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Abstract 

Title: Of course we have an advantage, that is what makes our living! - A study of the 

asymmetry in the relationship between financial advisors and consumers 

Authors: Johanna Frisk and Amanda Granstedt 

Supervisor: Ramsin Yakob 

Background: Studies have shown that the financial knowledge among today's consumers 

of financial services is highly inadequate. This means that in the relationship between the 

advisor and the consumer there is a substantial difference in knowledge. The consumer 

also has less information regarding fees and incentives behind the choice of products, 

compared to the advisor. These disadvantages create an asymmetrical relationship and it 

is this asymmetry and its consequences for consumers that are being studied in this paper.  

Aim: The purpose of this paper is to describe the asymmetry that exists in the relationship 

between the financial advisor and the consumer from the perspective of the advisers. This 

paper also studies what impact the asymmetry has on the consumers. In addition, the 

consequences resulting from the implementation of the prohibition of commission 

accepted from third parties are studied.  

Methodology: Through a qualitative cross-sectional study with a deductive approach 

empirical evidence is gathered through seven semi-structured interviews with financial 

advisors. The empirical data were then analyzed to describe the asymmetry between 

advisors and consumers as well as the resulting consequences.  

Results: The authors have been able to conclude that the information asymmetry is a 

problem that must be overcome, the knowledge asymmetry on the other hand is what is 

enabling the service to exist. Both asymmetries have consequences for consumers, but if 

consumers take on the responsibility they can decrease the asymmetry gap and prevent 

negative consequences. Laws and regulations are not necessarily an optimal solution for 

the industry since they also cause new problems. The consequences are biggest for the 

small savers as they lack a substantial fortune and do not represent a profitable customer 

base. If small savers do not receive counseling it might lead to economic consequences 

for the society because they represent the majority of the population and their personal 

finances have direct impact on the country's economic growth.   
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Sammanfattning 

Titel: Självklart har vi ett övertag, det är ju det vi lever på! - En studie om den 

asymmetriska relationen mellan finansiella rådgivare och konsumenter  

Författare: Johanna Frisk och Amanda Granstedt 

Handledare: Ramsin Yakob 

Inledning: Flertalet studier visar att den finansiella kunskapen bland dagens konsumenter 

av finansiella tjänster är högst bristfällig vilket leder till ett kunskapsunderläge i mötet 

med en finansiell rådgivare. Dessutom är konsumenten i ett informationsunderläge då 

rådgivaren har information om bland annat avgifter och incitamenten bakom valet av en 

viss placering. Dessa underlägen ger upphov till en asymmetrisk relation och det är denna 

asymmetri samt dess konsekvenser som studeras i denna uppsats. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att från rådgivarnas perspektiv beskriva den 

asymmetri som förekommer i relationen mellan rådgivare och konsument samt vad denna 

asymmetriska relation får för konsekvenser för konsumenterna. I tillägg till detta belyses 

även de konsekvenser som införandet av provisionsförbudet kan ge upphov till.     

Metod: Genom en kvalitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats har empiri samlats in 

genom sju stycken semi-strukturerade intervjuer med finansiella rådgivare.  Empirin har 

sedan analyserats med hjälp av kodning för att kunna beskriva och karaktärisera 

asymmetrin mellan rådgivare och konsument samt de konsekvenser denna leder till för 

konsumenterna.  

Slutsats: Informationsasymmetrin är ett problem som måste överbryggas, 

kunskapsasymmetrin är däremot en förutsättning för tjänstens existerande. Båda 

asymmetrier medför konsekvenser för konsumenterna, tar dock konsumenterna eget 

ansvar kan dessa asymmetrier överbryggas och negativa konsekvenser förhindras. Lagar 

och regleringar som till exempel provisionsförbudet behöver nödvändigtvis inte vara en 

optimal lösning för branschen då de även medför nya problem. Hårdast drabbas 

småspararna då de saknar en betydande förmögenhet och därför inte utgör en lönsam 

kundgrupp. Att småspararna inte får rådgivning kan leda till samhällsekonomiska 

konsekvenser eftersom de utgör majoriteten av befolkningen och deras privatekonomi har 

direkt påverkan på landets ekonomiska tillväxt.   
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1 Inledning  

Det hela började när en konsument under hösten 2012 blev uppringd av en 

telefonförsäljare som efter ett antal övertalningsförsök övertygade henne om att hon hade 

ett behov av finansiell rådgivning. Konsumenten var vid tillfället för rådgivning 70 år 

gammal och hade gått i pension fem år tidigare. Hon gjorde klart för rådgivaren att hon 

ville ha en säker placering som efter fem år skulle kunna plockas ut och överföras till ett 

vanligt konto. Rådgivaren erbjöd henne en produkt som beskrevs som ett företagslån och 

vars ränta var 5 % som betalades ut årligen. Efter femårsperioden kunde det insatta 

kapitalet plockas ut i pengar alternativt omvandlas till aktier i bolaget varav konsumenten 

klargjorde att aktier inte var ett alternativ då hon var mån om att hålla riskerna nere. 

Konsumenten litade på rådgivaren och valde att placera 365000 kronor i produkten. Ordet 

konvertibel nämndes aldrig i samtalet med rådgivaren och det var först när konsumenten 

själv började undersöka produkten närmare ett år senare som hon förstod vad det 

egentligen var hon hade tecknat och att detta var långt ifrån en lågriskplacering. Dessutom 

framkom att rådgivningsföretagets vd även var vd i företaget som utfärdat konvertiblerna 

och rådgivaren var styrelsemedlem i densamma. I samma veva fick hon också veta att 

hennes investerade pengar hade omvandlats till aktier i bolaget och att enda sättet att få 

tillbaka pengarna var att sälja dem. Aktierna visade sig dock vara icke säljbara och hela 

kapitalet låg nu inlåst i en produkt som aldrig efterfrågats (Allmänna 

reklamationsnämnden, ärendenummer 2014-09063). 

Ovan beskrivs ett av de fall som årligen inkommer till Allmänna reklamationsnämnden 

gällande finansiell rådgivning (Finansinspektionen, 2016). Konsumenten upplevde i detta 

fall att hon förstod produkten hon tecknade samt vilka konsekvenser detta skulle ha för 

hennes ekonomi, men över tid visade det sig att så inte var fallet. Förutom denna 

konsuments brist på kunskap befinner hon sig även i ett informationsunderläge eftersom 

rådgivaren ej delger henne all nödvändig information. Konsumenten hade i detta fall haft 

nytta av att bli informerad angående produktens egenskaper samt rådgivarens 

engagemang i företaget vilket konvertibeln utfärdades i. Eftersom denna information ej 

framfördes till konsumenten blev hon offer för felaktig eller vårdslös rådgivning eftersom 

rådgivaren utnyttjade sitt kunskaps- och informationsövertag.  

Denna konsument är dock långt ifrån ensam om att inte i detalj förstå sina placeringar. 

Eftersom Riksbanken har infört minusränta och bankerna har svarat genom att sänka 
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inlåningsräntorna, tvingas investerare som vill ha avkastning på sitt sparkapital oavsett 

kunskapsnivå och erfarenhet in på värdepappersmarknaden (Statens offentliga 

utredningar, SOU 2014:4). Utbudet på värdepappersmarknaden är idag mycket stort och 

erbjuder olika sorters produkter med olika risk samt investeringshorisont. Fondsparandet 

är den form som idag är mest populär men det finns även mer avancerade produkter så 

som obligationer, konvertibler, certifikat och diverse strukturerade produkter. Dessutom 

finns olika typer av depåer och skatteskal vilket adderar ytterligare en dimension 

komplexitet. (Finansinspektionen, 2016)  

I kombination med att utbudet idag är mycket större än tidigare ställs det även högre krav 

på eget ansvar gällande placeringar. Förutom att sparkonton inte längre ger en 

tillfredställande avkastning på individuellt sparande tvingas investerarna även i större 

utsträckning ta mer ansvar för sin pension (Randquist, 2015). Tidigare förvaltades 

pensionen av försäkringsbolagen och försäkringstagaren var garanterad en specifik ränta, 

numera läggs en stor del av försäkringen i fonder där försäkringstagaren har möjlighet att 

påverka portföljens avkastning (ibid). Dessutom lever vi idag längre än tidigare, allt fler 

anställningar blir tidsbestämda och många går ut och in i arbetslivet vilket kräver en större 

budget och en bättre ekonomisk planering. Digitaliseringen av finansbranschen har 

underlättat för investerarna att ta detta ökade ansvar då värdepapper kan köpas online och 

oavsett storlek på kapital. (Statens offentliga utredningar, SOU 2014:4) Dock är det av 

högsta vikt att detta ökade ansvar går hand i hand med en ökad kunskap eftersom att fel 

beslut direkt påverkar investerarens ekonomiska situation och i förlängningen livskvalitet 

(Campbell, 2006).   

1.1  Problematisering  

Det ökande ansvaret, utbudet och komplexiteten på värdepappersmarknaden skapar ett 

större behov av finansiell kunskap. För de som behöver hjälp med investeringar finns det 

idag 22 501 licensierade rådgivare vars primära arbetsuppgift är att ge privatekonomisk 

rådgivning (Swedsec, 2016). Dessa rådgivare arrangerar möten med kunder genom 

personligt möte eller telefon för att utveckla en placeringsplan som är tänkt att vara 

anpassad efter individens behov (Oxenstierna, 2015). Det huvudsakliga syftet med 

rådgivningstjänsten är att orientera konsumenten i den finansiella djungeln något som 

dagens konsumenter verkar vara i behov av eftersom efterfrågan på tjänsten är hög 

(Finansinspektionen, 2016). Att anlita en finansiell rådgivare innebär dock inte att 
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investeraren helt kan avsäga sig allt ansvar då det är investerarens pengar som går 

förlorade vid en dålig placering (Campbell, 2006). Rådgivarens uppdrag är att ge råd 

angående finansiella placeringar och ekonomisk planering, men i slutändan är det 

investeraren själv som fattar det slutgiltiga besluten (Oxenstierna, 2015). Detta betyder i 

sin tur att investeraren måste ha en viss grad av finansiell kunskap för att förstå vilka avtal 

som ingås samt vilka konsekvenser dessa kan medföra. 

Kunskapen är inte enbart av väsentlig vikt för konsumenten, utan är även central för den 

samhälleliga ekonomins funktion. Ekonomin bygger på att samtliga individerna fattar väl 

underbyggda beslut som gynnar samhället i stort. (Statens offentliga utredningar, SOU 

2013:78) Detta är av största vikt eftersom individens agerande kan få både kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser på den egna privatekonomin (Bauman, 2007). Negativa effekter 

på privatekonomin leder i sin tur till negativa effekter på individens konsumtionsförmåga 

och kan därmed ge upphov till samhällsekonomiska påföljder (ibid). Ett av de riskfyllda 

problem som breder ut sig är den ökande skuldsättningsgraden bland den svenska 

befolkningen (Statens offentliga utredningar, SOU 2013:78). Människor i framförallt 

överflödssamhällen som exempelvis Sverige konsumerar inte längre för att enbart 

tillfredsställa konkreta behov utan också för att upprätthålla sin sociala position. Förutom 

en högre belåningsgrad för att finansiera köp av bostad, har även andelen blancolån ökat 

för att kunna finansiera andra typer av inköp såsom kläder, heminredning, elektronik och 

bilar. (ibid) Här har rådgivaren möjlighet att belysa vikten av ett ordentligt sparande för 

att motverka risken att bli överskuldsatt. Rådgivarna utgör därför en viktig samhälls-

ekonomisk funktion eftersom de har möjlighet att genom det personliga mötet överföra 

en del av sin kunskap på konsumenten, som i sin tur kan nyttja den för egna finansiella 

beslut. (Statens offentliga utredningar, SOU 2014:4)  

Finansiell kunskap är med andra ord av största vikt eftersom det ökar förutsättningarna 

för en fungerande privatekonomi samt på lång sikt en fungerande samhällsekonomi 

(Statens offentliga utredningar, SOU 2013:78). Problemet är att ett flertal studier 

fastställer att graden av finansiell kunskap är under all kritik (Lusardi, 2008; Almenberg 

& Widmark, 2011; OECD, 2014), detta trots all den finansiella information som finns 

tillgänglig online (Ryan, Trumbull, Tufano, 2010). Lusardi (2008) kommer i sin studie, 

som handlar om amerikaners grundläggande ekonomiska kunskaper, fram till att stora 

delar av befolkningen har otillräckliga kunskaper för att korrekt ta till sig och bearbeta 

finansiell information. En liknande studie av Almenberg & Widmark (2011) visar på att 
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inte heller den svenska befolkningen har tillräcklig grad av ekonomiskt kunnande. Till 

exempel kan förhållandevis få medverkande korrekt räkna ut och förstå procenttal, vilket 

tillhör ett av de vanligaste matematiska problem som uppkommer i det vardagliga livet. 

Undersökningen fastställer även att kvinnor, personer med låg inkomst, samt personer 

med låg utbildning var de demografiska grupper som innehar en särskilt låg ekonomisk 

kunskap. (ibid) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) har 

i sin tur gjort en studie i 13 länder där studenters finansiella kunskap testats. Studien 

fastslog att en av sju studenter som deltog i studien klarade av att fatta rationella beslut 

som hör till daglig konsumtion och endast en av tio kunde lösa mer komplexa finansiella 

problem. (OECD, 2014) Bristen på kunskap som förekommer på den finansiella 

marknaden har gett upphov till något som teorin kallar kunskapsasymmetri som innebär 

att två integrerade parter besitter olika nivåer av kunskap (Günthner & Luckmann 2001). 

I detta fall utgör rådgivaren den pålästa parten, medan konsumenten befinner sig i ett 

kunskapsunderläge. 

Förutom ett kunskapsunderläge besitter konsumenten även många gånger ett 

informationsunderläge gentemot rådgivaren (Eppler, 2006). Detta får till följd att kunden 

är beroende av att rådgivaren delger fullständig information gällande placeringens 

egenskaper, förväntningar och begränsningar (ibid). Detta underläge i kombination med 

att tjänstens avkastning inte framgår förrän efter en längre tid eftersom en placering 

behöver tid för att generera avkastning, gör att det blir svårt för konsumenten att utvärdera 

värdet av tjänsten. (Finansinspektionen, 2016) Denna begränsade insyn för konsumenten 

gör att marknaden inte är självreglerande. Detta innebär att marknaden för finansiell 

rådgivning måste regleras av lagar för att skydda konsumenternas intressen. En reglering 

som är på väg att införas är det så kallade provisionsförbudet vilket är tänkt att reglera 

den intressekonflikt som idag uppkommer. Intressekonflikten består av att rådgivarna 

idag får ta emot provision från företagen som tillhandahåller finansiella produkter vilket 

innebär att det finns en risk att rådgivningen sker utifrån rådgivarens bästa istället för 

konsumentens. Risken ökar i och med att konsumenten befinner sig i ett 

informationsunderläge och kanske inte riktigt förstår motiven bakom den rådgivna 

placeringen. Dessutom marknadsförs rådgivningen som utbjuds i många fall som 

kostnadsfri för konsumenten, men placeringen innebär ofta dolda avgifter något som en 

konsument utan tillräcklig information är omedveten om. (ibid)  
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Sammanfattningsvis, konsumenterna besitter inte den kunskap som finansiella rådgivare 

har och därmed befinner de sig i ett kunskapsunderläge (Eppler, 2006). Dessutom 

befinner de sig i ett informationsunderläge eftersom de är beroende av att rådgivaren 

delger samtlig information avseende placeringen (Finansinspektionen, 2016). Även om 

rådgivaren vill delge samtlig information är det svårt för mottagaren att ta till sig denna 

eftersom mottagaren inte besitter den kunskap som krävs. Detta leder till att konsumenten 

även befinner sig i ett informationsunderläge. (Eppler, 2006) Lägg dessutom till 

problematiken att rådgivaren kanske inte agerar utifrån konsumentens bästa eftersom 

provision från tredje part är inblandad vilket ger rådgivaren incitament att rekommendera 

en viss produkt och konsumenten befinner sig i ännu ett underläge (Finansinspektionen, 

2016). Konsumenten kan inte heller på ett rättvisande sätt utvärdera tjänstens kvalitet 

eftersom värdet av tjänsten inte tydliggörs förrän långt senare. Detta innebär att 

konsumenten får svårt att skilja på bra och dåliga råd på grund av att väsentliga delar 

information och kunskap saknas. (ibid) Dåliga råd kan även leda till stor ekonomisk skada 

och försämrad livskvalitet (Campbell, 2006). 

Samtliga dessa underlägen gör att konsumenten befinner sig i en väldigt utsatt position 

och risken att konsumenten inte uppmärksammar att den blir utnyttjad av rådgivaren är 

stor. Sverige och Europeiska Unionen satsat mycket på ett utvecklat konsumentskydd 

(Europeiska Kommissionen, 2014). Detta eftersom det anses viktigt att konsumenterna 

ska känna sig trygga vid konsumtion då konsumtionen är navet i samhällsekonomin 

(Statens offentliga utredningar, SOU 2013:78). Konsumtionsskyddet vid finansiell 

rådgivning är idag högst bristfälligt vilket ställer krav på konsumenterna själva att minska 

rådande asymmetrier genom informations- och kunskapsinhämtning för att minska risken 

för att drabbas av vårdslös rådgivning (Finansinspektionen, 2016). Det är därför viktigt 

att beskriva den asymmetri som existerar samt belysa vilka konsekvenser den medför för 

att på så sätt skapa medvetenhet hos konsumenterna gällande denna problematik.    
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1.2 Forskningsfrågor 

 Hur upplever rådgivarna den informations- samt kunskapsasymmetri som 

förekommer i relationen mellan finansiella rådgivare och konsumenter?   

 Vad får asymmetrin för konsekvenser för tjänstens konsumenter?   

 Provisionsförbudet är en föreslagen åtgärd för att reglera 

informationsasymmetrin. Vilka konsekvenser för finansbranschen bedömer 

rådgivarna kan uppkomma i och med införandet? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att från rådgivarnas perspektiv beskriva den asymmetri som 

förekommer i relationen mellan rådgivare och konsument samt vad denna asymmetriska 

relation får för konsekvenser för konsumenterna. I tillägg till detta belyses även de 

konsekvenser som införandet av provisionsförbudet kan ge upphov till.     

1.4 Genomförande och avgränsning 

Uppsatsen behandlar finansiell rådgivning på den svenska marknaden, vilket innebär att 

rådgivning som tillhandahålls av utländska aktörer inte kommer att studeras. Ett 

kvalitativt angreppssätt har använts för att uppnå uppsatsens syfte. Sju stycken intervjuer 

har genomförts med rådgivare anställda på finansiella institut som saknar direkt koppling 

till bank. Rådgivarna är verksamma i fyra olika städer, Skellefteå, Stockholm, Norrköping 

och Linköping.  

1.5 Forskningsbidrag  

Genom intervjuer med finansiella rådgivare bidrar denna studie till ökad förståelse för 

hur rådgivarna ser på det eventuellt kommande provisionsförbudet samt den rådande 

kunskaps- och informationsasymmetrin, även konsekvenserna av dessa belyses. Denna 

uppsats är intressant eftersom den baseras på aktuella observationer och belyser ett ämne 

som är av betydelse för finansmarknadens intressenter. En studie inom detta ämne med 

rådgivarens perspektiv i fokus har enligt författarnas vetskap inte tidigare gjorts på den 

svenska marknaden. 

Uppsatsen är av intresse för de finansiella institutioner som bedriver 

rådgivningsverksamhet eftersom det bidrar till ökad förståelse för fenomenet. Studien är 

framförallt av intresse för privatpersoner, det vill säga konsumenterna av tjänsten, 
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eftersom den belyser de asymmetrier som faktiskt påverkar rådgivningsmötet. För 

konsumenten är dessa viktiga att känna till eftersom de kan påverka investeringsbesluten 

och på lång sikt konsumentens sparade kapital samt livskvalitet. 
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1.6 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens olika stycken för att på ett övergripande 

sätt redogöra för uppsatsen uppbyggnad. 

Kapitel 2 – Vetenskapligt förhållningssätt 

Kapitel två redogör för vilka metoder som har använts under uppsatsen genomförande. 

Detta med fokus på empirisk datainsamling och analys. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet presenteras teorier samt tidigare forskning som anses vara av 

väsentlighet för uppsatsens ämne. 

Kapitel 4 – Empiriskt resultat 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av de sju intervjuer som genomförts tillsammans 

med rådgivare anställda av oberoende aktörer. 

Kapitel 5 – Analys 

Det femte kapitlet innehåller diskussion och analys av den asymmetri som förekommer 

mellan rådgivare och konsument. Till grund för denna diskussion och analys ligger 

insamlat empiriskmaterial samt den teoretiska referensramen.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I det sista och avslutande kapitlet besvaras uppsatsens forskningsfrågor med stöd från 

teorin och empirin. Här ges även förslag på fortsatt forskning inom de områden som 

behandlats i uppsatsen.  
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 

I metodavsnittet kommer den valda forskningsmetoden att introduceras tillsammans med 

det tillvägagångssätt som används. Dessutom kommer både för- och nackdelar med valet 

av metod att uppmärksammas och diskuteras. Även begrepp som trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet, etik och källkritik kommer att belysas. 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna studie har en utgångpunkt i kvalitativ metod eftersom vi ämnar beskriva fenomenet 

rådgivning samt interaktioner i dess kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fokus i 

studien ligger på att kartlägga asymmetrin i relationen mellan rådgivare och konsument 

samt dess konsekvenser för att skapa en helhetsbild av fenomenet. Målet är även att 

genom förståelse kunna dra paralleller mellan teori och empiri (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Holme och Krohn Solvang (1997) menar att det är av stor vikt att hitta den metod 

som bäst kan besvara uppsatsens frågeställning. Till en studie som denna, vilken ämnar 

beskriva, tolka samt reflektera kring området, är kvalitativ metod lämplig (Bryman, 

2012).  

Fysiska intervjuer har genomförts i enlighet med ett kvalitativt tillvägagångssätt (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Fördelarna med att använda kvalitativ metod är att den går in på 

djupet och belyser det unika hos respektive intervjuperson (Olsson & Sörensen, 2011). 

Dessutom anses den kvalitativa metodansatsen vara flexibel vilket öppnar för möjligheten 

att korrigera frågeställningarna utefter den empiri som samlats in (Jacobsen, 2002). 

Nackdelar med den kvalitativa ansatsen är att metoden både är tids- och resurskrävande 

(Bryman, 2012). Detta får till följd att kvalitativa studier ofta saknar bredd men bidrar 

istället med djup, vilket är i enlighet med denna studies syfte (ibid). 

2.2 Forskningssynsätt 

I en diskussion angående forskningssynsätt brukar framförallt begreppen induktivt samt 

deduktivt synsätt förekomma (Bryman, 2012). Användandet av deduktiv metod omnämns 

ofta bevisande då forskaren utifrån en teoretisk bakgrund skapar hypoteser som sedan 

testas genom en empirisk undersökning. Den induktiva metoden utgår istället från empiri 

och skapar utifrån dessa resultat sedan teorier, denna metod kallas därför för upptäckande. 

(Holme & Krohn Solvang, 1997) Gränsen mellan dessa teorier är inte knivskarp och de 

kan med fördel blandas för att skapa en intressantare studie (Bryman, 2012). Denna studie 
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utgår till största del från det deduktiva synsättet. Detta på grund av att utgångspunkten för 

den empiriska studien är det teoretiska ramverk som byggts upp via tidigare forskning. 

Mot slutet av processen började dock studien även anta induktiva drag eftersom det 

empiriska materialet kunde bidra till nya teoretiska slutsatser. Teorin arbetades även om 

efter att den empiriska undersökningen var gjord eftersom framförallt en av teorierna 

visade sig vara irrelevant inför tolkningen av resultatet. Dessutom kompletterades den 

teoretiska diskussionen med nya argument och perspektiv viktiga för studiens 

slutförande.  

2.3 Forskningsdesign  

I denna studie har data samlats in från flera fall genom intervjuer med personer inom olika 

organisationer, men inom samma yrkeskategori. Gemensamt för intervjuerna är att de alla 

skedde inom en begränsad tidsperiod vilket gör en tvärsnittsstudie passande (Bryman, 

2012). Tvärsnittsstudier används med fördel när syftet är att beskriva samt kartlägga ett 

rådande fenomen och den kan appliceras på kvantitativa studier såväl som i vårt fall, 

kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att använda denna typ av design har 

den data som samlats in kunnat användas till att upptäcka mönster och samband 

rådgivarna emellan samt med hjälp av dessa kunna dra slutsatser. En begränsning som 

denna typ av design medför är dock att data endast inhämtas under en begränsad 

tidsperiod vilket omöjliggör undersökandet av eventuella förändringar. (Bryman, 2012) 

Det hade exempelvis även varit intressant att kunna följa branschförändringen när det 

eventuella provisionsförbudet implementeras och vilka konsekvenser det får för den 

finansiella marknaden. 

2.4 Datagenerering 

Under detta avsnitt presenteras metoden som används för att generera den primärdata som 

ligger till grund för studien. Även urvalsprocessen av intervjuobjekt samt förberedelser 

inför intervjuerna redogörs för. Slutligen läggs kritik mot primärdata fram för att stärka 

uppsatsens kvalitet. 

2.4.1 Primärdata 

Uppsatsen innefattar totalt sju stycken intervjuer med finansiella rådgivare från aktörer 

på den svenska marknaden som alla saknar en direkt koppling till bank. Det angreppssätt 

som använts i samband med de utförda intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket 



10 

 

innebär att intervjun kretsar kring ett par huvudfrågor men samtidigt lämnas utrymme för 

eventuella avvikelser (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Bryman (2012) krävs en viss 

struktur för att göra det möjligt att jämföra de insamlade intervjusvaren, samtidigt som 

en  viss grad av frihet är viktig för att öka kunskapen om respondentens perspektiv inom 

det berörda ämnet. Detta gör semistrukturerade intervjuer till en passande metod då både 

struktur och frihet kombineras (ibid). 

De intervjuer som genomfördes tog alla olika lång tid och varierade mellan 40 och 75 

minuter. Intervjupersonerna gavs möjligheten att delta anonymt i studien, vilket några 

föredrog. För att underlätta valde författarna därför att låta samtliga respondenter vara 

anonyma och har i denna studie kommit att kallas alltifrån rådgivare A till G. Vid samtliga 

intervjutillfällen har dessutom ett verktyg för ljudupptagning använts efter medgivande 

från intervjupersonerna. Möjligheten till ljudinspelning minimerar risken att någonting 

av väsentligt värde som framkommer vid intervjun går förlorad, detta eftersom att de går 

att avlyssna det som sagts (Gustavsson, 2004). 

2.4.2 Urval 

Enligt Bryman (2012) bör ett målinriktat urval användas i samband med en kvalitativ 

studie då denna teknik försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och 

valet av respondenter. Målinriktat urval har därför används i denna studie för att 

intervjuerna skulle genomföras med personer av relevans för uppsatsens formulerade 

problematisering. 

Studiens urval har begränsats till finansiella rådgivare som inte har någon direkt koppling 

till bank. Anledningen till detta är för att rådgivare anställda av banker erbjuder 

rådgivning som en del av bankens lojalitetsprogram (Dahlberg, 2015). Detta görs för att 

knyta kunderna till ett helhetspaket vilket innebär att de fonder som rekommenderas vid 

dessa tillfällen främst är bankens egna (ibid). Detta innebär att sådan försäljning inte på 

samma sätt omfattas av provisionsförbudet då en rörlig ersättning inte betalas ut från 

tredje part. Rådgivare anställda hos en oberoende aktör å andra sidan får i de flesta fall 

provision från tredje part, det vill säga fondbolagen, och omfattas då av 

provisionsförbudet. (Finansinspektionen, 2016)  

Urvalet har avgränsats till fyra olika städer, Skellefteå, Stockholm, Norrköping och 

Linköping. Dessa städer har valts eftersom de är författarnas respektive hemstäder samt i 

och nära aktuell studieort. Ett sådant urval kallas bekvämlighetsurval vilket innebär att 
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respondenternas lämplighet baseras på geografisk placering och personliga kontakter 

(Bryman, 2012). Författarna har i huvudsak tillfrågat aktörer som inte enbart erbjuder 

rådgivning för renodlade försäkringar såsom liv-, sak- och pensionsförsäkring, detta 

eftersom att dessa aktörer inte lyder under samma lagkrav som icke försäkringsbundna 

rådgivare gör (LVPM, 2007:528). Totalt tolv personer tillfrågades, varav sju valde att 

ställa upp. Av övriga fem var det en som inte att hade möjlighet på grund av tidsbrist, 

resterande återkom aldrig med besked. Eftersom sju intervjuer mättade det empiriska 

materialet skickades inga påminnelsemeddelande ut till de aktörer som avstått från att 

besvara författarnas förfrågan. 

I tabell 2:1 redovisas samtliga sju intervjuer. Alla intervjuer skedde genom personligt 

möte på respektive rådgivares arbetsplats. Rådgivarna har i tabellen tilldelats varsin 

bokstav och informationen nedan beskriver intervjuobjekten utan att röja någon identitet. 

Tabell 2:1 

2.4.3 Förberedelser 

Det målinriktade urvalet resulterade i att de företag som ansågs vara mest lämpliga för 

empirin kontaktades via telefon eller mejl. En del av respondenterna kunde kontaktas 

direkt då kontaktuppgifter fanns lättillgängliga, annars skedde första kontakt med 

respektive företags ”mötesbokare”. Vid kontakttillfället presenterades även en kort 

 Intervjulängd Plats Ålder Antal år som 
rådgivare 

Universitets-
utbildning 

Rådgivare A 75 minuter Skellefteå 50-60 år Ca 28 år Civilekonom 

Rådgivare B 70 minuter Norrköping 30-40 år Ca 7 år Magister ekonomi 

Rådgivare C 40 minuter Stockholm 20-30 år < 1 år Industriell ekonomi 

Rådgivare D 50 minuter Linköping 30-40 år Ca 13 år Magister  
nationalekonomi 

Rådgivare E 40 minuter Linköping 40-50 år Ca 14 år Ingen 

Rådgivare F 60 minuter Linköping 30-40 år Ca 6 år Civilekonom 

Rådgivare G 50 minuter Stockholm 50-60 år Ca 19 år Civilekonom 
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sammanfattning av problematiseringen, syftet med uppsatsen, beräknad tidsåtgång samt 

varför företaget tillfrågades (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att redogöra för detta 

kunde det säkerställas att en person med relevant kunskap tillfrågades och det gav även 

intervjuobjektet en första inblick i ämnet vilket är en fördel för intervjuns kvalitet (ibid).  

Ett par dagar innan respektive intervju ägde rum skickades intervjuguiden till 

respondenterna, se Appendix A. De gavs därmed möjlighet att läsa igenom frågorna och 

förbereda sig inför intervjun. Såväl intervjuarnas samt intervjuobjektens förberedelse är 

av största vikt eftersom graden av förberedelse har ett direkt samband till kvaliteten på 

den kunskap som produceras under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden 

har till största del utformats utefter tidigare forskning samt teorier som kan kopplas till 

det valda ämnesområdet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Som komplement till detta för 

att öka förståelsen för respondenterna lades ytterligare en sektion till som behandlade 

personliga frågor. Intervjuguiden delades således in i tre huvudområden: personliga 

frågor, övergripande frågor och ämnesspecifika frågor. De personliga frågorna berörde 

faktorer som bland annat individuell utbildning, tidigare erfarenheter och antal 

verksamma år i branschen. Därefter följde de övergripande frågorna som var utformade 

för att kunna ta reda mer om rådgivningsmötets uppbyggnad och vilka konsumenter som 

utnyttjar tjänsten. De ämnesspecifika frågorna var sedan indelade i tre tydliga teman: 

konsumenternas förväntningar på tjänsten och mötets genomförande, konsumenternas 

kunskapsnivå samt det kommande provisionsförbudet och dess påverkan på 

rådgivningsyrket.  

Intervjuguiden bidrog till ökad struktur och utformades så att de mest djupgående 

frågorna ställdes mot slutet eftersom respondenten då antas ha vant sig vid 

intervjusituationen och kan känna sig mer bekväm. Risken med att strukturera frågorna 

på detta sätt är dock att de viktigaste frågorna inte hinns med under intervjutillfället. 

(Lantz, 2007) Författarna förberedde sig för detta scenario genom att skriva en 

prioriteringsordning på frågorna mot slutet samt att en av författarna tilldelades 

huvudansvaret för att hålla tiden.  I samtliga fall förberedes en 40-60 minuter lång intervju 

och genomförandet planerades på respektive rådgivares arbetsplats. Rådgivarnas 

arbetsplatser valdes i syfte att skapa ytterligare trygghet under intervjun och leda till att 

respondenten kunde besvara frågorna mer öppet (Bryman, 2012). 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det vara bra med praktisk övning innan 

intervjutillfället, detta för att genom övning underlätta hanteringen av forsknings-

intervjuandets hantverk. Därför genomfördes en övningsintervju med en rådgivare på 

Skandiabanken för att erhålla kunskaper och färdigheter om intervju som metod och 

process. Även respondenten vid övningsintervjun erhöll intervjuguiden ett par dagar 

innan intervjun ägde rum för att övningsintervjun skulle vara i likhet med kommande 

inplanerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Förutom en möjlighet att erhålla mer 

intervjuerfarenhet fanns också möjlighet att ta emot konstruktiv kritik, vilket i vårt fall 

ledde till några mindre revideringar av intervjuguiden.  

2.4.4 Kritik mot primärdata     

Möjligheten till ljudupptagning minimerar riskerna att värdefull information går förlorad 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). En risk som dock kan uppkomma är att ljudupptagningen 

skapar oro hos rådgivarna som i sin tur påverkar intervjusvaren (Bryman, 2012). 

Författarna försökte därför förhindra denna känsla genom att upplysa om att materialet 

inte kommer att användas utanför denna studie, dessutom erbjöds respondentvalidering 

(Gustavsson, 2004). Trots ljudupptagning finns utrymme för missförstånd mellan 

intervjuarna och de valda respondenterna som kan påverka studiens utfall och slutsats. 

Detta kan förklaras av bland annat olika erfarenheter, kunskap och intressen. (Bryman, 

2012) Risken för missförstånd har dock minimerats genom respondentvalidering vilket 

innebär att empirimaterialet har skickats till de intervjupersoner som önskat ta del av det 

detta (Gustavsson, 2004). De har sedan validerat resultatet genom att bekräfta att 

tolkningen av svaren är korrekta och därmed kan säkerställas att de primära källorna är 

trovärdiga.   

En annan aspekt som kan ha betydelse för studiens resultat är variationen i tid som 

intervjuerna krävde. Tidsskillnaden kan innebära att respondenterna i de längre 

intervjuerna hade möjlighet att ge mer utförliga svar än i de kortare. Detta säger ingenting 

om kvaliteten på svaren, men det finns en risk för att de olika längderna på intervjun 

påverkar utgången av denna studie. (Bryman, 2012)  

Speciellt viktigt att ta i beaktning gällande denna studie är att slutsatserna som dras samt 

analysen som förs i denna uppsats endast behandlar rådgivarnas perspektiv. Rådgivarna 

har blivit tillfrågade att beskriva konsumenternas informations- och kunskapsnivå vilket 

med andra ord baseras på rådgivarnas egna upplevelser. Dessa upplevelser är med stor 
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sannolikhet påverkade av bland annat antal verksamma år i branschen, egen kunskap, kön 

samt den företagskultur som råder i de företag där rådgivaren är verksam. Detta innebär 

att upplevelserna är subjektiva och behöver inte nödvändigtvis beskriva verkligheten på 

ett korrekt sätt (Bryman, 2012). Däremot är fördelen med att tillfråga rådgivarna att de 

träffar mycket konsumenter och har haft möjlighet att bilda sig en bra bild av hur 

kunskapsläget faktiskt ser ut. Ifall konsumenterna direkt skulle tillfrågas är det möjligt att 

de skulle under- alternativt överskatta sin förmåga. Det är med andra ord svårt att i en 

studie som denna helt ta bort subjektiviteten och det har inne heller varit syftet (Bryman, 

2012). Författarna har dock under processen varit medvetna om denna problematik och 

försökt fånga verkligheten på ett trovärdigt sätt.  

Ytterligare en faktor som bör belysas är författarnas förförståelse för ämnet eftersom detta 

kan färga studiens utfall och slutsatser (Patel & Davidsson, 1994). Båda författarna är 

anställda inom banksektorn och har således förförståelse gällande bankers erbjudande och 

utbud på sparandemarknaden. Författarna kommer även i kontakt med såväl kunder som 

erhållit rådgivning samt anställda rådgivare vilket gjort att författarna innan studiens 

början hade skapat sig en bild av branschen. Framförallt var bilden färgad av negativa 

upplevelser samt den negativa syn på branschen som media porträtterar. Studien har dock 

möjliggjort för författarna att se branschen från ett annat perspektiv och bilden har därmed 

omformats.  

2.5 Analys och tolkning av data 

Efter intervjuernas genomförande påbörjades arbetet med att bearbeta det insamlande 

materialet. Ett första steg i databearbetningen var att transkribera materialet för att göra 

det mer hanterbart. Transkriberingen lägger en god grund för analysen och det minimerar 

risken för feltolkning (Bryman, 2012). Det transkriberade materialet var dock väldigt 

informativt och svåröverskådligt, vilket inte är ovanligt i en kvalitativ studie (Lantz, 

2007) Detta omfattande empiriska material föranledde därmed ett behov av 

datareduktion. Genom reduceringen sållades överflödigt material bort så att endast den 

viktigaste informationen som kunde användas till att besvara forskningsfrågorna 

kvarstod. (ibid) Det material som togs bort var presentation av studie, personlig 

information, företagsbeskrivning, djupgående produktdiskussion samt övriga sidospår, se 

Figur 2:1. Datareduceringen bidrog till att materialet blev enklare att överblicka och 

underlättade fortsatt bearbetning (Lantz, 2007). Båda författarna gick sedan igenom såväl 
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transkriberingarna samt det reducerade materialet för att skapa en gemensam uppfattning 

och helhetsbild av empirin.   

Det reducerade materialet bearbetades sedan vidare i syfte att koda materialet utifrån 

teorin samt valda forskningsfrågor (Bryman, 2012). Kodning och organisering i teman är 

inte enbart en sorteringsprocess utan också en viktig första del av analysarbetet 

(Johannessen, 2003). Detta innebär att samband som återfinns mellan intervjuerna tolkas 

och analyseras med utgångspunkt i referensramen (Bryman, 2012). Koderna fungerade 

som nyckelord som hjälpte författarna att få en än mer överskådlig bild av studiens 

resultat. Exempel på koder som användes var mötesbeskrivning, arbetssätt, 

relationsbyggande, konsumenters kunskap och provisionsförbudet med flera. För 

fullständig förteckning av koder, se Figur 2:1.   

Koderna som erhölls klassificerades sedan i olika teman. Datamaterialet sorterades sedan 

in under dessa teman i syfte att utröna likartade uttalanden, mönster och samband 

intervjuerna emellan. (Bryman, 2012) Det empiriska resultatet har således indelats i tre 

huvudteman: Rådgivningsmöte, Kunskapsasymmetri och Föreslagen åtgärd för att 

minska informationsasymmetrin. Dessutom framträdde det tydligt för författarna att temat 

Rådgivningsmöte måste delas in i två olika kategorier som fick benämningarna 

Kortsiktiga kundrelationer respektive Långsiktiga kundrelationer. Denna kategorisering 

gjordes eftersom det tydligt framträdde skillnader i gruppernas arbetssätt samt fokus på 

kundsegment. Denna uppdelning underlättade analysarbetet samt tydliggjorde vissa 

slutsatser. De två kvarvarande temana Kunskapsasymmetri samt Föreslagen åtgärd för 

att minska informationsasymmetrin innehåller båda nödvändig information som behövs 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Samtliga huvudteman innehåller dessutom 

underrubriker för att underlätta läsningen genom tydlig struktur. 

I Figur 2:1 på nästa sida har författarna sammanfattat analysprocessen i en egen modell. 
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Figur 2:1 

2.6 Uppsatsens kvalitet 

Denna del av uppsatsen behandlar uppsatsens kvalitet. Till en början belyses uppsatsens 

tillförlitlighet vilken delats upp i fyra delkriterier: Överförbarhet, Trovärdighet, 

Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2012). Dessa delkriterier 

tillämpas med fördel på en kvalitativ undersökning som denna. Vidare diskuteras etiska 

aspekter samt använda källors tillförlitlighet.   

2.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är ett viktigt kriterium i en studie eftersom det är graden av trovärdighet 

som avgör ifall studiens bidrag accepteras av andra (Bryman, 2012). Begreppet 

trovärdighet innebär att undersökningen skett i enlighet med de regler som finns att följa. 
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Det är även viktigt att författarna säkerställer att de data som ligger till grund för empirin 

tolkats och presenteras på ett rättvisande sätt (ibid). För fastställa detta såg författarna till 

att under intervjun muntligen sammanfatta respondentens svar med egna ord. Detta 

gjordes för att erbjuda respondenten möjligheten att direkt kommentera eventuella 

feltolkningar samt förklara otydligheter. 

Ett annat sätt att fastställa trovärdigheten är att använda respondentvalidering där 

respondenterna ges möjlighet att bekräfta att den beskrivning som förmedlas är korrekt 

(Bryman, 2012). Efter att intervjuerna genomförts skickades således empirikapitlet ut till 

de två respondenter som önskat ta del av materialet innan publicering. Dessa respondenter 

erbjöds i samband med detta möjligheten att korrigera eventuella missförstånd alternativt 

komplettera de svar som givits. Endast en av de respondenter som mottog materialet 

återkom med kommentarer, vilka sedermera justerades för. 

2.6.2 Överförbarhet 

En kvalitativ studie undersöker vanligtvis en mindre population och fokuserar därmed på 

djup istället för bredd (Bryman, 2012) vilket är fallet även för denna studie. En studie blir 

dock mer intressant ifall studiens resultat och bidrag även kan tillämpas i andra 

sammanhang än den begränsade population som studerats. Eftersom en kvalitativ studie 

ofta belyser verkligheten för just den specifika populationen kan det dock vara svårt att 

uppnå fullständig överförbarhet. (ibid) För att ändå öka möjligheten för överförbarhet har 

författarna beskrivit fenomenet och aktuell kontext som studerats för att skapa förståelse 

för studiens tillvägagångssätt och därmed öka chansen för överförbarhet. Eftersom fokus 

i studien är på den asymmetriska relation som skapas mellan just rådgivare och 

konsument finns dock risk att studien blir irrelevant när den överförs på andra branscher. 

Denna risk är störst när relationen som studeras kännetecknas av väldigt begränsad 

asymmetri eller när överbryggandet av asymmetrin inte är lika viktig som i fallet mellan 

rådgivare och konsument. En möjlighet till överförbarhet som dock kan anses relevant är 

applicering på andra geografiska platser än de som finns representerade i studien. 

Slutsatsen av ovanstående resonemang är således att överförbarhet existerar men i 

begränsad omfattning.          

2.6.3 Pålitlighet 

För att kunna granska en studie och bedöma dess pålitlighet är det viktigt att läsaren kan 

följa undersökningsprocessens alla steg. Processen bör dessutom övervakas av en 
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utomstående för att säkerställa att processen genomförts i enlighet med beskrivningen. 

(Bryman, 2012) Med anledning av detta har denna uppsats granskats av såväl handledaren 

samt andra studenter under processens gång. Denna granskning har gett konstruktiv kritik 

vilken författarna har använt till att stärka uppsatsens kvalitet och pålitlighet. För att 

ytterligare förstärka studiens tillförlitlighet har det praktiska tillvägagångssättet noggrant 

beskrivits i metodkapitlet vilket skapar möjlighet att replikera studien vid annan tidpunkt 

eller miljö (Bryman, 2012). Intervjuguiden som använts för att samla in empirin finns att 

återfinna i Appendix A för att underlätta förståelsen av processen.  

Andra aspekter som påverkar uppsatsens pålitlighet är empiriinsamlingens kontext 

(Bryman, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) belyser problematiken med att 

intervjupersoner dels kan ge olika svar till olika intervjuare samt ändra sina svar under 

intervjuns gång. Detta problem kan uppkomma eftersom att intervjuaren genom att ställa 

frågor på olika sätt kan påverka intervjupersonernas svar vilket påverkar pålitligheten 

(ibid). För att reducera problematiken har en del öppna frågor ställts för att ge 

intervjupersonen möjlighet att mer självständigt tolka frågan och ge ett passande svar. 

En annan viktig del ur ett pålitlighetsperspektiv är att båda uppsatsens författare är 

överens om hur materialet ska tolkas (Bryman, 2012). Transkribering har därför gjorts 

och denna inspelning har möjliggjort att respondenternas svar kunnat bearbetas av båda 

författarna samt flera gånger vid behov. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

intervjumaterialet ska transkriberas av fler än en person för att ytterligare stärka 

pålitligheten. På grund av vissa tidsbegränsningar har detta inte gjorts för hela 

intervjuerna, dock har stycken ur intervjuerna som ansetts speciellt viktiga för 

undersökningen bearbetats av båda författarna.        

2.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att styrka och konfirmera innebär att forskarna försöker säkerställa att de agerat i god tro 

och inte uppenbart låtit egna värderingar samt teoretisk inriktning påverka studiens 

resultat (Bryman, 2012). Fullständig objektivitet anses inte möjligt att uppnå men det är 

strävan efter objektivitet som är viktig (ibid). För att ta hänsyn till detta 

tillförlitlighetskriterium har författarna under intervjuerna utifrån bästa förmåga varit 

neutrala till de svar som respondenten givit (Kvale och Brinkmann, 2014). Frågorna som 

ställts har utgått från den teoretiska referensramen och till största del varit formulerade på 

förhand. Eftersom semistrukturerade intervjumetodik har används innebär detta att 
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grunden till frågorna är standardiserade men att författarna ges utrymme till att ställa 

kompletterande frågor alternativt följdfrågor under intervjuprocessens gång. (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011)   

2.6.5 Etik 

Att ta ställning till etiska principer är viktigt vid utförandet av en studie och det blir 

speciellt viktigt då intervjuer tillämpas för insamling av empiri eftersom avsaknad av tillit 

till intervjuaren kan hämma respondenternas svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att 

säkerställa ett etiskt tillvägagångssätt har författarna valt att utgå från fyra grundläggande 

etiska krav som gäller för svensk forskning (Bryman, 2012). Den första principen som 

författarna behandlat är informationskravet vilket innebär att berörda personer har 

informerats om undersökningens syfte. Deltagarna har även informerats om hur 

genomförandet kommer gå till samt vilka möjligheter som finns för konfidentialitet och 

intervjudokumentation. Därtill är det viktigt att poängtera att deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien om så önskas. Detta leder till 

samtyckeskravet som ytterligare förstärker vikten av att deltagarna själva bestämmer över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet ställer krav på hanteringen av personuppgifter 

samt insamlat material. I denna studie har deltagarna varit anonyma vilket ställer 

ytterligare krav på hanteringen av information. Deltagarna har på grund av önskan om 

anonymitet slumpmässigt tilldelats en bokstav som sedan använts istället för rådgivarens 

namn vilket gör att intervjusvaren inte kan kopplas till ett specifikt företag eller person. 

Därtill fastställer nyttjandekravet att deltagarna är medvetna om att de uppgifter som 

samlats in inte kommer användas utanför studien. (ibid) 

2.6.6 Källkritik  

För att säkerställa hög kvalitet på undersökningen är det viktigt att kritiskt granska 

insamlat material. Målet är att genom granskning utesluta de källor som författarna finner 

ofullständiga, partiska och vinklade. (Justesen &Mik-Meyer, 2011) Vid val av källor till 

referensramen har författarna använt Ejvegårds (1996) kriterier: äkthet, färskhet, 

oberoende och samtidighet för att på ett organiserat sätt bedöma källornas kvalitet. När 

det gäller kriteriet äkthet har författarna sett till att använda källor som har granskat av en 

ansvarig utgivare innan de gått i tryck eller publicerats online. Källorna kommer till 

största del från artiklar i forskningsjournaler eller från böcker som genomgått granskning 

och kan därför anses äkta. Källorna är skrivna under olika tidsperioder varför det finns en 

anledning att ifrågasätta vissa källors färskhet. Dock bör det påpekas att författarna varit 
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medvetna om denna problematik under arbetsprocessen och därför har det på de ställen 

där äldre litteratur används även kompletterats med nyare material. Anledningen till att 

det anses relevant att använda källor längre tillbaka i tiden är för att hänvisa till 

grundteorin och på så vis skapa förståelse för utvecklingen som skett inom 

forskningsområdet. Därtill anser författarna att en blandning av äldre och nyare litteratur 

bidrar till ett intressant djup och ett bredare perspektiv. Det ska dock tilläggas att när det 

gäller undersökningar har alltid den nyaste källan använts. Författarna har inte upplevt 

det som problematiskt att fastställa källornas samtidighet eftersom samtliga källor som 

använts upplevs ha hög tillförlitlighet. Oberoendet är dock svårare att fastställa men 

författarna har efter bästa förmåga aktivt arbetat med att ifrågasätta källförfattarens 

objektivitet.   

För att ytterligare fastställa uppsatsens kvalitet har författarna arbetat med att berika 

referensramen med teorier från flera olika författare. Detta har dels gjorts för att addera 

mer styrka till påståenden men också för att ett ämne kan belysas från olika perspektiv 

och på så sätt bidra till en mer mångfacetterad analys. En problematik som författarna 

dock har stött på är att forskningen gällande branschen rådgivning är relativt begränsad 

vilket gjort det svårt att använda antalet citeringar som ett sätt att bedöma källans kvalitet. 

Dessutom är vissa källor som används i studien inte klassade som vetenskapliga, till 

exempel rapporten från Finansinspektionen (2016). Användandet av dessa källor är dock 

viktiga för studien eftersom de belyser och utvärderar den problematik som idag råder i 

branschen. Andra källor kommer dock från mer etablerade forskningsområden vilket 

bidragit att välrenommerad forskning kunnat användas.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för de olika regelverk som reglerar yrkesmässig 

rådgivning till privatpersoner såsom Lagen om värdepappersmarknaden samt 

regelverken Markets in Financial Instruments Directive ett (MiFID) och två (MiFID II).  

Därefter följer de teorier som bedöms vara relevanta och skildrar den asymmetri som 

förekommer på den finansiella marknaden samt de faktorer som påverkar den 

asymmetriska relationen mellan rådgivare och konsument. Slutligen avslutas kapitlet med 

en teoretisk sammanfattning.  

3.1 Regelverk  

Nedan presenteras den lag och det kommande lagtillägg som författarna anser behövs för 

att skapa förståelse för rådgivningsbranschen och rådgivarnas arbete.    

3.1.1 Lagen om värdepappersmarknaden (LVPM 2007:528)  

Under år 2004 implementerades den första lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter (LRF 2003:862) som reglerar yrkesmässig rådgivning till privatpersoner 

avseende riskfyllda placeringar i värdepapper samt livförsäkring främst i form av 

fondförsäkring. I november 2007 kom lagen att bytas ut och banker, fristående 

värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsförmedlare måste numera rätta sig efter 

regelverket lagen om värdepappersmarknaden (LVPM, 2007:528). LVPM tillämpar ett 

EG-direkt som går under benämningen Markets in Financial Instruments Directive 

(MiFID) och omfattar den totala värdepappersmarknaden i Sverige. Lagen tillsammans 

med tillhörande föreskrift från Finansinspektionen, FFFS (2007:16) förser den enskilde 

konsumenten med ett förstärkt skydd.  

I regelverket avseende rådgivning behandlas bland annat god rådgivningssed 

(Oxenstierna, 2015). Detta innebär att rådgivning ska bedrivas på ett sådant sätt att 

allmänhetens förtroende ska inbringas och upprätthållas för institut och finansmarknaden 

i enlighet med ett sunt förfarande. Mer konkret betyder detta att rådgivaren förväntas 

uppträda självständigt, opartiskt samt göra lämpliga och objektiva ställningstaganden 

utefter kundens behov och önskemål. (ibid) 

Regelverket innefattar också ett så kallat kompetenskrav, det vill säga ett explicit krav på 

att samtliga rådgivare besitter tillräckligt med kunskap och kompetens i förhållande till 

den rådgivning som bedrivs (Oxenstierna, 2015). Kompetenskravet inkluderar bland 
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annat kunskaper inom juridik, rådgivaransvar och etik, finansiell ekonomi samt riskskydd 

och privatekonomi. Den sist nämnda omfattas inte direkt av regelverket men 

privatekonomi är en förutsättning för att kunna uppfylla lagens krav på tillräckliga 

kunskaper för att kunna erbjuda kundanpassad rådgivning. För att få ge råd måste 

rådgivarens kunskaper dokumenteras genom ett kunskapstest med godkänt resultat som 

sedan ger upphov till en Swedsec-licensiering. Dessutom har aktörerna skyldighet att 

ständigt hålla de anställdas kunskaper uppdaterade (ibid).   

Regelverket innehåller även krav på dokumentations- samt informationsplikt 

(Oxenstierna, 2015). Dokumentationsplikten innebär att rådgivaren är skyldig att ta reda 

på vilken information och vilka finansiella kunskaper konsumenten besitter för att kunna 

bedriva kundanpassad och lämplig rådgivning som kunden förstår innebörden av. Denna 

information ska dessutom dokumenteras. Enligt informationsplikten måste rådgivaren 

informera konsumenten om institutets olika tillstånd, klagomålshantering, priser och 

produktvillkor. Innan en affär kan ingås ska även aktuellt institut eller rådgivaren lämna 

information om de relevanta värdepapperna samt riskerna som affären medför. (ibid) 

Om en konsument i samband med finansiell rådgivning utsätts för förmögenhetsskada på 

grund av vårdslös rådgivning ska denne enligt regelverket om skadeståndsskyldighet 

ersättas (LRF, 2003:862). Med felaktig eller vårdslös rådgivning menas att rådgivaren 

inte utgått från kundens önskemål, riskpreferens, ekonomiska situation och erfarenhet vid 

valet av placering (Oxenstierna, 2015).  

3.1.2 MiFID och MiFID II  

Syftet med MiFID var att öka konkurrensen inom värdepappershandel vilket i sin tur 

skulle resultera i sänkta kostnader (Finansinspektionen, 2016). I skrivande stund pågår  

EU:s implementering av en ny reform, så kallad MiFID II, som antogs av 

Europaparlamentet och rådet i juni 2014. Enligt plan skulle reformen börja gälla i svensk 

lag från och med början av 2017, men har nu skjutits fram till början av 2018 på grund av 

förlängd tidsram för systemutveckling. (Europeiska Kommissionen, 2016) MiFID II 

består bland annat av bestämmelser om ett provisionsförbud inom yrkeskategorierna 

placeringsrådgivning samt portföljförvaltning. Provisionsförbudet skulle innebära ett 

förbud mot att erhålla monetära belöningar från tredje part vid individuell förvaltning av 

portfölj och vid placeringsrådgivning som upprätthålls av oberoende aktör. (Oxenstierna, 

2015) Huvudsyftet med införandet av provisionsförbudet är att skydda konsumenten mot 
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partiskhet vid valet av värdepapper för investering. Partiskheten är resultatet av att 

rådgivarna får betalt från tredje part, ofta fondbolag, för att förmedla specifika 

värdepapper till konsument. (Finansinspektionen, 2016)   

I Storbritannien och Nederländerna har bestämmelser om provisionsförbud redan införts, 

vilket har lett till en annan prissättning för tjänsten där rådgivaren istället tar betalt direkt 

ifrån kunderna i samband med rådgivningstillfället (Finansinspektionen, 2016). Än så 

länge är det för tidigt att ge en heltäckande utvärdering av förbudet, men de analyser som 

genomförts i Storbritannien avslöjar en gynnsam effekt på rådgivningsmarknaden. 

Förbudet har resulterat i en mer kvalificerad tjänst och lägre produktpriser. Dessutom har 

försäljningen av de produkter som tidigare gav högst provisioner till rådgivaren minskat. 

Dessa studier visar även en del provisionsförbudets negativa effekter, så som färre aktörer 

på marknaden och lägre konkurrens. Dessutom riskerar småspararna att i mindre 

utsträckning än tidigare erbjudas rådgivning (ibid). 

Ett av de starkaste argumenten för att införa ett förstärkt regelverk är att skydda 

konsumenten i den asymmetriska relationen som förekommer mellan finansiell rådgivare 

och konsument. Att asymmetrin förekommer vid rådgivning är ett faktum (Ottaviani, 

2000) men den kan uppträda på flera olika sätt och resultera i olika konsekvenser.  

3.2 Asymmetriska relationer 

Asymmetri är ett fenomen som finns som ett kännetecken i all kommunikation (Kastberg, 

2011). Människor besitter olika delar kunskap och information inom olika ämnen vilket 

gör att asymmetri uppkommer (Günthner & Luckmann, 2001). Denna asymmetri är inte 

konstant utan varierar mellan olika människor och tidpunkter vilket gör att det därmed 

bör ses som ett relationsfenomen som uppkommer i samband med kommunikation 

(Kastberg, 2011). Ännu tydligare blir fenomenet om mötet sker mellan personer i olika 

åldrar, yrkesgrupper, utbildningsnivåer, kulturer och nationer (Günthner & Luckmann 

2001). Nedan kommer principal-agent problematiken att beskrivas, då den baseras på en 

asymmetrisk relation. Dessutom kommer asymmetrins förekomst och utformning att 

skildras med utgångspunkt i finansiell rådgivning. Även faktorer som kan påverka den 

asymmetriska relationen kommer att belysas.  



24 

 

3.2.1 Principal-agent relationen  

Principal-agent teorin beskriver de agentavtal som ingås mellan två parter, principalen 

och agenten (Jensen & Meckling, 1976). Denna relation baseras på en asymmetri där 

principalen utgör den bestämmande parten, till exempel företaget, medan agenten 

fungerar som den part som blir kontrollerad, det vill säga den anställda som anlitas för att 

utföra vissa tjänster för principalens räkning. Detta innebär i sin tur delegering av ett visst 

beslutsfattande till agenten. (ibid) Enligt Chen (2004) antas agenten sakna samvete och 

kan därmed vid tillfälle avvika från överenskommelser och avtalade löften. I relationen 

mellan principalen och agenten kan det uppkomma en intressekonflikt då båda parter 

motiveras av egenintresse samt eftersom de kan ha skilda mål och ambitioner (ibid). 

Ytterligare ett problem som principal-agent teorin adresserar är den problematik som 

uppstår när principalen och agenten har olika information. Ofta besitter agenten ett 

informationsöverläge, vilket i många fall leder till att principalen är oförmögen att 

kontrollera agentens agerande, då detta kan vara både kostsamt och komplicerat. (Shah, 

2014) 

Principal-agent problematiken applicerad på den finansiella marknaden har blivit allt mer 

förekommande i litteraturen (Shah, 2014). Ottaviani (2000) använder principal-agent 

teorin för att beskriva relationen mellan den finansiella rådgivaren och konsumenten. 

Agenten utgör den pålästa finansiella rådgivaren som anlitas av principalen, i detta fall 

konsumenten, som i många fall har en bristfällig grundläggande ekonomisk kunskap 

(ibid). Agentens uppgift är att förmedla information så att principalen i sin tur kan fatta 

ett informerat investeringsbeslut (Eppler, 2006). När agenten inte ges något incitament 

att handla i egenintresse antas agenten handla med konsumentens bästa i fokus eftersom 

detta återspeglas positivt för rådgivarens rykte samt leder till bra kundrelationer. När 

däremot någon typ av incitament erbjuds rådgivaren ökar sannolikheten för partiskt 

handling. (Madhani, 2010) Ottaviani (2000) menar att det i detta skede skapas en obalans 

mellan parterna eftersom principalen förlitar sig på att agenten ger tillförlitlig och korrekt 

information samt använder denna information till att fatta investeringsbeslut. Denna 

obalans innebär i sin tur att rådgivaren kan använda konsumentens informations- och 

kunskapsunderläge till att genom partisk rådgivning skapa egen vinning. (ibid)  

3.2.2 Informationsasymmetri  

Den amerikanska nationalekonomen och nobelpristagaren George A. Akerlof har 

uppmärksammats för sin analys av marknader där asymmetrisk information förekommer 
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(Nobelprize, 2014).  Informationsasymmetri innebär att en part besitter mer information 

än den andra och kan exempelvis inträffa när köpare och säljare ingår avtal eller i 

relationen mellan ledning och aktieägare i ett aktiebolag (Samuelson, 1984). Akerlof 

(1970) implementerade teorin om informationsasymmetri på marknaden för begagnade 

bilar där han förklarar den prisskillnad som uppstår mellan en ny och en begagnad bil. 

Prisskillnaden brukar i första hand förklaras av glädjen att äga en ny bil, men Akerlof 

(1970) påstår istället att prisskillnaden beror på att säljaren innehar mer information om 

exempelvis dess kvalitet än vad köparen har. Detta informationsglapp skapar en osäkerhet 

hos köparen då denne omöjligt kan veta om denne har all information om bilens kvalitet 

(ibid). Denna problematik tillsammans med den begränsade möjligheten för principalen 

att kontrollera exakt vad agenten bidrar med förekommer inom den nationalekonomiska 

teorin under benämningen moral hazard (Sundström 2003). Moral hazard uppkommer 

när ena parten har ingått ett avtal utan att enbart ha goda avsikter. Detta kan ske när en 

part delger missledande information alternativt styrs av incitament att ta höga risker. 

Moral hazard är ännu mer vanligt förekommande när en part har en försäkring som gör 

att denne fritt kan ta högre risker (Mishkin, 2007).  

I en förhandlingssituation mellan en säljare och en köpare, alternativt en rådgivare och en 

investerare, har den ena parten ofta ett stort informationsövertag (Ottaviani 2000). Detta 

övertag leder till att denna part kan välja att endast dela den information som gynnar 

partens egen förhandlingsposition (Samuelson, 1984). När den ena parten medvetet döljer 

eller vinklar information inför den andra uppstår moral hazard (Mishkin, 2007). Risken 

för moral hazard är större när parterna har någonting att vinna på att bibehålla övertaget 

(ibid). I detta fall är det rådgivaren som kan tjäna på att dölja eller vinkla information 

eftersom de kan föreligga ekonomiska incitament bakom de råd som förmedlas. 

Konsumenten tjänar snarare på att delge all relevant information eftersom det leder till att 

kvaliteten på råden ökar. (Ottaviani, 2000) 

3.2.3 Kunskapsasymmetri   

Kunskapsasymmetri förekommer när människor som interagerar med varandra innehar 

olika grad av kunskap (Günthner & Luckmann 2001). Kunskapsasymmetri återfinns även 

mellan företag samt mellan funktioner och affärsenheter. (Kastberg, 2011) I en 

organisation är det viktigt att ta vara på den kunskap som finns för att på bästa sätt kunna 

optimera resurser, dra nytta av konkurrensfördelar och förhoppningsvis öka 

avkastningen. Detta har gjort att resurser lagts på att övervinna detta kunskapsglapp och 
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forskningsområdena knowledge management och knowledge sharing har blivit allt mer 

etablerade. (ibid) 

Rådgivaryrket kan idag betraktas som en profession, det vill säga en särskild grupp 

människor som allmänheten söker råd och tjänster ifrån (Fransson & Jonnergård, 2009). 

Råden och tjänsterna efterfrågas eftersom denna grupp besitter kunskap och expertis som 

andra saknar (Barker, 2010). I interaktionen mellan en rådgivare och konsumenten av 

dess tjänster skapas därmed kunskapsasymmetri (Günthner & Luckmann 2001). Eftersom 

konsumenten har bristfällig kunskap innebär detta att denne har svårt att utvärdera samt 

fastställa kvaliteten på de råd som tas emot. (Barker, 2010). Detta gäller speciellt för 

finansiella tjänster då värdet av rådet inte tydliggörs direkt efter investeringsbeslutet 

eftersom placering i värdepapper kräver en längre investeringshorisont (Finanssektionen, 

2016). Kunskapsasymmetrin leder även till att konsumenten inte har något val annat än 

att lita på experten, i detta fall rådgivaren, ifall denne önskar utnyttja tjänsten. Eftersom 

expertens affärsmodell går ut på att konsumenten utnyttjar tjänsten är det inte ovanligt att 

experten på olika sätt försöker bygga upp en tillitsfull relation. (Barker, 2010) Problemen 

som dock kan uppkomma i en alltför tillitsfull relation är att konsumenten blint litar på 

rådgivaren och därmed inte kritiskt utvärderar det råd som ges (Söderberg, 2012). 

Söderberg (2012) kallar denna negativa sida av tilliten för the dark side of trust eftersom 

konsumenter som saknar kunskap löper större risk att råka ut för felaktig rådgivning.      

Eftersom experten och lekmannen det vill säga konsumenten, har så pass olika grad av 

kunskap kan det uppstå problem i kommunikationen dem emellan (Eppler, 2006). 

Experten finner det ofta svårt att på begränsad tid överföra sin kunskap till mottagaren 

eftersom lekmannen i många fall saknar expertens bakgrund, erfarenhet eller intresse. 

Experten har därmed en svår uppgift när det gäller att kommunicera så att mottagaren 

förstår, det vill säga utan att använda termer, begrepp och jargong som kräver 

förförståelse, utan att för den skull tappa informationens kvalitet. (ibid) Ännu mer 

komplex blir uppgiften då expertens uppgift är att ge råd till amatören som sedan ska fatta 

ett beslut (Samuelson, 1984). Lekmannen behöver förståelse och kunskap för att fatta ett 

informerat beslut vilket ställer ökade krav på experten att minska det kunskapsunderläge 

lekmannen befinner sig i (Beatty, 2006).   
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3.3 Påverkansfaktorer avseende asymmetri 

Nedan beskrivs två stycken centrala faktorer som påverkar den asymmetriska relationen 

mellan rådgivare och konsument.  

3.3.1 Belöningsprogrammens påverkan på asymmetri   

Den rådande konkurrensen på marknaden ökar i allt större utsträckning och medför ett 

mer omfattande arbete för chefer att fatta beslut om lönesättning och belöningssystem 

(Madhani, 2010). Den hårda konkurrensen har dessutom resulterat i att bland annat 

försäljare kräver en allt högre monetär ersättning (ibid). Detta gäller även för 

finansbranschen eftersom en stor del av finansiella rådgivares lön är provisionsbaserad 

vilket indirekt gör dem till försäljare (Finansinspektionen, 2016).     

Den monetära ersättningen för en försäljare kan både förekomma i fast eller rörlig 

karaktär (Madhani, 2010). Den fasta delen utgör den så kallade grundlönen och betalas ut 

varje månad oavsett prestation, medan den rörliga delen beror av det försäljaren har 

presterat och tillfört organisation genom försäljning under den gångna mätperioden. 

Syftet med provision är i huvudsak att uppmuntra och motivera organisationens säljare 

att uppnå, behålla och maximera försäljningsintäkterna. (Bång & Waldenström, 2009) 

Dessutom är en generös kompensationsplan ett hjälpmedel i arbetet med att behålla samt 

attrahera kompetent och konkurrenskraftig personal (Madhani, 2010). Det bidrar även till 

att lönemässigt skapa ett långsiktigt och ömsesidigt förtroende mellan organisationen och 

dess försäljare (Bång & Waldenström, 2009). Om kompensationssystemet för försäljning 

är utformad på rätt sätt kan den ha en positiv inverkan på såväl organisationens resultat 

som säljare och kunder (ibid). 

En teori som analyserar betydelsen av formen av ersättning för de olika parterna är 

spelteorin. Enligt spelteorin finns två ”spelare” involverade i en försäljningssituation, 

nämligen en ägare och en anställd som båda handlar utifrån egenintresse (Hermansson, 

1990). Detta skapar i sin tur en konflikt mellan de båda spelarna då deras intressen ofta 

skiljer sig åt. Båda spelarna i teorin är medvetna om hur deras handlande kommer att 

utöva inflytande på utgången i det som teorin benämner som säljsituationen (Madhani, 

2010). Ägaren står inför valmöjligheten att antingen erbjuda en fast eller rörlig ersättning. 

De anställda å andra sidan kan välja att agera ärligt eller oärligt gentemot kunden i 

samband med en eventuell försäljning (ibid).  
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Finansinspektionen (2016) uppmärksammar problematiken på sparandemarknaden som 

grundar sig i den intressekonflikt som uppkommit av att rådgivare får provisionsbaserad 

inkomst för försäljningen. Här har Finansinspektionen (2016) kunnat notera att det är 

storleken på ersättningen som är avgörande för vilka produkter som kommer att säljas, 

snarare än de produkter som i huvudsak överensstämmer med kundens behov. Den rörliga 

ersättningen ger i detta fall rådgivaren incitament att agera “oärligt”, enligt teorins 

benämning, för att öka den kortsiktiga personliga ersättningen på bekostnad av den goda 

kundrelationen (Madhani, 2010). Även kundnöjdheten kan påverkas negativt om 

rådgivaren väljer att agera utifrån sitt eget bästa istället för utifrån kundens (Söderberg, 

2012). Goda relationer och nöjda kunder ökar sannolikheten för lönsamma relationer, 

utveckling av samarbetet samt att attrahera nya kunder via word of mouth (Grönroos, 

2002). Det provisionsförbud som fastslagits i ny reform är ett försök att hindra den rörliga 

ersättningen från att styra valet av investering (Finansinspektionen, 2016). Målet är att 

uppnå ett beteende där rådgivaren i detta fall är likgiltig inför valet att agera ärligt 

respektive oärligt i sitt möte tillsammans med kund (Madhani, 2010).    

3.3.2 Digitaliseringens påverkan på asymmetri  

Myten om att ekonomi endast är något för högutbildade banktjänstemän har för 

längesedan slagits hål på och detta som en följd av internetbankens introduktion (Ryan, 

Trumbull, Tufano, 2010) Med internetbankens intågande följde även en do it yourself-

mentality som i allra högsta grad lever kvar idag (ibid). Den ökande digitaliseringen har 

även öppnat upp nya möjligheter att ta reda på information vilket har lett till att de 

finansiella rådgivarna fått en ny konkurrent, tekniken (Tyrpak, 2015). Med hjälp av 

dagens teknik är information angående värdepapper, dess egenskaper, risk och historiska 

avkastning bara ett par klick bort. (ibid) 

På teknikfronten har det dessutom hänt mycket i bankvärlden de senaste åren och nu är 

ännu en ny tekniklösning, en så kallad robo-advisor, på väg in på marknaden (European 

Banking Authority, 2015). En robo-advisor är ett program som efter angivna kriterier ger 

förslag på placeringar samt sköter portföljförvaltning. Finansinspektionen har på grund 

av det ökande intresset för tjänsten på inrådan av European Banking Authority startat en 

utredning för att undersöka risker och möjligheter inför ett eventuellt införande av denna 

typ av digitala rådgivning. (ibid) Att konsumenter enkelt kan ta reda på information 

rörande placeringar direkt på internet eller ta stöd av denna elektroniska rådgivare 

angående sina investeringsbeslut kan skapa möjligheter för konsumenten att inför ett 
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rådgivningsmöte vara påläst vilket kan frambringa förutsättningar att minska 

informations- och kunskapsasymmetrin i relationen (Kastberg, 2011).   

3.4 Teoretisk sammanfattning  

Figur 3:1 har utvecklats av författarna i syfte att sammanfatta det teoretiska ramverket 

och sambanden teorierna emellan.  

 

Figur 3:1 

Lagen om värdepapper samt MiFID har implementerats för att hantera den asymmetri 

som förekommer mellan principalen och agenten, i detta fall konsumenten och den 

finansiella rådgivaren (Oxenstierna, 2015). Även regelverket MiFID II kan komma att 

införas under 2018 (Europeiska Kommissionen, 2016) för att ytterligare styra hanteringen 

av den rådande principal-agent problematiken på den finansiella marknaden (Shah, 2014). 

Lagarna och regelverken finns för att skydda konsumenten eftersom den asymmetriska 

relationen inte är till dennes fördel (Finansinspektionen, 2016). Principal-agent teorin 

bygger på en asymmetrisk relation mellan principal och agent, därav kallas rubriken i 

modellen Principal-agent relation (Jensen & Meckling, 1976). Denna asymmetriska 

relation skapas av att aktörerna har olika grad av information och kunskap (Günthner & 

Luckmann 2001). Den uppåtgående pilen mellan Informationsasymmetri och Principal-
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agent relation samt mellan Kunskapsasymmetri och Principal-agent relation 

symboliserar skapandet av den asymmetriska relationen. Den nedåtgående pilen mellan 

tidigare nämnda rubriker symboliserar skapandet av problematiken. Asymmetri är inget 

problem när aktörerna inte interagerar, problematiken uppkommer när principalen anlitar 

agenten och den asymmetriska relationen skapas (Günthner & Luckmann 2001).         

Digitalisering påverkar både Informationsasymmetrin och Kunskapsasymmetrin. Den 

största påverkansfaktorn som utgör digitaliseringen är tillgången till information och 

kunskap online (Ryan, Trumbull & Tufano, 2010). Detta ökar möjligheterna att minska 

asymmetrin mellan principal och agent (Kastberg, 2011). Informationsasymmetrin 

påverkas även av Belöning. Belöningssystemets uppbyggnad kan ge upphov till att 

rådgivaren agerar partiskt vilket i sin tur kan påverka asymmetrin i relationen. 

Konsumenten befinner sig i ett informationsunderläge gentemot rådgivaren eftersom 

denne inte är lika väl insatt i vilka faktorer som påverkar rådgivarens monetära ersättning 

och vilka incitament som kan ligga bakom de råd som ges. (Finansinspektionen, 2016) 

Belöning kopplas sedan med hjälp av pilar till höger ihop med Lagar & Regelverk. 

Anledningen till detta är att belöningssystemets utformning föranleder införandet av 

framförallt MiFID II samt att lagar och regelverk i viss mån redan styr belöningssystemet 

(Oxenstierna, 2015).   
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4 Empiriskt resultat 

Detta kapitel inleds med genomgång av empiriskt resultat avseende rådgivningsmötet 

vilket delas in i två kategorier. Vidare behandlas rådgivarnas uppfattning av den 

förekommande kunskapsasymmetrin. Slutligen diskuteras informationsasymmetri med 

utgångspunkt från det eventuellt kommande provisionsförbudet och dess konsekvenser 

för konsumenterna på den finansiella marknaden.    

4.1 Rådgivningsmötet 

Utifrån rådgivarnas uttalanden gällande vilken kundgrupp de handhar samt aktuellt 

upplägg på rådgivningen har författarna kunnat urskilja att det finns två typer av 

rådgivningsmöten. Nedan har dessa två typer av rådgivningsmöten delats in i varsin 

kategori för att tydliggöra skillnader samt karaktärsdrag. Rådgivningsmötet har sedan 

beskrivits för respektive kategori för att ge läsaren en bild av hur rådgivningen idag går 

till samt för att skapa förståelse för djupare analys. De två kategorier rådgivningsmöten 

som behandlas har bland annat olika mål med rådgivningen, inkluderar olika grad av 

förberedelse, har skilda upplägg och dessutom riktar de sig till två skilda kundsegment. 

Det är viktigt att förklara och separera dessa två kundsegment eftersom empirin avslöjar 

att konsumenter behandlas olika. Denna kategorisering hjälper till att besvara frågan om 

vilken effekt asymmetrin får på konsumenten. I tabell 4:1 redovisas vilka rådgivare passar 

in under respektive kategori. 

Tabell 4:1 

Kategori 1 Kategori 2 

Rådgivare A & C Rådgivare B, D, E, F & G 

  

4.1.1 Kategori 1 - Kortsiktiga kundrelationer   

Författarna anser att rådgivare A och C arbetar på ett likartat sätt och passar in i denna 

kategori. Anledningen till att denna kategori fått namnet Kortsiktiga relationer är för att 

rådgivarna främst arbetar med nya kunder och inte i stor utsträckning underhåller 

befintliga kunder med kontinuerlig uppföljning. Rådgivningsmötet ses som en 

engångsföreteelse och om konsumenten vill ha uppföljning är det upp till konsumenten 

själv att ta kontakt. Tjänsten marknadsförs som kostnadsfri till detta kundsegment 
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eftersom mötet är avgiftsfritt. Det är sedan placeringen som genererar intäkter till 

rådgivaren, eftersom att ersättningen avgörs av de produkter som investeraren tecknar. 

Rådgivarens ersättningsmodell baseras på avgifter i depå, provisionsbaserad ersättning 

från arbetsgivare samt de fondbolag vars produkter rekommenderades med nyteckning 

som följd. De produkter som rådgivarna i denna kategori lämnar råd och 

rekommendationer kring är i huvudsak fondsparande i depå, traditionell livförvaltning, 

pensionssparande, samt fondförsäkring såsom exempelvis kapitalförsäkring med valfria 

fonder.  

Rådgivare A uppger att antalet möten med en enskild kund varierar beroende på beslutets 

komplexitet. Beslutets komplexitet är ofta tätt sammankopplat med storleken på 

sparkapitalet och rådgivaren uppger att det i de flesta fall räcker det med ett möte. Vidare 

menar rådgivare A att mötena oftast behandlar uppstart av sparande alternativt flytt av 

sparande som tidigare placerats i ett annat institut. Rådgivare C delar istället vanligtvis 

upp mötet i två till tre delar. Det första mötet kallas för informationsmöte, vilket är ett 

möte för att lära känna kunden och samla in information om kundens kunskaper, 

erfarenheter, önskemål, placeringshorisont samt riskbenägenhet. Därefter kallar rådgivare 

C kunden till ett andra möte där rådgivaren presenterar de råd som denne tagit fram för 

att möta kundens önskemål. Antingen tecknas produkten vid detta tillfälle eller så fattas 

beslut vid det tredje mötet som generellt sett sker via telefon. Även om produkten tecknas 

vid det andra mötet brukar rådgivare C kontakta kunden för att följa upp och kontrollera 

så att kunden är nöjd och fått det han eller hon förväntat sig.  

Dessa företag har placerats i samma kategori eftersom att oavsett om kunden är i behov 

av endast ett eller om det behövs flera möten så är målet med mötena detsamma. Det 

handlar om att komma igång med sitt sparande, eventuellt starta upp ett månadssparande 

och placera redan sparat kapital i värdepapper som ger avkastning. Det handlar om 

rådgivning och inte aktiv förvaltning. Efter detta möte sker ingen uppföljning och det är 

upp till kunden att ta kontakt ifall denne önskar få uppdaterade råd. 

4.1.1.1 Kundsegment  

Den kundgrupp som anlitar rådgivare A och C består till största del av småsparare, det 

vill säga sparare med placerbart kapital på mindre än en miljon. Rådgivarna menar även 

att de flesta konsumenterna av denna tjänst ofta har övrigt engagemang i företaget såsom 

pensions eller sakförsäkringar och därför har erfarenhet av företaget sedan tidigare.  
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4.1.2 Kategori 2 - Långsiktiga kundrelationer  

Inom denna kategori återfinns rådgivare B, D, E, F och G. Denna kategori har som mål 

att skapa långsiktiga kundrelationer och bedriva mer aktiv kapitalförvaltning. Långsiktiga 

relationer definieras i detta fall som löpande kontakt mellan rådgivare och konsument 

oavsett antal år kontakten upprätthålls. Relationen är i dessa fall central och det är viktigt 

att bygga tillit. Det bör dock nämnas att kategoriseringen är en generalisering eftersom 

såväl rådgivare F och E samt andra rådgivare på samma företag som rådgivare D i viss 

mån arbetar med möten liknande kategori ett, kortsiktiga relationer.  

Samtliga rådgivare beskriver det första mötet som ett informationsmöte med chans att 

presentera sig själv, sin investeringsfilosofi samt företaget de arbetar på. Kunden får även 

chansen att berätta om sig själv, sina behov, mål, erfarenheter av sparande samt annan 

information som rådgivaren behöver ta del av för att göra ett bra arbete. Under detta första 

möte ingår ett visst mått försäljning med målet att få intressenten att faktiskt bli kund, de 

olika rådgivarnas taktik för att göra affär varierar dock. Rådgivare D kommenterar 

balansen mellan försäljning och rådgivning enligt följande: “Jag är en säljare när vi tar in 

en kund, jag är rådgivare när kunden väl är inne. Det jag säljer är vårt bolag och vår 

kunskap, jag är ingen produktförsäljare, det är viktigt att poängtera.” Rådgivare G är inne 

på samma spår: Det handlar om att sälja sig själv och sin kunskap, eftersom det är en 

tjänst det handlar om är det ju jag som är själva produkten.” Rådgivare E kommentarer 

också rollen som försäljare eller rådgivare med följande citat: “Alla vill ju säga att de är 

rådgivare, men alla måste ju tjäna pengar, så vi är ju till viss del även säljare.”  

För rådgivare F är målet med första mötet att identifiera problemet, det vill säga att hitta 

ett behov som kunden har som inte blir uppfyllt i dag. Om rådgivaren lyckas med denna 

behovsanalys är det störst chans att få komma tillbaka med en offert och därmed boka ett 

andra möte. Vid andra mötet diskuteras sedan offerten igenom punkt för punkt och 

antingen blir det affär eller så vill kunden fundera på erbjudandet och då bokas möte 

nummer tre. För rådgivare B ligger fokus på att bygga upp förtroende under första mötet. 

Ofta görs detta genom småprat och allmän information som egentligen inte är av vikt för 

rådgivningen men som skapar en personlig relation, egenföretagare vill till exempel gärna 

berätta hur de byggt upp sitt företag. Rådgivare E skickar ut informationsunderlag till 

kunden innan första mötet för att kunden ska veta vad denne kan förvänta sig av mötet. I 

detta underlag ingår en genomgång av bolagets finansiella tillstånd, företagets 

samarbetspartners samt prislista. Rådgivare E menar att de flesta som kommer till första 
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mötet har blivit tipsade av vänner och bekanta och vet vad de kan förvänta sig, därför blir 

det ofta affär redan vid första mötet även om själva rådgivningen av produkter sker vid 

ett senare tillfälle.  

Första mötet handlar som sagt om att knyta kunden till sig och detta görs på olika sätt. 

Efter denna första initiala kontakt börjar sedan arbetet med att förvalta denna relation. 

Samtliga rådgivare i denna kategori B, D, E F och G arbetar med förmögenhetsförvaltning 

vilket innebär att de behåller en löpande kontakt över tid. Rådgivare D uppger att 

personliga möten med kund sker ungefär två gånger om året så att kontakten uppehålls. 

Räknas även telefonsamtal så uppskattar rådgivare D att de har kontakt med majoriteten 

av kunderna ungefär en gång i månaden. Rådgivare D påpekar dock att de kunder som 

får denna typ av täta kontakt är kunder med stort kapital eftersom de behöver ha 

kostnadstäckning för den tid som läggs ner. Rådgivare B bekräftar faktumet att storleken 

på sparkapitalet styr hur mycket tid som läggs ned på förvaltningen och exemplifierar: 

“En kund som har en miljon träffar jag en gång per år och sedan uppföljning per mejl 

eller telefon cirka tre gånger om året. De som har tre miljoner har jag kanske två eller tre 

möten med per år och har du tio miljoner kanske mellan fem och tio möten.” Rådgivare 

F belyser ämnet från en annan vinkel genom uttalandet:  

Rent krasst tar det inte särskilt mycket mera tid att placera tio miljoner jämfört med 

hundra tusen men eftersom avgiften tas ut procentuellt så betalar de stora kunderna nästan 

oskäligt mycket. Idag betalar ca 20 procent av de stora kunderna för de andra 80 procent, 

vi har med andra ord kunder som vi går back på tidsmässigt men som vi hjälper ändå, för 

hjälper man inte den lilla kunden så får man inte den stora heller. (Rådgivare F)   

Rådgivare E trycker på betydelsen av att lära känna kunderna och ägna dem 

uppmärksamhet: “Många söker sig till oberoende rådgivningsföretag som oss eftersom 

de inte upplever att de blivit sedda hos sin bank”. Rådgivare G delar denna upplevelse 

genom uttalandet: ”Bankerna har alldeles för många kunder att ta hand om för att kunna 

ge dem tillräckligt med uppmärksamhet.” Alla rådgivare är överens om att det är viktigt 

att bygga en tillitsfull relation samt skapa personlig kontakt till sina kunder. Detta anses 

viktigt för att samarbetet ska flyta på bra och för att öka möjligheten att uppnå god 

avkastning.    

Ännu en faktor som förenar rådgivare B, D F och G i denna kategori är att de erbjuder 

mervärde utöver ren portföljförvaltning till exempel skattejuridik och familjejuridik. 



35 

 

Företaget som rådgivare D arbetar på erbjuder dessutom stöd vid redovisning och 

deklaration samt för de riktigt förmögna kunderna en helhetslösning som innebär att de 

kan få en administrativ assistent som exempelvis hjälper till med bokning av flygbiljetter. 

Rådgivare F använder juridiken som differentieringsfaktor: “Kunderna förväntar sig inte 

att vi ska snacka till exempel familjejuridik, arvsrätt, skydd vid sjukdom och olycksfall, 

detta blir en bonus och gör att vi många gånger kan överträffa deras 

förväntningar.”  Rådgivare B ägnar också mycket tid åt juridik eftersom rådgivaren anser 

att detta bygger förtroende. Exempel på sådana diskussioner gäller testamente, 

förmånstagare, kompanjonavtal samt hur pengar kan plockas ut på ett skatteeffektivt sätt. 

Målet med detta är att belysa vikten av att agera proaktivt och tänka till innan det är för 

sent. Rådgivare B ser också till att göra det lilla extra även på andra sätt. Exempelvis 

undersöker rådgivaren kundens bolåneränta och hjälper till att förhandla ner den ifall 

kund inte får vad denne bör ha. Rådgivare B är också intresserad av kundens drömmar, 

detta för att lära känna kunden mer på djupet samt skapa en mer personlig relation. Det 

har även hänt att denna rådgivare bjudit kund på museum eftersom det var en dröm som 

kunden hade.  

4.1.2.1 Kundsegment 

De konsumenter som söker denna rådgivningskategori eller förmögenhetsförvaltning 

behöver ha ett stort sparkapital för att tjänsten ska vara lönsam. Rådgivare B 

exemplifierar: ”Det krävs som allra minst en miljon helst mer, de kunder som har över 10 

miljoner är hett eftertraktade. Kunder som har över 100 miljoner har ofta delat upp sitt 

kapital mellan flera olika rådgivare.” Rådgivare B förklarar även att merparten av 

kunderna är företagare eftersom det inte är många “Svenssons” som klarar av att spara 

ihop den kapitalstorleken som krävs på en vanlig lön. Dessa kunder är med andra ord 

framgångsrika och rådgivare G uppskattar att de flesta av kunderna har någon form av 

universitetsutbildning i grunden. Rådgivare G menar också att de flesta kunder med stort 

sparkapital har varit med om någon form av rådgivning tidigare eftersom de är 

eftertraktade kunder. Dessa kunder som söker denna typ av rådgivning eller efterfrågar 

förmögenhetsförvaltning söker upp rådgivarna efter rekommendation av vänner och 

bekanta. Rådgivare B utvecklar: “Nästan alla mina kunder kommer in på referens och när 

jag sitter i möte brukar jag alltid avsluta med att fråga: ‘Du är uppenbarligen hyfsat nöjd 

med rådgivningen annars skulle du ju inte sitta här, känner du någon annan som skulle 

behöva rådgivning?’” 
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4.2 Kunskapsasymmetri 

Samtliga rådgivare är överens om att de har mer finansiell kunskap än konsumenterna. 

Rådgivare E utvecklar: “Självklart finns det ett kunskapsövertag, det är det som är 

affärsmodellen. Det är det vi tjänar pengar på. Utan kunskapsövertaget finns ingen tjänst.” 

För att undersöka kunskapsasymmetrin krävs därför en jämförelse mellan rådgivarnas och 

konsumenternas kunskapsnivå. Empirin nedan redogör för hur rådgivarna beskriver den 

egna samt konsumenternas finansiella kunskaper.   

4.2.1 Rådgivarnas kunskap      

Samtliga rådgivare vi kommit i kontakt med förutom rådgivare C, har arbetat mer än fem 

år som rådgivare och flera ännu längre. De anser därmed att de hunnit skaffa sig gedigen 

erfarenhet av branschen och samtliga upplever sig vara pålästa. Rådgivare G uttrycker: 

“Klart man är påläst, det ingår i yrket att läsa på, det är ju min kunskap som kunderna 

köper.” På grund av den långa erfarenheten i branschen har de även god kunskap om hur 

branschen ser ut idag samt hur den har förändrats över tid. Alla rådgivare förutom 

rådgivare E har dessutom universitetsutbildning inom ekonomi men samtliga har deltagit 

i någon form av internt utbildningsprogram för att öka sin kunskap inom ämnet. Samtliga 

rådgivare bearbetar dessutom dagligen finansiell information för att upprätthålla aktuell 

kunskap om de finansiella marknaderna. Rådgivare F utvecklar: “Innan mötet förbereder 

jag mig bland annat genom att läsa Dagens Industri för att håll mig uppdaterad och redo 

att besvara eventuell frågor som kunden kan ha. Det kan tillexempel vara information om 

en ränteförändring eller något liknande.” 

4.2.2 Upplevelsen av konsumenternas kunskap 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de alla upplever att konsumenternas 

kunskapsnivå är låg. Rådgivare C anser att allmänheten har för lite kunskap idag och 

tycker att privatekonomisk utbildning ska införas under skoltiden: “Vi går tidigare i 

pension idag och lever dessutom längre, därför ska pengarna även räcka längre. Redan i 

gymnasiet bör studenterna få information om sparandets betydelse och pensionssystemets 

funktion och uppbyggnad”. Många av rådgivarna påstår att konsumenterna känner till 

begrepp så som fonder och aktier, men saknar en djupare förståelse över dess uppbyggnad 

och funktion. Rådgivare D betonar detta på följande sätt “Kunderna vet i regel vad en 

aktie är, men vet inte hur det fungerar på aktiemarknaden. De vet vad en fond är, men 
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saknar vidare kunskap om produkten som sådan. Det är därför de kommer till oss, för att 

de inte vet och inte orkar.” 

När det gäller konsumenters kunskap påstår rådgivare B att kunden egentligen inte riktigt 

behöver förstå de produkter de köper. Rådgivare B förklarar: ”Det viktiga är att de känner 

till den risk som föreligger och vilken potential investeringen har att skapa avkastning.” 

Rådgivare F resonerar på ett liknande sätt och menar att det är viktigt att förklara 

grunderna, det vill säga vad investeringen innebär samt vilka risker och kostnader den 

medför. Fördjupad detaljinformation är inte lika intressant, Rådgivare F exemplifierar 

“Hur till exempel bolagsvärdering går till är det max 3 av 100 kunder som är intresserade 

av att höra.”  

Majoriteten av rådgivarna upplever de flesta konsumenters finansiella kunskap som låg. 

Detta trots att samtliga rådgivare är överens om att möjligheterna att vara påläst finns på 

ett helt annat sätt idag då informationen finns lättillgänglig online. Rådgivare E belyser 

detta genom följande citat: “All information finns, det handlar bara om intresse.”  

Rådgivare D tror att en ganska stor andel av konsumenterna själva skulle kunna investera 

med ett hyfsat resultat, men vill lämna över ansvaret på någon annan och hellre betala för 

det. Rådgivare G tillägger:  

Det är en del av dagens specialistsamhälle, det man inte själv kan eller inte är intresserad 

av överlåter man till någon annan... En del av de mycket förmögna och framförallt 

framgångsrika kunderna sparar pengar på att utnyttja rådgivningstjänsten trots de avgifter 

som detta medför. Detta eftersom att den tid de i annat fall hade lagt på investeringen 

istället kan läggas på hans eller hennes profession. (Rådgivare G)  

Rådgivare F har noterat en skillnad i kunskapsnivå mellan de konsumenter som har 

tidigare erfarenhet av rådgivning och de som aldrig fått någon hjälp. De som fått 

rådgivning har mycket bättre kunskap och rådgivare F anser därmed att rådgivningsyrket 

bidrar till den ekonomiska utbildningen i samhället. Rådgivare D tillägger att de som är 

mest pålästa är lättast att kommunicera med då det förstår värdet av de råd som de 

presenteras. Det finns också tydliga skillnader i konsumenternas förväntningar på den 

rådgivningstjänsten som utbjuds. Samtliga rådgivare är överens om att nya kunder, som 

saknar tidigare erfarenhet av rådgivning, inte har några större förväntningar inför mötet. 

Detta gör det möjligt för rådgivaren att leva upp till, eller i vissa fall till och med 

överträffa, kundernas förväntningar. Återkommande kunder känner till upplägget och vet 
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vad de kan förvänta sig samt vad tjänsten innebär.  Merparten av rådgivarna upplever att 

ytterst liten andel av deras kundstock samlar information inför mötet för att på så vis 

komma pålästa. Detta förvånar några av rådgivarna då konsumenten genom att läsa på 

skapar möjligheter att minska den asymmetriska relation som förekommer mellan 

rådgivare och konsument.  Rådgivare C exemplifierar: “ Jag upplever att de är väldig få 

som läser på innan mötet. Det finns självklart de som förberett sig något, men de flesta 

kommer till mötet med den kunskap de har sedan tidigare. Detta kan jag uppleva är 

märkligt då det handlar om deras egen ekonomi.” 

Åsikterna kring huruvida konsumentens personliga utbildningsnivå har betydelse för den 

finansiella kunskapsnivån är delade. Rådgivare D menar att högutbildade konsumenter 

har lättare att tillgodogöra sig information som de exponeras för. Rådgivare F instämmer 

inte med detta påstående utan upplever att det inte finns något direkt samband mellan 

utbildning och förmåga att ta till sig finansiell information. Rådgivare F tror snarare att 

det beror på studieinriktning samt hur lång tid som passerat sedan studierna slutfördes 

och konstaterar också att konsumenteten är uppdaterad om ett intresse för finansiell 

ekonomi finns. Rådgivare G belyser istället sambandet mellan finansiellt intresse och 

yrkesmässig framgång och menar att den framgångsrike individen i större utsträckning 

kommer i kontakt med likasinnade som ofta besitter ett intresse för finans. Är individen 

dessutom företagare så exponeras denne mer frekvent för finansiella begrepp och termer 

då denne har ständig kontakt med den finansiella marknaden.  

4.3 Föreslagen åtgärd för att minska informationsasymmetrin 

Provisionsförbudet är ett förslag till regeländring som arbetats fram för att reglera den 

förekommande informationsasymmetrin mellan rådgivare och konsument. 

Provisionsförbudet får stort utrymme i empirin eftersom det är en central åtgärd med 

huvudsyfte att minska konsumentens informationsunderläge. Det är även intressant att 

diskutera eftersom provisionsförbudet är en omfattande förändring som kan leda till stora 

konsekvenser för såväl rådgivare som konsumenter.  Alla tillfrågade rådgivare har 

emellertid olika åsikter i denna fråga, de beskriver själva problemet på olika sätt och anser 

att den föreslagna lösningen kommer ha varierande framgång. Vidare diskuteras 

provisionsförbudets införande samt dess påverkan på konsumenterna.   
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4.3.1 Provisionsförbudet 

Finansinspektionens intention med provisionsförbudet är att skydda konsumenten från 

partiskhet. Rådgivare B förklarar varför det är viktigt med följande citat “Det är lite 

läskigt med den här branschen, den är sjukt lönsam om man inte ser till kundens bästa.” 

De tillfrågade intervjupersonerna har skilda åsikter kring huruvida provisionsförbudet 

faktiskt kommer att leda till att investeringsbeslut kommer att utgå mer ifrån kundens 

bästa. Rådgivare F är kritisk till provisionsförbudet och förklarar: 

Problemet som jag ser det, hade det varit så att man löser problematiken med partiskhet 

med ett provisionsförbud då hade det betytt att alla som inte är avlönade med provision 

idag hade gett bra rådgivning. Ta flyttmarknaden som exempel, där förekommer många 

flyttar som inte är bra för kunden. Det bolag som har flest utflytt i miljoner och som 

förlorar mest kapital är AMF, ett bolag som erbjuder låga avgifter och har haft bäst 

avkastning över tid. Pengarna lockas till storbankerna som aktivt säljer in flytten som en 

del av deras helhetskoncept. Hos bankerna placeras sedan pengarna i fonder med högre 

avgift och högre risknivå än AMF. Då ställer jag mig frågande; ’de jobbar inte med 

provision, men ändå gör man en hel del flyttar som inte är bra för kunden’. Oavsett vad 

jag som anställd tjänar på, om jag uppfyllt min säljbudget till nästa lönesamtal eller om 

min inkomst beror av provision från tredje part, så är det i slutändan vad min arbetsgivare 

tjänar mycket pengar på som kommer att styra. (Rådgivare F)  

Vidare kritiserar rådgivare B bankernas internprissättning:  

Internprissättningen på depå- eller försäkringsskalet ligger på omkring 0,25 %, en siffra 

som tydligt presenteras för kunden. Rådgivaren lägger på ytterligare en avgift för egen 

intjäning och utöver det adderas kapitalförvaltningsavgiften för bankernas egna fonder. 

Plötsligt är bankens intjäning 2,5 %. Många kunder som jag träffar har koll på kostnaden 

för själva skalet, men reagerar med chock när jag beskriver vilka dolda avgifter som 

förekommer i deras bankdepåer. (Rådgivare B) 

Rådgivare F diskuterar problematiken vidare och tillägger att majoriteten av de bankerna 

som agerar på den svenska finansmarknaden inte redovisar kostnaderna för sparande i 

rådgivna produkter, varken på internetbanken eller på deras hemsida. ”Detta försvårar för 

kunden som måste kontakta sin rådgivare för att inhämta mer information.” Rådgivare G 

lägger till ytterligare en dimension av ovanstående problematik: “Även om konsumenten 
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är bekant med den procentsats som denne förbinder sig att betala i samband med 

investeringen så är det förvånansvärt få som inser vad kostnaden faktiskt blir i kronor.”  

Vidare anser rådgivare B att provisionsförbudet kommer att leda till att mindre seriösa 

aktörer slås ut från marknaden. Rådgivare F spekulerar på samma tema: “Jag tror att 

provisionsförbudet leder till både färre och större rådgivningsaktörer på marknaden vilket 

kan leda till en sämre konkurrenssituation” Rådgivare B menar att det är ett problem att 

Finansinspektionen inte kan reglera ett företag åt gången eftersom det innebär att de måste 

använda rigida regler som drabbar alla, något som rådgivare B är kritisk till. Vidare anser 

rådgivare B att provisionsförbudet leder till konsolidering, det vill säga att de mindre 

aktörerna på marknaden söker sig till de större för att kunna överleva. Detta eftersom att 

det blir fört dyrt för små rådgivningsaktörer att bedriva verksamhet på egen hand, då 

kostnader för att anställa en gedigen compliance-avdelning och advokater som aktivt 

arbetar för att regelverken upprätthålls blir  för omfattande. Rådgivare B menar då att det 

krävs mycket förmögna kunder för att kunna betala för detta. Rådgivare F spekulerar 

kring varför Finansinspektionen aktivt arbetar för införandet av provisionsförbud med 

följande citat: 

Finansinspektionen är inte dumma, de förstår omfattningen av problematiken och att den 

även förekommer hos bankerna som inte får provision från tredje part i samma 

utsträckning som de oberoende aktörerna. Dessutom är Finansinspektionen också 

medveten om att marknaden kommer att krympa och att aktörer kommer att slås ut. 

Finansinspektionen är först och främst en övervakande myndighet och det finns en väldigt 

stor uppsjö av mindre aktörer verksamma på marknaden idag. Det skulle bli betydligt 

lättare för dem att enbart kontrollera ett fåtal större aktörer. (Rådgivare F)  

Rådgivare B förklarar också att provisionsförbudets utformning är av stor betydelse och 

menar att konsekvenserna kan vara stora för de små fondbolagen. Detta eftersom de 

saknar stora distributionsnät eller en egen försäljningskanal. Rådgivare B ställer sig 

frågande till vem som ska sälja de små fondbolagens produkter och hur de ska kunna tjäna 

pengar om de inte har hjälp ifrån olika rådgivningsaktörer. Rådgivare B anser vidare att 

ett bortfall av dessa aktörer vore olyckligt då många små aktörer är mycket skickliga 

förvaltare.  

För att kunna hantera det eventuellt kommande provisionsförbudet har många aktörer 

börjat utarbeta olika faktureringssystem för att sig runt förbudet berättar rådgivare F. Den 
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grundläggande tanken med dessa system är att kunderna ska kunna betala rådgivarnas 

ersättning istället för fondbolagen. Denna betalning kommer att ske via exempelvis högre 

förvaltningsavgifter, något som fortfarande inte gör det tydligare för kunden menar 

rådgivare F. Företaget inom vilket rådgivare D är verksam har redan innan lagförslagets 

införande anpassat sig efter de regler som skulle omfatta ett eventuellt provisionsförbud 

genom att se till att enskilda rådgivare inte direkt får ta del av provisionen från tredje part. 

På detta sätt menar rådgivare D att det går att undvika en intressekonflikt då rådgivarna 

inte har något incitament att till exempel välja en aktivt förvald fond framför en indexfond 

bland annat.  

Vidare tror rådgivare C att provisionsförbudet inte kommer att leda till att 

investeringsbeslut utgår ifrån kundens bästa och förklarar:  

“Jag tror det handlar om vad respektive institution har för interna riktlinjer och tror inte 

att provisionsförbudet kommer att kunna förhindra partiskhet. Enligt mig handlar allt om 

intern utbildning, riktlinjer i företaget, god compliance-verksamhet och så vidare. Arbetar 

man utefter detta på ett bra sätt så tror jag att man jobbar på ett opartiskt sätt oavsett om 

man har provision eller inte”. (Rådgivare C)  

 Vidare menar rådgivare A att risken för att som konsument utsättas för rådgivning som 

bedrivs på oärlig och partisk grund förekommer i större utsträckning i storstäderna än i 

mindre orter. Anledningen till detta påstår rådgivare A är att kundkretsen är begränsad 

till ett mindre geografiskt område och att risken därför är större att stöta på sina kunder 

även utanför jobbet i olika sammanhang. Detta till skillnad från storstäderna då rådgivaren 

generellt sett enbart besitter en professionell relation till sina kunder. 

Inte heller rådgivare E tror att provisionsförbudet är en bra lösning “De som vill fuska 

kommer att hitta nya sätt att göra det oavsett. Om inte annat får man starta ett offshore 

bolag på Malta”. Rådgivare F har en annan syn på detta: “Jag har hört många gånger att 

det bara är att starta ett offshore bolag och köra rådgivning från Finland. Jag vill påstå att 

de som brukar säga så har stuckit huvudet helt i sanden.” Med detta menar rådgivare F att 

dessa aktörer inte riktigt förstår omfattningen av provisionsförbudet och att en sådan 

lösning inte är så enkel i praktiken, då detta både är kostsamt och tidskrävande. Rådgivare 

E, som är kritisk till provisionsförbudet föreslår vidare “Skiter det sig får vi väl starta en 

egen fond och lägga kunderna i den. Om det är bättre eller sämre rådgivning må vara 

osagt.” 
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Även om aktörerna är överens om att det är viktigt att skydda konsumenternas intressen 

anser de att nya regelverk inte nödvändigtvis är den optimala lösningen. De lagar och 

regelverk som idag är gällande innebär att compliance-arbetet och krav på dokumentation 

är omfattande. Rådgivare B utvecklar: “Dokumentationsplikten och alla regleringar från 

Finansinspektionen är väldigt tidskrävande … All den tid som läggs på dokumentation 

leder till att varje kund får mindre tid och kunderna vill ha tid inte femtio sidor papper 

varje gång de varit på ett möte.” Rådgivare E instämmer i diskussionen gällande värdet 

av ytterligare lagar och regler: ”Finansinspektionen har helt fel fokus. Det är bättre att 

sätta dit det 20-talet aktörer som är riktigt fula fiskar och låta oss andra vara. Det kan inte 

vara så svårt att ta reda på vilka de är.” Rådgivare B kommer med förslaget att 

dokumentationen borde standardiseras i branschen med en gemensam utformning av 

faktablad samt standardiserat underlag för vad som ska dokumenteras. Rådgivare B anser 

att detta skulle underlätta arbetet och spara tid som istället kunde läggas på kund. 

Företaget rådgivare A arbetar på ligger här steget före och rådgivare A presenterar ett 

program som företaget använder i syfte att standardisera dokumentationen. Detta program 

är speciellt framtaget för att för att på ett enkelt sätt kunna samla in information om 

kunden och dennes ekonomi löpande under mötets gång. På detta sätt kan rådgivaren 

säkerställa att de på ett strukturerat sätt går igenom mötets viktiga beståndsdelar och att 

kunden får en grundläggande informations genomgång. Detta system gör det möjligt för 

rådgivaren att färdigställa dokumentationen tillsammans med kunden under mötet, vilket 

medför att kunden får med sig dokumentationen direkt vid mötets slut.  

Majoriteten av rådgivarna är överens om att provisionsförbudet kanske inte är helt 

optimalt och inte reglerar de problem som finns i branschen. Rådgivare F utvecklar 

“Problemet är inte provisionen, det är genomlysningen.” Vidare tillägger rådgivare E: 

“Det har under en längre tid varit dålig insyn i branschen, enligt den samhällstrend som 

nu råder är människor i allmänhet mer medvetna om sin konsumtion och tycker det är 

viktigt med transparens. Jag tror att det är transparensen som är problemet snarare än 

provisionen.”  

4.3.2 Provisionsförbudets konsekvenser för konsumenterna  

Intervjupersonerna i denna studie är samtliga överens om att det är småspararna som 

kommer att drabbas hårdast av ett eventuellt kommande provisionsförbud, denna 

målgrupp som redan idag får rådgivning av sämre kvalitet. Rådgivare B säger att allt 

handlar om lönsamhet och exemplifierar: “Kunder som har under en miljon är svåra att 
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få lönsamma och då måste du börja ta hutlöst med betalt för tjänsten istället och detta sker 

oftast genom dolda avgifter. Det är tvärtemot mitt sätt att jobba, då är det bättre att säga 

nej till jobbet”.  Rådgivare F håller med om att småspararna är svåra att få lönsamma och 

förklarar: 

Förmögna kunder betalar oskäligt mycket idag. Om vi säger så här, det är inte skäligt att 

betala 100 000 kronor per år för antalet timmar man lägger ner på en kund med 20 

miljoner, men det är helt omöjligt att kräva att kunden som har 100 000 kronor att den 

ska betala 30 000 kronor även om det egentligen är vad han skulle behöva betala för att 

få det antalet timmar. (Rådgivare F)   

Med detta menar rådgivare F att de förmögna kunderna idag betalar överpriser för att 

väga upp för de olönsamma småspararna. Rådgivare G håller med och menar att förbudet 

att ta emot provision från fondbolagen kommer leda till att rådgivningsaktörerna kommer 

att erhålla en längre total ersättning, vilket i sin tur kommer leda till de inte har råd att 

hjälpa samma andel småsparare. Rådgivare D menar att konsekvenserna av att 

småspararna nekas rådgivning kan bli att detta kundsegment istället helt styrs mot 

robotrådgivning. Dessutom kommer bankerna i en ännu större utsträckning 

rekommendera sina egna produkter och marknaden kommer att bli mer indexrelaterad. 

Rådgivare D förstärker resonemanget med uttalandet: “Småspararna kommer inte att få 

någon rådgivning, det är ju rent fakta och bevisat i de länder som infört 

provisionsförbudet.” Rådgivare G belyser en annan del av problemet: “En stor farhåga är 

att de små kunderna kommer att få ännu mindre rådgivning och ännu mer försäljning”  

Rådgivare B anser vidare att bankerna idag inte bryr sig om kunderna med sparvolymer 

som understiger fem miljoner när det kommer till rådgivning och aktiv förvaltning. 

Istället skickas de vidare till bankkontoren där personalen ansvarar för omkring tusen 

kunder per anställd, vilket gör det omöjligt för de anställda att agera proaktivt åt kundens 

räkning. Att inte få någon hjälp kan leda till hopplöshet hos småspararna. Rådgivare D 

påstår att ju mindre pengar en person har desto större är ågrenen och resonerar enligt 

följande citat: ”Du har inte ork, du kanske inte tycker att det spelar någon roll även fast 

du förstår att det gör det och det är ingen som hjälper dig. Ju mer pengar du har desto fler 

är det som uppvaktar dig och vill hjälpa dig. Då är ju problemet mer att du får många som 

uppvaktar dig som är direkt oseriösa.”   
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5 Analys 

I nedanstående kapitel presenteras en analys av studiens empiriska material. Vidare 

jämförs resultatet med den teoretiska referensramen för att undersöka aktuella samband 

och avvikelser. Till en början diskuteras asymmetrins förekomst och karaktär i relationen 

mellan rådgivare och konsument för att sedan övergå i en diskussion angående 

asymmetrins konsekvenser för konsumenterna samt provisionsförbudets konsekvenser för 

finansbranschen.  

5.1 Asymmetri i samband med finansiell rådgivning  

Enligt Eppler (2006) skapas asymmetri i samspelet mellan två parter med olika 

information och kunskap. Så länge aktörerna inte interagerar är skillnader i kunskapsnivå 

inte ett problem, asymmetrin skapas i relationen dem emellan (Günthner & Luckmann 

2001). I relationen mellan en finansiell rådgivare och konsumenten finns en naturlig 

asymmetri (Beatty, 2016). Tjänstens existens bygger på att konsumenten har ett behov av 

att skapa avkastning men upplever sig inte ha den kunskap som krävs (Barker, 2010). 

Rådgivarna däremot arbetar med placeringar dagligen, har utbildningar inom ämnet samt 

gedigen erfarenhet. Asymmetri i relationen är därmed inte enbart av ondo utan snarare en 

förutsättning för att konsumenten ska vara villig att anlita rådgivaren och dess tjänster 

(Barker, 2010). 

Relationen mellan rådgivare och konsument karaktäriserar en typiskt principal-agent 

relation (Ottaviani, 2000). Principalen eller i detta fall konsumenten anlitar agenten, 

rådgivaren, för att förvalta dess kapital. I och med detta ger konsumenten rådgivaren 

förtroendet att fatta beslut avseende konsumentens investeringar. Den klassiska 

problematik som uppstår i relationen är att rådgivaren har mer information än 

konsumenten och ifall konsumenten vill kontrollera rådgivaren behöver denne ha samma 

information (Shah, 2014). I fallet mellan rådgivare och konsument upplever rådgivarna 

att konsumentens behov av att kontrollera rådgivarens agerande är lågt och anledningen 

till detta antas vara tillit. Rådgivaren bygger i inledningen av relationen upp ett förtroende 

som får till följd att kontrollbehovet minskar för konsumenten samtidigt som rådgivarens 

frihet ökar (Söderberg, 2012).    

Denna uppsats behandlar två typer av asymmetrier, kunskaps- och 

informationsasymmetri. Den förstnämnda är som tidigare nämnt en förutsättning för att 
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tjänsten ska efterfrågas (Barker, 2012). Det är med andra ord viktigt för rådgivaryrket att 

konsumenternas finansiella kunskap är relativt låg eftersom kunden annars kan placera 

sitt kapital på egen hand. Eftersom efterfrågan på rådgivningstjänster är hög 

(Finansinspektionen, 2016) bör detta teoretiskt sett betyda att konsumenternas kunskap 

är låg, vilket samtliga rådgivare bekräftar. Rådgivarnas upplevelse av konsumenternas 

kunskap är att de flesta känner till grundbegrepp, så som fonder och aktier även om de 

inte helt kan redogöra för produkternas uppbyggnad i detalj. De flesta konsumenter 

känner även till begreppen risk och avkastning men många är oförmögna att se klara 

samband dem emellan. Eftersom kunskapen är bristfällig väljer många rådgivare därför 

att ingående förklara placeringarnas risker eftersom det är viktigt att fastställa att 

konsumenten förstår och accepterar den risk placeringen förknippas med. Att 

konsumenternas finansiella kunskap är låg bekräftas även av flertalet studier (Lusardi, 

2008; Almenberg & Widmark, 2011; OECD, 2014).  

Förutom att konsumenterna befinner sig i ett kunskapsunderläge befinner de sig även i ett 

underläge när det kommer till information. Konsumenter som inte tidigare varit med om 

finansiell rådgivning har innan mötets början begränsad insyn i rådgivarens verksamhet 

och enligt rådgivarna vet inte konsumenten vad de kan förvänta sig av ett första möte. 

När en part har mer information än en annan kan moral hazard problematiken uppkomma, 

det vill säga när ena parten medvetet döljer eller vinklar informationen till sin fördel 

(Samuelson, 1984). Vid ett första rådgivningsmöte befinner sig dock även rådgivaren i 

ett informationsunderläge. Den information rådgivaren saknar är information om kunden, 

dess ekonomiska situation, riskbenägenhet och preferenser. Problemet som uppkommer i 

rådgivningssituationen är att konsumenten inte tjänar någonting på att medvetet 

undanhålla information eftersom detta kan leda till ekonomiskt skada snarare än vinning 

(Ottaviani, 2000) Rådgivaren kan dock styras av olika faktorer som ger incitament till att 

dölja eller vinkla information, med andra ord finns risk för moral hazard (Samuelson, 

1984). Ett typiskt sådant incitament är provision från tredje part eller direktiv från 

arbetsgivaren att placera i specifika produkter (Finansinspektionen, 2016). Provision 

innebär ett monetärt incitament att styra placeringen så att det gynnar rådgivaren eller 

dess arbetsgivare ekonomiskt (Madhani, 2010), vilket innebär att det finns en risk att 

rådgivningen sker utifrån rådgivaren och företagets bästa istället för kundens. Sådana 

incitament och i vilken utsträckning de förekommer har konsumenten sällan kännedom 
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om vilken föranleder informationsasymmetri. Detsamma gäller information kring intern-

prissättningen på depå- eller försäkringsskalet, rådgivarens avgift för egen intjäning och 

kapitalförvaltningsavgiften för fonder. En av rådgivarna förklarar att konsumenterna ofta 

känner till någon av dessa siffror, ofta den lägsta av dem, men har inte reflekterat över 

summan av dessa avgifter tillsammans. Rådgivarna instämmer dessutom med 

forskningen gällande konsumenternas bristfälliga kunskap avseende procenträkning 

(Almenberg & Widmark, 2011). Rådgivarna menar att även om konsumenten känner till 

procentsatsen för avgifter har förhållandevis få reflekterat över vilken summa i kronor 

detta årligen innebär. Många av de rådgivare som medverkat i denna studie visar därför 

alla avgifter i både procent och kronor för att tydliggöra för kunderna vilket därmed 

överbygger lite av det kunskaps- samt informationsgap som existerar.  

Vidare när det gäller just att överbrygga det informationsgap som finns har rådgivarna en 

stor fördel. De arbetar dagligen med att kartlägga nya kunders ekonomiska situation vilket 

innebär att de vet vilka frågor de behöver ställa för att få reda på den information de 

behöver. Dessutom är den aktuella informationen ofta simpel att förstå, speciellt eftersom 

rådgivarna besitter stora mängder finansiell kunskap. För konsumenterna kan det däremot 

vara svårare att överbrygga informationsgapet vilket behöver göras för att kunna 

kontrollera rådgivarens agerande (Shah, 2014). Detta grundar sig i att den information 

rådgivarna besitter är av mer komplex art och kan kräva ett visst mått av finansiell 

kunskap för att kunna ta till sig. Detta innebär att även om rådgivaren har goda intentioner 

när det kommer till informationsdelning är det inte säkert att det korrekt kan uppfattas av 

motparten (Eppler, 2006). I teorin belyser Eppler (2006) denna problematik och håller 

med om att experten, i detta fall rådgivaren, har en svår uppgift framför sig när det gäller 

att överföra information till en mindre kunnig motpart. Detta kan resultera i att rådgivaren 

efter mötets slut stängt den informationslucka som det fanns behov av medan 

konsumenten även om denne har trott sig förstå, fortfarande har ett betydande 

informationsunderläge.  

För att minska detta informationsunderläge och därmed skydda konsumenten föreslår 

Finansinspektionen en reglering av rådgivarnas ersättningsmodell (Finansinspektionen, 

2016). Denna reglering är menad att ge rådgivarna incitament till att handla i kundens 

bästa samt minska informationsasymmetrin gällande rådgivarnas ersättning samt 

investeringsrelaterade avgifter (ibid). Det som däremot förvånar såväl författarna som 

rådgivarna är att konsumenterna själva inte verkar särskilt intresserade av att minska delar 
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av den asymmetri som finns. Rådgivarna uppger att majoriteten av konsumenterna inte 

verkar ha förberett sig inför mötet, varken genom att läsa på om företaget samt dess 

investeringsfilosofi eller läsa på om produkter och den finansiella marknaden. Rådgivarna 

instämmer med teorin när det gäller att förutsättningarna för informationsinhämtning av 

finansiell information har ökat (Ryan, Trumbull, Tufano, 2010). Trots den ökade 

tillgängligheten upplever dock inte rådgivarna att konsumenternas kunskapsnivå eller 

graden av information har ökat över tid. 

En av rådgivarna tar upp de ökade kraven på transparens i samhället vilket denna 

rådgivare anser vara en samhällstrend. Rådgivaren menar att konsumenterna blir mer och 

mer medvetna om sin konsumtion och ställer högre krav på transparens gällande de 

produkter och tjänster de köper. Ur rådgivningssynpunkt innebär detta att konsumenterna 

bör känna behovet av att få fullständig information samt anskaffa den kunskap som krävs 

för att kunna ta till sig informationen. Rådgivningstjänsten verkar dock på grund av det 

konstaterade ointresset för att vara påläst vara undantaget denna trend. Detta anses vara 

förvånande eftersom de flesta konsumenter arbetat väldigt hårt för det kapital som satsas. 

Dessutom har många investeringar direkt påverkan på konsumentens livsstil, framförallt 

gäller detta pensionssparandet vilket gör detta till en produkt som i allra högst grad bör 

konsumeras medvetet. Just denna bransch har dock en historia av väldigt begränsad insyn 

och transparens. Lagar som har tillkommit under åren syftar till att öka transparensen 

gentemot konsumenterna och har bland annat inneburit införandet av 

dokumentationsplikten (LVPM, 2007:528). Dokumentationsplikten hjälper till att 

överbrygga asymmetrin något eftersom konsumenten får det viktigaste som tagits upp på 

mötet i skriftlig form (Oxenstierna, 2015). Konsumenten har därmed möjlighet att läsa 

igenom materialet, se till så att denne förstår samt vid frågor kontakta rådgivaren på nytt 

för att klargöra vilket ger goda förutsättningar för att minska informationsgapet.    

Rådgivarna har olika förklaringar till varför konsumenterna inte är mer pålästa och varför 

rådgivningstjänsten tycks vara ett undantag från den medvetenhet som präglar 

konsumtionssamhället. De flesta rådgivare är dock överens om att de viktigaste faktorerna 

är tid och intresse. En av rådgivarna menar att några av kunderna är så pass framgångsrika 

att de sparar pengar på att använda en rådgivare trots avgiften för förvaltning eftersom de 

timmar de skulle lagt på investering kan användas till att arbeta istället. Intresse är som 

sagt också en avgörande faktor som kan konstateras eftersom konsumenterna inte upplevs 

som speciellt pålästa trots att informations finns lättillgängligt. All nödvändig information 
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som behövs för att konsumenten ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut finns 

online vilket ger dem möjligheten att minska informationsgapet (Ryan, Trumbull, 

Tufano, 2010). Dessutom finns även många kunskapskällor online som kan bidra till 

lärande om den finansiella marknaden (ibid) och därmed överbrygga delar av 

kunskapsgapet. Med andra ord finns alla förutsättningar för kunskaps- och 

informationsinhämtning, intresset bland konsumenterna verkar dock begränsat.  

Vidare ser en av rådgivarna en koppling mellan intresse och karriär. Ifall personen är 

framgångsrik så kommer denne oftare i kontakt med andra med stort kapital, många med 

intresse för finans. Om personen dessutom är företagare lär denne sig många finansiella 

begrepp och har kontakt med den finansiella marknaden på daglig basis. En typisk 

småsparare kanske däremot inte kommer i kontakt med den finansiella marknaden 

dagligen och upplever investeringar som någonting väldigt avancerat. Denna diskussion 

stöds även av Almenberg och Widmarks (2011) studie avseende finansiell kunskap bland 

den svenska befolkningen. Vissa rådgivare tar denna tanke ett steg längre och tror att den 

låga kunskapsnivån beror på brist på utbildning. Personer som har studerat på universitet 

eller högskola till exempel antas ha arbetat upp en förmåga att ta till sig information vilket 

underlättar inlärningen och kommunikationen med rådgivaren (Eppler, 2006). Andra 

rådgivare motsäger sig dock detta eftersom de har många högutbildade kunder som trots 

detta är långt ifrån kunniga. I en studie som gjorts av Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) dementeras påståendet att universitetsutbildning går 

hand i hand med finansiell kunskap. Detta eftersom studien fastslog att en av sju studenter 

som deltog i studien klarar av att fatta rationella beslut som hör till daglig konsumtion 

och endast en av tio kan lösa mer komplexa finansiella problem (OECD, 2014). Eftersom 

finansiell kunskap är av stor vikt för ett fungerande samhälle (Statens offentliga 

utredningar, SOU 2013:78), innebär OECD:s (2014) studie oroväckande dåliga siffror. 

Det är därmed viktigt att sprida kunskapen och vissa av rådgivarna anser att finansiell 

baskunskap bör införas redan under gymnasietiden för att tidigt lägga en grund till 

förståelse. En annan faktor som höjer kunskapsnivån är erfarenhet. Hit räknas både 

erfarenhet från att ha fått rådgivning tidigare och därmed blivit utbildad av rådgivaren, 

samt erfarenhet av egna placeringar. 

Slutligen kan konstateras att informations- samt kunskapsasymmetri i allra högsta grad 

finns närvarande i relationen mellan rådgivare och konsument även om storleken på 

asymmetrin givetvis varierar mellan olika rådgivare och konsumenter. 
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Kunskapsasymmetri är dock som tidigare nämnt en förutsättning för att tjänsten ska 

kunna existera men kan, precis som informationsgapet, leda till allvarliga konsekvenser 

för konsumenterna.  

5.2  Asymmetrins konsekvenser för konsumenterna  

Att asymmetri förekommer i relationer mellan finansiell rådgivare och konsument är 

sedan tidigare fastställt. Nedan belyses de konsekvenser kunskapsasymmetrin samt 

informationsasymmetrin innebär för tjänstens konsumenter.   

5.2.1 Konsekvenser av kunskapsasymmetrin 

Som tidigare nämnts bekräftar empirin att konsumenternas finansiella kunskapsnivå 

generellt är låg. Den kunskapsasymmetri som därmed skapas mellan rådgivare och 

konsument ligger dock till grund för den finansiella rådgivningens existens (Barker, 

2010). Konsumentens brist på finansiell kunskap skapar ett behov som rådgivaren genom 

god finansiell kunskap kan fylla, det är därmed kunskap som i huvudsak utbjuds och 

efterfrågas i relationen mellan rådgivare och konsument (ibid). Av denna anledning 

föreligger egentligen inget intresse för någon av parterna att helt överbrygga 

kunskapsgapet. Konsumenten anlitar rådgivaren för att denne inte har tid, kunskap eller 

intresse nog att placera sina pengar i börsrelaterade produkter (Barker, 2010). Rådgivaren 

i sin tur försörjer sig på kundernas kunskapsunderläge och har därför inget som intresse 

av att kunskapsgapet helt ska överbryggas eftersom det kan innebära att tjänsten inte 

längre skulle efterfrågas.  

Konsekvensen för konsumenterna blir dock att bristen på kunskap leder till att värdet på 

tjänsten och de råd som ges blir svåra att utvärdera (Barker, 2010). I inledningen av denna 

uppsats beskrivs ett fall som inkommit till Allmänna reklamationsnämnden avseende en 

konsument som tecknat en finansiell produkt utan att förstå dess innebörd (Allmänna 

reklamationsnämnden, ärendenummer 2014-09063). Detta råd ledde sedan till att 

konsumenten led stor ekonomisk skada. Ifall konsumenten haft mer kunskap hade denne 

eventuellt kunnat förstå att det som beskrevs som ett företagslån i själva verket var en 

konvertibel. Vidare kan konvertibler konverteras till aktier, något som konsumenten inte 

alls var intresserad av. Ifall konsumenten hade haft förkunskapen samt hade förstått 

produktens innebörd hade denne kunnat utvärdera produkten och dra slutsatsen att denna 

produkt inte motsvarade önskemålen. Mer kunskap innebär med andra ord att risken att 

råka ut för felaktig rådgivning minskar. 
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Med felaktig eller vårdslös rådgivning menas att rådgivaren inte utgått från kundens 

önskemål, riskpreferens, ekonomiska situation och erfarenhet vid valet av placering. Det 

innebär med andra ord inte att rådet misslyckats med att leva upp till förväntad 

avkastning. (Oxenstierna, 2015) Risken för att råka ut för denna typ av felaktig eller 

vårdslös rådgivning varierar och beror på olika faktorer. En av rådgivarna menar att risken 

för vårdslös rådgivning är mer omfattande i större städer. Detta uttalande är baserat på att 

kundkretsen är mer begränsad i mindre städer och risken att stöta på kunderna även 

utanför arbetet är betydande. Detta leder till att det är viktigt att bevara goda 

kundrelationer och ge råd denne kan stå för (Grönroos, 2002). För att fortsätta på denna 

logik bör risken för vårdslös rådgivning även vara större när rådgivningen sker på distans, 

det vill säga via telefon eller internet. Det finns då risk att rådgivaren enligt denna logik 

inte känner samma ansvar för placeringen eftersom rådgivaren i många fall inte riskerar 

möta kunden i vardagliga livet. Ytterligare ett tillägg i detta resonemang är att 

konsumenter som har en långsiktig relation till rådgivaren löper lägre risk för felaktig 

rådgivning detta eftersom rådgivaren är mån om att bibehålla en god kundrelation 

(Grönroos, 2002). Om konsumenten är nöjd med rådgivaren kan relationen fortgå under 

en lång tidsperiod och rådgivaren har därmed ekonomiska incitament till att göra bra 

placeringar. Det ska dock nämnas att de flesta rådgivare även har egna ekonomiska 

incitament till att ge råd kring en viss produkt (Finansinspektionen, 2016). När det gäller 

långsiktiga relationer övervinner emellertid värdet av att bibehålla goda kundrelationer 

ofta dessa kortsiktiga incitament. Detta innebär att risken för felaktig rådgivning är större 

när det gäller den typ av kortsiktiga kundrelationer som placerats i kategori ett i 

empiriavsnittet eftersom de inte har en viktig relation att förlora. Det ska dock poängteras 

att trots bakomliggande incitament behöver detta råd inte nödvändigtvis vara dåligt för 

kunden. Vidare har förstås rådgivarna valet att oavsett incitament välja att agera ärligt 

eller oärligt gentemot kunden, ett påstående som bekräftas av spelteorin (Madhani, 2010). 

Långsiktiga relationer mellan rådgivare och konsument är ofta en följd av någon form 

utav förmögenhetsförvaltning. Detta innebär att endast ett fåtal kunder med stort kapital 

erbjuds denna typ av rådgivning. Mindre kunder får därmed hålla till godo med enstaka 

eller sporadisk kontakt vilket innebär att det saknas tid att bygga upp en tillitsfull relation 

(Barker, 2010). Detta leder till att den förmögna konsumenten har en helt annan trygghet 

vid utnyttjande av en rådgivare i jämförelse med småspararen. En placering där 

rådgivaren agerat oärligt utefter egenintresse skulle leda till stora förluster för den 
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förmögna kunden som avslutar samarbetet och lämnar dåliga referenser. Detta leder i sin 

tur till stora konsekvenser för rådgivaren eftersom flertalet förmögna kunder kommer i 

kontakt med rådgivarna just genom referenser. Det skulle även innebära en stor 

ekonomisk förlust för rådgivaren som förlorar en del av sin inkomst, med andra ord en ej 

önskvärd situation. Rådgivaren har därmed incitament att agera på ett ärligt sätt för att 

behålla den förmögna kunden, eventuellt utveckla samarbetet samt attrahera nya 

förmögna kunder på referens (Grönroos, 2002). Den enskilda småspararen är inte en lika 

viktig kund, då dennes placering ofta innebär en engångsinvestering och kan därför inte 

förvänta sig samma behandling som den förmögna kunden. Om denna kund väljer att 

avsluta samarbetet innebär detta dessutom inte samma ekonomiska skada för rådgivaren 

som det innebär när en förmögen kund lämnar. Dessa kunder utvecklar i regel inte heller 

samma långsiktiga relation till rådgivaren och bygger därmed inte samma grad av tillit. 

Detta innebär att småspararen befinner sig i en utsatt position och för denne är det därmed 

viktigt att överbrygga kunskaps- och informationsgapet så mycket som det går. 

Den långsiktiga relationen bygger en högre grad av tillit vilket kan leda till att 

konsumenterna i denna kategori inte på samma sätt känner ett lika stort behov av att 

kontrollera placeringens lämplighet (Söderberg, 2012). Detta leder till att konsumenten 

inte längre tycker att den behöver vara lika påläst och kunnig utan litar blint på att 

rådgivaren ger ett lämpligt råd vilket med andra ord ökar kunskapsglappet (ibid). Å andra 

sidan anser rådgivarna att långsiktiga kundrelationer och återkommande möten utbildar 

konsumenten gällande finansiell ekonomi vilket gör att kunskapsasymmetrin istället 

minskar. Vilken av dessa krafter som påverkar mest varierar från konsument till 

konsument. Kunskapsgapet kan med andra ord minska, öka eller hållas oförändrat 

beroende på hur rådgivaren ser på rollen som utbildare, graden av tillit samt hur denna 

tillit tar sig uttryck.  

5.2.2 Konsekvenser av informationsasymmetrin 

Den diskussion som hittills förts gällande asymmetrins konsekvenser för konsumenterna 

har behandlat det kunskapsgap som finns. Detta kunskapsgap är inte enbart negativt utan 

är, som tidigare konstaterats, en förutsättning för att tjänsten överhuvudtaget ska 

efterfrågas (Barker, 2012). När det kommer till informationsgapet däremot är detta 

framförallt negativt eftersom det handlar om information som konsumenten behöver men 

inte har eller får tillgång till. Denna information kan röra en mängd olika faktorer men de 

exempel som behandlats under denna studie är främst olika avgifter och incitament. 
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Konsekvensen med att inte besitta samma information som rådgivaren är framförallt att 

konsumenten kan fatta ett olönsamt investeringsbeslut i tron om att detta enbart var 

gynnsamt. Rådgivaren kan exempelvis utnyttja sitt informationsöverläge genom att styra 

konsumentens investeringsbeslut så att det ger egenvinning (Ottaviani, 2000). Ytterligare 

en konsekvens av informationsasymmetrin är att konsumenten omedvetet väljer att 

placera sina pengar i en depå eller ett skatteskal som inte är det mest optimala. Detta kan 

resultera i betydande avgifter som påverkar avkastningen  negativt vilket i sin tur kan ha 

effekt på konsumentens levnadsstandard.   

Anledningen till att informationsasymmetri är ett stort problem i denna bransch är att den 

har en historia av väldigt begränsad insyn och transparens. De lagar som har tillkommit 

under åren syftar till att öka transparensen gentemot konsumenterna och har bland annat 

inneburit införandet av dokumentationsplikten (Oxenstierna, 2015). Denna plikt har 

tillkommit för att lagstadga att konsumenterna får den information som de behöver samt 

att konsumentens erfarenhet, riskbenägenhet och syfte med placeringen korrekt uppfattas 

av rådgivaren (ibid). Dokumentationsplikten är med andra ord till fördel för konsumenten 

eftersom den kan hjälpa till att överbrygga informationsasymmetrin något. Dock menar 

rådgivarna att dokumentationsplikten inte enbart är en fördel. Detta baseras på att 

dokumentationen tar väldigt mycket tid i anspråk när den upprättas korrekt. Rådgivarna 

vidhåller att dokumentationsplikten är bra i teorin men att det i praktiken inte 

nödvändigtvis alltid gynnar kunden. Den tid som läggs på denna omfattande 

dokumentation samt compliance-uppföljning hade istället kunnat spenderas på 

kartläggning av finansiella marknader, analyser av finansiella produkter samt nya 

investeringar.  

Dokumentationsplikten är med andra ord en fördel för konsumenten men inte 

nödvändigtvis i dess nuvarande form. Ett förslag är därför att optimera dokumentationen 

genom en standardiserad utformning som går lättare och snabbare att använda. Här bör 

den digitalisering som genomsyrar samhället kunna inspirera till lösning (Tyrpak, 2015). 

En av rådgivarna arbetar med ett speciellt framtaget program där information om kunden 

och dess ekonomi samlas in och dokumenteras under samtalets gång. Detta leder till att 

alla viktiga aspekter tas upp i tur och ordning vilket säkerställer att kunden får all väsentlig 

information presenterad. Dessutom är dokumentationen klar vid mötets avslutande och 

kunden kan få med sig dokumentationen direkt hem. Författarna anser dock att denna 

åtgärd inte nödvändigtvis bör lagstadgas utan kan snarare användas som konkurrensfördel 
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för rådgivningsföretagen. I och med att stora delar av kunderna tar kontakt med 

rådgivarna via referenser ökar sannolikheten för ökad kundnöjdhet när programmet 

används eftersom mer tid kan läggas på kundernas investeringar. Således kan ett 

dokumentationsprogram leda till högre kvalitet på investeringarna som leder till nöjdare 

kunder vilket i sin tur leder till ökad tillväxt.  

5.3 Konsekvenser av provisionsförbudet          

En annan aspekt av lagstyrning gällande informationsasymmetrin är det eventuellt 

kommande provisionsförbudet (Finansinspektionen, 2016). Detta regleringsförslag är 

tänkt att minska rådgivarnas incitament att investera i en specifik placering genom att 

förbjuda provision från tredje part (ibid). Problematiken som uppstår när provision 

accepteras från tredje part går i linje med spelteorin (Madhani, 2010) och innebär att 

storleken på rådgivarens provision kan styra valet av en specifik produkt 

(Finansinspektionen, 2016). Konsumenten besitter inte all information gällande vilka 

incitament som ligger bakom rådgivarens val av placering och hamnar därför i ett 

informationsunderläge (Samuelson, 1984). Risken är dessutom stor att konsumenten blint 

litar på att rådgivaren har konsumentens bästa i åtanke (Söderberg, 2012), detta gäller 

speciellt långsiktiga relationer eftersom chansen att bygga upp en tillitsfull relation ökar. 

På grund av tilliten och konsumentens brist på information kan med andra ord rådgivaren 

vinkla informationen och därmed få konsumenten att fatta beslut som ger rådgivaren egen 

ekonomisk vinning vilket ger upphov till moral hazard (Mishkin, 2007). Lägg dessutom 

till problematiken att konsumenten på grund av bristande kunskap inte kan utvärdera det 

råd som ges och tydligt förstå att det föreligger en skillnad mellan önskad och föreslagen 

investering (Barker, 2010). Tanken är att reformen MIFID II ska eliminera möjligheten 

till provision (Finansinspektionen, 2016). Vidare leder detta till att rådgivaren inte längre 

har egna motiv bakom föreslagna råd vilket löser en del av den uppkomna moral hazard-

problematiken samt kan leda till minskat informationsunderläge för konsumenten.  

Provisionsförbudet införs med andra ord för att värna om konsumenternas intressen, 

majoriteten av de rådgivare som medverkat i studien är dock inte övertygade om att 

utfallet endast kommer gynna konsumenterna. Enligt studier som utförts i Storbritannien 

och Nederländerna, vilka har infört ett liknande provisionsförbud, har förbudet även 

medfört negativa konsekvenser (Finansinspektionen, 2016). En negativ påföljd är att 

utbudet på aktörer som verkar på den finansiella marknaden minskat. Denna minskning 
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gäller aktörer som bedrivit rådgivningsverksamhet men som inte överlevt utan 

provisionen och tvingats lägga ner verksamheten alternativt tvingats bli en del av en större 

aktör. Denna utbudsminskning försämrar konkurrenssituationen på rådgivnings-

marknaden och kan på sikt leda till sämre kvalitet på rådgivningen. (ibid) Som tidigare 

nämnts i empirin spekulerar en rådgivare i möjligheten att även utbudet på finansiella 

produkter kommer att minska. Denna spekulation grundas i de mindre fondbolagens 

möjligheter att distribuera produkter. Dessa bolag har inga egna säljare utan de är 

beroende av rådgivare samt digitala marknadsföringskanaler. Dessa två sorters 

utbudsminskningar är negativa då många seriösa aktörer tvingas lägga ner verksamheten.  

Provisionsförbudets införande kräver även att en ny metod för att ta betalt utarbetas. I 

Storbritannien och Nederländerna tar rådgivarna betalt genom att debitera konsumenterna 

en större avgift än tidigare (Finansinspektionen, 2016). De rådgivare som klassificerats 

som kategori ett i empiriavsnittet tar generellt inte ut en förvaltningsavgift eller 

engångsavgift för rådgivningen utan lever istället på provisionen från tredje part. Dessa 

rådgivare arbetar med en ersättningsmodell som med andra ord innebär att konsumenterna 

själva inte betalar någonting för dessa råd. Att gå från en tjänst som tidigare varit 

kostnadsfri för konsumenten till att börja betala för rådgivningen kan komma som en 

chock för konsumenterna. Studien i Storbritannien och Nederländerna visar på att 

efterfrågan på tjänsten sjunkit, speciellt bland segmentet småsparare vilket styrker detta 

påstående (Finansinspektionen, 2016). Även tillfrågade rådgivare i denna uppsats är inne 

på detta spår eftersom de anser att de kommer att behöva ta oskäligt mycket betalt av så 

kallade småsparare för att kunna lägga ner den tid som krävs för att göra goda 

investeringar. Risken anses inte lika stor att efterfrågan bland de mer förmögna kunderna 

sjunker eftersom många redan idag betalar en förvaltningsavgift direkt till rådgivaren. De 

rådgivare som arbetar med förvaltning är därmed inte beroende av provisionen på samma 

sätt och anser som tidigare nämnt att goda kundrelationer genom bra investeringar är 

viktigare än kortsiktig lönsamhet. Några av dessa rådgivare i kategori två påstår sig inte 

heller ta del av provisionen från tredje part. 

Den samlade konsekvensen av provisionsförbudets negativa påverkan är att det kan leda 

till att småspararna inte erbjuds rådgivning eftersom deras betalningsvilja inte uppgår till 

den nivå rådgivaren behöver för att få kostnadstäckning samt vinst. Problemet som 

uppkommer när småspararna inte erbjuds rådgivning är att de får klara sig helt på egen 

hand. Med tanke på Sveriges befolknings bristfälliga finansiella kunskaper (Almenberg 
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& Widmark, 2011), vore detta en oroande utveckling. Rådgivarna uppfyller därmed en 

viktig roll i samhället då de inte bara ger råd kring vilka finansiella produkter som bör 

investeras i, utan också betonar vikten av sparandet med såsom exempelvis 

buffertsparande, fördelar med månadssparande samt vad storleken på sparandet innebär 

för livskvalitén under pensionen. I förlängningen är bristfällig finansiell kunskap ett 

samhällsproblem eftersom befolkningens nivå av sparande som genererar avkastning 

påverkar konsumtionen som i sin tur påverkar hela Sveriges ekonomiska tillväxt (Statens 

offentliga utredningar, SOU 2013:78). Dessutom är sparandet idag lösningen till ett av 

våra stora samhällsproblem nämligen privatpersoners skuldsättningsgrad (ibid).   

En annan aspekt som framkommit under intervjuerna angående införandet av 

provisionsförbudet är de faktum att branschen är van att hantera stora förändringar. 

Provisionsförbudet kommer inte som en chock för branschen, tvärtom har det flaggats för 

denna eventuellt kommande lagändring ett flertal år (Finansinspektionen, 2016) vilket 

innebär att aktörerna har haft lång tid att utarbeta en hanteringsplan som följer reglerna 

men som samtidigt fortfarande är ekonomisk gynnsam för företaget. Generellt sett är 

dessa planer utformade så att företaget genom olika avgifter, dolda eller synliga, tar betalt 

av kunderna. Detta innebär att företaget inte påverkas nämnvärt av förbudet utan det är 

snarare kunderna som drabbas negativt. De verkar även finnas aktörer i branschen som 

funderar över möjligheten att starta ett offshorebolag i utlandet och på detta sätt 

undkomma regeländringen. Ett annat alternativ är att starta en egen fond att placera 

konsumenternas kapital i. Majoriteten av rådgivarna tror dock att de två sistnämnda 

idéerna inte kommer att bli någon framgångssaga.   

Frågan som såväl författarna som rådgivarna ställer sig blir således ifall 

provisionsförbudet är en optimal lösning på de problem som finns i branschen. Ifall 

provisionsförbudet skulle vara optimalt skulle det betyda att de rådgivningsaktörer som 

idag inte mottar någon provision ger en bättre rådgivning än de som avlönas med 

provision, ett påstående rådgivarna dementerar. Att ta bort provisionen går även emot 

teorin som anser att rörlig ersättning kan ha positiv inverkan på de anställdas motivation 

samt prestation (Madhani, 2010). Samtliga rådgivare är dock överens om att någonting 

måste göras för att skydda konsumenterna, branschen är så pass lönsam att den kan locka 

till sig oseriösa aktörer och lockelsen att tjäna pengar på bekostnad av andra är ständigt 

närvarande. Provisionsförbudet kan dock medföra för många negativa konsekvenser i 

branschen för att vara optimalt. 
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6 Slutsats 

Det kan konstateras att asymmetri i relationen mellan finansiell rådgivare och konsument 

i allra högsta grad är närvarande. Kunskapsasymmetrin är en följd av att konsumenten 

inte besitter samma kunskap som rådgivaren avseende den finansiella marknaden och 

dess produkter. Det är av största vikt att konsumenten besitter en viss nivå av kunskap för 

att kunna utvärdera kvaliteten på råden som ges och i förlängningen fatta välgrundade 

beslut. Kunskapsasymmetrin är emellertid inte enbart ett problem utan också en 

förutsättning för tjänstens existens. Rådgivarens kunskap är vad som utbjuds till 

försäljning vilken efterfrågas av en konsument med begränsad kunskap. 

Informationsasymmetrin är däremot till största del ett problem. Denna asymmetri grundar 

sig i att konsumenten inte har eller blir upplyst om informationen denne behöver gällande 

de investeringsbeslut som fattas. Information som konsumenterna inte besitter är 

exempelvis bakomliggande incitament gällande valet att ge råd kring en specifik produkt 

samt vilka avgifter investeringsbesluten medför. 

Konsekvenserna av att fatta investeringsbeslut utan kunskap och information kan bli 

stora. Eftersom rådgivaren oftast besitter ett överläge när det gäller både information och 

kunskap finns det risk att detta övertag utnyttjas till förmån för rådgivarens egen vinning. 

Detta kan ta sig i uttryck genom att konsumenten antingen råds att välja en olönsam 

placering alternativt en placering förknippad med höga avgifter. Felaktiga 

investeringsbeslut kan således göra att konsumenten lider stor ekonomisk skada vilket 

kan påverka konsumentens livskvalitet samt i förlängningen landets ekonomi.  

Konsumenterna har alla möjligheter att minska dessa asymmetrier genom att förkovra sig 

i de informations- och kunskapskällor som finns tillgängliga. Digitaliseringen har inte 

bara medfört en stor utbudsökningen gällande finansiella produkter utan även gjort att 

den finansiella marknaden idag är mer lättillgänglig. Detta innebär att allt material som 

behövs för att konsumenterna ska ha möjligheten att vara pålästa finns online. Eftersom 

rådgivarna ändå upplever konsumenterna som okunniga och dåligt förberedda inför 

rådgivningsmötet finns det anledning att ställa sig frågande till varför denna möjlighet 

inte utnyttjas.  

En samhällstrend som idag kan observeras är den ökande medvetenheten gällande 

konsumtionen av varor och tjänster, något som inte verkar stämma överens med 

konsumtionen av rådgivningstjänsten. En förklaringsfaktor till det konstaterade ointresset 
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som anses gällande är tilliten till rådgivarna. Rådgivarna arbetar aktivt med att bygga 

denna tillit eftersom den skapar mer frihet för dem och mervärde för kund. Detta 

förutsätter dock att rådgivaren handlar efter kundens bästa eftersom det även finns en 

negativ sida av den tillitsfulla relationen. Tillit i relationen kan göra att konsumenten inte 

ställer sig kritiskt till det råd som ges och risken ökar därmed att konsumenten inte 

uppmärksammar incitament bakom valet av värdepapper och förhållandevis höga avgifter 

förknippade med placeringen. Därmed ökar risken för felaktig rådgivning i likhet med 

Allmänna reklamationsnämndens beslut som återfinns i fallet i uppsatsens första kapitel.    

En annan faktor som skulle kunna förklara att konsumenten inte är påläst är brist på 

intresse, vilket majoriteten av rådgivarna bekräftar. Ytterligare en faktor som kan orsaka 

bristen på engagemang är tid. Även om intresse finns kan tiden vara bristfällig och vissa 

konsumenter föredrar att anlita experter gällande uppgifter de själva upplever att inte 

hinner med eller behärskar. Dessutom förklaras bristen på kunskap av högst bristfällig 

ekonomisk utbildning i grundskolan. Finansiella baskunskaper är en viktig förutsättning 

för att klara sig i livet och bör därför prioriteras. Författarna samt några av rådgivarna är 

därför eniga om att finansiell ekonomi bör införas i grundskolan. De flesta rådgivare gör 

trots allt vad de kan för att överbrygga de informations och kunskapsgap som finns men 

för att konsumenterna ska kunna ta denna information till sig krävs förkunskap. 

Utan information och kunskap är risken större att utsättas för vårdslös rådgivning. De 

konsumenter som är mest utsatta är det kundsegment som i denna uppsats benämns som 

småsparare. Denna kundgrupp erbjuds generellt inte återkommande rådgivningsmöten 

vilket gör att konsument och rådgivare inte utvecklar en personlig relation. Eftersom det 

därmed inte finns en lönsam relation att äventyra samt att denna kund inte utgör en stor 

del av rådgivarens inkomst är risken större att rådgivaren styrs av egna ekonomiska 

intressen vid valet av placering. Risken ökar ytterligare om rådgivningen bedrivs på 

distans eller inom ett större geografiskt område.   

Dokumentationsplikten ingår i en av de lagar som införts för att reglera informations-

asymmetrin. Dokumentationen är en fördel för konsumenten som skriftligt får ta del av 

allt viktigt från rådgivningsmötet. Samtidigt är nackdelen med utformningen av 

dokumentationen på detta sätt att det tar alldeles för mycket av rådgivarnas tid i anspråk, 

tid som hade kunnat spenderas på att göra bra placeringar. Ett förslag som framkommit 

är att utnyttja digitaliseringen och skapa ett elektroniskt verktyg som ett stöd för 
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informationsdelning och dokumentation. Rådgivningen ska utgå från detta program och 

användas för att underlätta förståelse samt säkerställa att konsumenten får den 

information denne behöver för att fatta ett informerat beslut. Detta program kan 

sedermera användas som en konkurrensfördel och behöver ej vara lagstadgat, då det i 

resultatet framkommer att reglering via lagar inte löser alla branschens problem.  

När det gäller det eventuellt kommande provisionsförbudet minskar detta 

konsumenternas informationsunderläge eftersom det inte längre blir tillåtet att styra 

investeringsråden efter incitament från tredje part. Å andra sidan är farhågan att det 

kommer att leda till utbudsminskning av aktörer och produkter vilket försämrar 

konkurrenssituationen i branschen. För konsumenterna kan konsekvenserna dessutom bli 

allvarliga, i synnerhet för gruppen småsparare. Detta eftersom att provisionen från tredje 

part är det som betalat för dessa olönsamma kunders rådgivning. Detta innebär att en ny 

prismodell kommer att utarbetas där kunderna själva får betala för att få rådgivning. 

Problemet med detta är att priset med största sannolikhet kommer överstiga kundernas 

betalningsvilja vilket leder till att rådgivning uteblir. 

De slutsatser som kan dras av resonemanget ovan är följaktligen att informations-

asymmetrin främst är ett problem som måste överbryggas men att kunskapsasymmetrin 

är en förutsättning för tjänstens existerande. Båda asymmetrier medför konsekvenser för 

konsumenterna, tar dock konsumenterna eget ansvar kan dessa asymmetrier överbryggas 

och negativa konsekvenser förhindras. Lagar och regleringar behöver nödvändigtvis inte 

vara en optimal lösning för branschen då de även medför nya problem. Hårdast drabbas 

småspararna då de saknar en betydande förmögenhet och därför inte utgör en lönsam 

kundgrupp. Att småspararna inte får rådgivning kan leda till samhällsekonomiska 

konsekvenser eftersom de utgör majoriteten av befolkningen och deras privatekonomi har 

direkt påverkan på landets ekonomiska tillväxt.    

6.1 Förslag till vidare forskning 

Branschen finansiell rådgivning har varit relativt skyddad från insyn för såväl 

myndigheter som konsumenter historiskt. I och med nya laginföranden under 2000-talet 

samt den stora tillväxten av den finansiella marknaden tack vara digitaliseringen har 

intresset ökat för branschen. Detta nya intresse har gjort att många undersökningar tillsats 

på uppdrag av myndigheter och granskningar har gjorts i media vilket genererat mer 
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uppmärksamhet samt rapportering än tidigare. Emellertid har inte mycket vetenskaplig 

forskning gjorts på området vilket innebär att det finns fält kvar att utforska.  

Ett av de fält författarna anser mest intressant är att undersöka informations- och 

kunskapsasymmetrin från konsumenternas perspektiv. Intressanta ämnen som kan 

belysas är hur konsumenterna  upplever underläget samt kartlägga förklaringsfaktorer till 

varför gapet inte minskar trots att information och möjligheter att tillgodogöra sig 

kunskap finns lättillgängligt. Undersökningen skulle förslagsvis ske genom enkäter samt 

med hjälp av  kvantitativt angreppsätt för att nå många konsumenter i och därmed spegla 

verkligheten så bra som möjligt. 

En annan aspekt som är möjlig att undersöka vidare är det eventuellt kommande 

provisionsförbudet. I denna uppsats har så väl rådgivarna som författarna diskuterat vilka 

konsekvenser, positiva som negativa, detta direktiv kan innebära. Det vore därför 

intressant att följa upp förbudet om det implementeras för att analysera vad det medförde 

för konsekvenser för konsumenterna samt på rådgivningstjänsten som sådan. 

Provisionsförbudet är tänkt att reglera främst informationsasymmetrin och det vore 

därmed intressant att jämföra förväntat utfall mot verkligt utfall. En sådan studie skulle 

kunna göras med kvalitativt angreppsätt som studerar rapporter, intervjuar rådgivare, 

sakkunniga eller konsumenter med syfte att göra en djupgående analys. Det skulle även 

vara möjligt att genom ett kvantitativt angreppssätt kartlägga konsekvenser och utfall 

bland en större population och därmed leverera ett mer generaliserbart resultat.       
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Kristianstad: Liber. 

Hermansson, J. (1990) Spelteorins nytta – om rationalitet i vetenskap och politik. 

Almqvist & Wiksell International: Uppsala  

Holme, I. M. & Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
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Stockholm, Elanders Sverige AB.   

SOU 2013:78 Statens offentliga utredningar. Överskuldsättning i kreditsamhället. 

Stockholm, Elanders Sverige AB.  

Sundström, K. (2003) Moral Hazard and Insurance: Optimality, Risk and Preferences. 

Lund: Institutionen för ekonomi.  

Swedsec.se: För anställda på finansmarknaden. Hämtad 2016-03-04, från 

http://www.swedsec.se/om-swedsec/om-oss/swedsec-licens/ 

Söderberg, I. (2012) Financial Advisory Services - Exploring Relationships between 

Consumers and Financial Advisors. Diss., Umeå Universitet.  

Tyrpak, M. (2015) Twenty-first Century Competition: The Real Challenges for Young 

Advisors. Journal of Financial Service Proffessionals.  Vol. 69, No. 2 | pp. 11-14 

 

  

http://www.swedsec.se/om-swedsec/om-oss/swedsec-licens/
http://www.swedsec.se/om-swedsec/om-oss/swedsec-licens/


64 

 

Appendix A  

Intervjuguide 

Studier har visat att den svenska befolkningen besitter bristfälliga finansiella kunskaper 

vilket ger rådgivarna ett kunskapsöverläge som bidrar till en asymmetrisk relation. Denna 

uppsats syftar till att undersöka rådgivares upplevelser av asymmetri i relationen till 

konsumenter samt hur digitaliseringen och valet av belöningssystem påverkar 

asymmetrin.  

Anledningen till att vi kontaktar dig är för att du i ditt yrke har insyn och kunskap om 

mötet med konsumenter och ditt perspektiv är mycket viktigt för oss. Du kommer som 

intervjuperson att vara anonym och det som sägs under denna intervju kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Intervjun är uppdelade i följande tre delar: bakgrund, övergripande frågor samt 

ämnesspecifika frågor. Efter intervjun kommer det att finnas utrymme och möjlighet för 

dig att kommentera intervjun samt ställa frågor. Om du inte tillåter att vi genom 

ljudupptagning spelar in intervjun, vänligen kontakta oss i förväg.  

Tack så mycket för att du tar dig tid och ställer upp. Ditt bidrag kommer leda till att vi 

lyckas med vår uppsats.  
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Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetat som rådgivare? 

2. Innehar du någon universitetsutbildning? Vilken?   

 

Övergripande frågor 

1. Hur ser ett typiskt rådgivningsmöte ut? 

2. Arbetar ni med uppföljningsmöten eller kommer de flesta en gång? 

3. Vilka kanaler använder ni för att ge rådgivning? Telefon? Videochat? 

Personligt möte? Annat? 

4. Arbetar du främst med rådgivning angående pension eller individuellt 

sparande?  

5. Vilka produkter ger du råd kring? Fonder? Aktier? Strukturerade 

produkter? Övriga? 

6. Vilka konsumenter söker rådgivning? 

 

Ämnesspecifika frågor 

1. Vad har konsumenterna för förväntningar inför rådgivningsmötet?  

2. Vad tror du att kundens förväntningar baseras på?  

3. Upplever du att du kan leva upp till dessa förväntningar? Varför? Varför 

inte? 

4. Hur upplever ni konsumenternas finansiella kunskap? 

5. Hur har kunskapsnivån förändrats över tid? Vad kan detta bero på?  

6. Har konsumenterna tidigare erfarenheter av investering eller är de oerfarna 

av den finansiella marknaden?  

7. Hur går ni tillväga för att kartlägga konsumentens finansiella kunnande?   

8. Upplever ni konsumenternas som pålästa när de kommer till mötet? Vilken 

kanal har används för förberedelsen?   

9. Vill konsumenterna läsa på hemma innan de fattar investeringsbeslut? 

10. Hur läser konsumenterna på? Broschyrer och informationsmaterial från er 

eller online? Annat?  

11. Upplever ni att konsumenten helt förstått det beslut denne fattat?  
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12.  Hur lägger ni upp kommunikationen för att få mottagaren att förstå?  

13. Hur agerar du om du upplever att konsumenten inte förstått de 

investeringsbeslut de fattat?   

14. Upplever du att du har en mer säljande roll än en rådgivande roll? Hur 

påverkar ditt val av roll konsumenten? 

15. Hur tror du att det eventuellt kommande provisionsförbudet kommer att 

påverka rådgivningstjänsten?  

16. Tror du att din egen arbetsinsats kan komma att förändras i och med 

provisionsförbudet? På vilket sätt?  

17. Finansinspektionens intention med provisionsförbudet är att skydda 

konsumenten från partiskhet. Tror du att provisionsförbudet kommer att leda till 

att investeringsbeslut utgår mer ifrån kundens bästa?  

18. Enligt lagen om värdepapper har ni informations och dokumentationsplikt 

vilket innebär att ni är skyldiga att ta reda på vilken information och vilka 

finansiella kunskaper konsumenten besitter för att kunna bedriva kundanpassad 

och lämplig rådgivning som kunden förstår innebörden av. Hur går denna process 

till i praktiken? 

 

 

 

 

   

 


