåt och fått fler anställa och kunder. 
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Fråga 23  
Svar: Så länge börsen fortsätter att gå upp så kommer det att gå bra för rådgivarna och även 
andra fondförvaltare. Men när det blir ett börsfall tror rådgivaren att många inte kommer att 
klara det eftersom många inte beaktar den risken. På företaget är det väldigt medvetna om 
risken och räknar hela tiden på vilket gör att de kommer att klara även att börsfall.  
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11.6 Bilaga 6 Intervju Internetmäklare 
 
Intervju med Internetmäklare, 17 maj, kl: 1300 

 
Fråga 3 
Svar: De tillhandahåller cirka 700 fonder. De har inga egna fonder förutom det nya 
stjärnskottet, avgiftsfrifond. Denna fond innebär inga avgifter för kunden och är just nu det 
som mest står i fokus hos företaget. En vanlig fond har avgifter så som förvaltningsavgift, 
köp- och säljavgift, courtage samt avgifter till förvaringsinstitut och revisorer. Den avgiftsfria 
fonden är därför till stor fördel för kunden och en kostnad för företaget som är övertygade om 
att det kommer löna sig i längden. Genom den avgiftsfria fonden kommer det nya kunder 
som också kommer att handla med andra fonder. Intervjupersonen jämför den nya fonden 
med IKEA bussen, det är gratis för kunden att åka med men de kommer garanterat minst åka 
hem med ljus och servetter. 
De erbjuder inte sina kunder någon personlig rådgivning. De har valt att inte ha någon 
rådgivning eftersom de anser att lagen är mycket strikt och det finns mycket regler som ska 
följas. Rådgivning är väldigt komplicerat om det ska göras på rätt sätt. Men de har en analys 
avdelning som ger kunderna generella råd. 
 
Fråga 4 
Svar: I och med deras nya fond hoppas de kunna få många nya kunder. Den optimala kunden 
enligt dem har fonder som inte slår index i någon av storbankerna och betalar ett alldeles för 
högt pris. Respondenten menar att bankens kunder är väldigt trögrörliga. 
För att underlätta för kunden så hjälper företaget genom en fullmakt till med hela flytten från 
en bank till depåer hos dem. 
 
Fråga 5 
Svar: Deras främsta nisch är att de är hel fokuserade på Sverige, då till skillnad från deras 
främsta konkurrent som riktar in sig på hela norden.  
Det som skiljer detta företag från andra mäklare på marknaden är främst deras nya 
avgiftsfrifond. Den har väckt stor uppståndelse både positiv som negativ.  
Innan dess var det många som förknippade företaget med private banking som innebär de 
kunder som har mer än tre miljoner kronor. För dessa kunder med större summa pengar 
anordnas bland annat seminarium. 
 
Fråga 7 och 8 
Svar: De kunder som lämnar företaget går vanligast till konkurrenterna, främst 
Internetmäklare, de går inte till banken. Annledningen till att kunden väljer att utöva exit mot 
företaget är om kunden inte tycker att något fungerar som förväntat. Enligt deras statistik är 
de få kunder som har valt att lämna företaget. 
 
Fråga 9 
Svar: Kunden står i fokus hos företaget och genom kundsupport hjälper de sina kunder. 
De flest kunder hör av sig via e-mail. På deras Internetsida finns även ett forum där kunder 
kan prata direkt med varandra. Där kan de till exempel ge varandra tips och så vidare. Enda 
nackdelen med det anses vara anonymiteten som normalt finns på Internet.  
 
Fråga 10 och 11 
Svar: För att skapa lojala kunder anordnar företaget träffar för sina kunder, ger aktuell och 
betydelsefull information och ett beslutstöd till sina kunder. Under deklarationstider upplevde 
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de att kunder vara nöjda med den oerhörda servicen de kunde ge sina kunder, och tror detta 
kan bidra till lojaliteten hos kunden.  
 
Fråga 12 
Svar: För alla fonder förutom den avgiftsfria fonden uppstår det kostnader för kunden. Dessa 
kostnader kan ungefär vara en insättningsavgift på 2-2, 5%, årlig förvaltningsavgift på cirka 
2%, sedan tas övriga avgifter ut för revisorer, FI för tillsyn av fonden och så vidare.  
 
Fråga 15 och 16 
Svar: Kunderna är indelade i olika depå typer efter hur aktiva kunden är och storleken på 
sparandet. Där ”bas” är för den vanliga sparraren, ”mikro” kunden som gör mindre eller färre 
affärer och ”guld” för kunden som gör många och stora affärer. Sedan finns det även 
specialdepåer för de kunderna med ett kapital på minst tre miljoner, så kallade private 
banking kunder. Beroende på vilken depå typ kunden är skiljer sig bland annat depåkraven 
och courtaget. 
 
Fråga 17 
Svar: Deras kunder är väldigt prismedvetna och många har valt just detta företag för deras 
”billiga” avgifter. Därför finns all den information och prisuppgifter som kunden kan tänkas 
vara intresserad av tydligt på deras Internet sida. 
 
 
Fråga 21 
Svar: Det värsta som kan hända företaget nu är att den avgiftsfria fonden inte genererar några 
pengar utan endast blir till kostnad. Men detta ingenting som de oroar sig för utan de känner 
sig ganska säkra på att den avgiftsfria fonden kommer locka många nya kunder där med mer 
intäkter.  
Ett annat hot på marknaden är alltid en börsnedgång som leder till att ingen är intresserad av 
att köpa nya fonder men och andra sidan vill man inte avsluta det man har heller.  
 
Fråga 22 
Svar: Det har bara gått uppåt för företaget de senaste åren. I och med användandet av Internet 
och den större medvetenheten hos kunden ligger företaget helt rätt i tiden.  
 
Fråga 23 
Svar: I framtiden satsar man på kunden i fokus och vill hjälpa kunden på alla plan. Att de har 
utvecklad och kompetent IT avdelning är jätte viktigt eftersom Internet är deras främsta 
verktyg. Den funkar bra nu men där ska fortsatt krut läggas. Även riskerna beaktas i 
framtiden och de är rustade för ett fall där de i princip kan täcka alla deras fasta kostnader 
utan att behöva vara beroende av transaktioner. Företaget tycker själva att framtiden ser 
lovande ut och med den avgiftsfria fonden i topp kan det bara gå uppåt. 
 
 
 
 
 

 

 


