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Wessblad som har varit till stor hjälp under processen.  
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Sammanfattning 

Titel: En privatrådgivares arbete – Hur påverkas det av lagen om finansiell rådgivning? 

 

Författare: Annie Bäckström, Filippa Lövmo & Magnus Pettersson 

 

Program: Ekonomprogrammet  

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Institution: Baltic Business School, Kalmar  

 

Problem: Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter och rådgivarens arbete är av ökad 

betydelse i samhället eftersom konsumenternas agerande på den finansiella marknaden har 

förändrats kraftigt. Vi ska i denna uppsats undersöka vilket verktyg lagstiftningen utgör för 

privatrådgivare. 

 

Syfte: Vårt syfte är att identifiera hur Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 

påverkar en rådgivare i dennes dagliga arbete. 

 

Avgränsningar: Uppsatsen lägger fokus vid situationen idag och inte hur framtiden ser ut. Vi 

fokuserar på södra Sverige och avgränsar oss till Swedbank och Handelsbanken.  

 

Metod: Uppsatsen är uppbyggd utifrån öppna intervjuer med representanter från Swedbank 

och Handelsbanken. Vi har använt en deduktiv ansats och en kvalitativ forskningsstrategi. 

 

Slutsatser: Vi kan genom våra undersökningar konstatera att lagen om finansiell rådgivning 

är av stor betydelse för rådgivare i deras arbete. Det ger sig främst uttryck i att uttryck i olika 

regleringar beträffande hur en rådgivare skall utföra sitt arbete. Vi kan fastslå att 

dokumentations och kompetenskrav idag har störst påverkan på rådgivares arbete. 

 

Nyckelord: Privatrådgivare – Näringsidkarens skyldigheter – Skadestånd - Tillsyn – Påverkan   
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till varför vi finner ämne relevant. Övergripande 

beskrivs de effekter vårt undersökningsområde har för konsumenter och i förlängningen även 

samhället i stort. Fokus ligger på de grundläggande orsakerna till varför en lagstiftning kom 

att träda i kraft.     
 

 

”Att fatta ett bra beslut startar med god rådgivning” 
Citatet syftar, enligt Swedbank (Finansiell rådgivning med ökad trygghet), till att en rådgivare skall hjälpa 

kunden att själv fatta ett bra beslut. 

 

1.1 Bakgrund 

I och med att finansiella placeringar har kommit att spela en allt större roll i många 

människors ekonomi har finansiell rådgivning kommit att få allt större betydelse enligt 

Svensson (2004). Effekten har blivit ett ökat intresse för att placera sina besparingar i fonder 

eller liknande produkter. Intresset för finansiella instrument är idag större än någonsin. Under 

de senaste 20 åren har andelen privatpersoner som äger finansiella instrument exempelvis 

aktier ökat från 20 procent till 80 procent. I förlängningen har det kommit att ställa nya krav 

på konsumenter och därigenom även konsumentskyddet menar Svensson (2004). Enligt 

Statens offentliga utredning (2002:41) har konsumenter gått ifrån det traditionella sparandet 

på konto till att placera sina sparade pengar i exempelvis fonder. Då flera av oss som skriver 

uppsatsen idag arbetar på bank är vi av uppfattningen att många så kallade småsparare idag är 

skrämmande dåligt insatta i vilka möjligheter som finns och vilka risker olika finansiella 

instrument medför. Konsumenter behöver kännedom och information för att kunna värdera 

och bedöma råd beträffande placeringar. Enligt Finansinspektionen (2005:13) blev behovet av 

kunskap och information framför allt markant under den senare delen av 1990-talet då börsen 

steg avsevärt för att sedan under början av 2000-talet falla kraftigt. Många konsumenter 

drabbades hårt av nedgången då deras placeringar minskade i värde. Många hade inte förstått 

att det fanns risker att deras kapital kunde minska i värde eller i värsta fall omvandlats till en 

skuld. Det blev påtagligt att de råd som konsumenterna hade erhållit i vissa fall varit direkt 

olämpliga och resulterade i stora förmögenhetsskador det vill säga stora förluster.  

 

Enligt Fi (2005:13) ställs konsumenten inför allt fler finansiella beslut, som ofta kan vara såväl 

svåra som av stor ekonomisk betydelse. Eftersom många konsumenten är så dåligt insatta 

försöker de ofta hantera situationen genom att gå på finansiella rådgivningar. I slutändan är 

det dock alltid konsumenten själv som måste ansvara för och fatta besluten. Genom 

undersökningar har det framkommit att rådgivarna i flera fall inte tagit hänsyn till 

konsumentens personliga förhållande eller dennes riskbenägenhet. Det visade sig även att 

vissa aktörer på den finansiella marknaden saknade den kunskap och kompetens de 

förväntades ha. För konsumenterna fanns det ofta ingen möjlighet att överklaga då det 

saknades dokumentation vilket resulterade i svårigheter att klargöra händelseförloppen. Ord 

stod mot ord mellan rådgivare och konsumenter.  
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Enligt Fi (2005:13) erbjuder banker och finansinstitut idag en mängd olika 

placeringsalternativ, allt från obligationer och aktier till räntebärande konton. Det finns idag 

ett flertal institut på marknaden dit privatpersoner och företag kan vända sig för att få 

finansiell rådgivning i syfte att få en positiv avkastning på sitt sparande. Vi upplever att 

bankerna och kapitalförvaltare ofta har ett eget vinstsyfte. Traditionellt sett har banker haft 

stort inflytande på privatpersoner då de ofta hyser stor tilltro till deras kunnande. Det kan 

komma att lura kunderna till falsk trygghet. Konsumenterna befinner sig ofta på grund av sin 

okunskap i klart underläge gentemot branschfolk som utövar finansiell rådgivning. Då handel 

med finansiella instrument ofta betraktas som komplext och svårbedömt är det ofta 

komplicerat för en lekman att avgöra om ett råd är fördelaktigt eller inte.  

 

För att åtgärda bristerna i gällande lagstiftning beträffande finansiell rådgivning till 

konsumenter tillsattes 2001 en utredning av regeringen för att granska och hantera bristerna. 

Ett lagförslag skapades som antogs och sedan trädde i kraft 1 juli 2004 enligt Fi (2005:13). 

 

1.2 Problemets betydelse 

En utlösande faktor till en skärpt reglering var bland annat de börsnedgångar som ägde rum 

under början av 2000-talet. Det skapade oro och osäkerhet i världen vilket resulterade i att 

värdet på småspararnas placeringar sjönk. I och med att många drabbades ställdes krav på 

ökat konsumentskydd vilket skulle komma att ge sig uttryck i en ny lagstiftning gällande 

rådgivning. En annan påverkande faktor var enligt Bernhardsson (1996) bland annat 

bankkrisen i början av 1990-talet i kombination med ett antal mindre lyckade 

rekommendationer. Vi kan i statistiken se att antalet klagomål beträffande finansiell 

rådgivning ökat kraftigt sedan 2000. Med tiden har det kommit att ställas allt högre krav på 

hur den finansiella rådgivningen ska utövas exempelvis vem som har rätt att ge råd, vilka 

faktorer som ska beaktas, hur en rådgivning ska gå till samt vilken kompetens rådgivare ska 

ha. Kraven har resulterat i: Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.  Det är en 

tvingande lag och går således inte att avtala bort. Regleringen syftar enligt Konsumentverket 

(2004) till att skydda, tillvarata och anpassa rådgivningen efter konsumentens intresse, önskan 

och kunskap. Vi uppfattar det som att lagen ger rådgivare vissa riktlinjer för hur de ska gå 

tillväga i en rådgivningssituation. Gällande lagstiftning uppfattar vi som generell och ger stort 

utrymme för individuella tolkningar. Exempel kan vi se då lagen anger att dokumentation av 

rådgivningen ska ske. Det beskrivs dock inte vidare hur dokumentationen ska genomföras. 

Ovan diskuterade utveckling har även kommit att ställa högre krav på rådgivaren.  

 

Vi anser att det borde ligga i såväl konsumentens och rådgivarens intresse att Lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenter följs. Konsumenten slipper då utsättas för onödiga 

risker samtidigt som rådgivaren med gott samvete kan känna att denne har handlat i linje med 

gällande regler och inte minst för kundens bästa. Kontentan blir således att lagstiftningen 

innebär ett skydd för såväl konsument som rådgivaren. Trots att rådgivaren tagit hänsyn till 

gällande lagstiftning bör vi komma ihåg att det finns faktorer som rådgivaren inte kan styra 

över eller förutse men som i förlängningen påverkar tidigare rekommenderade placeringar. 

Exempel kan vi se i samband med Stormen Gudrun 2005 vilket medförde oväntad turbulens 

på marknaden.  
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Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter och rådgivarens arbete är av ökad betydelse i 

samhället eftersom konsumenternas agerande på den finansiella marknaden har förändrats 

kraftigt menar Swahn och Wendleby (2005). Det finns idag olika myndigheter som har till 

uppgift att skydda konsumenternas intresse och kontrollera att lagstiftningen följs. Olika 

branschorganisationer exempelvis Fondhandlarnas förening har även skapat egna 

kvalitetssäkringar i form av licenser för att säkerställa kompetensen hos de anställda enligt 

Swahn och Wendleby (2005). Vi tror att i det långa perspektivet kommer lagens påverkan på 

rådgivarens arbete att stå i direkt relation till bankernas och finansinstitutens framtida existens. 

Följs inte gällande lagstiftningar kommer instituten med tiden förlora såväl kundernas 

förtroende samt tillstånd att bedriva näringsverksamhet. Vi vill genom uppsatsen identifiera 

och visa konsumenter vilka verktyg en rådgivare idag har att arbeta med samt vilka faktorer 

denne fäster fokus på i en rådgivningssituation. Vi hoppas att vår uppsats skall komma att 

fungera som ett hjälpmedel för konsumenter att förstå en finansiell rådgivares arbete.  

 

Vi har nu beskrivit vårt val av ämnesområde samt vad det innebär för samhället och dess 

konsumenter. Det har kommit att leda fram till den forskningsfråga uppsatsen är baserad på 

samt vårt syfte med uppsatsen 

 

1.3 Forskningsfråga  

Hur påverkar Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter en rådgivares arbete? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att identifiera hur Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter påverkar en 

rådgivare i dennes dagliga arbete.  

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att lägga fokus på undersökningar gjorda i södra Sverige. Vi kommer 

att fokusera på hur situationen ser ut i dag och hur utvecklingen har sett ut hittills. Vi har 

därigenom valt att inte spekulera i framtida utveckling inom området. Beträffande ovan 

nämnda företeelse har vi valt att avgränsa våra undersökningar till de fyra storbankerna: 

Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank med samverkande sparbanker. Under arbetets 

gång har vi dock varit tvungna att avgränsa oss ytterligare till att enbart använda respondenter 

från Swedbank och Handelsbanken. Vi har i vår uppsats valt att inrikta oss på privatrådgivares 

arbete det vill säga rådgivning till privatpersoner och således inte rådgivning till företag då det 

skulle innebära större placeringar samt större undersökningsområde. Det finns även andra 

yrkesgrupper inom bankvärlden som sysslar med finansiell rådgivning men vi är av 

uppfattningen att privatrådgivare är mest insatta i ämnesområdet vi har valt att fördjupa oss i.  
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2. Metod 
 

Följande kapitel beskriver handlingssättet för hur vi har gått tillväga för att besvara vår 

forskningsfråga samt hur vi har valt att utföra våra intervjuer. Olika val av metoder 

diskuteras kortfattat för att slutligen leda fram till de bakomliggande motiven till varför vi har 

valt ett visst tillvägagångssätt.  Avslutningsvis kommer kritik av ovan nämnda val diskuteras. 
 

 

 

2.1 Angreppssätt 

Vi har valt att utföra vår undersökning utifrån en kvalitativ metod vilket kännetecknas av att 

vi undersöker en specifik företeelse. Vår strävan har varit att erhålla en enhetlig uppfattning 

beträffande vårt ämnesområde. Vi kommer att basera vår undersökning på studier utförda på 

en mindre population det vill säga södra Sverige. Det faktum överensstämmer med vad som 

brukar definieras med en kvalitativ metod då en kvantitativ metod istället fokuserar på större 

populationer. Då vi ämnar använda oss av en kvalitativ metod är det viktigt att vi har en 

objektiv syn på verkligheten samtidigt som vi bör ha vissa förkunskaper inom ämnet. De två 

kraven kan vara svåra att förena då förkunskap kan göra det svårt att agera opartisk. Vi 

upplever att det ideala tillståndet sällan existerar då ett problem eller en företeelse i samhället 

ofta resulterar i eget tyckande och tänkande.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) behandlar en kvalitativ forskning oftast samhällsvetenskapliga 

problem. Vi anser att det går i linje med vårt undersökningsområde som vi dock prefererar att 

benämna som en företeelse snarare än ett problem. Den kvantitativa forskning återfinns främst 

inom naturvetenskapen då den oftast bygger på insamling av numeriska data. Inom den 

forskningsgrenen förekommer två begrepp som mäter trovärdigheten i de mått och begrepp 

som används vid mätningen vilka är reliabilitet och validitet. Reliabilitet mäter om måtten och 

mätningarna som görs är riktiga och pålitliga. Reliabilitet mäter vidare hur stabilt ett mått är 

vilket också avgör om det är tillförlitligt. Validitet undersöker om de begrepp som forskaren 

valt verkligen mäter det som det ämnar göra.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är en kvalitativ forskning ofta mer inriktad på ord än på siffror 

samtidigt som det ger mer utrymme för egna tolkningar. Det överensstämmer med vårt val av 

metod då en stor del av vårt arbete kommer att bestå av att tolka våra respondenters 

uppfattningar kring företeelsen.  Det viktiga är att forskaren förstår problemet och dess 

deltagare för att en riktig tolkning ska kunna genomföras. Ett vanligt förekommande problem 

är att urvalet av respondenter eftersom det påverkar resultatet då det bygger på ett samspel 

mellan människor vilka har olika tolkningar och aspekter. Kontentan blir att tillförlitligheten 

och trovärdigheten kan påverkas negativt.  

 

En deduktiv ansats kännetecknas enligt Bryman och Bell (2005) av att forskaren utgår från 

befintliga teorier som sedan testats i verkligheten/samhället. Syftet är att slutprodukten skall 

ge svar på om och i så fall hur teorin tillämpas i verkligheten.  

 

I vår uppsats har vi utgått från de teorier som redan finns inom området. Därefter har vi 

undersökt hur de idag tillämpas i praktiken. Vi hoppas därigenom få svar på vilket verktyg 

teorin utgör i det dagliga arbetet med finansiell rådgivning samt identifiera vilka 

konsekvenser de får i samhället, eller i vårt fall i rådgivarens arbete. Molander (2003) 

beskriver det som en deduktiv ansats.   
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En induktiv ansats däremot innebär att en teori formas utifrån insamlad information och data. 

Teorin kan här betraktas som ett resultat av forskningen enligt Molander (2003). Ovanstående 

definition kan illustreras med följande bild enligt Bryman och Bell (2005). 

 

Deduktion: Teori  Resultat 

 

Induktion: Observationer  Teori 

 

De befintliga teorier vi har utgått ifrån är i första hand Lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter samt dess förarbeten.  Det kommer att resultera i en viss förståelse för tankarna 

bakom lagen samt hur det är tänkt att lagen ska nyttjas i en privatrådgivares dagliga arbete. 

Vårt tillvägagångssätt har inneburit att vi har testat en samhällsvetenskaplig företeelse på en 

specifik utvald grupp det vill säga privatrådgivare. Utifrån undersökningarna har vi tolkat och 

bearbetat materialet. Tillvägagångssättet stämmer mycket väl in på vad som enligt Bryman 

och Bell (2005) är att betrakta som en kvalitativ forskning. Vi har valt att inte göra en 

kvantitativ studie då vi anser att det skulle resultera i otillfredsställande information och 

otillräckligt material beträffande vårt ämnesområde. Vi har strävat efter att inneha en objektiv 

syn på ämnet i fråga. Vi har under arbetes gång varit medvetna om att det skulle blir svårt 

eftersom vi som utför undersökningen arbetar inom bankbranschen. 

 

Som tidigare nämnt är våra tilltänkta läsare av uppsatsen konsumenter. Då de inte alltid är så 

införstådda i ekonomiska termer har vi valt att förklara vissa begrepp och tillämpningar mer 

djupgående. I de kommande fyra kapitlen har vi valt att integrera teori, empiri och våra egna 

tankar.  

 

2.2 Intervjuteknik  

Då vi omöjligt har kunnat komma i kontakt med alla privatrådgivare i Sverige har vi valt att 

slumpvis kontakta cirka 70 stycken. Vårt urval har därför bestått av ett stickprov som har fått 

representera privatrådgivare på Sveriges storbanker. Vi har valt att utföra våra undersökningar 

via mail. Det är ett medie som vi anser når många snabbt samtidigt som många av våra 

respondenter nyttjar den kontaktvägen i sitt arbete. Vi har inte utfört några personliga 

intervjuer då vi anser att de är alltför tidskrävande. Vår strävan har hela tiden varit att erhålla 

så många olika aspekter och uppfattningar som möjligt beträffande hur lagen används. Att 

genomföra personliga intervjuer med alla respondenter skulle inte ha varit praktiskt 

genomförbart med tanke på den begränsade tid vi har haft. Fördelen med vårt val av 

intervjuteknik har varit att respondenterna har fått möjlighet att på ett enkelt sätt svara när de 

själva har tillfälle. Nackdelen har däremot varit att metoden har resulterat i ett visst 

svarsbortfall. Samtidigt har det inte funnits möjlighet för oss att förklara, ställa följdfrågor 

eller förtydliga frågorna.  

 

Vi har utfört intervjuerna med kravet att våra respondenter ska ha en viss erfarenhet av 

rådgivningsarbetet. Vår ambition har varit att respondenterna ska ha minst ett års erfarenhet 

av att arbeta med finansiell rådgivning. Vi har dock varit medvetna om att det kan vara svårt 

att uppnå med tanke på vår intervjuteknik. Vi har ändå hoppats att vår ambition skulle komma 

att resultera i att de svar vi erhöll skulle återspegla en djup förståelse och medvetenhet om hur 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter påverkar det dagliga arbetet.  
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Vid formulering av intervjufrågor har vi försökt att använda oss av öppna frågor, med andra 

ord frågor som inte enbart kan besvaras med ja eller nej. Det har varit ett medvetet val då vi 

ville veta hur lagen påverkar deras arbete beskrivet med deras egna ord. Slutna frågor skulle 

ha medfört en risk att vi erhöll otillräcklig information. Vi har försökt undvika att ställa flera 

frågor i en, då det skulle ha kunnat skapa förvirring och leda till att enbart en del av frågan 

besvarades. Våra frågor har utgått från paragraferna i Lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter.  

 

2.3 Metodkritik 

Vi är medvetna om att vårt val av undersökningsmetod kunde resultera i vissa felaktiga 

slutsatser. Det faktum att vi har använt oss av frågeformulär via mail har som tidigare nämnt 

resulterat i att vi inte har haft möjlighet att utveckla och förklara frågorna vid eventuella 

oklarheter. Våra respondenters ställningstagande har oundvikligen kommit att återspegla 

deras personliga åsikter och erfarenheter. Vi har varit tvungna att ta det i beaktande då vi 

slutligen har sammanställt och tolkat svaren. Under undersökningens gång  har vi varit 

tvungna att ta hänsyn till att våra respondenter förmodligen anpassade sina svar för att inte få 

sin arbetsgivare att framstå i dålig dager. Respondenterna har troligen upplevt det som att de 

indirekt representerade sin arbetsgivare och dennes förhållningssätt till lagstiftningen. 

 

Vi har valt att skicka ut cirka 70 mail till de fyra storbankerna runt om i södra Sverige och 

erhållit svar från knappt 20. De svar vi har erhållit har dock över lag varit mycket målande 

och intressanta. Vi har inte erhållit något svar alls från vare sig SEB eller Nordea. Vi 

upplevde att de har haft en mycket negativ inställning till vår undersökning redan från början. 

När vi har ringt till exempelvis Nordea har vi fått beskedet att de inte lämnar ut sina anställdas 

mailadresser ”till höger och vänster”. Vi skulle istället höra av oss till respektive 

kontorschefer i första hand. Tyvärr har de dock inte besvarat våra mail. Vi är emellertid av 

uppfattningen att vår intervjuteknik har resulterat i att vi har fått möjlighet att ta del av en stor 

geografisk spridning. Vi anser vidare att det inte skulle ha varit möjligt att genomföra samma 

antal personliga intervjuer med privatrådgivare som representerar hela södra Sverige.  

 

Vi har gjort ett slumpmässigt urval bland privatrådgivare därigenom har risken att vi får en 

snedvriden uppfattning om det verkliga förhållandet uppstått. Vi har gjort vårt urval genom att 

bland annat söka mailadresser på bankernas hemsidor. Vi har även varit i kontakt med 

respektive telefonbank. Vårt mål har varit att kontakta respondenter som besitter likvärdig 

kunskap inom ämnet. Det har dock varit svårt då bankerna använde sig av olika titlar på sina 

anställda exempelvis personlig bankman, rådgivare, banksäljare eller certifierad rådgivare. Vi 

har därför valt att kontakta de respondenter vi säkert vet arbetade med finansiell rådgivning 

till privatpersoner. Som vi tidigare nämnt har vår ambition varit att respondenterna skulle 

besitta viss erfarenhet och kunskap av rådgivningsarbete. För att tillgodose det har vi valt att 

ställa en fråga som behandlar respondentens erfarenhet. 

 

Eftersom vår ambition har varit att erhålla så många olika aspekter beträffande vår 

frågeställning som möjligt försäkrade vi att respondenterna skulle förbli anonyma. Vi var 

medvetna om att frågorna vi ställde kunde uppfattas som känsliga då en viss typ av svar 

kunde liknas med direkt lagbrott. Vi var av uppfattningen att vi skulle erhålla fler och mer 

öppna svar om vi lät våra respondenter vara anonyma. Vi har därför genomgående i vårt 

arbete valt att benämna våra respondenter just respondenter eller privatrådgivare.  
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Vi är samtidigt medvetna om att det kan komma att resultera i att texten blir mer opersonlig 

och mindre levande. Gemensamt för alla respondenter är att de arbetar med finansiell 

rådgivning till privatpersoner.  

 

Vi har varit medvetna om att vårt brev till respondenterna har haft stor inverkan på vår 

svarskvot. Av egna iakttagelser vet vi att privatrådgivare ofta arbetar under stor tidspress. Det 

kan ha varit en anledning till vår låga svarskvot. Vi har naturligtvis förståelse för att arbetet 

går i första hand, men om vi hade haft möjlighet att erbjuda respondenterna någon slags 

kompensation hade troligen svarskvoten ökat. Ett mail med överskriften undersökning är 

troligen inte något respondenterna skulle prioritera att lägga tid på. Därför har vi utformat vår 

mail med överskriften: Har du fem minuter över? Vi har även försökt skapa intresse genom att 

berätta om vår undersökning. En annan faktor som eventuellt har påverkat svarskvoten är 

antalet frågor som kanske hade kunnat minskas.  

 

I kommande kapitel kommer vi att beskriva lagen och dess olika delar samt förklara vissa ord 

lite närmre för att ge dig som läsare en grundläggande kunskap och förståelse för 

lagstiftningen.   

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en 

konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument 

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

rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts. Lag (2004:571). 
 

2 § I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för 

ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person 

som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, finansiellt 

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

värdepappersmarknaden. 
 

3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument. 
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3. Inledande bestämmelser 

 

I nedanstående kapitel behandlas Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, dess 

grundläggande ramverk samt dess tillämpningsområde. Beskrivningarna skall ge läsaren en 

ökad förståelse för ämnesområdet och därigenom lättare få insikt i kommande avsnitt. 

Följande teori är baserad på paragraf ett till tre i lagtexten.  
 

 

3.1 Vad innebär finansiell rådgivning? 

Finansiell rådgivning innebär att en rådgivare med hjälp av speciell kompetens försöker 

vägleda konsumenten vid val av köp eller försäljning av finansiella instrument. Rådgivningen 

går ut på att lämna rekommendationer samt upplysa om handlingsalternativ som är 

individuellt anpassad till den enskilde konsumentens behov och förutsättningar. Finansiell 

rådgivning brukar oftast betecknas placeringsrådgivning. Vilket innebär placering av 

konsumentens tillgångar i olika finansiella instrument, vilket avser aktier, fondandelar samt 

obligationer. Konsumentens val av instrument medför olika former av risk, det leder till att 

konsumenten har en stor fördel i att få god rådgivning menar Swahn och Wendleby (2005). 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är begränsad till att gälla ekonomisk 

rådgivning av individuell karaktär. När begrepp som Personlig rådgivare, Ekonomisk 

rådgivare och Personlig bankman används presumeras denne i sin yrkesroll erbjuda finansiell 

rådgivning av individuell karaktär enligt Svensson (2004). 

 

 Konsument avser i lagen en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål 

som faller utanför näringsverksamheten.   

 

 Näringsidkare definieras som en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål 

som har samband med den egna näringsverksamheten. För att räknas till kategorin 

näringsidkare måste denne handla i linje med näringsverksamhetens mål inom vilken 

rådgivaren är verksam, anställd eller har uppdrag. Rådgivaren måste således handla i 

egenskap av näringsidkare för att omfattas av lagen. Det gäller exempelvis 

privatrådgivare eller en personlig bankman vilka genom sitt arbete förutsätts inneha 

speciell kompetens inom området.  

 

 Finansiella instrument avser rättigheter eller förpliktelser avsedda för handel på 

värdepappersmarknaden. Till exempel aktier, fonder och obligationer enligt Lagen om 

finansiell rådgining till konsumenter (SFS 2007:560) 

 

3.2  Tillämpning 

Lagen innehåller bestämmelser om hur finansiell rådgivning till konsumenter ska gå till. Våra 

respondenter är alla överens om att lagen har stort inflytande på deras arbetssätt även om 

arbetet i stort sett utförs på samma sätt som tidigare. Flera rådgivare beskriver lagstiftningen 

som det ramverk deras arbete utgår ifrån. Enligt en rådgivare på Swedbank är lagen är av 

större betydelse i rådgivningssituationer med okända kunder än med kända. Vi tror det beror 

på att rådgivaren sedan tidigare besitter viss vetande om kundens kunskap och ekonomiska 

situation. Lagen är enbart tillämplig då det handlar om förhållandet mellan näringsidkare och 

konsument och således inte mellan två näringsidkare enligt Svensson (reviderad version 2007). 
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Grunden till Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt hur rådgivaren ska förhålla 

sig till kunden är de såkallade sundhetsregler som återfanns i Lagen om värdepappersrörelse 

vilken upphörde att gälle den 1 november 2007.  

 

De såkallade sundhetsreglerna beskriver bland annat att ett värdepappersinstitut ska handla på 

ett ärligt och rättvist sätt samt tillvarata kundens intresse med omsorg enligt Svensson 

(reviderad version 2007). En rådgivare förväntas att med hjälp av sin kompetens hjälpa 

konsumenter att fatta beslut beträffande hur denne bör handla i olika situationer enligt 

Svensson (2004). För att Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska vara tillämplig 

skall det föreligga ett så kallat uppdragsförhållande mellan konsument och näringsidkare. Det 

skall därigenom finnas en överenskommelse mellan dem att finansiell rådgivning skall äga 

rum. Överenskommelse innebär att rådgivaren har agerat yrkesmässigt vilket resulterar i att 

motparten har anledning att förlita sig på dennes kunskap. I vissa fall betraktas dock inte ett 

möte mellan konsument och rådgivare som ett uppdragsförhållande. Exempel kan vi se när 

konsumenten ger näringsidkaren i uppdrag att utföra vissa finansiella tjänster eller enbart 

besvara efterfrågad information gällande specifika produkter och dylikt. I förekommande fall 

där det råder meningsskiljaktigheter beträffande om en ekonomisk rådgivning ägt rum eller 

inte är det alltid konsumenten som har bevisbördan och att gällande lagstiftning därmed är 

tillämplig menar Swahn och Wendleby (2005). 

 

Svensson (2004) menar att olika typer av finansiella instrument medför olika grader av risker 

för konsumenten. Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är tillämplig i alla fall en 

rådgivning inbegriper någon typ av finansiella instrument. Oavsett vilken riskklass de 

finansiella instrumenten innebär för konsumenten. 

 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter har till syfte att skapa en balans mellan 

näringsidkare och konsument enligt regeringens prop (2002/03:133). Genom lagstiftningen är 

det förbjudet för näringsidkare att vidta handlingar som drabbar konsumenten negativt. Som 

en av våra respondenter från Handelsbanken beskriver syftar lagen till att ”stärka kundens rätt 

mot banken”. Som Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (SFS 2007:560) beskriver 

skall lagen bidra till en ökad trygghet för konsumenter. Konsumenternas behov av att skyddas 

varierar med tiden. I och med att konsumenter får en ökad kunskap inom ämnet minskar 

behovet av skydd. Samtidigt kan nya produkter och nya beteendemönster hos konsumenterna 

leda till ett ökat behov av skydd enligt Konsumentbankbyrån (2007). Samtliga respondenter är 

överens om att de anpassar rådgivningen till gällande lagstiftning genom att använda de 

system och arbetsverktyg bankerna utformat internt i syfte att hålla hög kvalitet på 

rådgivningen.  Flera av rådgivarna förklarar även att de försöker anpassa rådgivningen till 

lagstiftningen genom att ställa många frågor och således få en uppfattning om kundens 

situation. Vi upplever att deras handlande går i linje med lagens syfte och dess innehåll även 

om vi misstänker att rådgivaren primärt fokuserar mycket på kundens och kanske även sitt 

eget bästa. Vi anser även att det är en balansgång för rådgivaren att lyckas hålla en personlig 

ton under rådgivningen samtidigt som denne skall erhålla svar på inte alltid så opersonliga 

frågor. Som en av våra respondenter från handelsbanken beskriver finns en risk att rådgivaren 

hamnar i ett ”staplande samtal där man bockar av frågor”    

 

Idag handlar inte finansiell rådgivning om in och utlåning i samma utsträckning som förr. 

Idag utgör marknadsföring och försäljning av olika typer av finansiella tjänster som 

exempelvis sparprodukter, räntebärande instrument och värdepappersfonder en viktig del av 

rådgivarens arbete. Tack vare det ökade utbudet av finansiella tjänster ställs allt högre krav på 

näringsidkare och deras kompetens.  
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Olika branschorganisationer som exempelvis Svenska fondhandlarföreningen har försökt 

tillgodose dessa krav på konsumentskydd genom att exempelvis införa olika typer av 

licensprogram för att på så sätt säkerställa kompetensen hos de anställa enligt Riksdagens 

proposition (2002/03:133).  

 

Innan lagen trädde i kraft 

Konsumenternas Bank och finansbyrå (2008) menar att det redan innan lagen kom till 

existerade en slags omsorgsplikt som gav sig uttryck i en skyldighet för vad som betraktades 

som fackmässigt utförda uppgifter.  Enligt regeringens proposition (2002/03:133) tillsattes 

2001 en utredning som hade till syfte att identifiera och analysera de regelverk som berörde 

finansiell rådgivning till konsumenter. Utredningen kom fram till att de regleringar som fanns 

inte var tydliga nog beträffande krav på rådgivning eller rådgivningsansvarets omfattning och 

ansåg därför att det fanns behov av en ny lagstiftning till skydd för konsumenter. Regeringens 

proposition (2002/03:133) beskriver hur det redan innan lagstiftningen trädde i kraft fanns 

krav på de finansiella aktörerna på marknaden beträffande deras kundmöten.  Rådgivarna var 

exempelvis tvungna att beakta de reglerna den marknadsrättsliga lagstiftningen resulterade i. 

Samtidigt fanns det lagbestämmelser som beskrev parters skyldigheter och rättigheter ett avtal 

resulterade i. Den såkallade rörelselagstiftningen beskrev de aspekter en finansiell institution 

var tvungen att beakta för att överhuvudtaget få bedriva näringsverksamhet. Även den 

såkallade bankrörelselagen spelade här en betydande roll.  Gällande lagstiftning kring 

området kombinerades ofta med branschens egna riktlinjer. En av riktlinjerna tror vi bestod av 

dokumentation. Flera respondenter från såväl Handelsbanken som Swedbank beskriver hur 

dokumentationen skulle minska om det inte var ett krav. En av våra respondenter beskriver att 

dokumentation i själva verket utfördes till viss del redan innan lagen trädde i kraft. En 

privatrådgivare på Swedbank beskriver hur en avsaknad av lagstiftningen för henne skulle 

resultera i större frihet att göra egna ”portföljtänkande” 

 

De existerande regelverken ställde krav på näringsidkaren men behandlade inte förhållandet 

mellan näringsidkare och konsument. Enligt SOU (2000:29) utgjorde det ökade behovet av 

kunskap hos kunderna den primära anledningen till varför gällande lagstiftning behövde 

uppdateras. Informationsbehovet gav sig bland annat uttryck i de kommunikationsproblem 

som ofta förekom i mötet mellan rådgivare och konsument. Konsumenterna var inte alltid 

införstådda i de termer och villkor som ofta förekom i exempelvis avtal. Konsumenterna 

saknade även ofta den kunskap som behövdes för att kunna ställa viktiga frågor. 
 

Vi är av uppfattningen att en avsaknad av lagstiftningen skulle leda till att rådgivare föll 

tillbaka till det gamla handlingsmönstret. Det skulle förmodligen ge sig uttryck i de aspekter 

respondenterna omnämner exempelvis mindre omfattande dokumentation vilket flera 

respondenter från Swedbank nämner. Vi upplever det viktigt att komma ihåg att redan innan 

lagen trädde i kraft fanns en överenskommelse att det faktiskt existerade ett behov av en 

reglering. Skulle lagstiftningen falla i glömska skulle vi förmodligen bli varse om de brister 

som kom att leda till att en tvingande lagstiftning trädde i kraft.   

 

Flera av våra respondenter, i synnerhet de som besitter längre erfarenhet inom området 

beskriver att de redan innan lagens tillkomst arbetade på liknande sätt. En av privatrådgivarna 

beskriver hur Handelsbanken alltid arbetat med att sätta kunden i centrum och att sträva efter 

att få en god bild av kunden. Samma respondent anser att lagen försvårar för mindre seriösa 

aktörer på marknaden.  

 

 



 11 

Slutledning 

I kapitlet har vi nu tagit upp de grundläggande delarna i lagen. Här har lagens 

användningsområde och dess avsikter behandlats. Mycket av materialet är hämtat direkt ur 

lagens förarbete, där dess tilltänkta användningsområde beskrivs detaljerat. Kapitlet har varit 

avsett att fungera som en introduktion av lagen.  

 

Vi kan dra slutsatsen att respondenterna upplever att lagen är av stor betydelse i deras arbete. 

Det kan vi se genom regleringar beträffande hur en rådgivning skall gå till samt hur 

rådgivaren skall agera. Sedan lagen trädde i kraft kan vi konstatera att rådgivaren har belastats 

med fler uttalade krav även om arbetet i stort inte skiljer sig avsevärt. Den största skillnaden  

vi kan identifiera utifrån respondenternas svar är dokumentationskravet. Vi konstatera att våra 

respondenters uppfattning beträffande syftet med lagstiftningen överensstämmer med den 

primära avsikten lagstiftningen hade vilket omnämns i regeringens proposition. I 

propositionen beskrivs hur lagstiftningen skall skapa en balans mellan rådgivare och 

konsument. Samtidigt beskriver respondenterna hur de upplever att syftar till att ”stärka 

kundens rätt mot banken”   

 

Vi kan fastslå att det existerade regleringar redan innan lagen trädde i kraft. Regleringarna 

påminner mycket om nuvarande lagstiftning men var inte alls lika fokuserade på att skydda 

konsumenten. Våra respondenter beskriver dock hur de redan innan lagen trädde i kraft 

arbetade med att ”sätta kunden i centrum”. Vi drar därför slutsatsen att det tidigare inte fanns 

uttalade krav på att alltid fokusera på den individuella kunden men att det ändå gjordes i stor 

utsträckning. Ikraftträdandet av lagen har här därför inte inneburit några större förändringar.   

Det faktum att ingen av våra respondenter nämner att de skulle ställa mindre frågor till 

kunden om lagen inte fanns tolkar vi som att rådgivarna mer eller mindre ser det som en 

självklarhet att alltid ta del av mycket information om kunden. Därför konstaterar vi att lagen 

inte har så stor effekt på rådgivarens arbete beträffande informationsbehovet om kunden. Vi 

kan dock konstatera att en avsaknad av lagstiftningen skulle innebära mindre omfattande 

dokumentation. 
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För att skapa en helhetsbild beskrivs lagens delar mer djupgående i de kommande tre kapitlen. 

Kommande kapitel beskriver näringsidkarens uppgifter samt hur det står i relation till 

lagstiftningen. 

 

Näringsidkarens skyldigheter 

 

4 § Näringsidkaren skall  

 

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och 

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter 

om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av 

rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att 

lämna ut dokumentationen. 

 

5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med 

tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa 

rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra 

lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten. 

 

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

med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. 
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4 Näringsidkarens skyldigheter 
 

 

Nedan kommer de krav lagen ställer på rådgivare i deras arbete att beskrivas. Rådgivarens 

ansvar i sin yrkesroll kommer även behandlas genomgående. Följande teorier är hämtade ur 

lagens fjärde och femte paragraf vilka behandlar primära krav och kriterier en rådgivare 

måste uppfylla.  
 

 

4.1 Kompetenskrav 

Lagen beskriver att rådgivaren ska ha tillräcklig kompetens. Det har resulterat i ett system där 

rådgivaren får genomgå olika kunskapsprov vilket resulterar i att de erhåller en licens. 

Systemet är utvecklat av Svenska Fondhandlarföreningen och togs i bruk 1 april 2001. Syftet 

med systemet är att höja grundkompetensen hos rådgivarna. Utbildning för licensiering kan 

ske internt men även externt. Exempel på externa licenser är den så kallade Swedseclicensen. 

Syftet med Swedsecs licensieringsprogram är att vidmakthålla allmänhetens förtroende för de 

företag som agerar på värdepappersmarknaden. Målet är att säkerställa en hög kvalité på 

rådgivarens kunskap vilket skall komma att resultera i en standard som medför hög och 

enhetlig kunskap hos utövare beskriver Swedsec (2008).  Licensieringen skall göras av alla 

som utför rådgivning till mer än 50 procent av sin arbetstid. För att erhålla Swedseclicensen 

måste rådgivaren genomföra de fem delprov som kunskapsprovet är uppdelat i och vara 

godkänd på samtliga. Licensieringstestet består av följande delar: kunskap och handel med 

finansiella instrument, hur administration av finansiella instrument skall gå till, finansiell 

ekonomi, vad etik och gott omdöme innebär samt vilka regler som finns och vilken tillsyn 

som utövas enligt SOU (2002:41).  

 

Kunskapskraven som ställs är upprättade av staten. Det är de enskilda företagen som utövar 

finansiell rådgivning som har det yttersta ansvaret för att deras personal har rätt utbildning 

och kunskap för det arbete de utför. Kunskaperna ska vara anpassade efter rådgivningens 

inriktning, omfattning och svårighetsgraden menar FFFS (2004:4). Förutom 

kunskapskontroller sker en såkallad lämplighetsprövning som bland annat består av en 

kontroll av den sökandes bakgrund. Kontroller genomförs av arbetsgivaren beskriver SOU 

(2002:41) Flera av våra respondenter innehar dock inte ovan nämnda Swedseclicensiering. Vi 

antar därför att denna licensiering inte är krav för att få bedriva finansiell rådgivning. Vi vet 

av erfarenhet att många banker istället använder sig av interna kunskapstest och kurser för att 

leva upp till de kunskapskrav som idag finns i lagstiftningen. Gemensamt för alla våra 

respondenter är att de alla har erhållit någon form av certifiering. Det var dock bara vissa som 

hade Swedseclicens. Vi är av uppfattningen att det kan komma att få effekten att kompetensen 

skiljer sig markant mellan de olika bankerna. Vi tror att det därför i längden kommer att 

existera en varierande kompetens inom yrkesgruppen. En anledning till skillnaden är att 

kontorschefen som ansvarar för uppföljningen gör olika bedömningar som mer eller mindre 

påverkas av den personliga faktorn. Vi syftar här på intresse, tidigare erfarenheter med mera. 

Anledningen till att vissa banker inte låter sina anställda genomgå licensiering tror vi till stor 

del beror på kostnaden. Vi upplever samtidigt att licensen kanske kan ses som en 

konkurrensfördel då den sammankopplas med hög kvalitet och i förlängningen kan skapa 

marknadsandelar. Vidare upplever vi att de olika typerna av licenser och certifieringar 

indirekt påverkar grundkompetensen på de enskilda kontoren. Vi upplever att den så kallade 

Swedseclicensen är av större betydelse för rådgivare i stora städer. På mindre orter tror vi 

däremot att relationerna med kunderna är viktigare.  
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Rådgivaren skall känna till de lagar och regler som finns. Då den finansiella marknaden 

befinner sig i ständig förändring är det svårt att definiera vad som är att betrakta som 

godtagbar kunskapsnivå. De kompetenskrav som skall gälla hos respektive institut skall 

därför beslutas med hjälp av myndighetsföreskrifter men även i samråd med företrädare från 

branschen beskriver Riksdagens proposition (2002/03:133) Med tanke på de svar vi har 

erhållit från respondenterna är vi av uppfattningen att de är väl införstådda i de krav som ställs 

på dem. Vi ser denna medvetenhet hos rådgivarna som något mycket positivt då vi tror att det 

är av stor betydelse i deras sätt att utföra rådgivning. Staten har som tidigare nämnt fastställt 

de grundläggande kraven. Som tillsynsmyndighet har staten utsett Finansinspektionen. 

 

Finansinspektionen (2005:13) tar upp exempel på vad en rådgivare måste känna till och kunna 

exempelvis rådgivaransvar, etik och god rådgivningssed men de ska även veta hur omsorgs-, 

avrådande- och dokumentationsplikten ska användas. Rådgivaren måste naturligtvis ha 

kunskap om sparande och de olika finansiella instrumenten som marknaden erbjuder. De 

metoder som används för att säkerställa rådgivarens kunskap är som tidigare nämnt ett 

kunskapstest som rådgivaren måste ha blivit godkänd på. Utöver testet ska företaget 

kontrollera att rådgivaren har de praktiska kunskaperna som krävs menar Finansinspektionen 

(2005:13). Kontroll av kompetensen ska göras regelbundet. Enligt våra respondenter görs 

regelbundna uppföljningar av deras arbete tillsammans med chefer. Vi ser det som något 

positivt då det förhoppningsvis leder till att rådgivare hela tiden måste hålla sig uppdaterade 

på gällande regler. Det är även de egna företaget som skall stå för vidareutbildning och 

kompetenshöjning av personalen inom området. När det kommer till kompetensen hos 

rådgivarna anser vi att de krav lagen ställer på en rådgivares kunskap uppfylls. Den förståelse 

vi har erhållit genom ovanstående avsnitt är att uppföljningar och kontroller ständigt görs och 

att det går i linje med gällande lagstiftning. Vi ser kompetenskravet som något positivt då det 

resulterar i högre kvalitet på rådgivningen vilket förhoppningsvis ger nöjda kunder. 

 

4.2 Dokumentationskrav 

Den grundläggande tanken med dokumentationsplikten är det faktum att finansiell rådgivning 

kan förekomma i flera olika former. Vanligt förekommande är att en ekonomisk rådgivning 

sker i samband med samtal mellan rådgivaren och konsumenten. Under ett samtal sker ett 

ständigt informationsutbyte mellan parterna vilket kommer att resultera i ett antal råd från 

rådgivarens sida. Det förekommer alltid en risk att konsumenten missuppfattar rådgivaren och 

dennes rekommendationer. För att förhindra det ska rådgivningen alltid dokumenteras så att 

rådgivaren i efterhand kan kontrollera vad som sagts vid rådgivningstillfället och därigenom 

bedöma skäligheten. I flera fall ger rådgivarna kunden en kopia på dokumentationen vilket vi 

tolkar som ett sätt för rådgivaren att visa kunden vad denne har baserat sina 

rekommendationer och råd på. Vi upplever att det samtidigt kan fungera som en sista kontroll 

att rådgivare och kund förstår varandra. Dokumentationen kan gå till på flera olika sätt 

exempel kan vara bandinspelning eller med hjälp av anteckningar i datorbaserade system 

menar SOU (2002:41). Gemensamt för våra respondenter är att deras dokumentation görs 

elektroniskt. Det görs med hjälp av bankernas internt utvecklade datorsystem. Införandet av 

lagstiftningen har enligt våra respondenter kommit att resultera i allt hårdare krav vad det 

gäller dokumentationsplikten. Kontentan är att det blivit mer administrativt arbete för 

rådgivaren samt att dokumentationen har kommit att ta mer tid i anspråk.  
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Vi upplever precis som våra respondenter att det ibland kan komma att ta onödig tid i anspråk.  

Vi anser vidare att dokumentationsplikten kan komma att stå i direkt konflikt med 

kontorschefernas mål att effektivisera arbetet och öka volymerna. Vi anser dock att 

dokumentationskravet är en viktig del i konsumentskyddet eftersom detta fungerar som bevis 

vid en eventuell tvist. Enligt Fi är det därför viktigt att det finns uppgifter om såväl rådgivaren 

som konsumenten även om fokus ligger på konsumenten. Exempelvis skall det dokumenteras 

vad konsumenten har för erfarenhet och förkunskap, ekonomisk ställning och vad denne har 

för syfte med placeringen. Sparar personen till ett hus, en bil eller till en buffert? Fi (2005:13) 

anser vidare att dokumentationen ska innehålla information om när rådgivningen ägde rum 

och vilka råd den kom att medföra. Flera rådgivare från båda bankerna upplever att så länge 

de använder sig av de interna system som finns dokumenteras nödvändig information om 

kunden. Vår uppfattning är således att en avsaknad av de interna verktygen skulle resultera i 

en ökad risk att viktig information skulle falla i glömska vilket i förlängningen skulle leda till 

att råden baseras på ett ofullständigt informationsunderlag. Därför tror vi bankernas interna 

system spelar en mycket viktig roll i dagens rådgivning.  

 

Dokumentationen sker naturligtvis i samband med rådgivningen och som vi nämnde tidigare 

sker den med valfritt medium. Dokumentationen ska efter rådgivningstillfället lagras 

samtidigt som den skall vara lätt att hitta. En god dokumentation av en genomförd rådgivning 

ger ett positivt inryck av gott uppträdande gentemot kunden samtidigt som det även är till 

fördel för näringsidkaren själv. Enligt SOU (2002:41) ska dokumentationen ge en rättvisande 

bild av rådgivningen och hur den gått till. Mängden information som skall dokumenteras av 

rådgivaren varierar med valet av produkt som rådgivningen handlar om. Tumregeln är dock 

att dokumentationen skall vara relevant. Enligt Lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter (SFS 2007:560) skall en kopia av dokumentationen alltid lämnas till 

konsumenten. Att kunden får en kopia ser vi som något positivt eftersom kunden kan åka hem 

och sätta sig och gå igenom vad som gjorts och vad de kommit fram till under rådgivningen. 

En annan viktig aspekt är att kunden ska ha möjlighet att ta del av information kring 

eventuella fonder och liknande i efterhand. Vid ett rådgivningstillfälle kan det bli mycket 

information på samma gång för kunden. Enligt våra respondenter ges dock informationsblad 

inte alltid ut. Vi är av uppfattningen att dokumentation idag utförs i stor omfattning och att de 

interna affärsstöd bankerna använder underlättar detta arbete. Samtidigt upplever vi att våra 

respondenter tycker dokumentationskravet är tidskrävande på grund av mycket administrativt 

arbete. Vi anser att en eventuell lösning skulle vara att lagra information om kunden. Vi är 

medvetna om att det redan görs till viss del då en av våra respondenter från Swedbank 

beskrev hur en rådgivningssituation med en känd kund går snabbare eftersom viss information 

finns sparad sedan tidigare. Vi anser att denna funktion skulle kunna uppdateras ytterligare 

genom att kunden redan innan rådgivningstillfället besvarar ett antal frågor exempelvis via sin 

Internetbank. Vi är av uppfattningen att förslaget skulle spara tid för såväl rådgivare som kund. 

 

4.3 God rådgivningssed 

God rådgivningssed och omsorgsplikt utgör generella principer när det gäller rådgivning och 

den arbetsmetod som ska tillämpas. En rådgivare ska enligt Lagen om finansiell rådgivning 

till konsumenter (SFS 2007:560) iaktta god rådgivningssed. Fenomenet god rådgivningssed är 

nytt förekommande i lagen men existerade långt tidigare. Det är svårt att definiera vad en sed 

innebär då den ofta är resultatet av normer, branschens rekommendationer, riktlinjer samt de 

allmänna råd och rättspraxis som finns inom området.   
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Enligt SOU (2002:41) förändras en sed över tiden och det kan därför vara svår att definiera 

den exakta innebörden. Därför finns det många tolkningar av en sed. En tolkning är att 

rådgivning skall bedrivas på ett sätt som gör att allmänhetens förtroende för verksamheten och 

finansmarknaden vidmakthålls. Det innebär att rådgivaren skall uppträda på ett opartiskt och 

självständigt sätt. Samtidigt skall denne göra objektiva ställningstaganden som hela tiden är 

anpassade till kundens individuella behov menar Oxenstierna (2008).  

 

Våra respondenter tolkar begreppet god rådgivningssed på flera olika sätt. Gemensamt för alla 

är dock en strävan efter att alltid sätta kundens intresse i första hand. En av våra respondenter 

från Handelsbanken tydliggör det med förklaringen att ”det viktigaste är inte att jag säljer det 

som är aktuellt just nu, utan att det passar för min kund och dennes behov”. Vi upplever att 

våra respondenters svar återspeglar de krav som sedan tidigare återfinns i lagen vilket indirekt 

även reflekterar deras egna värderingar gällande lagstiftningen. Det vill säga vad de väljer att 

lägga extra fokus på. 

 

Det faktum att det inte finns någon specifik definition beträffande god rådgivningssed i lagen 

innebär att det är upp till varje rådgivare att själv bilda sig en uppfattning om vad som är att 

betrakta som god rådgivningssed. Uppfattningen tror vi till stor del påverkas av såväl chefer 

som andra medarbetare. Då lagen inte närmare beskriver vad god rådgivningssed innebär är 

det svårt att avgöra om rådgivarna följer lagen eller inte. Utifrån respondenternas svar 

upplever vi att det finns gemensamma grundläggande värderingar som identifieras i deras 

tolkningar av god rådgivningssed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Svensson (2004)  

 

Omsorgsplikten, anpassning och avrådningsplikten är de grundläggande pelarna i god rådgivningssed. Vilket behandlas 

närmare nedan. 

 

4.4 Omsorgsplikt och Skyldigheter 

En annan princip som är av stor betydelse i en rådgivningssituation är den så kallade 

omsorgsplikten. Vilken syftar till att rådgivaren alltid ska sätta konsumentens intresse i 

främsta rummet enligt SOU (2002:41). Diskussionen överensstämmer med våra respondenters 

arbetssätt då de menar att en rådgivning ”alltid skall bygga på kundens behov” Vidare 

beskriver respondenterna att det här är viktigt att inte ”sälja produkter utan att kunden är i 

behov av dem”. Det är viktigt att rådgivaren i sitt arbete sätter en tydlig gräns mellan vad som 

är att betrakta som rådgivning och vad som är ren marknadsföring eller i förekommande fall 

information om verksamhetens produkter. Rådgivaren ska ställa hela sin kunskap till 

förfogande vid en rådgivning och uppträda på ett pålitligt och aktivt sätt. En rådgivning skall 

alltid vara individuell. Det medför att ett bra råd till Person A kan vara ett dåligt råd till 

Person B. Våra respondenter försöker tillgodose det genom att alltid ge vad de benämner 

som ”individuella råd”. 

God rådgivningssed 

 

Omsorgsplikt 

 

Anpassning 

 

Avrådande 
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Vi anser att rådgivaren bör besitta en omfattande kunskap om kunden för att överhuvudtaget 

kunna ge individuella råd. Flera rådgivare anser att kravet utgör en komponent i vad de tolkar 

som god rådgivningssed. 

 

Ett råd kan vara bra vid en tidpunkt och samtidigt betraktas som rent olämpligt vid en annan. 

Eftersom det är rådgivarens skyldighet att hela tiden anpassa rådgivningen efter 

konsumentens situation är det viktigt att rådgivaren får tillgång till nödvändig och aktuell 

information. Det är en nödvändighet för att kunna ge ett bra råd och anpassa placeringarna 

efter den enskilde konsumentens önskemål och behov enligt Swahn och Wendleby (2005). 

En av våra respondenter beskriver att omsorgsplikten tillämpas genom att hela tiden arbeta 

efter att ”identifiera kundens exakta behov så att jag som rådgivare kan föreslå lösningar som 

passar som hand i handske” Att alltid arbeta efter och ha detta i åtanke upplever vi vara en 

förutsättning för att kunna skapa och behålla goda kundrelationer.   

 

Oxenstierna (2008) säger att en rådgivare bör informera sin kund om vilka rättigheter denne 

har som konsument.  Det vill säga de regler som omnämns i Lagen om finansiell rådgivning 

till konsumenter. Det ligger exempelvis alltid i rådgivarens ansvar att upplysa kunden om 

denne anses vara i behov av ytterligare information eller rådgivning. Våra respondenter 

nämner inget om att de informerar kunderna om sina rättigheter. Vi tolkar därför det som att 

rådgivare ofta väljer att förbigå det informationskravet. Vi anser att det är en av de få punkter 

i lagen som rådgivarna är dåliga på att tillämpa. Anledningen tror vi är att bankerna inte vill 

riskera att uppmana och inbjud kunderna till att ifrågasätta rådgivarens kompetens. Vi 

uppfattar att omsorgsplikten till stor del handlar om sunt förnuft och allmänna regler som 

syftar till att säkerställa att rådgivaren inte lurar kunder medvetet. Samtidigt får vi inte 

glömma att det i slutändan är kunden som får ansvara för sina handlingar. Risken finns att 

kunderna litar blint på rådgivaren och således inte förstår placeringen vilket kan komma att 

leda till missnöje. Här ser vi vikten av att rådgivaren förklarar och verkligen försöker få 

kunden att förstå.   

 

Information om kunden 

För att kunna ge bra råd är det viktigt att rådgivaren först försöker skapa sig en rättvisande 

bild av kundens ekonomiska situation och övriga förhållanden som kommer att påverka 

helhetsbilden. Det är faktorer som inkomst, förmögenhet, skulder, familjeförhållanden, 

kunskap, syfte med placeringen samt övriga frågor av privatkaraktär som ska komma att ligga 

till grund för de rekommendationer rådgivningen kommer att resultera i enligt SOU (2002:41).  

Konsumentens förväntningar och syfte med placeringen är av allra hösta grad en relevant 

fråga. Det handlar om hur mycket pengar som sparas och till vad pengarna ska användas till i 

framtiden. Kraven här överensstämmer med vad våra respondenter uppfattar som relevant 

information om kunden. Ett hjälpmedel rådgivaren kan använda sig av för att bilda sig en 

rättvisande bild av kundens situation är en såkallad behovsanalys som baseras på ovanstående 

information. Våra respondenter beskriver att de måste ta del av en stor mängd information om 

kunden innan de kan anpassa rådgivningen individuellt. För att erhålla nödvändig information 

använder sig respondenterna ofta av ”öppna frågor” för att locka kunden att berätta om sig 

själv. En av våra respondenter menar att frågorna används i syfte att ”lära känna kunden”. 

Kundens tidsaspekt är av stor betydelse då rådgivning beträffande kortsiktiga placeringar kan 

skilja sig markant från en rådgivning som avser långsiktiga placeringar. Vi har gjort 

tolkningen att alla våra respondenter lägger mycket stor vikt vid att lära känna kunden och 

därigenom ge råd som lämpar sig bäst. De sätter alltid kundens bästa i främsta rummet vilket 

vi tror förhoppningsvis kommer att resultera i en långsiktig relation som både kund och bank 

tjänar på. 
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En rådgivare kan som tidigare nämnt endast ge råd utifrån känd information och kan således 

inte ta hänsyn till om kunden väljer att inte delge viss information. Det är dock viktigt att 

rådgivaren upplyser kunden om vilka effekter det kan komma att få på såväl rådgivningens 

kvalitet som omfattning enligt FFFS (2004:4). För att säkerställa att tillfredsställande 

information erhålls beskriver respondenterna att de använder sig av ett 

såkallat ”rådgivningsstöd”. Det skall som tidigare nämnt fungera som ett stöd som säkerställer 

att rådgivaren tar del av tillräcklig information. 

 

Kundens förkunskaper och erfarenheter är av stor betydelse då det är viktigt att denne själv 

förstår innebörden av det resonemang som förs så att det inte råder några missuppfattningar. 

Således måste rådgivningen anpassas till konsumentens kunskapsnivå. Våra respondenter 

berättar att det underlättar att ha långsiktiga relationer med kunderna då rådgivaren sedan 

tidigare besitter viss insikt om kunden. Enligt Svensson (2004) går rådgivningen i flera fall ut 

på att ge konsumenten sådan kunskap som leder till att denne själv kan fatta beslut angående 

sina placeringar. Det innebär att rådgivaren ofta får förklara olika begrepp och samband för 

kunden. En rådgivning skall utföras på ett enkelt sätt som gör att kunden lätt kan ta till sig 

informationen. Med tanke på att det förekommer många facktermer tror vi att det kan vara 

svårt för rådgivaren att lägga samtalet på lagom nivå. I andra fall kan det enbart handla om att 

identifiera kundens inställning till risktagande. En förhållandevis nyanställd privatrådgivare 

från Swedbank beskriver att de arbetar för att anpassa rådgivningen till kunden genom att utgå 

från den bild de har fått av kunden. Andra respondenter beskriver det som angeläget att lära 

känna kunden och dennes intressen och kunskap. Vidare beskrivs det som en ”skyldighet” att 

ta reda på information beträffande kundens situation, placeringshorisont, riskbenägenhet, 

placeringsmål, kunskap med mera. Det framställs även att rådgivare i sitt arbete måste ”lägga 

sig på kundens kunskapsnivå” det vill säga använda kundens språk och försöka göra 

rådgivningen så intressant som möjligt. Vi anser att det här ställs stora krav på rådgivarens 

sociala förmåga, en egenskap som vissa besitter redan från början samtidigt som vissa måste 

träna på det.  

 

Vi upplever att en rådgivningssituation kan ses som ett informationsutbyte eftersom kunden 

ger rådgivaren information om sin ekonomiska situation och erhåller information och råd 

beträffande olika placeringsalternativ i utbyte. Informationsutbytet kan betraktas som lärande 

då det ligger i rådgivarens uppgift att ge kunden sådan information att denne själv kan fatta ett 

beslut. Den information rådgivaren förmedlar gäller oftast bankens egna produkter och 

tjänster. 

 

Riskbenägenhet 

Konsumentens riskbenägenhet är enligt SOU (2002:41) grundläggande då bankerna erbjuder 

allt från produkter med lägre risk till produkter med högre risk. Vidare beskriver SOU 

(2002:41) att rådgivare i sitt arbete alltid skall utgå från kundens aktuella riskprofil. Det görs 

lämpligen genom att analysera kundens innevarande tillgångar som helhet. En rådgivare bör 

även klargöra kundens behov av riskskydd och eventuellt försäkringslösningar.  Då kunder 

har olika mål med sitt sparande har de även olika toleransnivå då det handlar om risk.  

 

Oxenstierna (2008) menar att rådgivaren alltid bör beakta vilken risk kunden är villig att ta. 

Vi är av uppfattningen att det görs i samband med dokumentationen. Rådgivaren ska här göra 

en avvägning om det är möjligt att uppnå kundens mål beträffande avkastning med rådande 

riskbenägenhet. Om det inte är möjligt måste någon av dessa omformuleras.  Då ovanstående 

information klargjorts är det dags för rådgivaren att koppla samman omständigheterna med 

lämpliga portföljlösningar mellan olika former av tillgångar och produkter.   
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Exempel på sådana allokeringar kan vara likviditetsbuffert, pensionssparande, placeringar i 

finansiella instrument samt placeringar i alternativa sparformer såsom fastigheter med mera.  

Det är viktigt att rådgivaren tydligt informerar om den risk och förväntad avkastning de olika 

alternativen resulterar i så att kunden där utifrån kan fatta ett beslut menar Oxenstierna (2008).  

Vidare beskriver Oxenstierna (2008) att när kund och rådgivare tillsammans funnit en lösning 

som passar går rådgivaren in i den såkallade säljarrollen där rådgivaren marknadsför de 

konkreta produkter som exempelvis banken i fråga erbjuder. I situationen upplyser rådgivaren 

kunden om priser och egenskaper de olika produkterna har.  

 

En privatrådgivare från Handelsbanken som har arbetat med placeringar under åtta år 

beskriver att han upplever att själva grundtanken med lagstiftningen är positiv men att det 

ibland har kommit att skrämma rådgivaren till att ge kunden råd som medför lägre risk än 

kunden egentligen skulle ha haft med tanke på ålder och så vidare. I förlängningen kan det 

komma att resultera i att kunden får en lägre avkastning på sina placeringar än vad som hade 

varit möjligt. Vi anser att även rådgivarens egen riskprofil kommer att ha viss inverkan på 

dennes råd. En rådgivare som av naturen är försiktig kommer troligen inte att riskera kundens 

besparingar. Vi anser att det här är av stor vikt att rådgivarna är medvetna om att 

lagstiftningen faktiskt har till syfte att hjälpa och skydda kunden och att de arbetar efter att så 

verkligen blir fallet. Även här kommer bankernas interna system spela en viktig roll då de ger 

rådgivaren en klar bild över kundens riskprofil. Vi tycker att det är en viktig del i rådgivarens 

ansvar att få fram en rättvisande bild av kundens riskprofil. Vi tolkar det som att 

respondenterna anser att riskprofilen utgör en grundsten i rådgivningsarbetet.    

 

Slutligen skall en kundrelation alltid följas upp regelbundet.  Det kallas att vårda 

kundrelationer. Det är nödvändigt eftersom kundens placeringsportfölj hela tiden utvecklas.  

Likaså kan kundens tidshorisont samt målsättning förändras markant med tiden. Forskning 

tyder på att kunders riskbenägenhet tenderar till att vara allt annat än stabil menar Oxenstierna 

(2008). Det tros ha ett direkt samband med aktiers börscykler.  

 

4.5 Avrådningsplikt  

Rådgivaren ska avråda från placeringar som anses som olämpliga för konsumenten. Ett sådant 

beslut skall rådgivaren basera på information denne har tagit del av om kunden genom 

tidigare informationsutbyte enligt SOU (2002:41). Det kan vara svårt att avgöra om en 

avrådan bör göras eftersom en konsument kan ha olika intressen med placeringen och de står i 

konflikt med varandra. Avrådningsplikten blir aktuell då rådgivaren upplever att en placering 

inte är lämplig med tanke på dennes kunskap om kunden beskriver SOU (2002:41) Det kan 

exempelvis ske då en kund vill placera i sparandeformer som medför hög risk samtidigt som 

kunden varken har kunskap eller förståelse för sådana typer av placeringar. Det bör dock 

poängteras att rådgivaren aldrig har skyldighet att övertala en kund att avstå från en viss 

placering. Rådgivaren skall enbart upplysa kunden om att åtgärden i fråga strider mot vad 

denne upplever som lämpligt. Avrådningsplikten ska inte användas på ett sätt där den 

utnyttjas som ett instrument för att övertala konsumenten att göra ett visst val enligt SOU 

(2002:41) Om kunden trots allt står fast vid sitt val är det inget som hindrar rådgivaren från att 

genomföra placeringen. Det är dock viktigt att rådgivaren gör en notering att denne har avrått 

kunden från att genomföra placeringen för att undvika senare meningsskiljaktigheter menar 

Konsumentbankbyrån (2008)   
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Syftet med paragrafen tolkar vi är att fastsälla att kunden besitter de nödvändiga kunskaper 

som behövs för att förstå riskerna med en specifik placering. Enligt våra respondenter 

utnyttjas avrådningsplikten aktivt. De beskriver vidare att avrådningsplikten ofta utnyttjas i 

situationer där kunden inte förstår innebörden av en placering eller där tidshorisonten skiljer 

sig från kundens avkastningsmål. En ytterligare situation är att risken placeringen medför och 

kundens riskbenägenhet inte överensstämmer. Vi kan här konstatera att våra respondenters 

handlande och gällande lagstiftning stämmer mycket väl överens.  

 

Vi tror att detta har ett samband med tidigare diskuterade krav beträffande att alltid se till 

kundens bästa och utgå från kundens situation. Vi upplever här att avrådningspliktens syfte 

och rådgivarnas tillämpning inte överensstämmer helt och hållet. I lagstiftningen förefaller 

avrådningsplikten som ett fast krav. Vi uppfattar det dock som att respondenterna tolkar 

avrådningsplikten som något mer godtyckligt, ett krav som i större utsträckning används för 

att säkerställa att kunden förstår innebörden med en placering än att i ordets bemärkelse 

avråda från en placering. 

 

Slutledning 

 

Kapitlet har behandlat de skyldigheter en rådgivare skall ta i beaktande vid en 

rådgivningssituation. En av de grundläggande skyldigheterna rådgivaren arbetar efter är att 

utgå från kundens situation. För att tillgodose kravet måste rådgivaren ta del av mycket 

information om kunden. Skyldigheterna kan uppfattas som mycket omfattande men som 

tidigare nämnt använder rådgivarna av sina interna datasystem som hjälpmedel vilket många 

respondenter uppfattar som en trygghet.  

 

Ett konstaterande vi här kan göra är att mycket arbete har lagts ner såväl externt som internet 

för att säkerställa kompetensen bland rådgivarna. Vi ser här att det idag existerar olika 

kunskapstest därför kan vi dra slutsatsen att kunskapen skiljer sig mellan de olika bankerna.  

Det faktum att alla respondenter faktiskt har genomgått någon forma av licensiering eller 

certifiering leder till att vi kan konstatera att kompetenskravet direkt påverkar deras arbete.  

 

Våra respondenters uppfattning om hur dokumentation skall utföras överensstämmer med 

lagtexten. Vi kan här fastställa att dokumentationsplikten är den mest primära delen i 

rådgivningsprocessen samtidigt som det även är den del som kommit att resultera i mest 

arbete för rådgivare. Lagstiftningen beskriver att en kopia på dokumentationen alltid skall 

lämnas till konsumenten. Här kan vi dock konstatera att rådgivarnas arbete skiljer sig från 

lagens bestämmelser då de inte alltid efterföljs.  

 

Vi kan här konstatera att respondenterna anser att god rådgivningssed innebär att alltid sätta 

kunden i första hand. Vi kan även se att det är gemensamma värderingar hos respondenterna 

som ligger till grund för vad rådgivare betraktar som god rådgivningssed. Det finns inte någon 

enhetlig definition för vad god rådgivningssed innebär. Trots allt kan vi konstatera att 

rådgivarna iakttar god rådgivningssed eftersom de strävar efter att rätta sig efter sin egen 

definition av vad god rådgivningssed är. Samtidigt ser vi att rådgivarna lägger ner mycket 

kraft på att arbeta efter kundens bästa. Vi kan slå fast vid att gällande lagbestämmelser 

beträffande information om kunden tillämpas av rådgivarna. Det sker till stor del på grund av 

de interna datasystemen. Lagen säger att rådgivaren ska beakta kundens riskprofil vid ett 

rådgivningstillfälle våra respondenter menar däremot att lagbestämmelserna har kommit att få 

effekterna att rådgivarna har kommit att bli mer försiktiga i sitt arbete. Vi kan här identifiera 

en av de negativa effekter lagstiftningen har resulterat i.  



 21 

Vi kan dock fastställa att rådgivarna inte efterlever lagens krav beträffande att informera 

kunden om sina rättigheter. Vad det gäller avrådningsplikten kan vi konstatera att gällande 

lagbestämmelser överensstämmer med rådgivarens tolkning och agerande. Vi ser här att 

rådgivaren inte är rädd att utnyttja avrådningsplikten. I följande kapitel behandlas 

skadeståndskravet och hur det upplevs bland våra respondenter.  

 

Skadestånd 

 

6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar 

konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan. 

 

7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat honom eller henne ren 

förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid 

efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har uppkommit. 

 

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer av första stycket, 

faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om konsumenten inte 

väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället 
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5 Skadestånd 

 

Paragraf sex och sju i lagen behandlar skadestånd. I följande kapitel beskrivs 

skadeståndsansvaret samt dess innebörd och tilltänkta funktion.  Kapitlet skildrar de primära 

tankarna varför skadeståndsansvar finns samt när det blir aktuellt att åberopa.  
 

 

Om rådgivaren orsakar konsumenten någon skada genom överträdelse av lagens 

bestämmelser kan konsumenten yrka skadestånd enligt sjätte paragrafen
 
menar Svensson 

(2004). Konsumenten har rätt till skadestånd om näringsidkaren genom vårdslös eller felaktig 

rådgivning inte följt lagens krav och därigenom orsakat konsumenten förmögenhetsskada 

enligt Swahn och Wendleby (2005) Grundregeln är att en näringsidkare som i samband med 

finansiell rådgivning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat konsumenten 

förmögenhetsskada ska ersätta skadan. Rådgivaren innehar här ett vad SOU (2002:41) 

beskriver som såkallat Culpaansvar. Skadeståndsansvaret syftar till att kunden skall befinna 

sig i samma ekonomiska situation som denne befann sig i innan den ekonomiska skadan 

uppstod. Exempel på vårdslöshet kan vara i förekommande fall där en rådgivare lämnat råd på 

något vis strider mot gällande lagstiftning menar SOU (2002:41) 

 

Skadeståndsskyldighet nyttjas inte då rådgivarens råd leder till att en placering utvecklar sig 

negativt eller vid kursfall på börsen. Vi måste här beakta det faktum att en rådgivares 

uppfattning om framtida utveckling alltid medför ett visst mått av osäkerhet. Det innebär 

alltså att konsumenten själv ansvarar för risken. En rådgivare kan enbart bli 

skadeståndsskyldig i de fall där denne inte följer de regler som beskrivs i lagen. Exempel kan 

i förekommande fall vara där näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat 

konsumenten ekonomisk skada eller inte anpassat rådgivningen till konsumentens individuella 

behov menar SOU (2002:41) Genom våra respondenter har det framkommit att 

skadeståndsansvaret inte påverkar deras arbete nämnvärt. Det framkom dock att 

skadeståndsansvaret i vissa fall bidrog till en ökad försiktighet och noggrannhet.  

 

Våra respondenter beskriver att ”Så länge jag arbetar utifrån de riktlinjer och regelverk som 

finns samt bankens analys och rekommendationer känner jag mig trygg i min rådgivning och 

tänker inte alls på skadeståndsansvaret”. De menar samtidigt att så länge rådgivaren arbetar 

med att få fram kundens exakta behov skall ett skadeståndsansvar inte behöva komma på tal. 

Flera respondenter beskriver att så länge kunden förstår affären och innebörden behöver inte 

rådgivaren oroa sig för skadeståndsansvaret. Vi tolkar det som att rådgivaren upplever det 

som mycket väsentligt att denne lyckas individanpassa rådgivningen. Vilket tidigare har 

diskuterats mer utförligt under rubriken information om kunden. Vi vill samtidigt poängtera 

att det kan vara riskabelt om rådgivarna reflekterar allt för mycket över skadeståndsansvaret 

då det kan komma att innebära att kunderna uppfattar rådgivningen som mycket opersonlig. 
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Vi tror att det faktum att bankerna som tidigare nämnt arbetar för att behålla kunder på lång 

sikt utgör ett större incitament för privatrådgivare att utföra ett bra arbete än 

skadeståndsansvaret. Våra respondenter berättar att de inte ofta reflekterar över 

skadeståndsansvaret. De menar på att så länge de utför en grundlig dokumentation och håller 

sig till interna hjälpverktyg skall skadestånd inte bli aktuellt.  

 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter kan även få konsekvenser för den enskilde 

rådgivaren som handlat i konflikt med gällande regler. En rådgivare som innehar en så kallad 

Swedseclicens kan få den återkallad om rådgivaren allvarligt försummar sina förpliktelser 

som innehavare av licensen. Om en rådgivare vid upprepade tillfällen åsamkat konsument 

ekonomisk skada som dennes arbetsgivare tvingats ersätta kan rådgivaren bli omplacerad eller 

uppsagd. Ett företag som bedriver finansiell rådgivning kan även bli föremål för sanktioner 

från olika tillsynsmyndigheter. Exempelvis delar Fi ut varningar till företag som inte följer de 

lagar och regler som finns. I värsta fal kan Fi återkalla ett företags tillstånd att bedriva 

finansiell verksamhet menar Svensson (2004) 

 

De argument som talar för existensen av sanktioner mot rådgivare som inte följer gällande 

regler upplever vi vara det faktum att en avsaknad av sanktionerna skulle resultera i att 

bestämmelserna förlorar tyngd och betydelse. Förekomsten av ett skadeståndsansvar 

resulterar i såväl preventivt som reparativt syfte menar SOU(2002:41) Riskerna att drabbas av 

skadeståndsansvar motiverar rådgivare att hålla hög kvalitet på sin rådgivning. Även om våra 

respondenter inte bekräftade att skadeståndsansvaret påverkar deras arbete tror vi att det 

undermedvetet är av betydelse. Respondenterna menar att de känner sig trygga och inte 

reflekterar över skadeståndsansvaret så länge de rättar sig efter de regler som finns. Vi 

upplever dock att en av många primära anledningar till varför de följer gällande regleringar är 

för att undvika skadeståndsansvaret.  Indirekt upplever vi därför att skadeståndsansvaret 

påverkar deras arbete.  

  

Slutledning 

 

I kapitlet har skadeståndsansvaret behandlats samt våra respondenters tankar kring företeelsen. 

Ett konstaterande vi kan göra i gällande lagstiftningen är att skadeståndsansvaret skall utgå i 

förekommande fall där rådgivaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsamkat konsumenten 

ekonomisk skada. Utifrån våra respondenters svar kan vi fastställa att anspråk på 

skadeståndsansvaret är ovanligt förekommande. Återigen kan vi här konstatera att de interna 

datasystemen utgör ett viktigt instrument i rådgivarens arbete. Vi kan även dra slutsatsen att 

skadeståndsansvaret inte markant påverkar rådgivarens arbete trots att det finns en 

medvetenhet om att det existerar. I kommande kapitel beskrivs vidare hur rådgivarens arbete 

följs upp och kontrolleras av bland annat Fi. 
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Tillsyn 

 

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under 

Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater. 

 

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos näringsidkare som 

tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga handlingar som behövs för 

tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för 

tillsynen. Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, 

får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet. 

 

9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför finansiell rådgivning 

i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får 

verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med finansiell rådgivning. 

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning. 

 

10 § Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten 
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6 Tillsyn 

 

Tillsyn behandlas i lagens åttonde till tionde paragraf. Kapitlet beskriver arbetet hos de 

myndigheter som i Sverige ansvarar för att lagstiftningen följs.  Nedan beskrivs vad tillsyn 

innebär samt hur tillsyn utövas på de olika bankerna i fråga.  
 

 

Fi samt Konsumentverket är de myndigheter som utövar tillsynen över de institut som arbetar 

med finansiell rådgivning. Finansinspektionen är en central förvaltningsmyndighet som sedan 

lång tid tillbaka svarar för tillsyn över bland annat banker, försäkringsmäklare och 

värdepappersbolag. Övriga näringsidkare som omfattas av lagen förutom advokater står under 

Konsumentverkets tillsyn beskriver SOU (2002:41). De generella målen för Fi är att 

medverka till finanssektorns stabilitet och effektivitet och därtill även arbeta för ett gott 

konsumentskydd. Bankverksamhet får endast bedrivas av de som innehar tillstånd så kallat 

oktroj som lämnas av Fi eller i förekommande fall regeringen. Vidare beskriver SOU 

(2002:41) att bankerna skall lämna de upplysningar Fi kräver beträffande sin verksamhet samt 

andra förhållanden. Fi får genomföra undersökningar hos banker när de finner det berättigat. 

Fi och i vissa fal regeringen innehar befogenhet att utdela varningar och även återkalla en 

banks tillstånd att bedriva näringsverksamhet. En återkallelse av tillståndet kan ha föregåtts av 

att banken kraftigt åsidosatt sina skyldigheter och gällande lagstiftning. Det är indirekt 

bankerna själva som möjliggör Fi:s arbete genom årliga avgifter beskriver SOU (2002:41) 

 

Syftet med regleringen är inte enbart att säkerställa gott konsumentskydd. Kravet på tillsyn är 

vidare av stor betydelse även ur konkurrenssynpunkt. Ett institut som följer gällande 

lagbestämmelser skall exempelvis inte behöva konkurrera med ett annat institut som av 

kostnadsskäl väljer att inte göra det menar SOU (2002:41) 

 

Många av våra respondenter beskriver att uppföljning av deras arbete i första hand sker med 

respektive kontorschef.  Uppföljningen sker vanligen regelbundet varje vecka eller månad. 

Tillsyn kan ske i samband med olika typer av ”medlyssning”, vilket innebär att kontorschefen 

alternativt en medarbetare sitter med under ett rådgivningstillfälle och granskar rådgivarens 

arbete. Våra respondenter är även medvetna om att deras arbete granskas av externa 

kontrollanter som exempelvis Fi samt revisorer. Respondenterna beskriver att Fi utövar sin 

tillsyn med hjälp av stickprovskontroller. Fi kan då komma att kräva att få ta del av den 

dokumentation som gjorts under en rådgivning. Som omnämndes tidigare i 

dokumentationsavsnittet upplever vi att det här är av stor betydelse att dokumentationen är lätt 

att tillgå.  

 

Vi upplever att tillsyn är en viktig faktor i rådgivarens arbete. Det faktum att alla är medvetna 

om att tillsyn kommer att utföras tror vi omedvetet påverkar rådgivarna. Vi anser därför inte 

att det är av stor betydelse hur ofta tillsyn sker utan att det verkligen sker. Det ligger därför ett 

stort ansvar på kontorschefen att denne lyckas göra en rimlig bedömning av hur 

ofta ”medlyssning” är nödvändigt. En avsaknad av tillsyn skulle i förlängningen leda till att 

rådgivarna inte lägger ner samma kraft på exempelvis dokumentation för att spara tid.  Då det 

som tidigare nämnts tar mycket tid i anspråk.  

 

Avslutningsvis bör nämnas att Fi genom sina undersökningar anser att många banker har 

kommit långt med sin implementering av det nya regelverket lagstiftningen resulterade i. Hos 

många av bankerna har de anställda bland annat genomgått relevanta kunskapstest.  
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Som vi behandlat tidigare upplever även Fi att många banker har utvecklat egna system för att 

säkerställa att bland annat dokumentationskravet följs. Vi upplever att bankerna och Fi 

uppfyller lagens krav gällande tillsyn av arbetet. Det kan vi identifiera genom deras 

stickprovskontroller men även genom kontinuerligt kontrollera och utveckling av rådgivarnas 

kompetens. Vi är av uppfattningen att kontrollerna fungerar som en trygghet för såväl 

rådgivare som konsument.  

 

Slutledning 

 

I kapitlet har vi behandlat hur en rådgivares arbete följs upp, vem det är som gör 

uppföljningen, varför det görs och även hur ofta de genomförs. Det här kapitlet är det sista 

innan vi behandlar den slutgiltiga produkten.  

 

Våra respondenter bekräftar att lagens krav beträffande tillsyn efterlevs. Lagens bestämmelser 

tillämpas genom att chefer, Fi samt revisorer utför kontroller. Vi kan även här se en koppling 

till dokumentationsplikten då exempelvis Fi under en kontroll kan kräva att få ta del av 

dokumentationer gjorda vid rådgivningstillfällen.   
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7. Avslutning 

 

Avslutningsvis beskrivs slutprodukten av de undersökningar som gjorts. Svaret på 

forskningsfrågan diskuteras utifrån en sammankoppling av ovanstående teori, empiri samt 

våra egna reflektioner. Förslag på vidare forskning kommer även behandlas. 
 

 

7.1 Slutsats 

Kontentan av våra undersökningar har lett till att vi här kan dra slutsatsen att flera delar i 

gällande lagstiftning idag har mycket stor inverkan på rådgivarens arbete. Det ger sig uttryck i 

regleringar beträffande hur en rådgivning skall utföras samt hur en rådgivare skall agera. Vi 

kan samtidigt konstatera att lagstiftningen inte har inneburit några revolutionerade effekter i 

rådgivningsarbetet. Bankernas syfte med sin verksamhet är idag liksom innan lagstiftningens 

trädde i kraft att skapa goda och långsiktiga relationer med sina kunder. Därför tillämpades 

redan tidigare många av de delar som idag är tvingande genom lagen i syfte att få nöjda 

kunder.  

 

Vi diskuterade i det inledande avsnittet möjligheten att gällande lagstiftning skulle ge stort 

utrymme för egna tolkningar. Vi kan nu konstatera att så inte är fallet då många banker 

försöker skapa en enhetlig inställning till hur lagstiftningen skall tolkas och användas. 

Bankerna försöker uppnå det genom att använda bland annat interna utbildningar och samtal 

med chefer.  

 

Vi kan konstatera att lagstiftningen har gjort det tryggare för konsumenter att agera på den 

finansiella marknaden samtidigt har det har påverkat privatrådgivare genom att ställa högre 

krav på dem inte minst där det handlar om ansvar. Då rådgivningen har resulterat i ett större 

ansvar har det även kommit att ta mer tid i anspråk. Det beror till stor del av 

dokumentationsplikten. Bankerna har försökt tillämpa lagstiftningen genom att använda sig av 

interna system i rådgivningssituationer vilket får till följd att rådgivningen utförs i enighet 

med gällande lag. Kontentan har blivit att rådgivare i dag på gott och ont har begränsade 

möjligheter att själva föreslå åtgärder.  Vi kan konstatera att det har gjort det svårare för 

mindre seriösa aktörer att agera på marknaden. En intressant aspekt vi har identifierat 

beträffande sambandet mellan privatrådgivares arbete och gällande lagstiftning är att de själva 

upplever att de tillämpar gällande lagstiftning på ett bra sätt samtidigt som vi kan konstatera 

att det finns vissa brister exempelvis där det handlar om att informera kunden om sina 

rättigheter. Då det ligger i kontorschefens ansvar att säkerställa att de anställda är införstådda 

med de regler som gäller drar vi här slutsatsen att det fortfarande finns saker som kan 

förbättras.   

 

Vi kan konstatera att bankerna själva har lagt ner stor kraft på att skapa system för att 

underlätta för sina anställda att tillämpa lagstiftningen på bästa sätt. Det har kommit att ta 

mycket tid i anspråk men att det samtidigt har resulterat i en ökad trygghet för såväl rådgivare 

som konsumenter. Vi har i flera olika delar omnämnt att rådgivarna använder sig av internt 

utvecklade affärsstöd.  
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Det konstaterandet vi har gjort utifrån våra respondenter är att de interna datorsystem som 

används vid rådgivning har en avgörande roll för rådgivarens arbete. Vi kan här dra slutsatsen 

att systemen idag används flitigt. En anledning till det är att systemen tillförsäkrar att de krav 

som lagen ställer följs. Systemen behandlar de viktiga delarna i kundens privatekonomi som 

en rådgivare måste ta hänsyn till. Systemen innehar även en funktion som uppfyller 

dokumentationskravet. Vi kan även konstatera att respondenterna känner sig trygga då de 

arbetar med det interna stödet eftersom de som tidigare nämnt inte missar att ta upp någon 

viktig del. En annan slutsats vi kan dra är att så länge rådgivare använder de interna systemen 

är risken för klagomål mindre. 

 

Vi kan här fastställa att rådgivarnas arbete idag är mer begränsat än tidigare. Vi uppfattar det 

som att rådgivare idag inte har samma möjlighet att påverka och styra placeringar i vissa 

riktningar utan istället mer eller mindre fungerar som slavar under lagstiftningen. 

Rådgivningsarbetet har därigenom kommit att bli mer styrt. Rådgivningsarbetet medför idag 

liksom tidigare ett stort ansvar. Ansvaret tillämpas dock idag inom bestämda ramar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de aspekter som numera tillämpas av rådgivare 

enbart på grund av den tvingande lagstiftningen besvarar vår forskningsfråga. De delar i lagen 

som har störst påverkan på rådgivarens arbete kan vi därför fastställa är kompetens och 

dokumentationskraven.   

 

7.2 Förslag till vidare studier  

En fråga som väckts under arbetets gång är vilken betydelse Internet har kommit att få för 

konsumenter då det handlar om att ta till sig information. Vi finner att det vore av stort 

intresse att undersöka vilka effekter Internets framgångar har inneburit för konsumenter då det 

handlar om att ta till sig finansiell information.  

 

Flera institut som arbetar med finansiell rådgivning har ofta ett eget vinstsyfte. Det får till 

följd att de anställda på företagen ofta har individuella mål att uppnå vilket ofta ger sig uttryck 

i olika former av belöningssystem. Det dilemmat kan stå i konflikt med kravet att alltid 

tillvarata konsumenternas intresse. Vidare studier inom området kan vara intressant att 

undersöka i syfte att få förståelse för andra aspekter som påverkar rådgivarens arbete. 

 
Lagstiftningen har med tiden kommit att uppdateras ytterligare till Lagen om 

värdepappershandel. Vi upplever att det i framtiden vore av intresse att utvidga vårt 

ämnesområde till att undersöka hur gällande lagstiftningar i stort påverkar rådgivares arbete. 

Vi anser vidare att det skulle vara av intresse att jämföra den svenska lagstiftningens effekter 

på rådgivningen med utländska lagstiftningars.  I takt med att lagstiftningen uppdateras måste 

även de interna systemen uppdateras. Det kommer att innebära stora kostnader för bankerna 

men med tanke på den nytta systemen innebär anser vi att det är en väl motiverad investering.    
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7.3 Självkritik mot uppsatsen  

Vi har lagt ner mycket tid och kraft på vår uppsats och arbetat hårt för att lyckas med den på 

bästa möjliga sätt. Vi är medvetna om att det finns saker som vi hade kunnat göra annorlunda 

vilket hade resulterat en annorlunda slutprodukt. Vi har därför valt att här ta upp lite egen 

kritik mot vår uppsats som kan vara till nytta vid fortsatt forskning inom ämnet. Sedan är det 

upp till läsaren att komma med synpunkter på sådant vi inte själva är medvetna om. Vi fick 

tyvärr inte ta del av svar från så många respondenter som vi hade hoppats på. Ett annat val av 

intervjuteknik hade kanske resulterat i annorlunda svar. Vi skall samtidigt komma ihåg att 

många av de svar vi erhöll var ganska likartade vilket kan tyda på att vi ändå lyckats erhållit 

rättvisande svar från våra respondenter. Såhär i efterhand kan vi konstatera att vårt 

ämnesområde befinner sig i ständig förändring och vi kommer förmodligen i framtiden få se 

flera uppdateringar inom området. 
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Bilaga (1) – Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

 
Inledande bestämmelser 

 

1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument 

och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i 

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

rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts. Lag (2004:571). 

 

2 § I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för 

ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person 

som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, 

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

värdepappersmarknaden. 

 

3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument. 

 

Näringsidkarens skyldigheter 

 

4 § Näringsidkaren skall 

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och 

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter 

om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av 

rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna 

ut dokumentationen. 

 

5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med 

tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa 

rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra 

lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten. 

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

med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. 

 

Skadestånd 

 

6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar 

konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan. 

 

7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat honom eller henne ren 

förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid 

efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har uppkommit. 

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer av första stycket, 

faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om konsumenten inte 

väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället. 
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Tillsyn 

 

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under 

Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater. 

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos näringsidkare som 

tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga handlingar som behövs för 

tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för 

tillsynen. Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, 

får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet. 

 

9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför finansiell rådgivning i 

strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får 

verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med finansiell rådgivning. 

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning. 

 

10 § Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten 
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Bilaga (2) - Intervjufrågor 

 
Hej, har du fem minuter över?  

Vi är tre studenter som läser tredje året på Handelshögskolan BBS i Kalmar. Vi är just nu i 

full gång och skriver C- uppsats där vi har valt att fokusera på hur Lagen om finansiell 

rådgivning till konsumenter påverkar en rådgivares arbete. Vi skulle nu behöva hjälp av Dig 

som är insatt och har erfarenhet från ämnet.  Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du 

har möjlighet att ta dig tid att besvara nedanstående frågor. För att spara både din och vår tid 

är vi mer än tacksamma för kortfattade svar. Stort tack på förhand!  

 

Mvh 

Annie, Filippa & Magnus 

 

Vi är enbart intresserade av dina synpunkter och uppfattningar kring frågorna. Vi kommer 

därför inte att använda några personuppgifter i vår uppsats.  

 

Hur länge har du arbetat som rådgivare?  

 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Vilken betydelse har lagen om finansiell rådgivning i ditt arbete?  

 

Hur anpassar du ditt arbete för att ta hänsyn till lagen om finansiell rådgivning?  

 

Vilken utbildning/licensiering har du fått genomgå i din roll som rådgivare?  

 

Vilka skyldigheter innebär Lagen om finansiell rådgivning för dig som rådgivare?  

 

Hur dokumenteras en rådgivning av dig?  

 

Vad innebär god rådgivningssed för dig?  

 

Vad gör du för att anpassa rådgivningen till den enskilda individen?  

 

I vilka situationer avråder du från en placering?   

 

Hur påverkar det faktum att det finns ett skadeståndsansvar ditt arbetssätt?  

 
Hur följs ditt arbete som rådgivare upp?  

 

På vilket sätt skulle ditt arbete skilt sig om det inte funnits en lagstiftning att ta hänsyn 

till? 
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Bilaga (3) – Brister i rådgivningen till konsumenter 

 

2007-04-11 

PRESSMEDDELANDE 

  

FI har identifierat en rad områden där företagen sannolikt brister i samband med 

rådgivningen till konsumenten. Det visar rapporten Rådgivningen, kunden och lagen 

som publiceras i dag. 

  

De finansiella företagen tycks i många fall slarva med att ta in nödvändiga uppgifter om 

kunden för att kunna lämna råd, som exempelvis information om kundens ekonomiska 

situation, kunskap och erfarenheter. Flera företag tycks inte dokumentera rådgivningen på ett 

korrekt sätt eller uppfylla kravet på att lämna ut dokumentation till kunden. FI anser också att 

gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning i vissa fall är otydlig 

  

Undersökningen har utgått från kundernas perspektiv. Ett tiotal medarbetare från FI har 

besökt totalt 40 bankkontor och utgett sig för att vara kunder i behov av rådgivning. FI har 

även intervjuat ett 60-tal riktiga kunder om den rådgivning de har fått. Resultaten från dessa 

undersökningar har jämförts med företagens egna uppgifter om hur de bedriver finansiell 

rådgivning. Medan företagen själva ser få problem med rådgivningen, visar undersökningen 

att bilden är en annan ur kundernas perspektiv. 

  

Trots de problem som den här undersökningen pekar på är flertalet av kunderna överlag är 

nöjda med rådgivningen. FI-kunderna, vars besök var ett led i en undersökning, var mer 

kritiska. 

  

FI kommer nu att fördjupa granskningen av hur kravet på dokumentation efterlevs och initiera 

en diskussion med branschen om det finns ett behov av att se över kompetenskraven för 

finansiella rådgivare. FI kommer också att verka för att kunderna informeras om 

rådgivningslagen. 

  

Fakta 

Lagen om finansiell rådgivning trädde i kraft 2004. Den innebär bland annat att: 

  

 finansiella rådgivare måste ha kompetens för sin uppgift  

 rådgivningen ska dokumenteras och lämnas till kunden  

 rådgivningen ska anpassas till konsumentens förutsättningar och behov  

 rådgivaren kan bli skadeståndsskyldig för vårdslös rådgivning 

 

För fullständig rapport: 

 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2007/Rapport2007_5.pdf 

 

 

http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2007/Rapport2007_5.pdf
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ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 

de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
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