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Sammanfattning  
Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som ofta beskrivs hamna i en svår position mellan sin arbetsgivare 
och kunden. Arbetsgivaren kan sätta press på att sälja produkter, medan kunder eftersträvar att få en 
lämplig rådgivning som är anpassad utifrån kundens förutsättningar. Få studier har studerat hur olika 
finansiella rådgivare tänker och agerar i en rådgivningssituation mellan de två parterna, samt även hur 
rådgivarens professionalism påverkar. Vi skapade därför en modell som belyser hur arbetsgivare, 
professionalism och kundvärde påverkar en finansiell rådgivare.  
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse om hur faktorer från arbetsgivaren, professionalism och 
kundvärde påverkar finansiella rådgivares agerande utifrån rådgivarens olika individuella egenskaper. 
 
Teorierna som används i studien är nära relaterade till vad som kan påverka och förklara en finansiell 
rådgivares agerande. Agentteorin används för att visa på svårigheten i relationen rådgivare har till sina 
kunder och sin arbetsgivare. Teorin förklarar även hur belöningssystem används för att påverka finansiella 
rådgivare till att agera enligt arbetsgivarens önskningar.  
 
Metoden som användes för att erhålla data var först en förstudie med två intervjuer, som användes för att 
få information inför skapandet av studiens undersökningsmodell. Därefter användes en kvantitativ metod 
i form av webbenkäter som skickades ut till 348 finansiella rådgivare, vilka ligger till grund för studiens 
empiriska data.  
 
Slutsatsen visade att det existerar ett samband mellan rådgivare med lite erfarenhet, ung ålder, och till 
viss del även kvinnor vad gäller att känna sig pressade av arbetsgivaren. Erfarna finansiella rådgivare 
agerade mer utifrån kundvärde och värderar sin professionalism högre. 
 
Framtida forskning kan göra en kvalitativ studie som grundligt undersöker om studiens resultat är samma 
och utforska om det existerar fler faktorer inom undersökningsmodellen som kan påverka en finansiell 
rådgivare.  
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Abstract  
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Per Granberg & Tung Dang 

Title  
Financial Advisor-A study of factors that can affect a financial advisor 

Supervisor  
Sven-Olof Yrjö Collin 

Examiner  
Håkan Jankensgård 

Abstract 
Financial advisors are a profession that is viewed as having a difficult position between their employer 
and the costumer. This position is a result of the employer wanting the financial advisor to create 
profitability, meanwhile, the customer on the other hand is looking for advice that is best suited for them. 
Few studies however, have explored how different financial advisors think and act between these two 
factors, also professionalism is a factor. We have therefore in this study, created a model that emphasizes 
key qualities in each factor.  
 
The purpose of this study is to create a better understanding about how financial advisors are effected by 
factors from the employer, their professionalism and costumer value.   
 
The theories used in this study are related to what might affect and explain financial advisor's behavior in 
their working situation. Agency theory is used to show the difficulty for an advisor in the relationship 
between clients and employers. The reward system theory is used to explain how employers can control 
financial advisors.  
 
The method used to obtain data was first through a preliminary study with two interviews. Then we used 
a quantitative approach in the form of surveys that were sent to 348 financial advisers. This data was then 
analyzed in SPSS. 
 
The conclusion shows that there is a link between advisors with little experience, young age, and to some 
extent gender to feel pressured by their employer. Experienced financial advisors acted more towards 
customer value and value their professionalism higher. 
 
Future research can make a qualitative study about the same subject, but explore it more in detail and 
examine if there are new factors that can exist in the model. They can also investigate if a qualitative 
study will result in the same as our study.   
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Förord 
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1. Inledning  

Denna uppsats kommer behandla ämnet finansiella rådgivare, därför inleder det första 

kapitlet med en introduktion av problembakgrunden gällande finansiell rådgivning. 

Avsnittet skildrar vad finansiell rådgivning innebär samt tolkar olika uppfattningar som 

existerar inom ämnet. Därefter följer en problemdiskussion som förklarar att finansiella 

rådgivares agerande påverkas av många faktorer och varför det är av intresse att studera 

dessa faktorer. Kapitlet avslutas med att redovisa uppsatsens problemformulering, syfte och 

disposition.  

1.1 Problembakgrund 

Svenska hushållens sparande har sedan 1980 stigit från cirka 289 miljarder kronor till cirka 

4353 miljarder kronor 2013. Sparandet har även under denna period successivt förändrats 

från att vara placerat på inlåningskonton i banker till att vara placerat i olika typer av 

försäkringar, fonder och värdepapper (SOU, 2014:4). Detta medför att intresset för 

finansiella produkter har ökat. En undersökning genomförd av Byrne (2007) fastställer att 

det blir alltmer vanligt att privatpersoner söker finansiell rådgivning inför placeringsbeslut. 

En annan orsak till ett ökat behov av finansiell rådgivning är att finansiella produkter ofta 

är komplexa och svåra att förstå. Den osäkerhet som privatpersoner upplever av den 

finansiella marknaden är en vanlig anledning till att boka ett rådgivningsmöte (Nofsinger 

& Varma, 2007). 

Finansiell rådgivning är en tjänst privatpersoner eller företag använder med förhoppning 

att en rådgivare skall investera kapital som ger nettonytta, vilket betyder att fördelarna från 

rådgivningen överskrider kostnaden. Dock är det inte empiriskt entydigt hur effektiv 

finansiell rådgivning i själva verket är. Endast ett fåtal studier såsom Kramer (2012) 

uppvisar monetär nettonytta som beror på rådgivarens rekommendationer om att sprida 

placeringar i olika typer av finansiella produkter, vilket benämns diversifiering. Däremot 

visar flertalet studier, däribland Hackethal, Haliassos & Jappeli (2012) exempel på att 

portföljer som har rekommenderats av rådgivare uppvisar lägre monetär nettonytta i 

jämförelse med index, bland annat på grund av de avgifter som tillkommer vid placeringar 

utifrån rådgivarnas rekommendationer.   
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Det förekommer skilda uppfattningar i samhället gällande finansiell rådgivning. En 

undersökning som gjordes av Sifo på uppdrag av Pensionsmyndigheten konstaterade att 47 

procent av svenskarna hade lågt, inget alls, eller mycket lågt förtroende för finansiell 

rådgivning. Vidare visade undersökningen att endast 13 procent av svenska folket hade 

förtroende, eller mycket stort förtroende för rådgivningsföretag (Crofts, 2016).  

En annan undersökning genomfördes i Sverige år 2013, vilket var ett samarbete mellan 

Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och Konsumentverket. I undersökningen deltog 

ungefär 3600 personer mellan åldrarna 23 till 75. I studien framkom att 28 procent någon 

gång i livet hade tagit kontakt med rådgivningsföretag. 53 procent ansåg att de inte hade 

behov av rådgivningsföretagens tjänster, medan 18 procent av deltagarna ansåg att de hade 

ett stort behov av rådgivning (SOU, 2014:4).  

Finansiella institut har själva försökt skapa ett ökat förtroende genom att arbeta med 

kunskap, etik, certifieringar samt disciplinnämnder (SOU, 2014:4). Finansinspektionen 

(FI) bedömer att okunskap hos rådgivarna gällande existerande regler inte är problemet till 

det låga förtroendet, utan FI anser att det är ersättningsmodellen på sparmarknaden som ger 

finansiella rådgivare fel incitament. FI menar att provisionen som rådgivaren erhåller från 

tredje part påverkar valet av produkter som presenteras för kunden. Provision är när 

rådgivare erhåller ersättning vid försäljning av en finansiell produkt, såsom en fond eller 

aktie (Korling, 2010). FI:s undersökning tydliggör att rådgivare som drivs av provision 

rekommenderar i högre grad dyra fonder. FI tycker att alternativet till dyra fonder är att 

erbjuda lågavgift fonder via fondplattformar och att ett förbud av provision kommer öka 

efterfrågan av lågavgiftsfonder (SOU, 2015:2). Sparformer behöver inte vara avancerade, 

det finns enkla varianter som även konsumenter utan ekonomisk kunskap kan förstå 

(Binswanger & Carman, 2012).  

Värdepappersmarknaden har under senaste decenniet utvecklats radikalt, vilket har gjort 

att omfattande reglering har införts för att bemöta utvecklingen. Den första stora 

regleringen skedde 1 juli 2004 när lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till 

konsumenter trädde i kraft. Samma år antog Europaparlamentet direktivet Markets in 

Financial Instruments Directive (MiFID) som implementerades i Sverige via lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden. MiFID ökade transparensen genom att finansiella 

rådgivare tvingades att upplysa kunder om intressekonflikter som kan uppstå vid 
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rådgivning. Rådgivaren blev även tvungen att skapa sig förståelse för kundens kunskap och 

erfarenhet, för att på så sätt göra rådgivningen mer kundanpassad. Efter några år ansåg FI 

att lagen behövde förstärkas ytterligare, eftersom incitamenten i intressekonflikterna 

fortfarande påverkade kunden. Därför antogs den 1 maj 2014 det nya direktivet Markets in 

Financial Instruments Directive II (MiFID II), som skall träda i kraft den 3 januari 2017. 

Den största förändringen i MiFID II är att provision från tredje part delvis förbjuds (SOU, 

2015:2). 

Rådgivarens arbetsuppgifter i gällande lagstiftning är att guida kunden kring 

sparsortimentet och erbjuda produkter med kundens bästa i åtanke, samtidigt skall även 

etiska krav från licensieringsorganet SwedSec uppfyllas. SwedSec framhäver att en 

rådgivare skall agera hederligt, rättvist, professionellt samt även upprätthålla allmänhetens 

förtroende för värdepappersmarknaden (Swedsec, 2015). Detta kan ge upphov till 

problematik när rådgivare uppmuntras att sälja produkter som är mest ekonomiskt 

gynnsamma för de finansiella instituten. Samtidigt är rådgivarna utbildade och certifierade 

för att erbjuda kunden det som är bäst utifrån deras önskemål (SOU, 2015:2).   

1.2 Problemdiskussion   

En rådgivare ska enligt lag hjälpa och verka för kundens bästa, likväl utförs arbetet i en 

incitamentmiljö som skapar påfrestningar mellan kunders förväntningar för utförd service 

och rådgivarens lönsamhet (Webley & Craig, 2001; Korling, 2010). Incitament ger ofta 

upphov till partisk försäljning, vars följd blir att kunder kan erhålla rådgivning om 

produkter som inte är lämpliga utifrån kundens förutsättning. Detta har medfört att 

finansiella rådgivares agerande har kritiseras, eftersom de beskylls för att agera i eget 

intresse (Nord & Thorell, 2006; Inderst & Ottaviani, 2012a).   

FI poängterar betydelsen av att skapa förståelse för hur finansiella rådgivare väljer att agera 

i deras yrkesroll av två anledningar. 1) Finansiella rådgivare innehar en maktposition 

gentemot kunden samt att kundens besparingar är en känslig tillgång som måste hanteras 

med försiktighet. 2) Finansiella rådgivare är verksamma i en yrkesmiljö som främjar att 

agera i egenintresse, för att generera fördelar till dem själva eller deras arbetsgivare (Nord 

& Thorell, 2006; SOU, 2015:2). För att skapa en bättre förståelse för finansiella rådgivare 

och studera deras agerande i yrkesrollen, behövs en granskning av vilka viktiga faktorer 

som påverkar dem.  
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Eriksson, Persson & Söderberg (2009) genomförde en studie som undersökte finansiella 

rådgivares relation gentemot sin arbetsgivare. Ett intressant resultat var att finansiella 

rådgivare uppvisade både positiva samt negativa uppfattningar gällande arbetsgivarens 

tillvägagångssätt att tillämpa ekonomiska styrningssystem. Eriksson et al. (2009) skrev att 

några finansiella rådgivare inom Sverige uppfattar att ekonomiska styrningssystem ger 

upphov till partiskt försäljning av bestämda produkter. Dock visade inte resultatet från 

Eriksson et al. (2009) varför en del rådgivare känner sig mer påverkade av 

styrningssystemet än andra. Genom att skapa förståelse om det existerar faktorer som gör 

att några finansiella rådgivare känner sig mer påverkade av incitament från arbetsgivaren, 

kan den nya kunskapen ge en bättre inblick om hur finansiella rådgivare agerar.   

Problematiken med incitament inom finansiell rådgivning är att kundens avkastning ofta 

minskar (Bolton, Freixas & Shapiro, 2007; Inderst & Ottavianim 2012a) vars effekt blir att 

även kundvärdet reduceras (Nofsinger & Varma, 2007). Kundvärde är enligt Grönroos 

(2008) de ting och förnimmelser som kunden uppfattar skapar nytta vid utförd service eller 

tjänst. Nofsinger & Varma (2007) skriver att ett exempel på vad kunder anser skapar 

kundvärde med finansiell rådgivning är att erhålla ekonomisk avkastning som är bättre än 

marknadsindex. Grönroos (2008) argumenterar att en professionell yrkesutövare ska 

maximera kundvärdet eftersom det skapar god stabilitet i relationen mellan arbetaren och 

kunden, samt att företaget sprider ett bra rykte.  

Söderberg (2013) skriver att få studier fokuserar på att studera förhållandet mellan 

finansiella rådgivare och deras kunder. Vidare förklarar hon att FI skildrar en homogen bild 

av finansiella rådgivare, där deras agerande endast förklaras genom incitament. Söderberg 

(2013) argumenterar att rådgivare arbetar nära kunder och är inte så kontrollerade av 

incitament som FI förespråkar. Finansiell rådgivning är en profession som eftersträvar att 

göra sina kunder nöjda, dels genom att erbjuda god ekonomisk avkastning men även via 

det personliga mötet. Söderberg (2013) anammar likt Grönroos (2008) betydelsen av att 

finansiella rådgivare agerar för att skapa kundvärde, således borde även kundvärde vara en 

faktor som påverkar finansiella rådgivare i deras arbete. 

”Real professionals often are also motivated by a desire to live up to the norms of their 

professionals. Only a hardened cynic would believe that doctors are not motivated by 

concerns for their patients” (Cain et al., 2005, s7). Citatet belyser att inom yrken som 
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influeras starkt av intressekonflikter påverkar utövarens perception av sin egen 

professionalism deras agerande. Finansiell rådgivning är enligt forskningslitteraturen inte 

ett fulländat professionellt yrke, då yrket t.ex. saknar kravet på vetenskaplig kunskap 

(Freidson, 2001; Evetts, 2011). Det finns många likheter mellan rådgivaryrket och ett äkta 

professionellt yrke, vilket gör det nödvändigt att diskutera den professionella identiteten.  

En professionalismidentitet är hur individen värderar sig själv som en utövare i sitt 

professionella arbete. Ärlighet, beslutsamhet, etik och plikt är vanliga professionella 

identitetstecken (Anderson-Gough, Grey, & Robson, 2000). Därför kan en rådgivares 

agerande vid intressekonflikter enligt Cain et al. (2005) påverkas av rådgivarens värdering 

av sin professionalism inom yrket. En rådgivare som har en professionell identitet som 

antyder att plikt gentemot kunden och att maximera kundvärdet är viktigast, kan agera 

annorlunda jämfört med en rådgivare som anser att sin professionella identitet är att 

maximera försäljning (Grey, 1998; Alvesson & Willmott, 2002). Professionalism är således 

en faktor för hur rådgivaren väljer att agera utifrån sina professionella värderingar 

beträffande hur finansiell rådgivning ska genomföras, vilket skiljer sig mellan individer då 

alla har skilda värderingar (Anderson-Gough et al., 2000). Därför kan finansiella rådgivares 

professionalism vara en viktig faktor i diskussionen om deras agerande i en yrkesmiljö med 

incitament. Varken Söderberg (2013) eller Eriksson et al. (2009) diskuterade finansiella 

rådgivares professionalitet, vilket vi anser är nödvändigt för att skapa förståelse för hur de 

agerar i sitt yrke.    

Problemdiskussionen har förklarat hur finansiella rådgivare förhåller sig till arbetsgivarens 

ekonomiska styrningssystem som ger upphov till incitament, rådgivarens intresse för att 

skapa kundvärde och att rådgivarens professionalism är viktigt när det gäller agerandet 

mellan incitament och kunder. En essentiell faktor som kvarstår att diskutera är finansiella 

rådgivarna själva. Hur rådgivarens erfarenhet inom yrket, åldern, könet samt även 

utbildning gör att de är olika varandra och därför värderar sin arbetsgivare, kunden och sin 

professionalism olika. Tidigare forskning inom andra yrken har redovisat resultat som visar 

att erfarenhet, ålder, kön och utbildning är faktorer som är betydelsefulla för skapandet av 

individens värdering- och beslutsprocess (Barber & Odean, 2001; Glass, 2007). Några 

exempel som tydliggör hur dessa egenskaper kan inverka på individer, är att yrkespersoner 

med hög utbildning är mer benägna att tänja på företagets regler (Blacker, 1995) och 
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kvinnors upplever ett tuffare arbetsklimat vilket gör att de måste kämpa mer för att avancera 

och bli synliga på sin arbetsplats (Harris, 2002). 

Dessa individuella faktorer påverkar således även rådgivaren i sin yrkesroll eftersom de 

inverkar på rådgivares beslutsprocess och attityder för yttre faktorer. Dock har det inte 

genomförts tillräckligt mycket forskning för att studera hur finansiella rådgivare påverkas 

av arbetsgivaren, kunden och sin professionalism i kombination med rådgivarens 

individuella egenskaper. Forskning inom ämnet kan presentera bättre förståelse om 

finansiella rådgivare och deras yrkessituation samt om kön, ålder, erfarenhet och utbildning 

gör att det existerar samband eller skillnader mellan hur finansiella rådgivare upplever sin 

yrkesomgivning.   

1.3 Forskningsfråga 

Vilken effekt har finansiella rådgivares erfarenhet, kön, ålder och utbildning för hur deras 

agerande påverkas av arbetsgivaren, professionalism och kundvärde? Utifrån 

forskningsfrågan har studiens syfte formulerats.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse om hur faktorer från arbetsgivaren, 

professionalism och kundvärde påverkar finansiella rådgivares agerande utifrån 

rådgivarens olika individuella egenskaper. 

1.5 Disposition  

Uppsatsens disposition är distribuerat enligt följande: 

Kapitel 2 Vetenskaplig metod. Ger förståelse om vilken vetenskaplig ansats som 

studien består av samt vilka teorier som används för att skapa studiens 

undersökningsmodell.   

Kapitel 3 Reglering inom finansmarknaden. Förklarar regleringar som existerar 

inom finansiell rådgivning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

SwedSec-licensen. Kapitlet ger läsaren förståelse om varför finansiell 

rådgivning har regleringar som kontrollerar deras agerande.  
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Kapitel 4 Teoretisk referensram. I det här kapitlet skildras studiens teoretiska 

referensram som används för att motivera undersökningsmodellen som 

återfinns i början på kapitlet.  

Kapitel 5 Empirisk metod. Detta kapitel förklarar först argument till valet av 

undersökningsmetod. Sedan beskriv tillvägagångssättet för att införskaffa 

datamaterial. Det framförs en diskussion om för och nackdelar med 

datainsamlingen och urvalet. Kapitlet presenterar och förklarar även enkätens 

frågor. 

Kapitel 6 Empirisk analys. I kapitlet framförs de olika analysmetoder som användes 

för att bearbeta, analysera och skapa slutsatser utifrån datamaterialet. Först 

sker en beskrivande statistik. Sedan bivariat analyser. Därefter beräknades 

Cronbach Alpha, faktoranalyser och regressionsanalyser. 

Kapitel 7 Slutsatser. Här sammanfattas vilka slutsatser som kunde alstras från den 

empiriska analysen, för att sedan besvara studiens syfte. Därefter förklaras 

vilka teoretiska och praktiska bidrag studien har givit samt förslag på framtida 

forskning. Kapitalt avlutas med en självkritisk bedömning.  
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2. Vetenskaplig metod 

Forskare använder sig utav vetenskaplig metod för att undersöka ett ämne. Kapitel inleder 

med en diskussion som beskriver studiens vetenskapliga ansats. Därefter skildras vilka 

teorier uppsatsen använder för att konstruera studiens undersökningsmodell. Det klargöras 

vilka teorier som är viktiga, men även argument till varför några teorier inte var lämpliga 

att använda.  

2.1  Vetenskaplig ansats  

När syftet med studien fastställdes, var nästa fas att klargöra vilken vetenskaplig ansats som 

skulle tillämpas. Det är viktigt att vi i denna studie skapar en neutral och objektiv 

förförståelse gällande forskningen och ämnet. Genom att vara neutrala blir vår forskning 

mindre påverkad av vårt synsätt (Alvehus, 2013). Vi är medvetna att vi som forskare kan 

påverkas av subjektiva bedömningar, därför användes positivismen med syftet att reducera 

dessa effekter (Lind, 2014). Enligt Patel & Davidsson (2011) karaktäriseras positivismen 

av kvantitativ undersökning och statistiska metoder vid analys av det insamlade 

datamaterialet, vilket gör att subjektiviteten reduceras (Lind, 2014). För att uppnå syftet 

med studien kommer vi att utveckla en modell som undersöks med en enkätundersökning, 

vilket tyder på att den positivistiska forskningsfilosofin lämpar sig i vår studie. Vi måste 

använda oss av operationalisering för att göra vår modell mätbar. Kvalitén på 

operationalisering avgör om vi verkligen har kunnat mäta det som vi avser mäta (Hartman, 

2001).  

Det finns tidigare forskning som har undersökt finansiella rådgivare på ett snarlikt sätt, 

därför kommer vår studie att utgå från de här forskningarna. Vår studie kommer även 

baseras på de befintliga teorierna av tidigare forskning. På grund av dessa förklaringar 

kommer en deduktiv ansats vara relevant, eftersom vi utgår från tidigare teorier.   

Vi fullföljer dock inte helt en deduktiv ansats, då vi inte formulerar några hypoteser.  Med 

När vi har samlat in datamaterialet, sker analyser på datamaterialet och vi beräknar 

samband och skillnader mellan variabler i modellen, vilket enligt Hartman (2001) 

förknippas till induktiv ansats.  Vår vetenskapliga ansats är därför en kombination av 

induktiv och deduktiv. 
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2.2 Modellbyggande   

För att uppfylla studiens syfte skapades en undersökningsmodell vars avsikt var att beskriva 

de krafter och faktorer som påverkar en finansiell rådgivare (se figur 4.1). 

Problemdiskussionen beskriver att arbetsgivare, kundvärde och professionalitet kan 

inverka på en finansiell rådgivare. Det argumenterades även om rådgivares individualitet, 

då de har olika egenskaper som påverkar hur de agerar. Krafterna som påverkar en 

finansiell rådgivare måste identifierats bättre med hjälp av litteratur och teorier för att skapa 

en tydlig överblick gällande finansiella rådgivare. Därför kommer resterande avsnitt att 

förklara uppbyggnaden av studiens undersökningsmodell.   

2.2.1 Teorier i modellen 

Incitament härstammar från hur en arbetsgivare väljer att belöna sina anställda, därför 

döptes den första kraften i vår modell till Arbetsgivare (Kohn, 1993). Att kunder 

eftersträvar hög kvalité på erhållen service för att öka sin nytta, benämns inom 

marknadsföringsbranschen för Kundvärde, därför är det namnet på den andra kraften som 

påverkar en finansiell rådgivare i vår modell. Cain et al. (2005) hävdar att professionalitet 

är en faktor som påverkar yrkesutövare inom incitamentmiljöer, därför döptes den tredje 

kraften i vår modell till Professionalism. Olikheter bland individer och att de fattar beslut 

som är kopplade till deras egna egenskaper, värderingar och attityder gjorde att en kraft 

döptes till Jaget i modellen. Nästa steg i modellbyggandet var att hitta teorier som beskriver 

varje kraft och applicera dem på studiens forskningsområde. 

Arbetsgivare är uppbyggd med hjälp av olika teorier. Belöningsteorin används för att 

förklara varför företag använder sig utav belöningar och vilka varianter av belöningar som 

kan påverka finansiella rådgivare. Lönsamhetsteorin förklarar hur arbetsgivare kan ställa 

krav på lönsamhet, vilket påverkar anställdas agerande inom företaget. Finansiella 

rådgivare kan alltså påverkas om deras arbetsgivare har lönsamhetskrav på utfört arbete. 

Legitimitetsteorin används för att beskriva betydelsen av att företag ska agera legitimt, 

vilket innebär att arbetsgivaren kan eftersträva att göra så att den finansiella rådgivaren 

utför sitt arbete utifrån ett legitimt perspektiv. Disclosure (redovisa information) är en teori 

som används inom kategorin arbetsgivaren eftersom finansiella rådgivare enligt lag måste 

redovisa information om intressekonflikter till kunder. Arbetsgivaren avgör på vilket sätt 

denna redovisning skall utföras.  
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Vid motivering och teorigenomgång av faktorn Professionalism användes 

professionalismteorin för att beskriva vad ett professionellt yrke innebär och hur 

professionella yrkesutövare förväntas agera.  

För att förklara och utforska Kundvärde, togs inspiration från marknadsföringsteorier och 

artiklar som poängterade vad kunder särskilt efterfrågar vid finansiell rådgivning.  Efter 

undersökning av vetenskaplig litteratur framkom att viktiga delar inom kundvärdet var 

ekonomiskt avkastning, pålitlighet, positiva upplevelser, lojalitet från rådgivaren och 

långsiktighet.  

Jaget använder demografiska teorier som förklarar hur kön, ålder, erfarenhet och utbildning 

påverkar individer. Generationsteorin användes för att införskaffa information om ålderns 

inverkan och skillnader mellan åldersgrupper, då finansiella rådgivare kanske agerar olika 

beroende på sin ålder. Teori om genusvetenskap användes för att argumentera om 

skillnader mellan könens agerande. För att förklara varför erfarenhet är betydelsefullt, 

användes litteratur som förklarar hur erfarenhet påverkar en yrkesutövare inom 

organisationen.  

2.2.2 Förklarande teorier  

Förutom teorier som specifikt förklarar undersökningsmodellens beståndsdelar, användes 

även teorier som förklarar bakomliggande samband. Dessa samband är viktiga att förstå för 

att få en bättre översyn vad gäller finansiella rådgivares relation till modellens olika 

faktorer.  

Agentteorin ger förståelse om relationen mellan finansiella rådgivare, kunder och 

arbetsgivaren. Institutionell teori ger insikt i varför företag, organisationer och individer 

påverkas av yttre och inre krafter. Intressentteorin ger förståelse om varför arbetsgivaren 

och kunder värderas som viktiga intressenter utifrån finansiella rådgivares perspektiv, samt 

varför det är av betydelse att intressenter är nöjda. Information om vad finansiell rådgivning 

innebär och vad finansiella rådgivare jobbar med är nödvändig för att ge läsaren mer 

kunskap om ämnet. Detta är dock ingen teori utan endast information om hur 

forskningsfältet har valt att förklara vad finansiell rådgivning innebär.  
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2.2.3 Teorier som valdes bort  

Teorierna som nämndes i ovanstående avsnitt är alla relevanta inom studiens 

forskningsområde. Vid skapandet av undersökningsmodellen fanns fler teorier som kunde 

ha varit med, men som valdes bort. Därför kommer det nedan att förklaras vilka teorier som 

även kunde ha varit passande i vår studie, men som vi valde att inte applicera till studien.  

För att fullständigt skapa förståelse om Jaget kunde även teori om normer användas, vars 

syfte hade varit att undersöka vilka normer varje finansiell rådgivare innehar. Detta hade 

gett en tydligt och personlig bild av hur normer inom Jaget väljer att omvandla de yttre 

faktorerna till ett agerande. Detta hade dock medfört ett alltför omfattande tillvägagångsätt 

för att mäta alla normer, samtidigt som man mäter de yttrefaktorerna i en och samma enkät.  

Motivationsteori kunde tillämpats för att mäta hur Jaget motiveras av att agera enligt 

kunder, arbetsgivaren och sin professionalitet. Syftet med undersökningen är dock inte att 

förstå vad som motiverar en finansiell rådgivare (vilket redan har undersökts i flertalet 

andra studier), därför valdes teorin bort 
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3. Reglering inom finansmarknaden    

Finansiella rådgivare och deras arbetsgivare befinner sig i ett fält som är reglerat, därför är 

kunskap om regleringar en viktig förutsättning för att skapa förståelse för både parter. I 

detta kapitel kommer vi därför att redogöra för de lagar och regleringar som finns inom 

finansmarknaden. Kapitlet börjar med rådgivningslagen, sedan följer MiFID och 

värdepappersmarknadslagen (VmpL), därefter avslutas kapitlet med SwedSec-licensiering.  

3.1 Rådgivningslagen  

Rådgivningslagen (2003:862) infördes den första juli 2004. Det var den första lagen som 

specifikt reglerade investeringsrådgivning till konsumenter. Rådgivningslagen skapades 

för att öka skyddet till konsumenter, genom att tydliggöra de skyldigheter och det ansvar 

finansiella rådgivare har gentemot konsumenter.  

Lagen beskriver att en finansiell rådgivare har tre skyldigheter. Den första är att 

dokumentera vad som framkommit vid ett rådgivningstillfälle. Totalt sett bör 

dokumentationen frambringa en tydlig överblick av det som konsumenten och rådgivaren 

har diskuterat, för att man i efterhand skall kunna rekonstruera vad parterna i väsentliga 

delar har diskuterat (SOU, 2015:2). 

Den andra skyldigheten är att iaktta god rådgivningssed och med omsorg ta till vara 

konsumentens intressen. Det är komplicerat att beskriva vad god rådgivningssed innehåller. 

Sammantaget kan man dock säga att god sed är branschens egna riktlinjer och 

rekommendationer, berörda myndigheters riktlinjer och allmänna råd samt avgöranden i 

rättspraxis (SOU, 2015:2). 

Tredje skyldigheten är att rådgivaren skall anpassa rådgivningen till den enskilda 

konsumentens önskemål och behov. Rådgivarens rekommendationer ska utgå ifrån 

förkunskaper, ekonomiska förhållanden, syftet med placeringen och riskbenägenheten hos 

kunden (SOU, 2015:2). 

3.2 Värdepappersmarknadslagen 

Korling (2010) använder begreppet reaktiv lagstiftning, eftersom den snabba utvecklingen 

har gjort att företag ”legalt kringgår” vissa bestämmelser. Regleringar blir snabbt omoderna 

inom finansväsendet. Det är en av anledningarna till att EU-kommissionen skapade MiFID-
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direktivet, samt för att frambringa en samordning mellan medlemsländerna gällande den 

finansiella marknaden. MiFID implementerades den första november 2007. Varje 

medlemsland hade själv rätt att på valfritt sätt uppnå MiFID-direktiven. I Sverige skedde 

detta genom värdepappersmarknadslagen (VpmL) som ersatte tidigare lag om 

värdepappersrörelse (1991:981). VpmL (2007:528) anger följande i kap 8:1§: 

Ett värdepappersinstitut skall tillvarata sina kunders intressen när det 

tillhandahåller investeringstjänster eller sidotjänster till dessa samt handla 

hederligt, rättvist och professionellt. Ett värdepappersinstitut skall även i 

övrigt handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden upprätthålls.  

Paragrafen poängterar betydelsen av hederligt agerande av rådgivaren gentemot kunden. 

Huvudsyftet med VpmL var att öka kundens skydd. VpmL redogör i kap 8:15§ att 

värdepappersinstitut ska dela in kunder i två kategorier, professionell kund samt icke-

professionell kund. Professionell kund är vanligtvis finansiella institut och kreditinstitut. 

Icke-professionell kund består normalt utav privatpersoner eller mindre företag. En kund 

ska ha tillgång till information om vilken kundgrupp hen tillhör, samt ha möjligheten att 

avtala om ändring till annan kategori (Korling, 2010). Indelningen syftar till att säkerställa 

att kunderna erbjuds olika skydd beroende på vilken kundkategori de tillhör, där icke-

professionella erhåller störst skydd. VpmL reglerar vad en rådgivare ska tillföra sin kund i 

följande paragraf:  

28 § När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall det vidta alla rimliga 

åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på 

1. pris, 

2. kostnad, 

3. snabbhet, 

4. sannolikhet för utförande och avveckling, 

5. storlek, 

6. art, och 

7. andra för kunden väsentliga förhållanden. 

 

VpmL gör att företag tvingas vidta åtgärder för hantering av intressekonflikter. Åtgärderna 

är följande: (1) identifiera intressekonflikter som kan uppkomma, (2) förhindra att 

intressekonflikter påverkar kunden negativt, (3) förklara för kunden om intressekonflikter 

inom rådgivningen.  
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3.3 SwedSec  

SwedSec-licensiering är enligt legitimationsteorin (se avsnitt 4.5) en åtgärd att skapa mer 

legitimitet för finansiella rådgivare. På SwedSecs hemsida står följande: ”syftet med 

licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på 

den svenska finansmarknaden”. För att erhålla SwedSec-licensiering skall ett prov 

genomföras som innehåller 120 frågor jämnt fördelade inom följande ämne: 

 Produkter och hantering av kundens affär 

 Ekonomi – makroekonomi, finansiell ekonomi och privatekonomi  

 Etik och regelverk  

 Pensioner och försäkringar  

Kravet är att få 70 % rätt på hela testet och 50 % rätt inom varje delområde (SwedSec, 

2016). Om en rådgivare agerar i strid mot SwedSec-licensiering kan licensen bli indragen. 

SwedSec är med i detta kapitel eftersom licensieringen påverkar legitimiteten inom yrket 

samt ökar status och kravet på arbetet, vilket frambringar en högre grad av professionalitet 

(se avsnitt 4.5) (Suchman, 1995; Freidson, 2001). 
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 4. Teoretisk referensram  

Forskning består ofta av ett teoretiskt ramverk som klarlägger vilka teorier som används 

för att erhålla kunskap inom studiens område. Därför presenteras i detta kapitel teorierna 

som uppsatsen använder för att argumentera för studiens syfte. Kapitlet inleder med att 

presentera studiens undersökningsmodell (se figur 4.1). Därefter redovisar teorier som ger 

läsaren bättre förståelse om ämnet samt motiverar varför varje faktor i 

undersökningsmodellen är essentiell.  

4.1 Studiens undersökningsmodell 

 

Figur 4.1 Studiens undersökningsmodell  

Nedanstående teorigenomgång kommer att argumentera för undersökningsmodellens olika 

delar. Modellen är indelad i fyra kategorier. Jaget är i centrum och representerar hur 

demografiska faktorer omvandlar rådgivarens attityder som skapats från yttre faktorer till 

ett agerande. De yttre faktorerna är indelade i tre delar. Arbetsgivaren, som representerar 
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krav och arbetsuppgifter från arbetsgivaren. Professionalism, som representerar 

professionella egenskaper. Kundvärde, som representerar faktorer kunden efterfrågar.   

Modellens syfte är att undersöka hur dessa faktorer påverkar finansiella rådgivare, med 

fokus för hur rådgivares kön, erfarenhet, ålder och utbildning ger olika resultat.  

4.2 Finansiell rådgivning   

Finansiella rådgivare är den yrkesgrupp studien fokuserar kring, därför krävs det 

information om vad yrket innebär, samt hur forskningsfältet beskriver relationen mellan 

finansiella rådgivare och deras kunder. Resterande avsnittet beskriver därför vad finansiell 

rådgivning innebär samt karaktäristiska kännetecken i relationen mellan kunder och 

rådgivare.    

Finansiell rådgivning förekommer då en kund eller organisation behöver hjälp med 

varierande typer av investerings- eller placeringsval kontaktar en rådgivare. Rådgivarens 

uppgift är att ge råd om hur kunden ska investera i olika spar- och placeringsalternativ. 

Kunden kan välja att agera enligt rådgivarens råd, men är inte tvingad att handla de 

produkter som rådgivaren rekommenderar (Korling, 2010). Den finansiella marknaden som 

rådgivaren är aktiv inom är aktie-, fond-, och försäkringsmarknaden. En rådgivning 

innefattar vanligtvis en utvärdering av kundens nuvarande finansiella situation, kundens 

mål samt ett skriftligt förslag om hur målen kan uppnås (Korling, 2010; Nofsinger & 

Varma, 2007). Förståelse för vad kunden behöver hjälp med gör att rådgivningen blir mer 

effektiv och rätt information kan presenteras (Stendardi, Graham, & O'Reilly, 2006).  

Kundens avsaknad av kunskap beträffande produkter på den finansiella marknaden är 

främsta anledningen till att de söker hjälp av en rådgivare. De flesta kunder har svårighet 

att bedöma risker med investeringar. De saknar även förståelse för betydelsefulla 

ekonomiska termer såsom avkastning, ränta, avgifter och premier. Även när kunder erhåller 

information från rådgivaren har de svårt att fullständigt förstå innebörden. Begreppet 

finansiell analfabetism är en term som Korling (2010) använder för att beskriva kunder. 

Den bristande kunskapen hos kunder har gjort att finansiella rådgivare på senare tid, till 

viss del, även utbildar sina kunder (Korling, 2010). En investering är lämplig när den 

möjliggör för kunden att generera en avkastning som motsvarar kundens finansiella 

risktolerans och mål (Inderst & Ottaviani, 2012b).  
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Den diffusa skillnaden mellan rådgivning, säljande och marknadsföring inom finansiell 

rådgivning är ett ämne som diskuteras flitigt inom forskningsfältet och i samhället (Korling, 

2010; SOU, 2015:2; Söderberg, 2013). Kunder har problem med att urskilja när de erbjuds 

rådgivning eller utsätts för marknadsföring av produkter. Korling (2010) skriver att även 

rådgivare har svårt att hålla isär rådgivning respektive försäljningsmoment i relationen till 

kunder, således har båda parter besvär att bedöma differentieringen mellan rådgivning och 

säljkommunikation.  

Sammanfattningsvis redogör ovanstående teori att finansiella rådgivare hjälper kunder 

genom att rekommendera produkter inom den finansiella marknaden. 

Rekommendationerna skall vara anpassade efter kundens finansiella mål. Karaktäristiska 

kännetecken i relationen mellan rådgivare och kunder är bland annat att kunden saknar 

kunskap, samt att båda parter har svårt att skilja mellan marknadsföring av produkter och 

rådgivning. 

4.3 Institutionell teori  

Finansiella rådgivare är verksamma inom företag. Nedanstående teori kommer därför 

förklara hur företag, organisationer och individer påverkas av olika faktorer enligt den 

institutionella teorin.  

Inom forskningsfältet används institutionell teori för att förklara sociala fenomen som 

influerar organisationers utveckling mot homogenitet. Organisationer har vid uppstarten 

ofta heterogena strukturer, men processer från samhället gör att organisationer efter tid 

anpassas till en likartad struktur (DiMaggio & Powell, 1983). Samhället har makten att 

bestämma hur organisationer ska utformas och agera. Sociala standarder för företag skapas 

genom allmänhetens strukturella egenskaper. Standarderna används som värdering av 

företaget, efterföljs de effektivt erhålls den sociala legitimitet som krävs för fortsatt 

användande av resurser. En negativ effekt av att företag erhåller social legitimitet är att de 

endast behöver förmedla en positiv bild, som företaget kan upprätthålla genom att endast 

putsa på fasaden för att överleva. Företaget utger sig alltså för att vara legitima och 

trovärdiga enligt de principer som krävs, men arbetar sällan enligt de sätt som 

kommuniceras ut (Deegan & Unerman, 2011).  
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Scott (2008) skriver att det förekommer tre pelare som inverkar på företag och 

organisationer, dessa är de: reglerande, normativa och kognitiva pelarna.  

Hur lagar, regler och sanktioner inverkar på institutioner förklaras i den reglerande pelaren. 

Efterföljs inte lagarna drabbas företaget av konsekvenser, därför anses den reglerande 

pelaren vara av tvingande karaktär. Tvånget som skapar press på företaget kan vara både 

formellt samt informellt (Scott, 2008; Deegan & Unerman, 2011). 

Den normativa pelaren kännetecknas av förväntningar, normer, attityder och värderingar. 

Normer specialiserar och legitimerar hur processer genomförs och uppnås. När en individ 

inom organisationen inte agerar enligt en norm, kan det väcka känslor av skamlighet och 

ångest, därför är det vanligt att agera efter företagets normer (Scott, 2008).  

Kognitiva pelaren handlar om individers gemensamma uppfattningar om den sociala 

verkligheten, logiskt handlingstänkande och utvalda värderingar som påverkar 

organisationen. Den viktiga centralpunkten i den kognitiva pelaren är imitation, individen 

imiterar vad denna uppfattar som agerande enligt kulturen. Den kognitiva pelaren upplevs 

av individer som en självklarhet, inställningen ökar individens acceptans av ett agerande. 

Rutiner och identitet inom organisationer frambringar social struktur och identitet (Scott, 

2008). Inom organisationer utförs många arbetsuppgifter genom rutiner, vilket bidrar till 

att skapa stabilitet och är en motverkande kraft till organisationsförändringar (Feldman, 

2000).  

Sammanfattningsvis används institutionell teori för att förklara att finansiella rådgivare och 

företag de är verksamma inom förhåller sig till lagar (se avsnitt 3.1 och 3.2) enligt den 

reglerande pelaren. Den normativa pelaren förklarar att individens agerande påverkas av 

normer inom organisationen (Scott, 2008). Den kognitiva pelaren förklarar individers 

agerade utifrån rutiner och imitation av upplevd kultur. Undersökningsmodellen i vår studie 

fokuserar på den reglerande pelaren i kombination med legitimitetsteorin (se avsnitt 4.6). 

Undersökningsmodellen kommer inte att utforska vilka normer eller kognitiva 

förutsättningar finansiella rådgivaren innehar, dock kan de olika pelarna användas för att 

analysera studiens empiriska resultat.   
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4.4 Agentteori  

För att förklara problematiken med finansiella rådgivares agerande gentemot kunder och 

arbetsgivare används agentteorin. Teorin beskriver svårigheten att förutse agerandet hos 

finansiella rådgivare som påverkas av olika incitament. Rådgivarens agerande kan ha 

tendens att avvika från uppdragsgivarens ändamål (Inderst & Ottaviani, 2012b). 

Agentteorins ursprung användes för analys av förhållandet mellan aktieägare (principaler) 

och företagsledningen (agenter), men den refereras ofta till när det gäller förhållanden 

mellan två parter. Agentteorin kan anpassas till studiens undersökningsområde, då en 

finansiell rådgivare bidrar med rådgivning och företar åtgärder på kundens vägnar, erhåller 

rådgivaren rollen som agent och kunden ses som principal (Korling, 2010; Tan & Richard, 

2015). Korling (2010) benämner kunderna för ”uppdragsgivare” och inte principaler, men 

då agentteorin ofta använder benämningen principal, används samma ordval i denna 

teorigenomgång.  

En huvudtanke inom agentteorin är att både principalen och agenten vill nyttomaximera sin 

egen vinning (Ross, 1973). Om rådgivaren anses agera monetärt nyttomaximerande 

kommer främst de produkter som bringar agenten högre ersättning att rekommenderas. 

Kunden kommer att vilja betala så lite som möjligt till så hög kvalité av service som möjligt 

(Ross, 1973). Anledningen till att rådgivare rekommenderar en viss produkt är omtvistat. 

Enligt agentteorin är de monetärt nyttomaximerande, men Inderst & Ottaviani (2012b) 

använder begreppet ”naiv rådgivare”, vilket antyder att rådgivaren självmant tror att 

rekommendationen till kunden inte har påverkats av belöningssystem. Problematiken med 

att agenten inte efterföljer principalens önskemål benämns inom teorin som agentkostnad 

(Eisenhardt, 1989). 

Informationsasymmetri är ett begrepp inom agentteorin som betyder att agenten innehar 

mer information än principalen. Denna asymmetri skapar svårigheter för principalen att 

kontrollera och utvärdera agentens handlingar (Eisenhardt, 1989). FI har försökt reducera 

kundens informationsunderläge genom att tvinga rådgivaren att förklara intressekonflikter 

samt anledning till att en produkt rekommenderas (SOU, 2015:2).  

Det finns två vanliga metoder för att reducera agentkostnaden. Den första är att skapa ett 

kontrakt mellan agenten och principalen som verkar för att deras intressen har gemensamt 

mål (Sappington, 1991). Ett exempel på detta är belöningssystemet performance fee, där 
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rådgivaren får betalt utifrån hur bra kundens avkastning blir. Rådgivaren kan dock försöka 

maximera sin vinst och därmed höja kundens risknivå (Cumming, Dannhauser, & Johan, 

2015).    

Den andra metoden är att principalen övervakar agenten. Kunden kontrollerar att målen 

följs och har möjlighet att avsluta relationen om agenten missköter sig. Övervakning ställer 

dock krav på kunden, då det är tids-, kunskapskrävande och beslutet att eventuellt avsluta 

en affär är ett svårt beslut (Tan & Richard, 2015). Övervakning av rådgivaren kan även ske 

av den egna professionen samt av licensieringsorgan såsom SwedSec, vilka kan anmäla när 

fel begåtts (SwedSec, 2016).  

Sammanfattningsvis förklarar agentteorin svårigheter som existerar för att kontrollera en 

agent. I denna studie används Korlings (2010) företeelse om agentteorin inom finansiell 

rådgivning. Han beskriver finansiella rådgivare som agenter och kunder som 

uppdragsgivare. Rådgivaren kan enligt agentteorin agera mer troget till kunden, eller mer i 

syfte att maximera sin egen vinning. Agentteorin används i studiens undersökningsmodell 

för att förklara eventuella skillnader mellan olika finansiella rådgivare, vad gäller 

kundkontakt samt eventuell påverkan av belöningssystem. En annan aspekt är att agenten 

(rådgivaren) kan agera mer lojalt mot sina kunder än gentemot arbetsgivaren, således kan 

även arbetsgivaren ses som en principal.  

4.5 Professionalismteori 

Cain et al. (2005) hävdar att yrkesutövarens uppfattning om sin egen professionalitet gör 

att individen inte påverkas lika starkt av incitament som kan ha negativ effekt på kunden. 

Resonemanget kan härledas till studiens syfte genom antagandet att finansiella rådgivare 

som uppvisar hög professionalitet kommer agera mer kundinriktat. I teorin nedan kommer 

det därför att beskrivas vad som anses vara kännetecknande för ett professionellt yrke.  

Professionalismteori är i ständig förändring, därför saknas en tydlig definition av 

professionellt yrke. Istället används karaktäristiska egenskaper som bedöms vara 

igenkännande för det professionella yrket för att dra en skiljelinje mellan professionellt och 

icke-professionellt yrke (Freidson, 2001; Evetts, 2012). Kunskapsintensitet är enligt 

Nordenflycht (2010) en av dessa egenskaper. Det krävs lång utbildning, kunskapen är ofta 

abstrakt, vetenskaplig förankrad, specialiserad och svår att bedöma av utomstående 
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(Nordenflycht, 2010). Professionella har ständig kunskapsutveckling, t.ex. i form av kurser 

eller föreläsningar (Freidson, 2001). Kravet på vetenskaplig och abstrakt kunskap gör att 

finansiella rådgivare inte räknas till ett äkta professionellt yrke, dock existerar många 

likheter som gör teorin betydelsefull för denna studie.  

Som en professionell arbetare påverkas man av organisationens identitet, förväntningar på 

ett yrkesmässigt beteende, stil och sociala kunskaper som ställer krav på den anställda 

(Grey, 1998). Professionell identitetsteori anger att en individ identifierar sig själv delvis i 

termer av den profession som individen är aktiv inom. Definitionen av en professions 

identitet är individens självuppfattning av värderingar, egenskaper, motiv med arbetet och 

erfarenhet (Freidson, 2001). Gruppidentiteten gör att nykomlingar känner samhörighet med 

företaget, då den anställda känner glädje och sorg när det går bra respektive dåligt för 

organisationen (Ashforth & Mael, 1989). Utvecklar man identitetsteorin till studiens syfte, 

betyder det att rådgivarens agerande kan påverkas av organisationsidentiteten och den egna 

uppfattningen av professionell identitet. Dessa två identiteter kan skiljas åt. Med 

gruppidentiteten kan man anse sig vara en ”säljande” rådgivare medan rådgivarens 

professionella identitet ”rådger” med kundens bästa i åtanke (Ashforth & Mael, 1989).  

Professionella företag har ofta en licensiering som utesluter andra aktörer och skapar en 

variant av monopol, exempel på detta är advokatlicens och läkarlicens (Freidson, 2001; 

Evetts, 2011). Licensiering skapar förtroende för yrkesgruppen, förtroendet bygger på 

allmänhetens uppfattning om yrket (Nordenflycht, 2010).  Finansiella rådgivare har en 

SwedSec-licensen som de måste anpassa sin rådgivning efter (se avsnitt 3.3).  

Wallace (1995) skriver att när professionella arbetare och organisationen har olika mål och 

värderingar kan konflikter mellan parterna uppstå. Det kan finnas press på individen att 

vara mer hängiven sin profession än sin organisation. Ett verktyg för organisationer att 

påverka de professionella arbetarna är att kontrollera individernas frihet att utöva sitt yrke, 

vilket kan benämnas handlingsfrihet. Begreppet handlingsfrihet antyder att professionella 

inte ska vara kontrollerade eller styrda av sin organisation i stor utsträckning (Wallace, 

1995 ). Alvehus (2012) skriver att organisationers kontrollsystem förminskar den 

professionella handlingsfriheten, metoder som används är ekonomisk uppföljning, 

belöningssystem och målstyrning.    
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Sammanfattningsvis används professionalismteorin eftersom Cain et al. (2005) förespråkar 

att professionalism inverkar på agerandet vid incitamentmiljöer. Inom teorin finns tre 

betydelsefulla faktorer som kommer beaktas i studiens undersökningsmodell. Den första 

faktorn är SwedSec-licensen (se avsnitt 3.3), vilken är intressant då Freidson (2001) och 

Evetts (2011) skriver om betydelsen av licensiering inom yrket. Andra faktorn är förväntat 

arbete, då det existerar en svag skiljelinje mellan rådgivning och försäljning (se avsnitt 4.2) 

Tredje faktorn är rådgivarens professionella handling, som fokuserar på att agerar efter sina 

professionella normer samt inneha handlingsfrihet.   

4.6 Legitimitetsteorin  

Regleringarna som anges i kapitel tre, är ett sätt för samhället att styra rådgivningsföretag 

och öka legitimiteten inom branschen (Deegan & Unerman, 2011). Teorin nedan kommer 

därför förklara vad legitimitet inom företagsvärlden innebär. 

Legitimationsteorin redogör hur parter såsom samhället och företag har ett socialt kontrakt 

mellan sig. Där samhället och dess medborgare bestämmer kontraktets innehåll, ibland kan 

innehållet vara svårdefinierat och förändras ständigt. Innehållet i kontrakten kan även vara 

formella samt informella. Efterföljer företaget kontrakten ses det i allmänhetens ögon som 

legitimt. Om ett företag inte agerar enligt kontraktet kan bojkott och minskad efterfrågan 

bli en följdbestraffning (Suchman, 1995).  

Finansiell rådgivning har lågt förtroende hos svenska medborgare (Crofts, 2016). Enligt 

Suchman (1995) är det associerat med låg legitimitet. Det finns tre faktorer som gör det 

problematiskt att skapa legitimitet. (1) allmänheten är en heterogen grupp, (2) stabilitet gör 

det svårt för förändring, (3) företagen skapar opposition mot nya förslag, exempelvis mot 

förstärkt reglering genom nya direktiv.  Det är inte enkelt för företag att förstå exakt vad 

som förväntas i ett socialt kontrakt mellan parter, såsom allmänheten och FI, detta kan ge 

upphov till ett legitimitetsgap (Suchman, 1995). 

För att behålla eller utveckla legitimitet existerar olika strategier. En strategi är att förändra 

den del inom verksamheten som uppvisar lägst legitimitet och sedan informera alla parter 

om förändringen. En annan variant är att förändra samhällets uppfattning om 

legitimitetsproblemet inom företaget, t.ex. genom att säga att kraven är orimliga (Deegan 

& Unerman, 2011).  
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Sammanfattningsvis förklarar legitimitetsteorin existensen av sociala kontrakt mellan 

företag och samhället, samt varför företag ska följa kontrakten. Regleringar är ett formellt 

kontrakt, varav det är av intresse att i undersökningsmodellen skaffa förståelse för huruvida 

arbetsgivare förespråkar att efterfölja regler. 

4.6.1 Disclosure - Redovisa information  

Disclosure, på svenska ”redovisa information”, är ett teoretiskt fält som undersöker hur 

redovisad information hanteras av kunder och rådgivare. Införandet av MiFID innebar att 

de oberoende finansiella instituten tvingades redovisa intressekonflikter som kan påverka 

kunden. Enligt legitimiststeorin kan detta vara ett sätt att skapa ökad legitimitet inom 

rådgivningsbranschen (Korling, 2010; SOU, 2015:2). Att redovisa information om 

intressekonflikter är inte så enkelt som det låter. Rådgivaren kan presentera informationen 

på ett sådant sätt att kunden likväl inte förstår innebörden av intressekonflikten (Cain et.al., 

2005).   

Cain et al. (2005) skriver att när en yrkesgrupp såsom rådgivare redovisar intressekonflikter 

kan olika reaktioner uppstå mellan rådgivaren och kunden. Rådgivaren kan känna att den 

moraliska bördan blir mindre när kunden är medveten om konflikten. Som följd 

rekommenderar rådgivaren fler partiska produkter, vilket benämns moral licensing 

(moralisk licens). Kunder kan uppvisa större tilltro och lojalitet till rådgivaren om erhållen 

information endast presenterar existensen av konflikten, men inte till vilken grad den 

påverkar rådgivarens agerande (Cain et.al., 2005). Kunder kan alltså bli mer lojala och 

rådgivaren mer partisk i säljandet när det informeras om intressekonflikten, vilket 

motverkar FI:s syfte gällande redovisning av intressekonflikten (SOU, 2015:2). För att 

informationsgivandet skall verka i FI:s syfte, måste rådgivare enligt Cain et al. (2005) 

tydligt förklara innebörden av intressekonflikten, dess påverkan på agerandet samt vilka 

alternativ som hade existerat utan konflikten. Ismayilov & Potters (2013) visar dock resultat 

som anger att redovisning av intressekonflikten inte påverkar rådgivarens trovärdighet eller 

agerande.  

Sammanfattningsvis används denna teori i studien då den förklarar hur redovisning av 

intressekonflikter kan påverka rådgivare. Därför ska undersökningsmodellen undersöka 

finansiella rådgivares uppfattning av att redovisa intressekonflikter samt om det kan 

påverka deras agerande.  
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4.7 Intressentteorin  

Medan legitimitetsteorin används för hela samhället så riktar sig intressentteorin endast till 

de aktörer som är verksamma inom företagets omgivning (Deegan & Unerman, 2011). 

Grundtanken i teorin är att det förekommer många andra intressenter som företag måste ta 

hänsyn till, att endast tillfredsställa företagets ägare räcker inte (Tse, 2011).  

Clarkson (1995) använde begreppen primära och sekundära för att kategorisera 

intressenterna i två grupper. Den primära gruppen utgörs av de intressenter som är 

essentiella för företagets överlevnad, dessa intressenter består utav investerare, ägare, 

anställda, kunder och leverantörer. I den primära gruppen finns även det som kallas 

offentliga intressenter, de utgörs av staten samt kommuner och inverkar på företag via lagar 

och regler som måste följas. Det viktigaste för ett företag är således att tillfredsställa 

primära intressenters behov och krav (Clarkson, 1995). De sekundära intressenterna består 

utav de som inverkar på, eller blir påverkade av företaget, men de gör inga transaktioner 

med företaget. Media och intressegrupper som kan påverka opinionen, tillhör sekundära 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011).  

Hillman & Keim (2001) skriver att relationer som skapar värde är ett effektivt sätt att 

tillgodose intressenters behov. Långvariga relationer är uppbyggda av investeringar ifrån 

båda parter, detta skapar incitament för fortsatt samarbete, vilket generar ett bra rykte. Att 

ha bra relation med intressenter gör det svårare för konkurrenter att inträdda på ens 

”territorium” (Hillman & Keim, 2001). Intressenter har en meningsfull betydelse, då de kan 

bidra till goda resultat och fortlevnad för företaget, dock existerar det även problem. Det 

kan vara svårt att tillgodose alla intressenters olika behov, vilket skapar prioritering av 

intressenter (Tse, 2011).  

Sammanfattningsvis förklarar intressentteorin att finansiella institutioner har många 

intressenter som skapar påtryckningar, FI, SwedSec och Konsumentverket tillhör de som 

reglerar och kontrollerar. Allmänheten och kunder påverkas av media, som i en del fall 

brukar belysa negativa aspekter om rådgivning. Studiens undersökningsmodell fokuserar 

på tre av dessa intressenter, nämligen kunder, anställda och arbetsgivare.   
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4.7.1 Lönsamhetsteori  

Föregående teori beskriver intressenter som existerar i företagets omgivning. Hur företag 

väljer att bemöta sina intressenter avgörs till viss grad av företags lönsamhetsstruktur 

(Greve, 2014). Nedan beskrivs därför två lönsamhetmodeller samt hur de kan påverka 

företagets intressenter.  

En modell som endast fokusar på att skapa lönsamhet benämns vinstmaximeringsmodellen, 

vilken innebär att utifrån given resurs strävar företaget efter att generera högsta möjliga 

vinst, ingen hänsyn tages till andra aktörers intressen (Greve, 2014). Modellen baseras på 

den neoklassiska teorin som sätter företaget i centrum med syftet att maximera vinsten. 

Eftersom företaget inte har tillräckligt fokus på sina aktörer i omgivningen kan det resultera 

i missnöjdhet och missförtroende, vilket i sin tur skapar negativa konsekvenser för företaget 

på lång sikt (Ax, Johansson, & Kullvén, 2011). Företagets vilja att skapa hög lönsamhet 

påverkar medarbetare som styrs till att agera mer lönsamt (Merchant & Van der Stede, 

2012). 

En annan lönsamhetsmodell kallas satisfieringsmodellen. Enligt denna modell ska företaget 

inte endast fokusera på att maximera vinsten, utan även sträva efter att generera stabilitet i 

förhållande till intressenter såsom kunder, ägare och anställda. Detta anses vara komplext, 

då intressenter inte har samma intresse och att dessa intressen i flertalet fall kan vara 

motstridiga  (Ax, Johansson, & Kullvén, 2011). 

Sammanfattningsvis redogör teorin för olika synsätt på lönsamhet inom företag. Beroende 

på lönsamhetsmodell kommer arbetsgivaren ställa olika krav på sina medarbetare (Greve, 

2014). Därför skall studiens undersökningsmodell undersöka om finansiella rådgivare 

påverkas av arbetsgivarens lönsamsamhetskrav.  

4.8 Belöningssystem  

Belöningssystem benämns ofta som en anledning till att finansiella rådgivare befinner sig 

i en position mellan kunder och arbetsgivaren (Korling, 2010). Därför kommer 

nedanstående teori förklara varför företag väljer att använda belöningssystem samt vilka 

varianter av belöningssystem som är vanliga (och omtvistade) inom finansiell rådgivning.   

I företag är personalen en väsentlig komponent i organisationen. Företag kan ha olika syften 

med belöningssystem, vilket kan variera beroende på företagets mål och strategier. Det 
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finns dock ofta ett gemensamt syfte, vilket är att motivera, bibehålla samt rekrytera nya 

medarbetare för att tillsammans skapa en konkurrenskraftig verksamhet (Andersson & 

Bratteberg 2000; Arvidsson, 2005; Oliver & Samuelson, 2008). Belöningssystem kan 

använda som ett styrningssystem för att göra att medarbetare agerar inom företagets 

riktlinjer (Merchant & Van der Stede, 2012).  Svensson (2001) anger andra syften med 

belöningssystem, nämligen att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet. 

Belöningssystemen kan då bidra till nya arbetsformer och kompetensutveckling.  

Belöningssystem är klassificerade som finansiella och icke-finansiella. Finansiella 

belöningar innehåller exempelvis resultatlön, bonus, optioner och aktier. Icke-finansiella 

belöningar består vanligen utav förmåner, bekännelser och utökande arbetsuppgifter. För 

att uppnå maximal effekt ska belöningssystem baseras på de anställdas behov och motiv, 

annars kan det uppstå motverkning i form av icke önskvärt uppträdande (Arvidsson, 2005).  

Belöningssystem kan vara individuella eller kollektiva. Individuell belöning är baserad på 

enskilda prestationer på kort sikt och stimulerar intern konkurrens mellan medarbetarna 

(Kohn, 1993). Däremot tillämpas kollektiv belöning vid grupparbete, således påverkas 

belöningen av andra medarbetare. Syftet är att öka samarbetet och ansvarstagandet inom 

gruppen (Samuelson, 2004).  

Ett vanligt förekommande belöningssystem som används inom finansiell rådgivning är 

provision. Provision är en intäkt finansiella rådgivare erhåller vid försäljning av finansiella 

produkter, såsom fonder eller försäkringar (Nofsinger & Varma, 2007). Det finns två 

vanligt förekommande varianter av provision. En variant heter up-front provision, som ger 

betalning till rådgivaren direkt efter försäljning till en kund. Denna typ av provision möter 

stor kritik från FI, eftersom rådgivare får incitament att ofta byta produkter och på så sätt 

maximera provisionsintäkten. En annan variant av provision är löpande provision, vilken 

innebär att rådgivaren erhåller en mindre betalning under en längre tid (SOU, 2015:2).  

Sammanfattningsvis används belöningssystem för att motivera och styra medarbetare till 

att utföra handlingar som är i linje med företagets mål och strategier. Provision är en vanlig 

variant av belöning inom finansiell rådgivning, därför ska studiens undersökningsmodell 

undersöka om belöningssystemen har inverkan på finansiella rådgivares agerande.  
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4.9 Rådgivarens ”Jaget”   

Forskning har visat att demografiska egenskaper såsom kön, ålder, erfarenhet och 

utbildning har inflytande på individens beslut, agerande, självuppfattning och motivation. 

Nedan kommer dessa faktorer beskrivas mer ingående.   

Kvinnor har i forskning visats vara mer riskaverta än män gällande finansiella beslut och 

etik (Barber & Odean, 2001; Söderberg 2013). Kvinnor är även mer benägna än män att 

vid konflikter se till att båda parter blir nöjda (Barber & Odean, 2001). Vid sociala beslut, 

där individen ”står ut från resten”, är istället män mer riskaverta än kvinnor (Söderberg, 

2013). Söderberg (2012a) genomförde en studie i Sverige där hon jämförde skillnader 

mellan manliga och kvinnliga finansiella rådgivare vad gäller deras syn på kundrelationen. 

Resultatet visade att kvinnor har bättre kunskap om sina kunder än män, samt att manliga 

rådgivare är mer benägna att tro att kunder är nöjda med utförd service. En annan 

implikation var att männen underskattade kunders riskpreferens.  

För personer med en hög ålder (över 55 år) är karriären och tävlingsinstinkten kännetecken. 

Därför är framgång inom yrket prioriterat bland denna grupp av människor. Framgång mäts 

enligt äldre personer genom status och monetära belöningar (Hansen & Leuty, 2012). De 

värderar även utförandet av sin profession högre än yngre personer (Maister, 2003). 

Personer i medelåldern (ålder 40-54) kännetecknas för att vara mer skeptiska. För dem är 

frihet och kreativitet inom yrket viktigt. Inom yrket värdesätter personer i medelåldern 

feedback, utmaningar, långvariga relationer och möjlighet till utveckling (Glass, 2007; 

Hansen & Leuty, 2012). Yngre personer (ålder 21-39) kännetecknas av att begära 

uppmärksamhet från arbetsgivaren för att öka sitt engagemang och sin motivation. De 

förväntar sig även tydlig respons på utförd prestation och positivt erkännande från sin 

arbetsgivare. Det är även viktigt för yngre individer att ha snabb karriärutveckling och en 

kombination av arbete som är utmanande, men samtidigt meningsfullt utifrån individens 

normer (Glass, 2007).  

En individ som har flera års erfarenhet inom samma yrke utvecklar ofta en bättre hantering 

av konflikter som kan uppstå inom organisationen och med arbetsgivaren. Erfarenhet kan 

även göra att individen känner mer uppskattning för sin egen profession (Alvesson & 

Willmott, 2002). Inom yrken med belöningar som skapar incitament är mer erfarenhet även 

en faktor som reducerar rådgivarens partiskhet. Detta beror på att rådgivaren värderar sin 
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profession och kundens nytta av utförd service högre än de som har mindre erfarenhet 

(Freidson, 2001; Maister, 2003). 

Hög utbildning är inom företagssektorn associerad med högre grad av avancerat och 

betydelsefullt arbete. Individers företeelse om sin egen personlighet, värde och självbild 

påverkas av deras utbildning. Högre utbildning ger individen ökad trygghet och 

självförtroende, denna kombination gör att individen tar större risker. En rådgivare som har 

lägre utbildning är därför mer benägen att följa arbetsgivarens krav, för att inte riskera att 

skapa missnöje (Halek & Eisenhauer, 2001). 

Sammanfattningsvis benämns fyra faktorer som i undersökningsmodellen betecknar jaget, 

dessa faktorer är kön, ålder, erfarenhet och utbildning. Teorin ovanför förklarade att dessa 

kan påverka individens agerande och tankegång.  

4.10 Kundvärde 

Kundvärdet är allt som kunder känner skapar värde vid utförd service (Johnson, Herrmann, 

& Huber, 2006). Kotler & Amstrong (2012) tolkar kundvärde som ett hjälpmedel för att 

mäta i vilken utsträckning kunder är nöjda med den utförda servicen. Enligt Kotler & 

Amstrong (2012) leder ett högt kundvärde till positiva uppfattningar om företaget, vilket 

medverkar till framtida återkommande affärer. Högt kundvärde är därmed en effektiv 

metod för att sprida ett gott rykte om bolaget samt öka försäljningen (Grönroos, 2008).  

Forskningsfältet har i huvudsak fokuserat på det ekonomiska värdet kunder erhåller från 

finansiell rådgivning och det är endast ett fåtal som har forskat om hur finansiella rådgivare 

agerar vad gäller det totala kundvärdet, d.v.s. mer än det ekonomiska värdet (Söderberg, 

2012b). Nedanför kommer fem teorier förklara vad som anses viktigt för att skapa 

kundvärde inom finansiell rådgivning.   

4.10.1 Kundens ekonomiska nytta  

Ett sätt att utvärdera nyttan av rådgivning är att kontrollera avkastningen som kunden 

erhållit. Inom forskningsfältet är avkastningen (givet en anpassad riskpreferens) det 

vanligaste sättet att utvärdera en finansiell rådgivares prestation. Det kunder efterfrågar vid 

rådgivningen är att få en avkastning som kunden är nöjd med, vilket ofta innebär högre än 

index (Söderberg, 2012). Dock visar forskning resultat på att många produkter som erhålls 
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från finansiell rådgivning ger lägre avkastning när avgifter beaktas (Hackethal et.al., 2012; 

Inderst & Ottaviani, 2012b). Finansiella rådgivare tycker att deras syfte med arbetet är ge 

råd till kunden som ger den bästa möjliga avkastningen utifrån kundens förutsättningar 

(Korling, 2010).  

4.10.2 Kunders efterfrågan på pålitlighet 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) gjorde en undersökning av vilka faktorer kunder 

tycker är betydelsefulla för att skapa en positiv uppfattning om kvalitén av en servicetjänst. 

Studien klarlägger att det existerar fem faktorer kunder efterfrågar, dessa är pålitlighet, 

empati, säkerhet, villighet och påtaglighet. Av faktorerna är pålitlighet den som kunderna 

ansåg vara den viktigaste, därför kommer vår studie fokusera på pålitlighet. För att begränsa 

och fokusera mer på studiens syfte har vi valt att inte behandla de övriga faktorer.   

Definitionen av pålitlighet är hur bra företaget är på att förverkliga vad som utlovats till 

kunder. I processen är många beståndsdelar inblandade såsom pris, ekonomisk nytta och 

tidsgräns. Uppfyller beståndsdelarna de krav som avtalats, anses pålitlighet föreligga 

(Parasuraman et.al., 1990).  För att bättre kunna tillfredsställa kundens krav måste 

serviceutövaren skaffa en förståelse om vad kunden efterfrågar (Grönroos, 2008).  

4.10.3 Kunders preferens för långsiktighet  

Långsiktiga kundrelationer har en väsentlig funktion för bolag, oavsett om bolaget är 

industriföretag, tjänstebolag eller finansiella institutioner. Schwart, Luce & Ariley (2011) 

har forskat hur långsiktiga relationer förändrar dynamiken mellan rådgivare och kunder. 

Det framkom att kunder som högt värderar relationen till sin finansiella rådgivare ofta har 

en lägre monetär lönsamhetsnivå, eftersom kunden inte ställer lika höga krav på sin 

rådgivare. Även rådgivare kan med en långsiktig relation bli mer lojal (Sah & Lowenstein, 

2012).  Sah & Lowenstien (2012) redogör att rådgivare ger bättre råd, som är mindre 

partiska, till kunder de har en bra relation med.  

Ett långsiktigt samarbete skapar ofta vinning för båda parter, då det kan vara mindre 

kostsamt att bibehålla en relation än att skapa en ny. När detta uppfylls inträder win-win 

situation, således vinner både parterna på den långsiktiga relationen. Vad kunder och 

finansiella institutioner har för inställning och agerande är en viktig faktor som styr 

relationens varaktighet (Gummesson, 2002).  
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Även om många forskare framhäver positiva aspekter angående långsiktiga kundrelationer 

finns det även de som påpekar negativa aspekter. Grayson & Ambler (1999) hävdar att 

långsiktigt samband kan skapa negativa effekter. Deras forskning tyder på att det inte finns 

ett signifikant samband mellan förtroende och tjänsteanvändning i långsiktiga 

kundrelationer. Edvardsson & Gottfridsson (1999) framför att även kortsiktiga relationer 

kan generera kundlönsamhet, då långsiktighet kräver mer resurser och kapital att 

upprätthålla.  

4.10.4 Rådgivares lojalitet till kunden 

Trovärdighet är nära besläktat med lojalitet i en situation mellan två parter såsom rådgivare 

och kunder (Söderberg, Sallis & Eriksson, 2014). Därför kommer nedanstående teori 

diskutera båda trovärdighet och lojalitet.  

Söderberg, Sallis & Eriksson (2014, s.252) definierar trovärdighet inom finansiell 

rådgivning enligt följande mening: “we defined trust as the confidence the customer has in 

the reliability and integrity of the financial advisor and explicitly excluded benevolence”.  

Det finns tre egenskaper som skapar trovärdighet hos finansiella rådgivare, dessa är: (1) 

Ability, vilket betyder expertisen och kunskapen rådgivaren innehar, (2) Integrity, hänvisar 

till den moraliska karaktär rådgivaren innehar, (3) Benevolence, som betyder rådgivarens 

välvilja att göra det som är mest optimalt för kunden (Söderberg et.al., 2014).  

Lojalitet är viktigt i den tredje egenskapen, benevolence, för då ska rådgivaren agera lojalt 

gentemot sin kund. Detta innebär att rådgivaren skall se till att de produkter som 

rekommenderas alltid är anpassade utifrån kundens mål (Andrén, 1997). En illojal 

rådgivare är en sådan som fokuserar på att sälja företagets produkter, utan att ha kundens 

mål i fokus (Inderst & Ottaviani, 2012b). Lojaliteten ökar hos finansiella rådgivare om de 

anser att produkter som rekommenderas av arbetsgivaren inte alltid är bäst anpassade till 

kunden. Den ”naiva rådgivarens” agerande förändras då och rådgivaren anstränger sig för 

att rekommendera en produkt som är mer anpassad efter kunden (Korling, 2010; Inderst & 

Ottaviani, 2012b). 

En kund efterfrågar en finansiell rådgivare som inte endast är trovärdig, utan det kan anses 

ännu viktigare att rådgivaren även är lojal. Detta innebär anpassade produkter som 

fokuserar på kundens mål och inte på att vara lönsamma för företaget eller rådgivaren.  
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4.10.5 Kundens positiva upplevelser 

Kundens upplevelse av erhållen service spelar en viktig roll, eftersom det påverkar både 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Även när rådgivare har gjort sitt bästa är det inte säkert att 

kundförväntningarna uppfylls och det kan eventuellt skapas en negativ upplevelse. Andrén 

(1997) påpekar att det generellt är ganska vanligt att människor har lättare att komma ihåg 

positiva upplevelser och undantränger de negativa. Det beror dock på vilka konsekvenser 

upplevelserna har haft. Om de positiva upplevelserna inte täcker följderna av de negativa 

upplevelserna, kommer kunden troligtvis minnas de negativa upplevelserna längre 

(Grönroos, 2008).  

Positiva upplevelser framkallas när kunder känner att tjänstens kvalité är proportionell med 

priset kunden har betalat. Kunder anser dock inte att ett lägre pris är en acceptabel orsak 

till lägre kvalitet (Parasuraman et.al., 1991). Det är inte endast tjänstekvalité som bidrar till 

positiva upplevelser, då det även finns andra omständigheter, exempelvis fysiska. 

Gummesson (1991) definierar några av dessa omständigheter som hur personal bemöter 

kunder, hur lokaler ser ut, personalklädsel och personalens utseende.  

Ett sätt att inspektera om personalen arbetar för att skapa positiva upplevelser till kunden 

är enligt Grönroos (2008) att se hur de arbetar vid kundkontakt. En anställd som anstränger 

sig mera, t.ex. genom att fråga kunder om deras intresse, har större benägenhet att försöka 

ge kunden positiva upplevelser vid utförd service.  

4.10.6 Sammanfattning av de fem kundvärdena  

Sammanfattningsvis existerar det fem faktorer inom studiens undersökningsmodell som 

benämns Kundvärde.  Dessa faktorer är utvalda då det är egenskaper kunder efterfrågar vid 

servicetjänster. Faktorerna är således en del utav det totala kundvärdet som kunden kan 

vilja att rådgivaren eftersträvar vid finansiell rådgivning. En finansiell rådgivare kan välja 

att endast prioritera några utav kundvärdesfaktorerna. Det intressanta är därför att se vilka 

rådgivare som anser att kundvärde är viktigt, Enligt Grönroos (2008) ska en serviceutövare 

eftersträva att maximera kundvärdet, därför ska undersökningsmodellen undersöka hur 

kundvärde påverkar finansiella rådgivare.  
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5. Empirisk metod 

Detta kapitel inleder med att argumentera för vilka metodval som kunde nyttjas för att 

införskaffa datamaterial, där valet blev webbenkäter. Därefter beskriver datainsamling 

ytterligare detaljer om intervjuerna i förstudien samt för- och nackdelar med webbenkäter. 

Sedan redovisas studiens urval av respondenter, där vi förklarar tillvägagångssättet att 

erhålla kontakt med finansiella rådgivare samt hur många som valde att svara på enkäten. 

Efter det skildras studiens operationalisering, som innebär tillvägagångssättet vi har använt 

för att göra studiens syfte mätbart. Sedan diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 

Därefter beskrivs studiens analysmetoder som förklarar hur datamaterialet bearbetades. 

Kapitlet avslutas med etiskt betänkande, som förklarar åtgärder vi som forskare fick ta i 

beaktande vid kontakt med respondenter.   

5.1 Diskussion för val av metod 

För att inhämta data till analyser existerar två metoder, nämligen en kvantitativ eller en 

kvalitativ metod. Enligt Holme & Solvang (1997) kännetecknas kvantitativ metod av 

systematiska och strukturerade observationer, t.ex. enkät med fasta svarsalternativ. 

Däremot präglas kvalitativ metod av osystematiska och ostrukturerade observationer, som 

exempelvis djupintervju eller intervjumall som saknar fasta frågor och svarsalternativ. 

Oavsett vilken metod som används finns det både för- och nackdelar. För att välja rätt 

metod ska man granska syftet med forskningen och bedöma vad som ger mest tillförlitliga 

och användbara förklaringar (Denscombe, 2009). Nedanför skildras motiveringar och 

argument till varför vi valde mellan observationer, intervjuer och enkäter som metodval till 

vår studie.   

Wallén (1996) skriver att deltagande observation är en viktig kvalitativ metod. Det innebär 

att vi som forskare ska befinna oss på finansiella rådgivares arbetsplats och iaktta deras 

arbete. Användning av deltagande observation hade gett oss en tydlig inblick i vad som 

påverkar en finansiell rådgivares agerande. Vi hade haft möjlighet att kontrollera hur de 

arbetar vid kundkontakt, samt hur de arbetar för att tillgodose sin arbetsgivares krav. 

Nackdelar med observationer är att resultatet inte kan generaliseras, samt att det krävs 

många olika finansiella rådgivare som observeras under en period om 1-2 veckor för att få 
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ett bra resultat. Detta hade inte varit möjligt under uppsatsskrivandet (Denscombe, 2009). 

Därför valdes alternativet med observationer bort.  

Ett annat tillvägagångssätt för att erhålla data är via intervjuer. En fördel med intervjuer är 

att om det skulle uppstå missuppfattning eller oklarhet gällande respondenters svar, kan vi 

be dem förklara sig ytterligare, vilket bidrar till en bättre förståelse. Intervjuer kan också 

göra att vi erhåller information som inte var planerad, men som har stor betydelse i studiens 

syfte, t.ex. kan information om en ny faktor som inte existerar i undersökningsmodellen 

frambringas (Denscombe, 2009). En nackdel med intervjuer är enligt Denscombe (2009) 

och Alvehus (2013) intervjueffekten, den klargör att respondenten påverkas av oss som 

intervjuar, vilket kan ge upphov till svar som inte stämmer med verkligheten. 

Intervjueffekten skulle vara extra påtaglig i den här studien, då vi efterfrågar känslig 

information om arbetsgivaren, belöningssystem och lönsamhet. Intervjuer användes inte 

som metod för analys av undersökningsmodellen eftersom vi endast hade mottagit ett fåtal 

(kanske tio stycken) finansiella rådgivares perspektiv. Deras svar hade dessutom kunnat 

vara påverkade av intervjueffekten.  

Intervjuer är användbara för att skaffa en inblick i hur finansiella rådgivare fungerar, därför 

genomförde vi två intervjuer i en förundersökning i samband med skapandet av 

undersökningsmodellen. Intervjuerna kommer beskrivas i närmare detalj under kapitlet 

datainsamling (se avsnitt 5.2).  

Enkäter gör det möjligt att se samband och skillnader i hur respondenter svarar, med ett 

stort urval och svarsgrad är det även möjligt att skapa en generalisering. Dock är det svårt 

att få tillräckligt många respondenter som krävs för att skapa en generalisering. En annan 

fördel med enkäter är möjligheten att skapa ett brett urval som även är geografiskt utspridda 

(Bryman & Bell, 2011). Enkäter har givetvis svagheter som skall tas i beaktning. Eftersom 

svarsalternativen är bestämda i förväg är det nästintill omöjligt att få veta om någon annan 

effekt existerar, jämför med intervju, där motsatsen råder (Alvehus, 2013). Respondenter 

kan även uppfatta svaren fel och svarar därför på ett sätt som inte stämmer med deras 

egentliga uppfattning.  

Sammanfattningsvis blev valet av metod en internetbaserad enkät. Fördelarna med att få 

ett brett urval och se sammanhang mellan faktorerna och av respondenternas svar 

övervägde nackdelarna 
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5.2 Datainsamling 

När studien var i sin inledningsfas genomfördes en förundersökning genom att intervjua 

två finansiella rådgivare från två olika banker. Vi hade ingen personlig relation med 

respondenterna före uppsatsen, vilket reducerade risken att vi påverkade respondenterna 

(Alvehus, 2013). Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som innehöll frågor som var 

anpassade för att erhålla information utifrån studiens undersökningsmodell (se bilaga 1 för 

mer detaljerad information om intervjuerna och respondenterna). Förundersökningen 

gjordes för att konstatera om undersökningsmodellen vi hade konstruerat även hade 

verklighetsförankring och inte bara löst tyckande utifrån teorier. Från intervjuerna ville vi 

erhålla information och få en överblick om forskningsämnet från finansiella rådgivares 

synvinkel. Vi ville även förstå hur rådgivare upplever sin situation med kunder, 

arbetsgivare och professionalism. Holme & Solvang (1997) beskriver det som en strategi 

för att skapa en förståelsefas inom ämnet, för att sedan göra en mer omfattande 

undersökning.  

Enkäten skapades med hjälp av internet-programmet Webbenkäter. Vi är medvetna om att 

enkätundersökningen har sina för-och nackdelar, men vi anser att fördelarna överväger 

nackdelarna. Vi skickade ut enkäten den 4 maj och enkäten var tillgänglig fram till den 11 

maj. 

Webbenkäten gav oss möjlighet att få svar från åtskilliga finansiella rådgivare på ett 

effektivt, smidigt och kostnadsfritt sätt.  En annan fördel är att respondenterna även har 

frihet att bestämma när, hur och var de ska besvara enkäten. Det är också enkelt för oss att 

snabbt erhålla svaren och bearbeta dem i statistikprogrammet SPSS.  

Webbenkätens nackdel är att finansiella rådgivare saknar incitament till att delta i studiens 

undersökning, vilket ökar risken för svarsbortfall (Bryman & Bell, 2011). Därför skapades 

ett följebrev där vi beskrev syftet med vår studie på ett intresseväckande sätt med avsikten 

att skapa intresse för studien och därmed försöka öka svarsfrekvensen (se bilaga 2). Även 

två påminnelser skickades ut för att öka svarsgraden (se bilaga 3). En annan nackdel med 

webbenkäten är att alla frågor och svar är fastställda i förväg, vilket gör att respondenterna 

inte har möjlighet att få en förklaring ifall det uppstår otydlighet kring frågorna 

(Denscombe, 2009; Ejvergård, 2009). I vårt följebrev upplyste vi respondenterna om våra 

kontaktuppgifter utifall eventuella frågor skulle uppstå.  
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Intervjurespondenterna från förstudien ställde även upp på en pilotstudie av enkäten, de 

läste och kommenterade om något var otydligt. Det kontrollerades även vilken tid det tog 

att besvara enkäten, vilket var ungefär 4-5 minuter. Tack vare pilotstudien fick två frågor 

(fråga 12 och 16) bättre formuleringar. En negativ sak med att det var intervjurespondenter 

som testade enkäten var att de redan hade kunskap om studiens syfte, vilket gjorde att de 

kanske inte uppmärksammade oklarheter i enkäten. Finansiella rådgivare som däremot 

saknar kunskap om studiens syfte hade kanske uppfattat enkäten annorlunda.     

5.3 Urval  

Studiens undersökningsgrupp består av finansiella rådgivare som är verksamma inom bank 

och andra likartade privata företag i Sverige. Anledningen till den nationella 

gränsdragningen beror på tids- och resursbrist. Det vore alltför ansträngande att skapa 

kontakt med finansiella rådgivare i utlandet och översätta enkäten till ett annat språk. I 

Sverige existerar inget offentligt register över antalet finansiella rådgivare, därför finns 

ingen siffra som påvisar populationens exakta storlek. Av den orsaken kunde inget 

slumpmässigt urval utföras, vilket medförde att studiens validitet reducerades (Bryman & 

Bell, 2011). En härledning av populationens storlek kan dock erhållas genom antalet 

SwedSec-licenser, som vid studiens genomförande uppgick till 22 544 licenser. Antalet 

licenser är dock inte helt rättvisande eftersom det inte är säkert att samtliga som innehar 

SwedSec-licens arbetar med finansiell rådgivning, men det ger indikation på populationens 

storlek (SwedSec, 2016).  

En totalundersökning är när hela populationen undersöks, vilket är vanligt förekommande 

när populationen är liten (Körner & Wahlgren, 2015). Dock är alla finansiella rådgivare i 

Sverige en stor population, därför vore det omöjligt att under tiden för uppsatsskrivandet 

undersöka hela populationen. Därför gjordes ett selektivt urval bland företag som i nuläget 

bedriver verksamhet inom den finansiella rådgivningsbranschen.  

För att få en tydlig överblick om företag som är intressanta i studien användes en lista som 

redovisar samtliga företag anslutna till SwedSec, vilket vid studiens genomförande uppgick 

till 178 företag. På listan förekommer banker och liknande privata företag (SwedSec, 2016). 

Urvalet i studien inkluderar därför båda dessa företagstyper.  
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När vi kontaktade företag gjordes en kort presentation av studien och efterfrågan av 

finansiella rådgivares e-postadresser. Vi valde även att ta kontakt med företag via telefon. 

Detta alternativ hade en högre grad av svarsfrekvens, men var mer tidskrävande. 

Respondenterna i vår förstudie hjälpte också till genom att fråga sina respektive 

ledningskontor om vi fick tillgång till e-postadresser inom deras verksamhet.  

För att öka studiens validitet ska ett urval återspegla populationen på bästa möjliga sätt 

(Denscombe, 2009). Av den anledningen försökte vi reducera snedfördelning av kön, ålder, 

kunskap och företag genom att kontakta flera olika företag som även är utspridda 

geografiskt. Genom att skapa ett stort urval ökar chansen att urvalet blir normal fördelat 

(Körner & Wahlgren, 2015). Totalt fick vi 348 e-postadresser som tillhörde finansiella 

rådgivare. Urvalet har en snedfördelning av banker, eftersom det är 288 e-postadresser från 

banker, vilket motsvarar 83 %.   

41 respondenter valde att påbörja enkäten, av dessa var det sju som valde att avbryta, vilket 

gav en total svarsgrad om 34 respondenter. Några anledningar till att respondenterna valde 

att avsluta enkäten kan ha varit missuppfattning av studiens syfte, frågor som respondenten 

inte ville besvara eller otydliga frågor (Bryman & Bell, 2011).  

I vår studie är endast finansiella rådgivare som anger sig som oberoende representerade, 

eftersom de få företag som är beroende rådgivare inte besvarade våra e-postmeddelanden.   

Sammanfattningsvis består urvalet av oberoende finansiella rådgivare som är verksamma 

inom Sverige. Urvalet skapades genom kommunikation via e-post, telefon samt med hjälp 

utav våra intervjurespondenter. Totalt skickades enkäten ut till 348 finansiella rådgivare. 

41 besvarade enkäten, sju av dessa avbröt enkäten, vilket gav en total svarsgrad om 34 

enkäter.  

5.4 Operationalisering  

Operationalisering innebär att en variabel ska bli mätbar. Studiens undersökningsmodell 

som presenterades i kapitel 4 (se figur 4.1) ska omvandlas till mätbara variabler, för att 

sedan analyseras och besvara syftet med studien. Detta sker genom en enkät som utgör 

studiens empiriska material (se bilaga 4). Uppsatsens centrala begrepp är 

undersökningsmodellens tre kategorier Arbetsgivare, Professionalism och kundvärde. 

Därför utgör dessa tre kategorier studiens beroende variabler. Beroende variabler ändras i 
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takt med att oberoende variabler ändras (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Studiens 

oberoende variabler består av Jaget samt företagsspecifika egenskaper såsom lön, företag 

och SwedSec-licens. Vi har även konstruerat operationalisering som bedömer vad 

finansiella rådgivare tycker påverkar deras agerade mest genom att använda en 

rangordningsfråga med inspiration från Parasuraman et al. (1990). Med hjälp av 

rangordningsfrågan erhåller vi mer material att analysera och kan därför skapa en bättre 

analys om vad som påverkar finansiella rådgivares agerande (Lind, 2014).   

Vid utformningen av enkätfrågorna beaktades antalet frågor, ordningsföljden, tydligheten 

samt att frågorna var av likartad karaktär. Dessa faktorer påverkar nämligen svarsgraden 

(Denscombe, 2009). Att ställa många frågor reducerar respondentens vilja att besvara 

enkäten, därför ställdes endast frågor som ansågs nödvändiga. Enkätfrågorna som 

presenteras i detta kapitel utgår från undersökningsmodellens struktur. Strukturen i 

frågornas följd som skickades till finansiella rådgivare är annorlunda, så att frågor inom 

samma kategori inte hamnar efter varandra. Detta gjordes av två anledningar, (1) en 

variation av frågor ger högre svarsgrad, (2) några frågor i enkäten är direkt motsatsen (se 

exempelvis fråga 18 och 19), vilket kan påverka respondentens svar (Bryman & Bell, 

2011). För att granska enkätfrågornas exakta ordningsstruktur se bilaga 4. 

5.4.1 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler består utav undersökningsmodellens kategori Jaget, som är 

uppbyggd av kön, ålder, erfarenhet och utbildning.  

Förutom Jaget, existerar det även tre övriga oberoende variabler som är intressanta att 

studera. De tre övriga oberoende variablerna är: vilket typ av företag respondenten arbetar 

på, respondentens ersättningsstruktur, samt om respondenten har SwedSec-licens. Den 

institutionella teorin beskriver nämligen att företag påverkar sina medarbetare genom de 

normativa, reglerande och kognitiva pelarna. Så om företagen är olika kan det vara en faktor 

som gör att rådgivare agerar varierande (Scott, 2008). Teorin skildrar även att företag med 

tiden blir homogena, vår studie kan därför även undersöka om det finns tecken på 

homogenitet mellan banker och privata rådgivningsföretag.  

Alla oberoende variablerna är såldes faktorer som gör att finansiella rådgivare särskiljer sig 

från varandra vilket enligt teorier kan påverka individens agerande. Detta gör det möjligt 
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att studera om t.ex. högre ålder eller provisionsbaserad lön har ett samband med att 

rådgivaren blir mer benägen att agera för exempelvis kundvärde eller för professionalism. 

Därför kommer Jaget och övriga oberoende variabler skapa en bättre förståelse för 

finansiella rådgivares agerande gällande Arbetsgivare, Professionalism och Kundvärde. 

Nedanför redovisas frågorna vi använde i enkäten för att erhålla information om de 

oberoende variablerna.  

Jaget mäts genom följande frågor: 

 Vilket år är du född: Respondenten fick själv ange vilket år hen föddes, detta kodades 

sedan genom att subtrahera födelseåret med nuvarande år.  

 Kön: Svarsalternativen var att välja mellan man eller kvinna. 

 Hur länge har du arbetat som finansiell rådgivare? Frågan ställdes för att veta 

respondentens erfarenhet inom yrket. Frågan var av öppen karaktär, där respondenten 

själv fick ange antal år.  

 Vad är din högsta utbildningsnivå? Svarsalternativen var grundskola, gymnasium, 

kandidat, magister samt master eller högre.  

Övriga oberoende variabler mäts genom följande frågor:  

 Vilket företag jobbar du på? Alternativen var bank, privat aktör eller annat alternativ 

där respondenten fick själv ange företaget.  

 Vad är din ersättningsstruktur? Svarsalternativen var fast lön, provisionsbaserad lön 

blandning mellan fast och provisionsbaserad lön. 

 Har du SwedSec-licens? Svarsalternativen var att svara ja eller nej.  

5.4.2 Beroende variabel  

Studiens syfte är att skapa bättre förståelse om hur finansiella rådgivares agerande påverkas 

av undersökningsmodellens tre kategorier, Kundvärde, Arbetsgivare och Professionalism. 

Därför utgör dessa tre kategorier uppsatsens beroende variabler. För att göra de beroende 

variablerna mätbara användes totalt 21 enkätfrågor.  

Vid avgörandet av vilken likertskala som skulle tillämpas för att mäta de beroende 

variablerna, var alternativet mellan två vetenskapliga källor, nämligen Casali (2011) eller 

Eriksson et al. (2009). Casali (2011) använde en skala på 1-5, där 1 var inget inflytande 

och 5 var mycket inflytande, vilket tydligt hade redogjort för hur mycket t.ex. 
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Professionalism influerar respondenterna i vår enkät. Problemet med likertskalan Casali 

(2011) använde var svårigheten att anpassa och skapa enkätfrågor till alla beroende 

variabler i vår modell, därför använde vi inte denna likertskala i vår studie.  

Eriksson et al. (2009) använde en likertskala med ”instämmer inte, instämmer helt” och 

svaren på frågorna hade en intervalskala från 1 till 7. Fördelar med denna skala är att det 

var lättare att formulera frågor inom varje kategori samt att intervallet på skalan är större, 

vilket gör att respondenterna svarar mer varierande (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 

2011). En annan fördel med att använda samma likertskala som Eriksson et al. (2009), var 

att deras forskning är genomförd i Sverige och enkätfrågorna som de använde är 

tillgängliga i artikeln, varav några utav deras frågor användes i vår enkät.  

Denscombe (2009) skriver att frågor med liknande karaktär minskar svarsbortfallet, därför 

valde vi att endast använda frågor med svarsalternativen ”instämmer inte alls, instämmer” 

som baseras på Eriksson et al. (2009) och helt förkasta frågorna som inspirerades av Casali 

(2011).  

Nedanför kommer alla frågor som berör studiens beroende variabler att redovisas i en tydlig 

struktur som härstammar från undersökningsmodellen, samt motiveringar för varför 

frågorna användes. Som svarsalternativ i enkäten användes likertskalan: 1=instämmer inte 

alls, 4=Instämmer delvis, 7=instämmer helt och ett svarsalternativ för ”vet ej.  

Kundvärde 

Kategorin Kundvärde är uppdelad i fem delfaktorer, Ekonomisk avkastning, Pålitlighet, 

Positiva upplevelser, Långsiktighet och Lojalitet (se figur 4.1), dessa delfaktorer ingår i det 

totala kundvärdet som mäts med åtta frågor. Delfaktorerna gör det möjligt att med hjälp av 

bivariat analyser studera delfaktorerna var för sig och skapa förståelse om hur finansiella 

rådgivare påverkas av dem. Sedan kan vi beräkna Cronbahcs Alpha av alla frågor för att 

skapa ett totalt Kundvärde som skall användas för regressionsanalyser (se avsnitt 6.4). 

Nedan presenteras frågorna som mäter Kundvärde.  

Ekonomisk avkastning mäts genom frågorna: 

 1) Vid kundkontakt arbetar jag för att ge kunden känslan av att deras ekonomiska 

avkastning kan bli bra. Denna fråga fokuserar på om respondenten arbetar för att 
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kunden ska få känslan av att deras avkastning kan bli bra (d.v.s., inte den faktiska 

avkastningen).  

 2) Jag eftersträvar att ge kunder den bästa avkastningen de kan erhålla, givet deras 

riskpreferens. Denna fråga fokuserar på den faktiska avkastningen.  

Pålitlighet är att leva upp till kundens förväntningar av utförd service (se avsnitt 4.9.3). 

Grönroos (2008) skriver att för att skapa bra pålitlighet behöver yrkesutövaren kunskap om 

vad kunden efterfrågar av servicen, därför ställdes följande frågor: 

 3) Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om mina kunders finansiella mål med 

rådgivningen. Denna fråga fokuserar endast på förståelse om kundens ekonomiska mål. 

 4) Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om vad mina kunder begär av min 

service t.ex. trygghetskänsla, tidsaspekt, kvalité på utförd service. Denna fråga är en 

utökning, istället för kundens finansiella mål så borde en rådgivare veta vad kunden 

förväntar sig av rådgivarens service.   

Positiva upplevelser kan skapas på många olika sätt (se avsnitt 4.9.5). Att fråga 

respondenter om hur de arbetar för att skapa positiva upplevelser för kunden vore alltför 

omfattande, då enkäten ska ha ett fåtal frågor. Därför valdes en fråga, som enligt Grönroos 

(2008) visar om yrkesutövaren anstränger sig för att ge positiva upplevelser till kunden vid 

service.     

 5) När jag har kundkontakt är jag intresserad av vad min kund har för övriga 

intressen, t.ex. mat, sport, hobby.  

Långsiktighet Denna fråga visar om en långsiktig kundrelation gör att respondenten har 

tendens att med tiden att ge kunder rekommendationer som följer kundernas mål. Detta kan 

enligt Sah & Lowenstein (2012) bero på att yrkesutövaren har blivit mer lojal mot sin kund. 

Påståendet mäts med följande fråga: 

 6) En långvarig kundrelation ökar min vilja att ge bättre rekommendationer till 

kunder 

 

 

 



   Granberg & Dang 
 

41 

 

Lojalitet mäts genom följande frågor:  

 7) Jag är tydlig med att förklara för kunden varför produkten jag rekommenderar är 

anpassad efter kundens individuella mål. Detta visar att respondenten jobbar för att 

verkligen förklara varför en produkt är anpassad till klienten.  

 8) Jag håller alltid med om företagets rekommendationer av produkter till kunder. 

Denna fråga är direkt hämtad från Eriksson et al. (2009) studie, i deras studie hade frågan 

ett varierande svar. Därför ska det bli intressant att se om frågan även i vår studie har 

variation.  

Arbetsgivare 

Den beroende variabeln Arbetsgivare innehåller totalt sju frågor som är fördelade på fyra 

delfaktorer vilka är, Belöningssystem, Lönsamhet, Redovisning av intressekonflikter samt 

Legitimitet. Frågorna inom denna kategori är utformade för att lätt urskilja om det existerar 

samband med att de oberoende variablerna ger ökad eller minskad påverkan från 

arbetsgivaren. Nedan presenteras frågorna som mäter Arbetsgivare.  

Belöningssystem är en problematisk fråga att få svar på. Det kan vara ett känsligt ämne för 

respondenterna att besvara, då det kan påvisas att rådgivarna inte endast agerar i kundens 

intresse (Nofsinger & Varma, 2007). Eriksson et al. (2009) har varit en inspirationskälla 

vid utformningen av följande frågor: 

 9) Belöningssystemet i företaget gör att jag betonar de produkter som ger mig mer 

belöning. 

 10) Företagets belöningssystem påverkar mina rekommendationer till kunder.  

Lönsamhet vilket i teorin (se avsnitt 4.7.1) är arbetsgivarens krav på att anställda visar 

lönsamhet. Även dessa frågor är problematiska att ställa då respondenten kan välja att ej 

besvara frågorna sanningsenligt, eftersom frågorna kan upplevas som känsliga på samma 

sätt som frågorna kring belöningssystem. För att öka validiteten har även dessa frågor 

inspirerats från Eriksson et al. (2009).  

 11) Jag känner mig ofta pressad att sälja företagets produkter.  

 12) Min rådgivning påverkas av arbetsgivarens lönsamhetskrav.  
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Redovisning av intressekonflikter inspirerades av Cain et al. (2005) som använder 

begreppet moral license som beskriver att när trovärdigheten ökar är det mer sannolikt att 

rekommendationerna blir mer partiska (se avsnitt 4.5.1). Därför ställdes följande frågor: 

 13) Det är viktigt för mig att kunder tydligt förstår vad ”incitament vid rådgivning” 

innebär.   

 14) Jag känner mig mer trovärdig som rådgivare när kunder vet vad intressekonflikter 

innebär.  

Legitimitet vilket i teorin är att leva upp till de förväntningar som samhället och kunder 

ställer på företaget. Därför används följande fråga för att mäta om arbetsplatsen 

respondenten är verksam inom betonar legitimitet:  

 15) Min arbetsgivare betonar betydelsen av att upprätthålla förtroendet för företagets 

intressenter, t.ex. kunder, Finansinspektionen och samhället.  

 

Professionalism  

Professionalism är den tredje kategorin inom undersökningsmodellen som är en beroende 

variabel. Den består utav tre delfaktorer som benämns SwedSec, Professionell handling 

och Förväntat arbete (se figur 4.1), som är fördelade på sex frågor. Professionalism som 

beroende variabel kommer att skapa förståelse för hur studiens oberoende variabler 

påverkar finansiella rådgivare att agera professionellt (Nordenflycht, 2010). Nedan 

redovisas frågorna som användes för att erhålla information om Professionalism.  

SwedSec med nedanstående frågor skapas förståelse för hur finansiella rådgivare värderar 

sin SwedSec-licens.  

 16) SwedSec har gjort mig till en professionell rådgivare. Kritik mot denna fråga är att 

den inte skapar förståelse om hur, varför, eller vad respondenten tycker professionalitet 

betyder. Allt frågan utröner är att respondenter tycker att de har blivit mer professionella, 

vilket kan skapa kontrast med nästa fråga.  

 17) Mitt arbete präglas av att leva upp till kraven från SwedSec-licensen. Denna fråga 

undersöker om SwedSec är ett ”verktyg” som respondenten beaktar vid sitt dagliga 

arbete som finansiell rådgivare. 
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Professionell handling är ett svårbestämt och omtvistat ämne inom forskningsfältet. För att 

fullständigt mäta en individs grad av professionell handling krävs många frågor. I denna 

studie används följande två frågor: 

 18) Min arbetsgivare låter mig ha frihet att själv bestämma vilka produkter jag 

rekommenderar till klienter. Enligt Alvehus (2012) och Freidson (2001) är autonomin 

inom yrket en faktor som påvisar professionalitet.  

 19) Den rådgivning som ges på mitt företag överensstämmer med mina professionella 

normer om hur rådgivning bör gå till. Frågan är starkt inspirerad från Eriksson et al. 

(2009). Kritik mot frågan är att det inte går att utröna vilka professionella normer det är 

respondenterna jobbar efter.  

Förväntat arbete inom professionalismen existerar förväntningar på yrkesutövaren inom 

ett professionellt yrke (se avsnitt 4.5) Finansiella rådgivare har kritiserats för att ha en 

otydlig roll mellan rådgivare och säljare. Därför ställs följande frågor:  

 20) Syftet med min rådgivning är att sälja produkter till kunder.  

 21) Mitt viktigaste arbete är att ge finansiella råd till mina kunder.  

5.4.3 Rangordningsfråga för att studera agerandet  

Parasuraman et al. (1990)  använde en rangordningsfråga för att operationalisera vad 

kunder anser har störst påverkan för deras känsla av upplevd service. Vi har med inspiration 

från deras studie framställt en egen rangordningsfråga som är anpassad till studiens syfte. 

Genom att använda oss av en rangordningsfråga där finansiella rådgivare rangordnar fyra 

av totalt nio alternativ som härstammar från undersökningsmodellens tre kategorier, blir 

det möjligt att studera vad respondenterna tycker påverkar deras agerande mest. Studiens 

syfte att skapa förståelse för vad som påverkar finansiella rådgivares agerande, kan 

redogöras tydligt med en rangordningsfråga eftersom analysen kan studera likheter samt 

skillnader gällande hur Jaget-variablerna påverkar rangordningen av frågorna.  

Rangordningsfrågan i enkäten lyder: Rangordna fyra av följande alternativ som du tycker 

påverkar ditt agerande mest. Respondentens uppgift var att rangordna 4 av 9 alternativ, 

där rang 1 visar att alternativet påverkar deras agerande mest och rang 4 visar att det 

påverkar fjärde mest, därför blir det fem alternativ som inte får en rangordning. Detta gjorde 

vi eftersom respondenter tycker att rangordningsfrågor är jobbiga att svara på. Att begära 
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av respondenterna att rangordna alla nio alternativ hade varit krävande för dem och högst 

troligt gjort att svarsgraden minskat. Därför valde vi att endast be respondenterna att 

rangordna fyra alternativ och inte alla (Denscombe, 2009).  

Rangordningsfrågan är en variant av en beroende variabel eftersom den visar hur de 

oberoende variablerna gör att rangordningen förändras, t.ex. kan finansiella rådgivare som 

har en hög utbildning rangordna ett intressant resultat när det jämförs med rådgivare som 

har låg utbildning (Parasuraman et al., 1990; Bryman & Bell, 2011). 

Nedanför är alla nio alternativ som respondenterna kunde rangordna uppställda. Texten 

inom parentestecknen tydliggör vilken kategori från undersökningsmodellen alternativet 

representerar. 

Alternativen som respondenterna kunde rangordna 

 Göra att kunden erhåller bra nettoavkastning. (Kundvärde) 

 Skapa förståelse om vad en kund efterfrågar av min service, t.ex. trygghet, 

långsiktighet, känsla av service osv.    (Kundvärde) 

 Vara tydlig mot kunden om varför jag rekommenderar en produkt. (Kundvärde) 

 Efterfölja min arbetsgivares krav på försäljning. (Arbetsgivare) 

 Förklara för kunden vad incitament vid rådgivning innebär. (Arbetsgivare) 

 Vara en lönsam rådgivare inom företaget. (Arbetsgivare) 

 Efterfölja SwedSec-licensiering krav. (Professionalism)  

 Leva upp till dina professionella normer. (Professionalism)  

 Frihet att bestämma produkter till kunden. (Professionalism)  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Det existerar ett starkt samband mellan validitet och reliabilitet, nämligen att det krävs 

reliabilitet för att studien ska betraktas valid. För att skapa reliabilitet inom vår studie är det 

viktigt att minimera slumpmässiga fel vid besvarandet av studiens enkät, vilket borde 

innebära att liknande forskning uppvisar ett likartat resultat (Wallén, 1996).  

Studiens forskningsobjekt är finansiella rådgivare, detta betyder att upprepade test kanske 

inte alltid ger samma resultat. Vid olika testtillfällen kan rådgivarnas svar påverkas av nya 

kunskaper, nya erfarenheter samt vad de har för attityd och uppfattningar om 
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forskningsämnet. Även förändringar av exempelvis finansiella lagar och yttre faktorer kan 

påverka resultatet. Ett annat problem som kan minska studiens reliabilitet är ärligheten hos 

respondenterna (Denscombe, 2009). Finansiella rådgivare som svarar på enkäten kan, 

omedvetet eller inte, svara på ett sådant sätt som inte stämmer överens med verkligheten, 

t.ex. att de underdriver fråga 11 om belöningssystem. För att minska incitament till att svara 

oärligt i enkäten poängterades det i följebrevet (se bilaga 2) att alla svar behandlas 

konfidentiellt.  

En sak som gav högre grad av reliabilitet i studien är att alla respondenter svarade på samma 

frågor under samma förutsättningar, via internet och utan en intervjueffekt som kan påverka 

(Denscombe, 2009). Att endast erhålla 34 svar på enkäten gjorde att reliabiliten minskade, 

om samma studie genomförs, men med större antal svar kan resultaten skiljas åt (Körner & 

Wahlgren, 2015). 

Validitet förklarar om forskaren har mätt det som avses att mäta. Det tillgodoses genom 

tydliga definitioner av begreppen, en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer och kausala 

samband (Wallén, 1996). För att generera en högre grad av validitet till 

undersökningsmodellen genomfördes en förundersökning i form av två intervjuer. Fördelen 

med intervjuerna var att de gav tillförlitlighet till modellens utformning samt reducerade 

vårt förutfattade tänkande kring modellen och ämnet.  

Det krävs dessutom definitionsmässig validitet, vilket innebär att operationaliseringen av 

de teoretiska variablerna i vår modell och de teoretiska definierade variablerna 

sammanträffar i modellen i så hög utsträckning som möjligt (Holme & Solvang, 1997). Vi 

är medvetna om att det är svårt att via enkätfrågorna direkt mäta t.ex. lojalitet och pålitlighet 

hos finansiella rådgivare, då vi mäter variabeln genom påståenden som respondenten tar 

ställning till via en likertskala.  

För att öka validiteten i enkäten användes ungefär hälften av frågorna från Eriksson et al. 

(2009). Författarna till studien är lärare på bankcentrum vid Kungliga tekniska högskolan 

(KTH), därför ansåg vi att artikeln är utav hög kvalité. Vi använde även inspiration gällande 

hur forskningsfältet definierar en variabel (t.ex. att pålitlighet kan mätas genom att fråga 

hur man arbetar med förståelse om kundens önskemål). Genom att operationalisera 

enkätfrågorna förbättras tydligheten i enkätsvaren samt studiens validitet (Lind, 2014). 
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Ett fåtal frågor i vår enkät saknar dock inspiration från vetenskapliga källor, vilket ger en 

lägre grad av validitet. Anledningen till att några frågor i enkäten saknar vetenskapligt stöd 

är bristen på frågor som riktar sig till finansiella rådgivare inom vårt ämne. Det 

genomfördes en pilotundersökning av enkäten innan den distribuerades, vilket ökade 

validiteten. Vi är medvetna om att frågorna inte speglar alla variabler på bästa sätt, då de 

mäter respondenternas synsätt på påståendet i enkäten. Frågorna ger t.ex. inget svar på 

vilken sorts professionalism de har, frågorna behandlar inte till vilken grad respondenterna 

känner sig påverkade av incitament.  

En annan brist i validiteten är teorianvändningen. Studiens undersökningsmodell är 

uppbyggd av författarna, där vi har använt oss av existerande teorier för att förklara 

samband och verklighetsförankring inom ämnet. Vi har dock inte använt en teori som 

specifikt visar hur finansiella rådgivare agerar, eftersom sådan teori endast förekommer i 

mindre omfattning. Det är därför viktigt att vi argumenterar för varje beståndsdel i 

undersökningsmodellen och de teorier som är sammankopplade.  

5.6 Analysmetoder 

Det insamlade datamaterialet bearbetades för analys i statistikprogrammet SPSS. Analysen 

är uppdelad i tre delar.  

Den första delen av analysen har hämtat inspiration från forskning genomförd av Eriksson 

et al. (2009). De beräknade bivariat analyser av deras enkätfrågor för att skapa en 

uppfattning för finansiella rådgivares inställning om kunder och upptäcka skillnader mellan 

kön. Vår analys kommer på samma sätt använda denna metod genom att göra t-test på 

samtliga 21 enkätfrågor för att sedan diskutera och redovisa intressanta resultat.  

Rangordningsfrågan utgör den andra delen. Datamaterialet kommer först analyseras genom 

att summera hur alla respondenter har rangordnat alternativen. Därefter kommer vi 

analysera med t-test och medelvärdesanalys hur de oberoende variablerna, kön, ålder, 

utbildning och erfarenhet rangordnar annorlunda.  

Den tredje delen består av regressionsanalyser som baseras på undersökningsmodellens 

kategorier Arbetsgivare, Professionalism och Kundvärde som beroende variabler. De 

oberoende variablerna är Jaget. Med hjälp av regressionsanalyser kan studien förklara vilka 

faktorer av Jaget som påverkar de beroende variablerna. Cronbach Alpha användes för att 
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sammanföra de beroende variablerna från enkätfrågorna samt även kontrollera att 

enkätfrågorna inom varje faktor mäter samma sak. Nästa steg var att genomföra en 

faktoranalys för att upptäcka bakomliggande faktorer. De tre nya komponenterna samt 

undersökningsmodellens tre kategorier användes sedan för regressionsanalyser.  

Signifikansnivån som användes i studien är 5 %, vilket innebär en konfidensgrad på 95 %. 

En signifikansnivå på 5 % är tillräckligt för att ange att resultaten är tillförlitliga enligt 

Körner & Wahlgren (2015).  

5.7 Etiskt beaktande  

Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt att forskare tar hänsyn till respondenters 

integritet, vilket kategoriseras enligt följande: diskretion och samtyckeskrav.  

Diskretion handlar om att forskaren inte får lämna ut inhämtade uppgifter till tredje part 

vid behandling av den insamlade informationen. Detta innebär att diskretion innehåller krav 

på anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. I följebrevet angavs att alla svar kommer 

hanteras konfidentiellt och samtliga deltagare är anonyma. De uppgifter som vi erhåller 

genom enkäten bearbetas endast i syfte att genomföra studien. Vi ska i enlighet med 

diskretion inte lämna ut personliga uppgifter till tredje part. 

Samtyckeskravet innebär att en respondent skall vara medveten om undersökningen samt 

frivilligt lämna samtycke om att delta. Forskaren har skyldighet att ange för respondent hur 

deras uppgifter kommer att analysera och vem som skall ha tillgång till uppgifterna (Holme 

& Solvang, 1997). För att ge säkerställa respondenternas samtycke var enkäten frivillig och 

syftet beskrevs i följebrevet. 
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6. Empirisk Analys  

Efter insamling av datamaterial är nästa fas att analysera, vilket detta kapitel behandlar. 

Kapitlet inleder med beskrivande statistik för att presentera en tydlig överblick beträffande 

studiens datamaterial. Sedan redovisas och beräknas bivariat analyser som ger en 

uppfattning om hur respondenterna har svarat på samtliga 21 enkätfrågor. Därefter 

förklaras Cronbach Alpha, som används för att kontrollera att frågorna inom varje kategori 

mäter samma sak. Faktoranalysen används för att analysera existensen av bakomliggande 

faktorer i datamaterialet. Därefter görs en beräkning av regressionsanalyser med 

komponenterna från faktoranalysen som jämförs med kategorierna från 

undersökningsmodellen, som blev sammanslagna variabler tack vare Cronbach’s Alpha.  

6.1 Beskrivande statistik  

Enkäten besvarades fullständigt av 34 finansiella rådgivare, vilket var något lägre än våra 

förväntningar. Att erhålla ett fåtal svar gör det mer problematiskt att analysera materialet 

och beräkna resultat med hög grad av validitet (Bryman & Bell, 2011). Det blir även svårare 

(och omöjligt i vissa fall) att beräkna statistiska signifikanta skillnader mellan grupper då 

antalet inom en grupp är för litet (Körner & Wahlgren, 2015).  

Tabell 6.1 visar könsfördelningen mellan respondenterna. Det existerar inga uteblivna svar 

eftersom alla frågor var obligatoriska. Totalt besvarade enkäten av 20 kvinnor, vilket är en 

andel om 58 %. Detta har en snarlik efterliknelse med Söderberg (2012a) som skrev att 

inom Sverige är det ungefär 60 % av finansiella rådgivare som är kvinnor. För att testa om 

könsfördelningen är representativ för populationen inom vår studie genomfördes ett chi-

två test. Testet visade en signifikansnivå på 0,392. Detta markerar att vårt material inte kan 

påvisa att kvinnor har större fördelning i populationen. Enligt Pallent (2013) kan detta bero 

på att vi mäter med lågt antal.    

 

Tabell 6.1 Fördelning mellan män och kvinnor  

Kön Antal Andel 

Man 14 41,2% 
Kvinna 20 58,2% 

Totalt 34 100% 
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Tabell 6.2 visar åldersfördelningen av respondenterna. Den yngsta respondenten är 26 år 

medan den äldsta är 59 år. Detta gör att det finns en differens om 33 år mellan den äldsta 

och yngsta. En stor skillnad mellan det högsta och lägsta värdet skapar en snedfördelning 

av medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2015). Medelåldern uppgick till 38 år, samt 

uppvisades en standardavvikelse på 9,6 år.  

Tabell 6.2 Ålder  

 Minimum Maximum Medelålder Standardavvikelse 

Ålder 26 59 38,29 9,637 

 

Tabell 6.3 skapades för att ge en indikation om vilka åldersintervall respondenterna 

befinner sig inom. Vid beslut om intervallet för respektive inom varje åldersgrupp användes 

teorin om generationer (se avsnitt 4.9) som utgångspunkt. Teorin förklarar att det existerar 

skillnader mellan unga, medel och äldre personer. Därför är det utav intresse att i denna 

studie undersöka om det existerar en skillnad gällande hur eller om åldersgrupper värderar 

undersökningsmodellens faktorer annorlunda.  

Åldersgruppen unga är mellan 25 och 34 år, medelålders är mellan 35 och 49 år och äldre 

är personer som är 50 år eller äldre. Informationen som kan utrönas från de två 

ålderstabellerna är att det inte är många respondenter som tillhört kategorin äldre, samt att 

många personer befinner sig i yngre medelåldern då medelvärdet är 38 år. 

 

  Tabell 6.3 Åldersgrupper  

Ålder Antal Andel 

Unga 25-34 15 44,1% 
Medelålder 35-49 14 41,2% 

Äldre 50+ 5 14,7% 

Totalt 34 100% 

 

Tabell 6.4 visar fördelningen av respondenternas högsta avklarade utbildning. Det är få 

respondenter som tillhör den lägsta och högsta utbildningen. Enkäten hade även alternativet 

grundskola, men ingen respondent svarade på det alternativet. Flest respondenter har 

kandidatexamen som sin högst avklarade utbildning.  
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Tabell 6.4 Utbildningsnivå 

Utbildning Antal Andel 

Gymnasium 2 5,9 
Kandidatexamen 15 44,1% 
Magisterexamen 11 32,4% 

Masterexamen eller högre 6 17,6% 

Totalt 34 100% 
 

Tabell 6.5 visar att den respondent med minst jobberfarenheten i studien har arbetat som 

finansiell rådgivare i 1 år. Den högsta erfarenheten hade en respondent som jobbat i 23 år.  

Medelvärdet av erfarenhet är 7,8 år. 

Tabell 6.5 Erfarenhet      

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Erfarenhet 1 23 7,882 5,5963 

 

För att presentera en tydlig överblick och kunna jämföra hur erfarenhet påverkar finansiella 

rådgivare konstruerades tre klassindelade erfarenhetsgrupper (se tabell 6.6). Indelningen av 

erfarenhet beror på att teorin förklarar att individer med varierande lång erfarenhet agerar 

olikt varandra. Därför borde det möjligtvis existera en skillnad mellan hur gruppen lite 

erfarenhet tänker och agerar i jämförelse med gruppen som innehar mycket erfarenhet. 

Respondenter som har jobbat som finansiella rådgivare i fem år eller mindre är indelade i 

gruppen som benämns lite erfarenhet. Denna grupp innehöll 17 personer, vilket är en 

majoritet. Gruppen medel-erfarenhet innehåller respondenter som har arbetat inom yrket 

mellan 6-14 år, vilket var åtta personer. Mycket erfarenhet är rådgivare som arbetat 15 år 

eller mer, vilket var nio personer. Detta visar att en majoritet har jobbat som finansiella 

rådgivare i fem år eller mindre, vilket ger en snedfördelning av respondenter med lite 

erfarenhet och skapar problematik vid jämförelse. 

Tabell 6.6 Klassindelad erfarenhetsgrupper 

Erfarenhet Antal Andel 

Lite erfarenhet 0-5 17 50% 

Medel erfarenhet 6-14 8 23,5% 

Mycket erfarenhet 15+ 9 26,5% 

Totalt 34 100% 
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Tabell 6.7 visar vilka företag respondenterna arbetar på. Eftersom urvalet hade en stor 

snedfördelning av banker, är det inte konstigt att 79,4 % av enkätsvaren gavs av 

bankanställda.  Att endast sju respondenter från en privat aktör besvarat enkäten försvårar 

analysen att bedöma märkbara skillnader mellan banker och privata företag. 

Tabell 6.7 Arbetsplats  

Arbetsplats Antal Andel 

Bank 27 79,4% 
Privat aktör 7 20,6% 

Totalt 34 100% 

 

6.2 Bivariat analys  

För att analysera enkätsvaren och jämföra Jaget-variabler såsom kön, ålder, erfarenhet och 

utbildning genomfördes bivariat analyser för samtliga 21 enkätfrågor (se bilaga 6). Bivariat 

analyser gör det möjligt att tydligt redovisa skillnader eller samband gällande hur 

exempelvis äldre har svarat på enkätfrågorna gentemot yngre, därför kan vi urskilja hur 

Jaget har för uppfattning enligt undersökningsmodellens faktorer. Analysen är baserad på 

en metod Eriksson et al. (2009) använde. För att tydliggöra respondenternas variation av 

svaren har vi framställt diagram, något som även Eriksson et al. (2009) gjorde i sin 

undersökning (se bilaga 9). Bivariat analyserna består av t-test som mäter om det existerar 

signifikanta skillnader mellan olika gruppers medelvärde, exempelvis skillnad om yngre 

tycker att belöningssystem påverkar deras arbete mer än vad äldre anser. 

Bivariat analys används som ett komplement till regressionsanalysen eftersom vi tycker det 

skapar en bättre överblick gällande vilka attityder och värderingar finansiella rådgivare har 

gällande påverkan från Arbetsgivare, Professionalism och Kundvärde. Bivariat analyser 

gör det även enkelt att tydliggöra skillnader mellan hur Jaget bedömer enkätfrågorna. 

Eftersom analysen efterliknar Eriksson et al. (2009) ökar det validiteten i analysen.   

Tabellerna i bilaga 6 visar standardavvikelsen och signifikansskillnaden (Sig). Om Sig 

understiger 5 % är skillnaden mellan medelvärdet signifikant. Bivariat analysen beräknades 

i statistikprogrammet SPSS då vi genomförde t-test för samtliga enkätfrågor.  
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6.2.1 Bivariat analys av Arbetsgivare 

Tabellerna 6.14 och 6.15 i bilaga 6 visar alla frågor som tillhör kategorin Arbetsgivare. En 

helhetssyn över svarens totala medelvärde framhäver att de flesta svar hamnar mellan 4-5 

på enkätens likertskala, vilket antyder att de flesta respondenter instämmer delvis på 

frågorna inom Arbetsgivare. Se bilaga 9 som med hjälp av diagram tydligt framhäver hur 

respondenterna valde att besvara frågorna.  

Respondenternas svar beträffande belöning och lönsamhet var varierande, precis som 

studien Eriksson et al. (2009) genomförde. Frågor om hur respondenten styrs och agerar 

utifrån belönings- och lönsamhetssystem är utav känslig karaktär. Därför är det svårt att 

avgöra om variansen inom frågorna beror på om respondenten svarar sanningsenligt, eller 

inte (Bryman & Bell, 2011).  

Belöning och Lönsamhet: Dessa två faktorer diskuteras i samma analys eftersom båda 

bedöms utgöra ekonomiska styrmedel skapade av arbetsgivaren (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Ett samband går att urskilja mellan könen gällande frågorna 9, 11 och 12. 

Kvinnor uppvisar ett högre medelvärde än män, vilket betyder att de instämmer mer på att 

vara påverkade av lönsamhet- och belöningssystem. Kvinnors höga medelvärde (4,3) 

gällande fråga 11 antyder att kvinnliga rådgivare även känner sig pressade att sälja 

företagets produkter. Resultatet kan jämföras med Merchant & Van der Stede (2012) som 

skrev att styrningssystem vars uppgift går ut på att öka försäljningen av produkter kan ge 

upphov till stress, ångest och frustration då den anställda känner press på att efterfölja 

företagets förväntningar. Därför är det inte förvånande att kvinnor som känner sig mer 

styrda av arbetsgivaren, även känner sig mer pressade att sälja produkter än vad männen 

gör.  

Ett annat intressant resultat är differensen mellan grupperna lite erfarenhet och mycket 

erfarenhet. Gruppen lite erfarenhet har ett högt medelvärde på frågorna 9-12, vilket antyder 

att de känner sig styrda av arbetsgivaren. Detta är en tydlig kontrast gentemot rådgivare 

som innehar mycket erfarenhet, de uppvisade nämligen lägst medelvärde. Resultatet tolkas 

som att finansiella rådgivare som har mer jobberfarenhet inom yrket, känner sig mindre 

påverkad av arbetsgivarens belöning- och lönsamhetssystem. En anledning till att 

erfarenhet förefaller vara en faktor som motverkar styrningssystem kan härledas till Maister 

(2003) och Freidson (2001). De hävdar att mer erfarenhet inom yrket ökar medarbetarens 
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uppfattning om sin professionalism, därför kan det vara viktigare för gruppen med mycket 

erfarenhet att agera mer professionellt mot kunder än att låta sig styras av belöningar 

(Freidson, 2001; Maister, 2003).  

Även grupperna unga och äldre uppvisar samma kontraster som ovanstående, där unga 

rådgivare känner sig mer påverkade av arbetsgivarens belöningssystem än vad de äldre 

gjorde. Unga har ofta mindre erfarenhet vilket kan ha ett nära samband med ovanstående 

slutsats, men det kan även vara en generationsskillnad som är orsaken. Enligt Glass (2007) 

är yngre personer mer benägna att vilja få positiv respons från arbetsgivaren. Därför är en 

tänkbar slutsats att yngre känner sig mer pressade av arbetsgivaren då de vill behaga dem i 

större utsträckning än vad äldre vill. För äldre är det istället viktigt att vara trogen mot sin 

profession (Maister, 2003). Äldre är dock även tävlingsinriktade och vill arbeta hårt, vilket 

skapar en möjlighet att de vill sälja fler partiska produkter till kunder (Glass, 2007).  

Redovisa intressekonflikter: Kvinnor svarade högre än män gällande frågan om de känner 

sig mer trovärdiga som en finansiell rådgivare efter att de har förklarat betydelsen av 

intressekonflikter till kunden. Resultatet antyder att kvinnor anser att redovisning av 

intressekonflikter behövs för att skapa en känsla av trovärdighet i sin yrkesroll samt 

gentemot kunden. Detta kan ha ett samband med att kvinnor även känner sig mer pressade 

av arbetsgivarens belöningssystem än män. Det kan vara så att kvinnor omedvetet tillämpar 

moral license för att skapa en känsla av att de har bra förtroende till kunden, även när de 

pressas att sälja produkter (Cain et al., 2005). Att kvinnor känner att det är viktigt med 

trovärdighet är något som Barber & Odean (2001) skriver eftersom kvinnor till högre grad 

än män vill att alla parter ska ha det bra i ett avtal. 

Legitimitet: Det som var intressant med denna fråga är att flertalet av respondenterna 

svarade mellan 4-5, vilket antyder att företag inte prioriterar betydelsen av att agera legitimt 

särskilt högt för finansiella rådgivare. Företag kan tycka att det är onödigt eller dyrt att 

ständigt förklara betydelsen av att agera legitimt (Deegan & Unerman, 2011). Eller så har 

den kognitiva pelaren gjort att kulturen automatiskt styr rådgivaren att agera legitimt, vilket 

gör att arbetsgivaren inte behöver påminna medarbetarna om att agera legitimt (Scott, 

2008).  

Sammanfattningsvis visar analysen att kvinnor är mer påverkade av arbetsgivarens 

belönings- och lönsamhetssystem än män. Bland åldersgrupperna är unga mer påverkade 
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av sin arbetsgivare. Äldre och de med lång erfarenhet svarade lägst gällande arbetsgivarens 

påverkan. Kvinnor verkar även vara en grupp som anser att redovisning av 

intressekonflikter är viktigt, samt att de även känner sig mer trovärdiga när kunden erhåller 

kunskap om vad intressekonflikter innebär.   

6.2.2 Bivariat analys av Professionalism  

Kvinnor uppvisar en lägre standardavvikelse i alla frågor mellan 17 till 21, detta kan 

innebära att de känner sig säkrare på sin professionalitet (Körner & Wahlgren, 2015). Se 

bilaga 6 där tabell 6.16 och 6.17 redovisar alla medelvärden inom kategorin 

Professionalism. 

Förväntat arbete: För att mäta om det existera skillnader för finansiella rådgivare 

angående om de anser sig vara en ”säljande” rådgivare eller en rådgivare som ”rådger” 

ställdes frågorna 18 och 19. En rådgivare som endast anser sig vara en rådgivare som 

”rådger” ska i vår enkät svarat högt på fråga 18 och mycket lägre på fråga 19.  

Medelvärdena för alla respondenter är snarlika och de svarar på ungefär samma sätt, högre 

på fråga 18 om att rådge och lägre på fråga 19 om att sälja. Detta ger en uppfattning om att 

respondenterna i högre grad värderar sig själv som att vara en rådgivare som ”rådger”. Dock 

är medelvärdet på fråga 19 fortfarande högt, vilket enligt vår studie visar att finansiella 

rådgivare återigen har attityden att vara av både säljande och rådgivande karaktär (Korling, 

2010; Söderberg, 2013).  

SwedSec: Det finns en statistiskt säkerställd skillnad som visar att unga tycker att SwedSec 

har gjort dem mer professionella i jämförelse med äldre. Detta kan bero på att äldre har 

arbetat som finansiell rådgivare redan innan SwedSec-licensen infördes. Därför känner de 

möjligtvis inget behov av att SwedSec ska skapa professionalitet åt dem. Utan äldre 

individer som ofta har arbetat länge skapar sin egen professionalitet och behöver inte 

förhålla sig lika mycket till yrkessymboler såsom licenser  (Maister, 2003).  

Professionell handling: Fråga 17 som inspirerades av Eriksson et al. (2009) uppvisar 

intressant variation mellan respondenterna. Det är intressant att diskutera varför äldre och 

gruppen med hög erfarenhet känner att rådgivningen som ges på företaget stämmer överens 

med deras professionella normer. En tolkning av resultatet är att de inte känner sig styrda 

av arbetsgivaren (eftersom samma grupper svarade lågt på lönsamhetsfrågan), vilket ökar 
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deras grad av handlingsfrihet och kan därför arbeta enligt sina egna normer (Alvehus, 

2012). En annan tolkning kan vara att de känner sig lojala mot sitt företag och därmed 

svarar högt. Kvinnor, unga och gruppen med lite erfarenhet instämmer inte med att 

arbetsgivaren låter dem ha frihet att bestämma produkter. Det är samma grupper som även 

känner sig pressade av arbetsgivarens lönsamhetskrav. Därför görs ett antagande, att 

rådgivare som känner sig pressade av sin arbetsgivare gällande lönsamhet tycker sannolikt 

även att de har en begränsad handlingsfrihet.  

Sammanfattningsvis är SwedSec mer värdesatt som en symbol för professionalitet av yngre 

respondenter. Kvinnor, unga och de med lite erfarenhet, är grupper som upplever en lägre 

grad av professionell handlingsfrihet. Detta kan bero på att samma grupper även känner sig 

pressade av arbetsgivaren att sälja företagets produkter. Äldre och rådgivare med mycket 

erfarenhet visar däremot en högre grad av handlingsfrihet och betydelsen av att företaget 

har rådgivning som efterföljer rådgivarens professionella normer.  

6.2.3 Bivariat analys av Kundvärde 

I bilaga 6 finns tabell 6.12 och 6.13, de redovisar samtliga Jaget variabler och deras 

medelvärde på frågorna inom kategorin Kundvärde.  

Ekonomisk avkastning: Mäts via fråga 2 och fick 6,02 i medelvärde, vilket är det högsta 

medelvärdet av samtliga frågor. Det höga värdet kan tyda på att den ekonomiska 

avkastningen till kunden är något som finansiella rådgivare är överens om är viktigt. Alla 

svar fick högt medelvärde inom denna kategori, vilket indikerar att finansiella rådgivare 

även arbetar så att kunden ska få känslan av att avkastningen kan bli bra. Detta kan skapa 

ett förväntningsgap (Grönroos, 2008). Slutsatsen som kan skapas är att alla respondenter 

tycker att den ekonomiska avkastningen till kunden är viktig.  

Positiva upplevelser: Kvinnor, äldre och rådgivare med mycket erfarenhet svarade högst 

på att de brukar vilja veta vad kunden har för övriga intressen. Dock svarade även de andra 

grupperna nästan lika högt, vilket gör att det inte finns någon märkbar skillnad att diskutera. 

Ett högt medelvärde på enkätens likertskala anger att respondenterna tycker att positiva 

upplevelser är något som de prioriterar vid sitt arbete. En slutsats av resultatet är att 

finansiella rådgivare enligt Grönroos (2008) arbetar för att ge kunder positiva upplevelser, 

men att kvinnor och äldre gör det i någorlunda större utsträckning.  
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Lojalitet: I sin helhet svarade respondenterna högt på frågan som mäter lojalitet till 

kunden, vilket demonstrerar att finansiella rådgivare anser sig vara tydliga med att förklara 

varför de rekommenderar en produkt. Däremot har frågan som mäter huruvida 

respondenterna överensstämmer gällande företagets val av rekommendationer stor 

variation. Det existerar en statistisk skillnad som visar att de med mycket erfarenhet inte 

alltid håller med om företagets val av produkter jämfört med de med lite erfarenhet. Att 

erfarna finansiella rådgivare inte alltid håller med om företagets rekommendationer kan 

indikera på att de vet andra produkter som är mer anpassade till kundens mål (Korling, 

2010). Enligt Sappington (1992). Det kan innebära att samma rådgivare är mer benägna att 

vara mer lojala till sina kunder då de inser att produkterna företaget rekommenderar inte 

alltid är lämpliga. Inderst & Ottaviani (2012b) skriver att rådgivare som har kunskap om 

att företagets produkter inte alltid är anpassade till kunden uppvisar större motstridighet till 

att vara en ”naiv rådgivare”.  

Pålitlighet: Kvinnor, äldre och mycket erfarenhet var de grupper som svarade högt på 

frågan om pålitlighet, vilket antyder att de i högre grad arbetar med att skaffa bättre 

förståelse om kundens mål med finansiell rådgivning. Det finns även en statistiskt 

säkerställd skillnad som visar att finansiella rådgivare med mycket erfarenhet arbetar mera 

med att skapa pålitlighet än de med lite erfarenhet. Detta indikerar att erfarenhet gör att 

finansiella rådgivare kan bli mer benägna att skaffa bättre kunskap om kunden för att göra 

servicen mer anpassad efter den specifika kunden. Vilket ökar pålitligheten och gör att 

kunden har större möjlighet att erhålla den service som hen efterfrågar (Parasuraman et al,. 

1991). 

Långsiktighet Återigen är det en statistiskt säkerställd skillnad som visar att äldre och 

gruppen med mycket erfarenhet tenderar att svara högre jämfört med rådgivare som är unga 

eller har lite erfarenhet, eftersom de svarade lägre. Detta antyder att de som svarade högt 

uppvisar en större tendens till att tänka mer långsiktigt och vara lojala till kunder som de 

har långvarig affärsrelation med. En anledning till att hög ålder och erfarenhet kan öka 

långsiktigheten är att samma grupper ofta har haft långa kundrelationer tidigare (Evetts, 

2011), vilket gör att respondenterna vet hur de ska agera med kunder som de har god 

kännedom om. Unga rådgivare uppvisade lägst medelvärde, vilket kan bero på att de inte 

har stor erfarenhet av långsiktiga kundrelationer (Schwart et al,. 2011).  
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Sammanfattningsvis är ekonomisk avkastning den fråga som påvisade högst medelvärde, 

vilket antyder att finansiella rådgivare i vår studie tycker att avkastning är viktigast i arbetet 

för att skapa kundvärde. Kvinnor uppvisade högre medelvärden i frågorna som handlar om 

kunskap om kunden, vilket tyder på att kvinnor är mer inriktade på att skapa mer personligt 

kundvärde (utöver avkastning) än män (Grönroos, 2008). Studiens undersökningsmodell 

påvisar därför att när det gäller kön, agerar kvinnliga rådgivare mer gentemot 

kundvärdesvariabler än män. Finansiella rådgivare med lång erfarenhet och hög ålder 

fokuserar på kundvärde mer än de andra grupperna, eftersom de svarade högt på både 

ekonomiska samt personliga frågor inom kategorin Kundvärde.  

6.3 Analys av rangordningsfrågan  

Den sista frågan i enkäten var en rangordningsfråga där respondenterna fick rangordna fyra 

av nio alternativ som hen tycker påverkar deras agerande mest i rollen som finansiell 

rådgivare (se avsnitt 5.4.3). De nio frågorna som respondenterna kunde rangordna är 

uppdelade i tre frågor som tillhör Arbetsgivare, tre som representerar Professionalism och 

tre frågor som förklarar om rådgivaren anser att Kundvärde påverkar agerandet.   

Syftet med rangordningsfrågan är således att utröna vad finansiella rådgivare själva tycker 

påverkar deras agerande utifrån undersökningsmodellens kategorier. Individuella faktorer 

såsom hög ålder, som kanske gör att rådgivare anser sig påverkas mer av Kundvärde borde 

därför rangordna högre på de alternativ som representerar kundvärdesfrågor. Svaren kan 

sedan analyseras genom att jämföra hur respondenterna valde att svara på alternativen, samt 

vilka skillnader och likheter som uppstod mellan grupperna respondenterna är indelade i.  

Analysen är indelad i två delar. Den första delen är en analys av vad alla respondenter anser 

påverkar agerandet mest. Därefter görs en analys som fokuserar på de olika grupperna för 

att undersöka om t.ex. gruppen med mycket erfarenhet anser sig vara påverkade av något 

annat som är typiskt för just den gruppen.  

6.3.1 Analys av den totala rangordningen 

Tabell 7.3 i bilaga 7 visar vad respondenterna tycker påverkar deras agerande mest. Ju 

högre poäng ett alternativ har, desto bättre rank fick det av respondenterna. Rank 1 = 4 

poäng, Rank 2 = 3 poäng, Rank 3 = 2 poäng och Rank 4 = 1 poäng. Det som påverkar 

agerandet mest är således alternativen som uppvisar högst poäng.  
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De två alternativen som redovisade högst poäng var kundens ekonomiska avkastning och 

att skapa en trygghetskänsla för kunden, dessa två alternativ tillhör kategorin Kundvärde. 

Detta skildrar en indikation att respondenterna främst anser sig agera utifrån kundvärde, då 

de vill ge kunden avkastning samtidigt som de tydligt förklarar anledningen för varför 

produkten rekommenderas för att skapa en trygghetskänsla till kunden. 

Enligt rangordningsfrågan är det tredje mest inflytelserika på respondenternas agerande att 

utföra rådgivningen enligt sina egna professionella normer. Att efterfölja sina 

professionella normer kan jämföras med fråga 17 (rådgivningen som ges på mitt företag 

överensstämmer med mina professionella normer) som fick ett medelvärde om 4,5. Vilket 

innebär att respondenterna knappt var positivt instämmande till att företaget delar samma 

normer som dem själva. Detta ger en indikation på att finansiella rådgivare tycker det är 

viktigt att följa sina professionella normer, men att företaget de arbetar på inte alltid har 

samma professionella normer.  

Respondenterna svarade att arbetsgivarens krav på försäljning var det fjärde alternativet 

som hade mest effekten på deras agerande. Resultatet kan jämföras med frågorna 9,10,11 

och 12 som visade resultatet att finansiella rådgivare känner sig påverkade av 

arbetsgivarens belönings- och lönsamhetssystem. Därför är det intressant att även 

rangordningsfrågan åskådliggör att respondenterna anser att arbetsgivarens krav påverkar 

deras agerande som finansiella rådgivare. Resultatet styrker Nofsinger & Varma (2007) 

som skrev att belöningssystem inom finansiell rådgivning har stor inverkan på 

rekommendationerna till kunder.  

Betydelsen av SwedSec-licensen har i rangordningsfrågan näst minst påverkan på 

agerandet. Detta kan indikera att finansiella rådgivare inte värderar SwedSec-licensen som 

ett verktyg att agera utifrån, vilket var ändamålet med licensen enligt FI (SOU, 2015:2). 

Freidson (2001) beskriver att professionella yrkesutövare ibland värderar en licens endast 

som en statussymbol och inte som en ”moralisk kompass” i sitt arbete, vilket vårt resultat 

antyder.  

Sammanfattningsvis tycker finansiella rådgivare att Kundvärde är kategorin som påverkar 

deras agerande mest, sedan är det även viktigt att arbeta enligt sina professionella normer. 

Arbetsgivarens krav på försäljning visade sig även vara en betydelsefull faktor, eftersom 

respondenterna rangordnade det som fjärde mest påverkan på deras agerande.    
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6.3.2 Analys av grupper i rangordningsfrågan  

Denna analys kommer fokusera på skillnader och samband mellan grupperna som våra 

respondenter blev indelade i. Genom att analysera olika grupper av finansiella rådgivare 

som baserars på individuella egenskaper, blir det möjligt att konstatera om exempelvis 

yngre uppvisar intressanta resultat i jämförelse med äldre, och att resultatet kan bero på 

generationsskillnaden. För att uppmärksamma skillnader mellan varje grupp kommer vi 

använda medelvärde, eftersom varje grupp är av olika storlekar kan man inte använda 

summan av varje alternativ.  

Tabell 7.1 och 7.2 i bilaga 7 redovisar samtliga grupper och resultat som användes för 

analysen. En analys av gruppen kön visar att förutom nettoavkastning till kunder, tenderar 

kvinnor att tycka att deras agerande påverkas mer av förståelse för kunden samt tydligheten 

till kunden, totalt tre påståenden som skapar kundvärde. Männen däremot hade bara högre 

medelvärde i frågan om kundens nettoavkastning gällande kundvärde. Resultatet kan 

jämföras med avsnitt 6.2.1 som redogör att kvinnors agerande borde påverkas mer av 

kundvärdeskapande variabler, vilket rangordningsfrågan bekräftar. Männen tenderade 

istället att värdera professionella alternativ högre än kvinnor, speciellt frihet att bestämma 

produkter till kunder. Detta kan bero på att män vill känna större individualitet (Barber & 

Odean, 2001) och värderar därför professionell handlingsfrihet högre än kvinnor.  

Analysen av erfarenhet tyder på intressanta skillnader mellan grupperna lite erfarenhet och 

mycket erfarenhet. Resultatet från tabell 7.2 redogör att erfarna finansiella rådgivare 

värderar alla kundvärdeskapande frågor högre än andra grupper, dessutom värderas 

arbetsgivaren lägre. Erfarna respondenter svarade även högt på att leva upp till sina 

professionella normer. Eftersom gruppen med mycket erfarenhet ansåg att alla kundvärde 

alternativ samt professionella normer påverkar deras agerande mest, bedöms erfarna 

finansiella rådgivare i denna studie som kundvärdeskapande och professionella. Oerfarna 

respondenter visade en större tendens att agera utifrån arbetsgivarens säljkrav. Detta kan 

jämföras med den bivariata analysen (se avsnitt 6.3.1) vars resultat indikerar att finansiella 

rådgivare med lite erfarenhet kände sig mer pressade av arbetsgivarens styrningssystem. 

Därför kan pressen de känner från arbetsgivaren även vara en anledning angående varför 

de rangordnar att arbetsgivarens krav har större påverkan på agerandet jämfört med andra 

grupper. 



   Granberg & Dang 
 

60 

 

Liksom erfarenhet kommer ålder analyseras genom att jämföra de mest skilda grupperna, 

nämligen unga och äldre. Yngre respondenter uppvisade tendenser att svara högre på 

alternativen gällande att arbetsgivaren påverkar deras agerande. Äldre däremot hade ett lågt 

medelvärde på alla alternativ från arbetsgivare. De rangordnade istället högre på 

kundvärdet och professionalismen. Äldre uppvisade nämligen högst medelvärde gällande 

kundens nettoavkastning och att efterfölja sina professionella normer. Resultatet styrker att 

äldre värderar sin professionalism högre än yngre, vilket är överensstämmande med den 

bivariat analysen som antyder att frihet och professionella normer är viktigt för äldre (se 

avsnitt 6.2.2).  

Resultatet av rangordningsfrågan gällande indelningen av kön, erfarenhet och ålder, är att 

kvinnor bedömer att agerandet påverkas mer av kunden än vad män gör. Finansiella 

rådgivare med längre erfarenhet bedömer att kunden, friheten att välja produkter samt 

professionella normer har större inverkan på agerandet. Respondenter med lite erfarenhet 

visar tendenser att bedöma att arbetsgivarens belöningssystem påverkar agerandet. Ålder 

verkar liksom erfarenhet gör att finansiella rådgivare tycker att deras agerande påverkas 

mer av professionalism, speciellt friheten att utöva yrket enligt sina egna normer.  

6.4 Cronbach’s Alpha  

Eftersom vi i nästkommande avsnitt ska genomföra faktoranalys och regressionsanalyser, 

måste det först beräknas Cronbach’s Alpha–tester för att verifiera att frågorna inom varje 

kategori mäter samma sak. Genom ett Cronbach’s Alpha-test kan man även bedöma hur 

starkt frågorna samvarierar. Det finns även möjlighet att granska frågornas enskilda 

korrelation genom att använda Spearmans korrelationmatris (se bilaga 5). Cronbach’s 

Alpha-index är ett positivt tal som varierar mellan 0 och 1. Tumregeln är att Cronbach’s 

Alpha-index ska vara mellan intervallet 0,6 och 0,9 vilket då betyder att frågorna har 

besvarats konstant av respondenten och mäter samma sak. I fall index är alltför högt, 

exempelvis överstiger 0,95 är det möjligt att man har hamnat i redundancy (Pallant, 2013), 

vilket innebär att delfrågorna är snarlika och det är därmed onödigt att mäta samma sak 

flera gånger. 

Enkäten bestod av totalt 21 frågor som mäter tre olika kategorier, nämligen Arbetsgivare, 

Professionalism och Kundvärde. Därför testar vi inte alla delfrågor samtidigt utan delar in 

dem i respektive kategori för att sedan sammanföra delfrågorna. Syftet med detta är att öka 
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trovärdigheten eftersom alla delfrågor inte mäter samma saker. Resultat av det första 

Cronbach’s Alpha-testet presenteras nedanför i tabell 6.8. 

Tabell 6.8 Cronbach’s Alphas tester på tre kategorier 

Testområde Cronbach’s Alpha  

Kundvärde 0,466 

Arbetsgivare 0,547 

Professionalism 0,044 

 

Resultaten av det första Cronbach’s Alpha-testet är låga, då indexet ska vara mellan 0,6-

0,9 för att accepteras. Därför kan inte några av delfrågorna bli sammanslagna till en 

kategori, för att lösa problemet kan man ta bort frågor som inte är överensstämmande med 

de andra. Det måste vara minst tre frågor som ingår i beräkningen av Cronbach Alpha 

(Pallant, 2013). Därför kommer vi förklara tillvägagångsättet vi använde för att beräkna så 

att Cronbach’s Alpha hamnar inom acceptansintervallet på 0,6-0,9 för varje kategori. 

Det är åtta delfrågor som mäter Kundvärde. Frågan som är främsta orsaken till det låga 

värdet på 0,466 är den fråga om mäter rådgivarens lojalitet till sin kund (Nr 8). En förklaring 

till att frågan inte mäter kundvärdet är att den indirekt svarar på om respondenten har tillit 

till produkterna företaget rekommenderar. Cronbach’s Alpha-testet visar att det är den enda 

frågan som har negativ total korrelation på -0,413. Korrelationmatrisen visar även att 

samma fråga har negativ korrelation till alla sju återstående frågorna i Kundvärde.  Därför 

ökar Cronbach’s Alpha-index till 0,675 när frågan avlägsnades. Resterande frågor blir 

sammansatta till en variabel som mäter Kundvärde (Pallant, 2013).    

För att mäta kategorin Arbetsgivare använde vi sju delfrågor. Frågan som mäter legitimitet 

hos rådgivaren (Nr 15) har en betydande påverkan eftersom Cronbach’s Alphas -index ökar 

från 0,547 till 0,627 när frågan avlägsnas. Frågan handlar om huruvida finansiella 

rådgivares arbetsgivare betonar betydelsen av att upprätthålla förtroendet gentemot 

företagets intressenter. Den här frågan har liknande problem som beskrevs ovan i 

Kundvärde, då denna fråga är den enda som har negativ total korrelation på -0,147 i 

Cronbach’s Alpha-test. För att kontrollera detta granskar vi korrelationmatris tabellen. 

Tabellen visar att frågan har en positiv korrelation till en annan fråga, men gentemot sex 
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andra frågor är det negativa korrelationer, därför ströks frågan vilket resulterade i ett 

Alphavärde på 0,627. 

Den sista kategorin Professionalism har ett mycket lågt värde på 0,044. Professionalism 

mäts genom sex delfrågor. Frågan som har största inverkan mäter om finansiella rådgivare 

anser att de har tillräcklig frihet när de bestämmer produkter till kunder (Nr 18). Total 

korrelation på denna fråga i Cronbach’s Alpha-test är ett negativt värde om -0,462. Det 

resulterar i en kraftig ökning i Alphavärdet från 0,044 till 0,676 när samma fråga togs bort. 

Detta innebär att Cronbach’s Alpha-index för Professionalism befinner sig inom 

acceptansområdet när frågan är borttagen.    

6.5 Faktoranalys  

I kvantitativ forskning får forskare ett relativt stort antal variabler och de flesta av dessa 

variabler relateras till varandra. Faktoranalys är en metod som används för att reducera och 

koncentrera variabler med syftet att generera bakomliggande faktorer som förklarar den 

beroende variabeln. Innan man genomför en faktoranalys, borde man först kontrollera krav 

på datamaterialet som indikerar om materialet är lämpligt för att utföra faktoranalys (Hair, 

Black, & Babin, 2010; Pallant, 2013). Första kravet är att det ska existera fler respondenter 

än variabler, vilket överensstämmer med vår undersökning då vi har 34 respondenter 

gentemot 21 variabler. Andra kravet är att datamaterialet ska täcka minst 50 observationer, 

vilket vårt datamaterial inte uppfyller, då vi endast har 34 svar (Hair el al., 2010).   

Det finns även två mått som mäter om faktoranalys är lämplig i en undersökning. Enligt 

Pallant (2013) är Kaiser-Meyer-Olkin index (KMO) det första måttet. KMO ska ha ett 

resultat som befinner sig inom 0,6 till 1. Vårt beräknade KMO-värde uppnådde 0,496 (se 

tabell 6.9) och därför befinner sig vårt material inte inom det rekommenderade intervallet. 

Tabell 6.9 redovisar även det andra måttet Barlett’s Test of Sphericity. För att 

faktoranalysen ska vara lämplig krävs det ett signifikant resultat i Bartlett’s Test of 

Sphericity (Pallant, 2013). Enligt tabell 6.9 har detta test en signifikansnivå om 0,000 och 

det innebär att vårt datamaterial enligt testet kan användas till faktoranalysen.  

Sammanfattningsvis uppfyller inte vårt material KMO kravet, dock antyder Bartlett's Test 

of Sphericity att vi kan genomföra faktoranalys. Eftersom studiens data inte är lämpad att 

utföra faktoranalys enligt KMO, kommer validiteten av resultatet att tas i beaktning.  
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Tabell 6.9 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,496 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 392,500 

df 210 

Sig. 0,000 

 

När vi har gjort en bedömning av lämpligheten i materialet för faktoranalys, påbörjades en 

extraktion av faktorerna. Det finns ett antal olika metoder som är användbara vid extraktion 

av faktorer.  

Enligt Pallant (2013) finns det två populära metoder för extraktion av faktorer. Första 

metoden är Kaiser’s criterion, där använde vi egenvärdes-regel som innebär att endast 

faktorer som har ett egenvärde större än 1 blir utvalda. Enligt denna metod fick vi sju 

faktorer som tillsammans förklarar 76,083% av variationen i de beroende variablerna. 

Kaiser’s criterion har kritiserats på grund av den ibland värderar faktorer för högt, vilket i 

sin tur resulterar i att det blir alltför många faktorer (Pallant, 2013). Därefter testade vi den 

andra metoden som var Catell’s scree-test med syftet att skapa det exakta antalet av 

faktorer. Genom att beräkna Catell’s scree-test i SPSS fick vi fram ett diagram som visar 

hur alla faktorer är fördelade. Utifrån denna metod fick vi fram tre faktorer som förklarar 

variansen av de beroende variablerna med 59,223%. Det är dessa tre faktorer som sedan 

kommer användas i regressionsanalysen. Först kommer vi förklara vad dessa tre faktorer 

representerar och vad de betyder i nästkommande delavsnitt. 

6.5.1 Komponenter från faktoranalysen  

Från faktoranalysen ovanför angavs tre faktorer som förklarar 59,22 % av variansen av de 

beroende variablerna. Dessa faktorer är uppbyggda av de frågor i enkäten som enligt 

faktoranalysen hör ihop (se bilaga 8). De tre faktorerna benämns komponent i SPSS, 

hädanefter kommer vi därför använda ordet komponent istället för faktor och frågorna som 

komponenten är uppbyggd utav kommer benämnas variabler. Varje variabel visar genom 

en laddning hur starkt den förklarar komponenten (Pallant, 2013). Vår uppgift är att tolka 

komponenterna och förklara varför det existerar ett samband mellan variablerna samt varför 

de påverkar komponenten. Laddningarna inom varje variabel anges inom parentestecken i 

resterande avsnitt.  
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Den första komponenten innehåller 11 variabler som alla överskrider en laddning över 0,3. 

Av dessa 11 variabler är det åtta som har en positiv laddning, medan tre har en negativ 

laddning. Negativa laddningar på frågorna markerar att de besvarades lägre på likertskalan 

i jämförelse med de andra som är positiva. Några utav de starka frågorna med positiva 

laddningarna var ”SwedSec har gjort mig professionell” (0,775), ”Jag håller alltid med om 

företagets rekommendationer av produkter” (0,729) och ”Min rådgivning påverkas av 

arbetsgivarens lönsamhetskrav” (0,710). Resterande frågor är kopplade till kategorierna 

arbetsgivaren samt professionalism där förväntat arbete är att sälja företagets produkter 

(0,464). De negativa frågorna utgörs av kundvärde och professionalism, t.ex. ”Min 

arbetsgivare låter mig ha frihet att bestämma produkter” (-0,727). En tolkning av alla 

variabler inom den första komponenten är att majoriteten innehåller frågor som är kopplade 

till arbetsgivaren. Vi får intrycket att det viktigaste är att efterfölja arbetsgivarens belöning 

och lönsamhetskrav. Detta visar dock att respondenterna tycker att arbetsgivaren påverkar 

friheten att välja produkt negativ, samt är förståelsen för kunders finansiella mål negativt 

laddad (-0,724). Intrycket blir att komponent ett visar att de efterföljer arbetsgivarens krav, 

men även upplever att kraven kan påverka friheten och kunden. Därför döptes komponent 

ett till Främja arbetsgivaren.  

Den andra komponenten består av fem variabler som alla är kopplade till kunden och 

redovisning av intressekonflikter (se bilaga 8). Den största laddningen hade fråga 14 som 

handlade om trovärdighet vid intressekonflikter (0,851). Resterande frågor är kopplade till 

att skapa kundvärde genom att ge kunden ekonomisk avkastning (0,792) och kundens 

förståelse för incitament (0,726). Variablerna i denna komponent bedöms därför tillhöra en 

rådgivare som arbetar för att ge kunden en bra avkastning samt förståelse om vad 

rådgivning innebär. Därför döptes komponent två till Främja kundvärdet.  

Den tredje komponenten innehar fem variabler, varav den med svagast laddning (-0,388) 

är att förstå kundens övriga intressen. Variabler med starkast laddning är ”tydlighet med att 

förklara produkten som anpassas” (0,605) och ”rådgivning som ges på mitt företag stämmer 

överens med mina professionella normer” (0,566). Ett mönster i denna komponent är att 

variablerna mäter att respondenten upplever sig vara professionell i sitt arbete och att det 

är viktigt för respondenten att vara tydlig till kunden om anpassning av produkter utifrån 

kundens mål. Därför döptes den tredje komponenten till Professionellt kundagerande. 
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6.6 Regressionsanalys 

Syftet med regressionsanalys är att studera i vilken grad beroende variabler påverkas av 

oberoende variabler. Totalt kommer det presenteras sex regressionsmodeller. Tre från 

undersökningsmodellen som blev sammanslagna av Cronbach Alpha, vilka benämns 

Kundvärde, Arbetsgivare och Professionalism. De andra tre regressionsmodellerna består 

av faktoranalysens komponenter som vi döpte till Främja arbetsgivaren, Främja kundvärdet 

och Professionellt kundagerande.  

Ålder och erfarenhet är de enda variabler som är kontinuerliga. Kön kodades som 

dummyvariabler enligt följande kvinna = 1 och män = 0. Fast lön och provisionsbaserad 

lön är med i regressionsanalyserna, eftersom vi vill undersöka om det finns något samband 

mellan finansiella rådgivares agerande och deras ersättningsstruktur. SwedSec-licens är 

något som nästan alla respondenter innehar, det är endast 2 av 34 som inte har SwedSec-

licens. Därför användes inte SwedSec som oberoende variabel i vår regressionsanalys, då 

vi anser att det inte bidrar till något i analysen.  

Genom beräkning av Kolgomorov-test kunde vi undersöka de sex faktorerna för att 

kontrollera om de påvisade normalfördelning. Resultatet visade att fem av faktorerna var 

normalfördelade, nämligen Främja arbetsgivare, Främja kundvärde, Professionellt 

kundagerande, Arbetsgivare och Kundvärde. Däremot var kategorin Professionalism inte 

normalfördelad. 

6.6.1 Regressionsanalys med Kundvärde, Arbetsgivare och Professionalism 

Regressionsanalysen i detta avsnitt kommer beskriva hur några oberoende variabler 

påverkar undersökningsmodellens kategorier Arbetsgivare, Professionalism och 

Kundvärde, som vi gjorde till variabler efter Cronbach’s alpha-testet. Resultat av alla tre 

regressionsanalyser presenteras i tabell 6.10. Utifrån tabellen har vi möjlighet att tolka och 

jämföra vad olika Jaget-variabler har för påverkan på dessa tre kategorier. 
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Tabell 6.10 Regression för kundvärde, arbetsgivare och professionalism 

 Kundvärde Arbetsgivare Professionalism  

Variabel Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig Tolerans 

Kön 0,184 

(0,200) 

0,237 0,099 

(0,205) 

0,001 

** 

-0,327 

(0,196) 

0,082 0,892 

Ålder 0,671 

(0,012) 

0,001 

** 

-0,674 

(0,013) 

0,513 -0,310 

(0,012) 

0,158 0,638 

Företag 0,223 

(0,342 

0,304 0,164 

(0,349) 

0,441 -0,093 

(0,334) 

0,717 0,545 

Fast lön -0,229 

(0,235) 

0,197 -0,285 

(0,240) 

0,107 -0,215 

(0,230) 

0,307 0,687 

Provision 0,038 

(0,432) 

0,840 0,307 

(0,441) 

0,110 -0,157 

(0,423) 

0,489 0,579 

Konstant  

(0,667) 

0,000 

*** 

 

(0,681) 

0,000 

*** 

 

(0,653) 

0,000 

*** 

 

ANOVA 

Sig 

 0,006 

** 

 0,004 

** 

 0,315  

F-värde 4,119  4,394  1,246   

Justerad R² 0,321  0,340  0,036   

VIF-högst 2,198  2,198  2,198   

N=34         *p<0,05,**p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabell 6.10 visar tre olika regressionsmodeller där Kundvärde, Arbetsgivare och 

Professionalism är beroende variabler i respektive regression. Resterande delavsnitt ska 

analysera regressionsmodellerna inom varje kategori och förklara intressanta upptäckter.  

Den första regressionsmodellen har Kundvärde som den beroende variabeln. Hela 

regressionen är signifikant eftersom signifikansnivån av modellen är 0,006, vilket är mindre 

än 0,01 och därför är signifikantnivån tvåstjärnig (Körner & Wahlgren, 2011). Värdet på 

justerad R (förklaringsgrad) tyder på att de oberoende variablerna som kön, ålder och 

arbetsplats förklarar 32,1 % av variationen av den beroende variabeln Kundvärde. Detta 

kan tolkas som att de oberoende variablerna inte kan förklara hela variationen av 

Kundvärde på ett bra sätt.  
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För att kontrollera om multikollinearitet existerar i en regressionsmodell granskar man 

värdet på Variance Inflation Factors (VIF). Överskrider VIF-värdet gränsen för 

multikollinearitet som ofta är 4, betraktas variabler i regressionen vara högt korrelerade 

med varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det högsta VIF-värdet i regressionen är 2,198 

och det överskrider inte den rekommenderade gränsen om 4, därför uppvisar modellerna 

inte multikollinearitet. Toleransvärde är ett annat mått som ska vara minst 0,5 för att de 

oberoende variabler i regressionsanalys ska anses lämpliga att använda, vilket alla 

toleransvärden överstiger (Djurfeldt & Barmark, 2009). Både det högsta VIF-värdet och 

toleransvärdet i den första regressionen uppfyller dessa krav, vilket innebär att risken för 

multikollinearitet inte existerar. Multikollinearitet är en statistisk problematik där de 

oberoende variablerna är högt korrelerade med varandra. Detta påverkar i sin tur de 

oberoende variablernas effekt på beroende variabler (Pallant, 2013).  

Första regressionsmodellen som analyserar Kundvärde demonstrerar att endast ålder är den 

signifikanta variabeln. Ålders signifikansnivå är 0,001 och markeras som tvåstjärnig 

signifikans. Betavärdet på ålder är 0,671, vilket kan tolkas som att ju äldre en finansiell 

rådgivare är, desto mer agerar de för att skapa kundvärde. En tydligare beskrivning är att 

för varje ytterligare år, ökar finansiella rådgivares agerande för kundvärde med 0,671 

enheter givet att andra oberoende variabler är konstanta. Med andra ord har unga rådgivare 

mindre fokus på kunden utan fokuserar kanske mer på andra områden såsom arbetsgivare 

och professionalism (Glass, 2007). Anledningen till detta kan bero på att unga inte har 

tillräcklig erfarenhet vid hantering av flexibla arbetsuppgifter, därför koncentrerar de 

istället på att efterfölja sin arbetsgivares krav och professionella normer för att utföra sitt 

arbete på bästa sätt (Maister, 2003; Glass, 2007; Hansen & Leuty, 2012). 

Den andra regressionen har Arbetsgivare som beroende variabeln. Regressionen är 

signifikant med en signifikansnivå på 0,004, detta är mindre än 0,01 och det markeras också 

tvåstjärnig signifikans. I denna regression har oberoende variabler en högre förklaringskraft 

i jämförelse med första regressionen, då 34 % i variation av arbetsgivare förklaras av 

modellens oberoende variabler. Regressionsmodellen har även liknande VIF-värde och 

tolerans värde som första regressionen, vilket innebär att de oberoende variabler kan 

användas i undersökningen och att multikollinearitet inte existerar.  
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Arbetsgivares regressionsanalys har också endast en signifikant variabel, nämligen kön. 

Könets signifikansnivå är 0,001 och likadant som i första regressionen markeras detta som 

tvåstjärnigt.  Könen kodades som dummyvariabler där 1 är kvinna och 0 är man. Betavärdet 

av könen är 0,099, detta kan tolkas som att generellt sett agerar kvinnor mer för arbeta 

enligt sin arbetsgivare än männen gör. Givet att andra förutsättningar såsom ålder, företag 

är konstanta. Förklaring till detta kan vara att män känner sig mer självsäkra och agerar mer 

självständigt, vilket kan leda till mindre fokus på arbetsgivarens nytta (Barber & Odean, 

2001). Det förekommer likheter att kvinnor agerar mer gentemot arbetsgivaren än män i 

den bivariata analysen som studien genomförde. Ett resultat visade nämligen att kvinnor 

känner större press och tendenser att påverkas av arbetsgivarens belöning- och 

lönsamhetssystem än manliga rådgivare (se avsnitt 6.2.1).  

Den tredje regressionsanalysen med Professionalism som beroende variabel är inte 

signifikant då modellens signifikansnivå uppgick till 0,315, vilket överskrider gränsvärdet 

på 0,05. Det fanns inte heller någon signifikant variabel i modellen. Detta innebär att ingen 

statistisk signifikans förekommer inom kategorin Professionalism. Det existerar dock en 

sak som är intressant med modellen, eftersom alla oberoende variabler har negativ influens 

på professionalism. Till skillnad från de två andra regressionerna, Kundvärde och 

Arbetsgivare, där majoriteten av de oberoende variablerna uppvisade positiv influens. 

6.6.2 Regressionsanalys med nya komponenter  

Detta avsnitt kommer redogöra vad olika variabler som kön, ålder, ersättnings struktur och 

arbetsplats har för påverkan på de nya beroende variabler som skapades via faktoranalysen. 

De nya kategorierna för regressionsmodeller är Främja arbetsgivare, Främja kundvärde och 

Professionellt kundagerande.  
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Tabell 6.11 Regression för Främja arbetsgivare, Främja kundvärde och Professionellt kundagerande 

 Främja arbetsgivare Främja kundvärde Professionellt 

kundagerande 

 

 

Tolerans Variabel Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig Stand. Beta 

(Stand.fel) 

Sig 

Kön 0,044 

(0,225) 

0,697 0,238 

(0,379) 

0,219 -0,084 

(0,381) 

0,664 0,892 

Ålder -0,752 

(0,014) 

0,000 

*** 

0,019 

(0,023) 

0,934 -0,243 

(0,023) 

0,290 0,638 

Företag 0,007 

(0,383) 

0,967 0,153 

(0,647) 

0,568 -0,107 

(0,649) 

0,690 0,545 

Fast lön 0,050 

(0,264) 

 

0,700 -0,177 

(0,445) 

0,419 -0,259 

(0,447) 

0,243 0,687 

Provision -0,080 

(0,484) 

0,572 0,237 

(0,817) 

0,321 -0,087 

(0,821) 

0,716 0,579 

Konstant  

 

0,001 

** 

 0,702  0,260  

ANOVA 

Sig 

0,000 

*** 

 0,668  0,708   

F-värde 12,179  0,644  0,589   

Justerad R² 0,629  -0,057  -0,066   

VIF-högst 2,198  2,198  2,198   

 N=34   *p<0,05,**p<0,01, ***p<0,001 

Syftet med regressionsanalys på dessa tre nya faktorer är att studera om det finns något 

samband med föreliggande regression. Tabell 6.11 visar tre regressionsmodeller där endast 

Främja arbetsgivare uppvisar en signifikansnivå som understiger 0,05, nämligen 0,000, 

vilket innebär att den markeras som trestjärnig. VIF-värde och tolerans värde är inom 

rekommenderat intervall, där tolerans värdet överstiger 0,5 och det högsta VIF-värdet 2,198 

inte överskrider gränsvärdet om 4. Inom regressionen Främja arbetsgivare är ålder den enda 

signifikanta variabeln med en trestjärnig signifikansnivå på 0,000.  

Betavärdet för ålder beräknades till -0,752, detta kan tolkas som att ju äldre en finansiella 

rådgivare är, desto mindre agerar de för arbetsgivare. Med andra ord för ytterligare år i 

finansiella rådgivares ålder, leder det till en minskning i deras agerande för arbetsgivare 

med 0,752 enheter. Resultatet överensstämmer med den tidigare regressionsanalysen för 

Kundvärde, eftersom den indikerade att äldre rådgivare agerar mer för kunder än yngre 

rådgivare, som har sitt huvudsakliga fokus på arbetsgivare och professionalism.  
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Tabell 6.11 visar också att ingen av de två andra regressionsmodellerna, Främja kundvärde 

och Professionellt kundagerande, är signifikant. Båda regressioner uppvisar hög 

signifikansnivå på 0,702 och 0,260, vilket är betydligt högre än signifikansgränsen om 0,05. 

Tabellen klargör även att ingen variabel i Främja kundvärde och Professionellt 

kundagerande är signifikant. 
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7. Slutsatser 

Sista kapitlet inleder med vilka slutsatser som kan härledas från studiens analys och 

diskuterar samverkan mellan teorin och resultaten. Slutsatserna presenteras tydlig inom 

varje kategori för att ge förståelse om hur finansiella rådgivare påverkas av varje faktor och 

avslutas med en återkoppling till studiens syfte. Därefter beskrivs studiens teoretiska och 

praktiska bidrag samt förslag på framtida forskning. Kapitlet avslutas med en självkritisk 

bedömning av studiens genomförande och resultat.  

7.1 Slutsatser och diskussion  

Vår slutsats är att faktorer som påverkar finansiella rådgivare är komplexa och svåra att 

utvärdera via en enkät med få svarande. Analysen visar att finansiella rådgivare tenderar 

att värdera Arbetsgivare, Professionalism och Kundvärde varierande beroende på Jaget. 

Detta gav upphov till skillnader och samband av medelvärden i bivariata analyser som är 

intressanta att studera och diskutera för att skapa en bättre förståelse om finansiella 

rådgivare. Nedan kommer slutsatser redovisas inom varje kategori med ursprung från 

undersökningsmodellen för att tydligt förklara resultat som studien har bidragit med.  

7.1.1 Arbetsgivare  

Belöning och lönsamhet visade intressanta resultat gällande skillnader mellan oerfarna och 

erfarna finansiella rådgivare. Erfarna rådgivare uppvisade en tendens att värdera alla 

kundvärdeskapande frågor högre, samtidigt som de värderade påverkan av belöning och 

lönsamheten för sin arbetsgivare lägre än vad oerfarna gjorde. De erfarna respondenterna 

var rådgivare som ansåg sig mest påverkade av långsiktighet till kunden. Detta indikerar 

att med mer erfarenhet blir finansiella rådgivare mer kundvärdeskapande samtidigt som de 

påverkas mindre av belöningssystem. Enligt Maister (2003) kan slutsatsen grundas på att 

erfarenhet inom ett professionellt yrke ökar utövarens hängivenhet till att utveckla egna 

normer om hur arbetet ska utföras. Argumenten för att erfarenhet även skapar viljan att 

agera mer lojalt mot kunder är i linje med forskning genomfört av Sah & Lowenstein (2012) 

som anger att lojalitet mellan kunden och arbetaren blir starkare av hur lång tid de känner 

varandra, samt att kvalitén på relationen förbättras. Därför är en slutsats att erfarna 

finansiella rådgivare agerar mer utifrån kundvärdet än för sin arbetsgivare. Slutsatsen säger 

dock emot forskaren Freidson (2001) som skrev att en professionell yrkesutövare som har 
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arbetat inom samma organisation länge blir mer integrerad i organisationens kultur och det 

blir viktigare att efterfölja sin arbetsgivare. Rådgivare som saknar erfarenhet samt kvinnor 

ansåg dock i studiens bivariata analys att arbetsgivarens belöningssystem hade stor kontroll 

och påverkan på deras agerande. En slutsats är därför att när en finansiell rådgivare inte har 

arbetet länge inom yrket, gör bristen på erfarenhet att de lättare känner sig pressade av 

arbetsgivaren. Slutsatsen är överensstämmande med Mercant & Van der Stede (2012) som 

skrev att styrningssystem har större möjlighet att skapa stress och påverkan på individer 

som inte har vana att hantera dem. 

Resultatet av regressionsmodellen Arbetsgivare visar att kön var en signifikant variabel och 

att kvinnor agerar mer än män för sin arbetsgivare. Även de bivariata analyserna och 

rangordningsfrågan gav upphov till resultat som indikerar att kvinnor känner sig mer 

påverkade och pressade att sälja arbetsgivarens produkter än vad männen gör. Kvinnor kan 

påverkas mer av arbetsgivaren eftersom de utsatts för en tuffare yrkespåfrestning än män 

(Grey, 1998). Detta kan ge upphov till att de känner sig mer tvingade att välja produkter 

som arbetsgivaren förespråkar eftersom de inte är benägna att riskera att värderas som en 

mindre lönsam rådgivare än män (Grey, 1998; Barber & Odean, 2001).  

Att redovisa intressekonflikter var något som flertalet finansiella rådgivare tyckte var 

viktigt. Den grupp som kände sig mest trovärdiga när kunder vet vad intressekonflikter 

innebär var kvinnor. Detta ansåg vi kan bero på att de även kände sig pressade av sin 

arbetsgivare att sälja och därför tillämpar en variant av moral license för att öka 

självkänslan att de agerar rättfärdigt (Cain et al,. 2005). Dock uppvisar inte unga eller 

oerfarna någon större betydelse i att vara trovärdiga, vilket gör att argumentet med moral 

license är svagt eftersom även de kände sig pressade av arbetsgivaren. Slutsatsen indikerar 

därför att kvinnor tycker att det är viktigt att förklara för kunden vad intressekonflikter 

innebär, men studien kan inte framlägga distinkta bevis för att finansiella rådgivare 

använder sig av moral license.  

Legitimitet var inte något som finansiella rådgivare tycker deras företag poängterar mycket. 

Enligt Suchman (1995) kan detta visa att finansiella rådgivare inte får tillräckligt med 

uppmuntran från sin arbetsgivare att agera legitimt.    
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7.1.2 Professionalism 

Männen tenderar att värdera sin professionalitet som finansiell rådgivare och SwedSecs 

inverkan på agerandet högre än kvinnor. Detta är intressant då kvinnor i några studier har 

bedömts agera mer professionellt än män (Barber & Odean, 2001; Evetts, 2011). 

Förklaringar till att det istället är män i vår studie som uppvisar ett högre medelvärde inom 

professionalism kan bero på att frågorna är mer anpassade till männens uppfattning om vad 

som bäst beskriver professionalitet. Äldre och rådgivare med mer erfarenhet ansåg i 

enkäten att frihet att välja produkter och att följa sina professionella normer var viktigare 

jämfört med andra grupper. Slutsatsen indikerar därför att finansiella rådgivare med mer 

erfarenhet har utvecklat sitt agerande för att bli mer professionellt. Detta kan bero på att 

erfarenhet har gjort att rådgivare har lärt sig att bättre hantera arbetsgivarens 

belöningssystem och istället värderar friheten att utöva sitt yrke efter eget behag som 

viktigare och mer motiverande (Alvehus, 2012).  

Respondenterna i vår studie påvisar, liksom i många andra studier, ett blandat resultat av 

vad finansiella rådgivare anser förväntas av deras arbete när det gäller försäljning eller 

rådgivning (Korling, 2010; Inders & Ottaviani, 2012b). Slutsatsen baseras på mönster i 

enkätsvaren som visade följande: (1) Finansiella rådgivare anser sig agera mest utifrån 

kundvärde, (2) de känner sig pressade av arbetsgivaren att sälja produkter, (3) de påverkas 

av lönsamhets- och belöningssystem, (4) de anser själva att deras uppgift är att sälja. 

Resultatet indikerar att unga rådgivare verkar påverkas i högre grad av detta, samt även 

förväntningar på att vara en lönsam rådgivare. Därför kan yngre rådgivare enligt 

agentteorin vara extra påtagliga för agentkostnad gentemot kunden, eftersom 

belöningssystem och press från arbetsgivaren har större sannolikhet att påverka rådgivarens 

agerande vilket minskar deras professionalitet (Eisenhardt, 1989; Alvehus, 2012). 

SwedSec är inte något äldre rådgivare anser är viktigt för deras agerande, dock betraktar 

yngre rådgivare att SwedSec-licensen har ökat deras professionalitet. Yngre rådgivare 

upplevde sig även ha mindre handlingsfrihet, vilket enligt Alvehus (2012)  påverkar deras 

professionella utövning. En anledning till att yngre personer uppvisade lägre grad av 

handlingsfrihet kan bero på att de även kände sig mer styrda av arbetsgivarens krav på 

belöning och lönsamhet (Freidson, 2012; Alvehus, 2012).  
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7.1.3 Kundvärde  

Undersökningsmodellen beaktade kundvärde som en faktor som möjligtvis kan påverka 

agerandet hos finansiella rådgivare. Teorin bakom antagandet var Grönroos (2008) och 

Kotler & Amstrong (2012) som poängterade betydelsen av att skapa ett bra kundvärde vid 

servicetjänster. Vår tolkning gällande analysen av enkätsvaren samt rangordningsfrågan 

inom denna kategori är att finansiella rådgivare själva anser sig agera mest gentemot 

kundvärdet. Dock skriver Söderberg (2012b) att yrkesgrupper såsom rådgivare själva 

ideligen betraktar (eller svarar på sådant sätt) som påvisar att de värdera kundens bästa som 

det viktigaste. Därför ska antagandet att finansiella rådgivare agerar främst för kundvärde 

bedömas med hänsyn av studiens validitet. För i verkligheten har finansiella rådgivare stött 

på många problem som visar att de hellre agerar för sin arbetsgivare och deras 

belöningssystem (Korling, 2010; Inderst & Ottaviani, 2012a; Crofts, 2016). Studiens 

resultat påvisar således att finansiella rådgivare anser sig agera mest till kundvärdet, men i 

verkligheten bedömer vi att det är mer komplicerat och otydligt.  

Inom kategorin Kundvärde var kundens ekonomiska avkastning det som respondenterna 

ansåg hade mest påverkan på agerandet. Respondenterna svarade dock diversifierat 

gällande frågan om att de håller med om företagets val av produkter. Detta kan antyda att 

finansiella rådgivarna som inte håller med om företagets produkter inser att arbetsgivaren 

rekommendationer inte alltid är anpassningsbara till kunden. Dessa rådgivare visar då en 

tendens för att inte klassificeras som en naiv rådgivare, eftersom de har förståelse om att 

kundens mål kan bli lidande av arbetsgivaren (Inderst & Ottaviani 2012b). 

Studiens resultat redovisar även att kvinnor svarade högre på rangordningsfrågan för att ge 

kunden positiva upplevelser och att skapa en pålitlig relation med kunden än vad männen 

gjorde. Det kan jämföras med Söderberg (2013) som hävdar att kvinnor har bättre kunskap 

om sina kunder. Vilket vår studie eventuellt kan förklara genom att kvinnor är mer benägna 

än män att fråga om kunders intresse och mål. Enligt vår teori redogör detta att kvinnor 

värderar kundvärdet högre än män. Något som undersökningsmodellen påvisar skulle 

påverka deras agerande mer gentemot kundvärdet, i jämförelse med männen. Påståendet 

visade sig stämma när kvinnor valde fler kundvärdesalternativ i rangordningsfrågan, vilket 

demonstrerar att kvinnor anser sig mer påverkade av kunder i deras agerande som 

finansiella rådgivare. Det är dock inte statistiskt säkerställt eller en tillräcklig stark 



   Granberg & Dang 
 

75 

 

bevisbörda att generalisera resultatet att kvinnliga finansiella rådgivare agerar mer 

kundvärdesinriktat än män.  

Regressionsanalysen av kundvärde illustrerade att ju äldre en rådgivare blir, desto mer 

agerar de för att skapa kundvärde. Resultatet kan bero på att unga personer enligt Glass 

(2007) influeras starkare av företagets regler medan äldre känner större frihet att utföra 

arbetet enligt sina egna normer. Hansen & Leuty (2012) skrev även att äldre arbetare 

motiveras ofta av kunders nöjdhet och vetskapen om att deras arbete uppskattas.  

Erfarenhet har i vår studie endast blivit mätt i antal år respondenterna har varit verksamma 

som finansiell rådgivare. Vi anser dock att hänsyn även borde ha tagits till hur rådgivaren 

erhåller erfarenhet, samt hur företaget arbetar med kunskapsutlärning. Freidson (2001) 

skriver att erfarenhetsprocessen är en viktig del inom professionellt utförande och värderas 

olika beroende på företagsform och kultur. Erfarenhet kan skapas snabbt om företaget 

prioriterar det, t.ex. genom inlärningsprocesser, kurser eller mentorskap. 

7.1.4 Sammanfattade slutsats  

En sammanfattning av slutsatserna av de tre kategorierna är följande. Finansiella rådgivare 

anser att de agerar främst för att skapa kundvärde, vilket är lite motsägelse mot tidigare 

forskning (Nofsinger & Varma, 2007; Korling, 2010; Inderst & Ottaviani 2012b). Ett bevis 

som styrker motsägelsen är att många respondenter var instämmande till att arbetsgivarens 

belöningssystem påverkar deras rekommendationer.  

Vårt resultat visar att unga, oerfarna och kvinnor, är rådgivare som känner extra stor press 

samt influens av arbetsgivarens styrningssystem. Rådgivare som däremot uppvisade 

mindre påverkan av arbetsgivarens styrningssystem var äldre och erfarna rådgivare.  Högre 

ålder inom branschen förefaller inom vår studie vara en faktor som ökar agerandet gentemot 

kundvärdet, samtidigt som det även reducerar påverkan av arbetsgivarens belöningssystem. 

Utbildning har inte nämnts i slutsatserna eftersom inget intressant resultat kunde utvärderas 

där endast utbildning var en tydlig faktor.   

Syftet med studien är att skapa förståelse om hur faktorer från arbetsgivaren, 

professionalism och kundvärde påverkar finansiella rådgivares agerande utifrån 

rådgivarens olika individuella egenskaper. Ett kortfattat svar på syftet är att arbetsgivaren 

påverkar främst oerfarna, unga och kvinnor till att känna mer press för att sälja företagets 
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finansiella produkter. Professionalism dvs. att agera med handlingsfrihet påverkar i högre 

grad äldre och erfarna rådgivare. Rådgivare som är erfarna, kvinnor samt äldre fokuserar 

enligt studien mer på att skapa bättre kundvärde än resterande rådgivare.    

7.2 Teoretiskt bidrag   

Denna studie har förklarat hur faktorer såsom kön, ålder och erfarenhet gör att finansiella 

rådgivare värderar arbetsgivare, professionalism och kundvärde annorlunda. Vår studie har 

redovisat resultat som motiverar att unga, kvinnor och oerfarna finansiella rådgivare känner 

enligt studiens analys en större press på försäljning från sin arbetsgivare. Detta kan ha 

medfört att samma grupper även känner sig ha mindre professionell handlingsfrihet.  

Studien visar även att äldre och erfarna finansiella rådgivare värderar Kundvärde högre 

samtidigt som de är mindre pressade av arbetsgivaren. Vår tolkning är att förklaringen beror 

på att äldre och erfarna även känner en starkare känsla av professionalitet. Denna känsla av 

professionalism värderar kundvärdet högre än arbetsgivarens krav på försäljning, därav 

ökar kundvärdet och arbetsgivaren reduceras.   

7.3 Praktiska implikationer 

Om FI vill att finansiella rådgivare ska agera mer lojalt mot kunder borde de fokusera på 

finansiella rådgivare som enligt vår studie värdesätter kundvärdet mest, nämligen de 

erfarna och äldre. FI borde få de erfarna att lära upp nya och unga finansiella rådgivare, 

eftersom det är rådgivare som känner mest press från arbetsgivaren. Ett exempel är att få 

finansiella institut att tillämpa en variant av lärlingsprogrammet som Maister (2003) 

förespråkar. När en ny finansiell rådgivare utan tidigare erfarenhet får jobb, borde hen 

värderas som en lärling, och läras ut av äldre och erfarna hur man agerar som finansiell 

rådgivare.  

Belöning- och lönsamhetstyrning kan enligt vår studie göra att finansiella rådgivare känner 

sig partiska och upplever att kraven att sälja produkter påverkar dem. Därför borde FI göra 

att incitamenten till lönsamhet och belöning minskar, vilket de försöker göra genom 

införandet av MiFID II som försöker reducera belöningssystemen (SOU, 2015:2). 

Finansiella institut borde undersöka om äldre och erfarna finansiella rådgivare skapar större 

kundnöjdhet än andra grupper, då de enligt vår verkar agera mer gentemot Kundvärde. 
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Kunderna uppvisar mer nöjdhet, borde arbetsgivaren jämföra om kunderna även är mer 

lönsamma tack vare nöjdheten. Det är även möjligt att arbetsgivare borde kontrollera.  

7.4 Förslag på framtida forskning  

Det poängterades i slutsatsen att studien även borde mäta hur finansiella rådgivare 

utvecklar sin erfarenhet och kunskap. Framtida studier borde därför fokusera på hur 

finansiella rådgivare erhåller och vilken variant av erfarenhet de utbildas i. Några 

intressanta frågor gällande erfarenhet är följande exempel, hur skaffar finansiella rådgivare 

erfarenhet? Vilken typ av erfarenhet är det som prioriteras i företaget? är erfarenhet riktad 

till att vara lönsam för kunden eller arbetsgivaren?  

Då denna studie endast fick 34 fullständiga svar vore det intressant att se en studie som gör 

samma undersökning men med fler respondenter.  

7.5 Självkritik 

Ett flertal saker hade kunnat göras för att öka studiens validitet. Studien har ett syfte som 

kan tyckas vara alltför brett att besvara med endast 34 enkätsvar. 

Kritik kan riktas mot undersökningsmodellen, då det kan framkomma information som 

antyder att beståndsdelar i modellen inte passar in. Vi har dock utifrån den information vi 

hade vid modellens uppbyggnad argumenterat för varje beståndsdel i modellen 

Ett problem var även att testa modellen empiriskt. Några beståndsdelar såsom legitimitet 

var svårt att mäta och därför gav sämre resultat, därför hamnade legitimitet lite i skymundan 

i analysen och slutsatserna.  

Kritik kan även ges mot modellens faktoranalys och regressionsanalys. Faktoranalysen 

skapades även om många, såsom Hair et al. (2010), skriver att datamaterial i denna typ av 

studie inte är lämpligt för en faktoranalys. Vidare påvisade regressionsanalyserna resultat 

som kan ses som tvivelaktiga. Därför upprättades slutsatsen främst på material från analys 

av medelvärde och mönster i enkätsvaren. Eriksson et al. (2009) genomförde en liknande 

studie, vilket vi anser skapar mer reliabilitet till vår studie.   

Den låga svarsgraden, vilket innebär en otydlighet i analysen gör att det inte kan skapas en 

generalisering av svaren. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Vi intervjuade två finansiella rådgivare. Första rådgivare var en kvinna som är 29 år och 

arbetar på en bank (eftersom det är anonymt säg inte vilken bank). Kvinnan har 

magisterutbildningen inom redovisning samt SwedSec-licens i två år. Hennes 

jobberfarenhet inom yrket är tre år. Den andra rådgivare som intervjuades var en 34-årig 

man som arbetar i ett annat bankföretag. Han har också magisterutbildning och varit 

SwedSec-licensierad i fyra år. Hans jobberfarenhet inom yrket var 6 år. Nedan följer 

intervjuguiden och argument till varför vi valde att ställa frågorna, samt potentiella 

följdfrågor. Det var en semistrukturerad intervju som genomfördes. 

Personlig information 

- Berätta om Er själv.  

(Följdfrågor: varför valde ni att arbeta som rådgivare? Vad har ni för utbildning? ) 

-Har ni licens från SwedSec eller liknande institut?  

(Följdfrågor: Hur fick du den? Varför skaffade du den?)  

Argument: Dessa frågor ställs för att få en överblick om respondenten.  

Din roll som finansiell rådgivare 

-Kan du berätta vad det innebär för dig att jobba som finansiell rådgivare?  

(Följdfrågor: Hur ser du på din egen roll? Vad är syftet med rådgivningen?)  

Argument: Detta är en öppen fråga, vi vill se vad respondenten anser är betydande för att 

arbeta som rådgivare, sedan specificerar vi med följdfrågor. Vi vill även fånga den 

professionella synen.  

-Vilka arbetsuppgifter har ni gentemot kunder? 

(följdfrågor: Vilket ansvar har du gentemot kunden? Vad förväntar sig kunden av en 

rådgivare? Vilka egenskaper ska en rådgivare ha från ett kundperspektiv? Vilket ansvar 

har ni gentemot kunden? Hur påverkar kunden Ert agerande?) 

Argument: Denna fråga ställs för att utforska respondentens tankar kring kundens krav, 

d.v.s. det som i vår modell är kundvärdet.   

-Kan du beskriva en vanlig rådgivningssituation och ditt agerande i den. 
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(Följdfrågor: Förklara processen, Påverkas rådgivningen av kunden? Påverkas den av 

arbetsgivaren? Vad påverkar rådgivningen?) 

Argument: Denna fråga ställs för att veta hur rådgivarens process av rådgivning går till, vi 

kan härleda vilka faktorer som spelar roll i agerandet.   

-Hur informeras kunder om intressekonflikter? 

(Följdfrågor: Hur reagerar kunder vid intressekonflikter?) 

Målsättning 

-Beskriv er arbetsgivares förväntningar på er.  

(Följdfrågor: Finns målsättningar och hur utrycks de?)  

Argument: Denna fråga ställs för att veta om respondenten kan ange faktorer från 

arbetsgivaren som ställer krav på respondentens agerande.   

-Hur tycker du målsättningarna påverkar dig? 

(Följdfråga: varför, varför inte? Hur påverkar arbetsgivarens målsättningar Ert 

agerande?) 

Argument: Denna fråga ställs för att se hur mycket målsättningar från arbetsgivaren 

påverkar rådgivaren.  

-Finns det belöningssystem som är relaterade till förväntningarna?  

(Följdfrågor: Har ni individuell eller gruppbelöning? Vad anser Ni om provision? 

Påverkar provision kundförhållandet?) 

Argument: Denna fråga ställs för att få respondentens version av belöningssystem och 

dess inverkan 

Har ni hamnat i dilemma där kundens krav på rådgivning motverkar arbetsgivarens 

förväntningar?  

(Följdfråga: Beskriv situationen?)  

Argument: Denna fråga ställs för att utreda om respondenten upplever att kunden har krav 

som motsäger de förväntningar som arbetsgivaren har på rådgivaren.   

SwedSec 
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-Vad innebär licensiering för Er som rådgivare? 

(Följdfråga: Påverkar det Ert agerande? Hur påverkar kraven som licensierad dig?) 

-Vad anser kunden och arbetsgivaren om Er som licensierad?  

(Följdfråga: Påverkar det trovärdigheten ur kundensperspektiv? Ställs det mer krav från 

arbetsgivaren? Ställs det mer krav från kunden?)  

Argument: Dessa frågor ställs för att veta hur licensiering kan påverka agerandet och dess 

effekt.  

Mer om rådgivning 

-Vilka förväntningar har kunden på sin rådgivare?  

(Följdfråga: Varför anlitar de en rådgivare? Förväntar de sig lojalitet, pålitlighet, 

avkastning osv? Hur påverkas dessa av intressekonflikten till arbetsgivaren?)  

Argument: vi kommer specialisera oss på frågor gällande kunden om respondenten ej har 

besvarat de tidigare.  

-Hur ofta har kunder rätt uppfattning/förståelse om de finansiella råden Ni ger dem? 

(Följdfrågor: Varför tror ni att kunder har annorlunda uppfattning? Vad tror ni om 

kunders uppfattning gällande provision?) 

-Anser Ni att kunder har rimliga förväntningar på Er som finansiell rådgivning?  

(Följdfråga: Kan ni leva upp till förväntningarna? Varför, varför inte?)  

Argument: Här förtydligas vad respondenten anser kunden förväntar sig, samt om 

rådgivare kan leva upp till förväntningarna. 
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Bilaga 2 Följebrev 

Hej! 

Med tanke på din position som finansiell rådgivare, inbjuder vi Er att medverka i en kort 

enkätundersökning. I Sverige debatteras det över den finansiella rådgivarens situation. 

Både massmedia och lagstiftare har åsikter om rådgivaren, men få bryr sig om att utröna 

hur rådgivare tänker och agerar i rådgivningssituationen. Vårt arbete, där vi ber dig 

medverka med din erfarenhet, har till syfte att förklara rådgivarens agerande utifrån sin 

professionalism och sin plats i företaget och inför kunden.    

För att besvara enkäten ska Ni klicka på länken som återfinns längre ner. Enkäten tar 

ungefär 4-5 minuter att besvara och består av ”instämmer-instämmer inte” frågor på en 

sjugradig skala, samt en rangordningsfråga på slutet. Informationen kommer att behandlas 

enligt forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att all data aggregeras så att ingen individ 

eller företag kan identifieras.  

Som tack för att Ni har deltagit har Ni möjlighet att vid enkätens slut be om att få ta del av 

studiens resultat, vilket vi hoppas finns i Ert intresse. Vi är tacksamma om Ni besvarar 

enkäten!  

Klicka på länken nedanför för att besvara enkäten. 

https://www.webbenkater.com/s/31359fd  

Vi hoppas Ni vill besvara enkäten innan 11 Maj  

Tack på Förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Per Granberg & Tung Dang,  

 

Vid frågor kan Ni kontakta oss på följande sätt. 

Mejl: per.tung.uppsats@outlook.com 

Telefonnummer: XXXXXXXX (Borttaget för anonymiteten i uppsatsen) 

https://www.webbenkater.com/s/31359fd
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Bilaga 3 Påminnelse följebrev  

Hej! 

Vi har tidigare kontakta Er gällande vår undersökning på dig som finansiell rådgivare. Med 

tanke på din position som finansiell rådgivare, inbjuder vi Er att medverka i en kort 

enkätundersökning. I Sverige debatteras det över den finansiella rådgivarens situation. 

Både massmedia och lagstiftare har åsikter om rådgivaren, men få bryr sig om att utröna 

hur rådgivare tänker och agerar i rådgivningssituationen. Vårt arbete, där vi ber dig 

medverka med din erfarenhet, har till syfte att förklara rådgivarens agerande utifrån sin 

professionalism och sin plats i företaget och inför kunden.    

För att besvara enkäten ska Ni klicka på länken som återfinns längre ner. Enkäten tar 

ungefär 4-5 minuter att besvara och består av ”instämmer-instämmer inte” frågor på en 

sjugradig skala, samt en rangordningsfråga på slutet. Informationen kommer att behandlas 

enligt forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att all data aggregeras så att ingen individ 

eller företag kan identifieras.  

Som tack för att Ni har deltagit har Ni möjlighet att vid enkätens slut be om att få ta del av 

studiens resultat, vilket vi hoppas finns i Ert intresse. Vi är tacksamma om Ni besvarar 

enkäten!  

Klicka på länken nedanför för att besvara enkäten. 

https://www.webbenkater.com/s/31359fd  

Ert svar betyder mycket för oss! Denna enkät är öppen fram till den 11:e Maj 

 

Tack i förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Per Granberg & Tung Dang,  

 

Vid frågor kan Ni kontakta oss på följande sätt. 

Mejl: per.tung.uppsats@outlook.com 

Telefonnummer: XXXXXXXX (Borttaget för anonymiteten i uppsatsen)  

https://www.webbenkater.com/s/31359fd
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Bilaga 4 Enkät 

1. Vilket år är du född? 

2. Kön     

 Man 

 Kvinna 

3. Hur många år har du jobbat som finansiell rådgivare? 

4. Vad är din utbildningsnivå? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Kandidatexamen 

 Magisterexamen 

 Masterexamen eller högre 

5. Vad är din ersättnings struktur? 

 Endast fastlön 

 Endast provisionsbaserad lön 

 Blandning mellan fast lön och provisionsbaserad lön 

6. Har du SwedSec-licens? 

 Ja 

 Nej 

7. Vilken typ av företag jobbar du på? 

 Bank 

 Privat aktör 

 Annat 

8. Kryssa till vilken grad de här påstående överensstämmer med din åsikt som 

finansiell rådgivare (1-instämmer inte alls, 7- instämmer helt) 

 Jag är tydlig med att förklara för kunden varför produkten jag 

rekommenderar är anpassad efter kundens individuella mål 

 En långvarig kundrelation ökar min vilja att ge bättre rekommendationer 

till kunder 

 Jag känner mig ofta pressad att sälja företagets prdukter 

 Min arbetsgivare betonar betydelsen av att upprätthålla förtroendet för 

företagets intressenter, t.ex. kunder, Finansinspektionen, samhället 

 Syftet med min rådgivning är att sälja företagets produkter 

 Vid kundkontakt arbetar jag för att ge kunden känslan av att deras 

ekonomiska avkastning kan bli bra 

 Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om mina kunders finansiella 

mål med rådgivning 

 Företagets belöningssystem påverkar mina rekommendationer till kunder 

 Det är viktigt för mig att kunder tydligt förstår vad ”incitament vid 

rådgivning” innebär 

 Min arbetsgivare låter mig ha frihet att själv bestämma vilka produkter jag 

rekommenderar till kunder 

 När jag har kundkontakt är jag intresserad av att vad min kund har för 

övriga intressen t.ex mat, sport, hobby 
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 Jag håller alltid med om företagets rekommendationer av produkter till 

kunder 

 Jag känner mig mer trovärdig som rådgivare när kunder vet vad 

intressekonflikter innebär 

 Mitt arbete präglas av att leva upp till kraven från SwedSec-licensen 

 Mitt viktigaste arbete är att ge finansiella råd till kunder 

 Den rådgivning som ges på mitt företag överensstämmer med mina 

professionella normer om hur rådgivning bör gå till 

 Jag eftersträvar att ge kunder den bästa avkastningen de kan erhålla , givet 

riskpreferens 

 Min rådgivning påverkas av arbetsgivarens lönsamhetskrav 

 Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om vad mina kunder begär av 

min service t.ex trygghetskänsla, tidsaspekt, kvalité på utförd service 

 Belöningssystemet i företaget gör att jag betonar de produkter som ger mig 

mer belöning 

 SwedSec har gjort mig ill professionell rådgivare 

9. Rangordna fyra av följande alternativ som du tycker att påverka ditt agerande 

mest, där 1=mest påverkan, 2=näst mest påverkan, 3=tredje mest påverkan och 

4=fjärde mest påverkan 

 Vara tydlig till kunden om varför jag rekommenderar en produkt 

 Efterfölja SwedSec-licensiering 

 Frihet att bestämma produkter till kunder 

 Göra att kunden erhålla bra nettoavkastning 

 Efterfölja min arbetsgivares krav på försäljning 

 Leva upp till dina professionella normer 

 Skapa förståelse om vad en kund efterfrågar av min service, t.ex trygghet, 

långsiktighet, känsla av service 

 Förklara för kunden vad incitament vid rådgivning innebär 

 Vara en lönsam rådgivare inom företag 
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Bilaga 5 Spearman korrelationmatris   

 

Listan på fullständiga frågor enligt samma ordning i Spearman korrelation matris 

1. Vid kundkontakt arbetar jag för att ge kunden känslan att deras ekonomiska avkastning 

kan bli bra 

2. Jag eftersträvar att ge kunder den bästa avkastningen de kan erhålla, givet riskpreferens 

3. Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om vad mina kunder begär av min service t.ex. 

trygghetskänsla, tidsaspekt, kvalité på utförd service 

4. Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om mina kunders finansiella mål med 

rådgivningen 

5. När jag har kundkontakt är jag intresserad av att vad min kund har för övriga intressen, t.ex. 

mat, sport, hobby 

6. En långvarig kundrelation ökar min vilja att ge bättre rekommendationer till kunder 

7. Jag är tydlig med att förklara för kunden varför produkten jag rekommenderar är anpassad 

efter kundens individuella mål 

8. Jag håller alltid med om företagets rekommendationer av produkter till kunder 

9. Företagets belöningssystem påverkar mina rekommendationer till kunder 

10. Belöningssystemet i företaget gör att jag betonar de produkter som ger mig mer belöning 

11. Jag känner mig ofta pressad att sälja företagets produkter 

12. Min rådgivning påverkas av arbetsgivarens lönsamhetskrav 

13. Det är viktigt för mig att kunder tydligt förstår vad "incitament vid rådgivning" innebär 

14. Jag känner mig mer trovärdig som rådgivare när kunder vet vad intressekonflikter innebär 

15. Min arbetsgivare betonar betydelsen av att upprätthålla förtroendet för företagets 

intressenter, t.ex. kunder, Finansinspektionen, samhället 

16. Min arbetsgivare låter mig ha frihet att själv bestämma vilka produkter jag rekommenderar 

till kunder 

17. Den rådgivning som ges på mitt företag överensstämmer med mina professionella normer 

om hur rådgivning bör gå till 

18. Mitt viktigaste arbete är att ge finansiella råd till kunder 

19. Syftet med min rådgivning är att sälja företagets produkter 

20. Mitt arbete präglas av att leva upp till kraven från SwedSec-licensen 

21. SwedSec har gjort mig till en professionell rådgivare 

 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 ,245

3 ,280 ,467
**

4 ,059 ,289 ,333

5 -,094 ,128 ,159 ,294

6 ,057 ,142 ,323 ,693
** ,256

7 ,191 ,341
* ,271 ,231 ,081 ,253

8 -,029 -,097 -,088 -,552
** -,057 -,456

** -,183

9 -,188 -,096 -,136 -,222 ,175 -,437
** -,319 ,458

**

10 ,058 -,203 -,040 -,273 -,220 -,344
*

-,350
*

,466
** ,299

11 -,182 -,104 -,109 -,362
* -,012 -,552

**
-,350

*
,369

*
,578

** ,094

12 -,078 -,197 -,471
**

-,513
** -,060 -,526

** -,207 ,528
**

,450
**

,387
*

,348
*

13 ,351
*

,467
**

,359
* ,076 ,026 ,122 ,197 -,039 ,175 -,173 -,044 -,039

14 ,280 ,544
**

,536
** ,025 ,107 ,072 ,018 ,038 ,216 -,050 ,273 -,228 ,560

**

15 ,009 ,026 ,147 ,063 -,067 -,188 ,226 -,138 -,061 ,155 -,032 -,085 -,224 -,180

16 -,049 -,163 ,184 ,626
** ,275 ,658

** ,234 -,518
**

-,433
* -,257 -,444

**
-,459

** -,221 -,161 -,013

17 ,364
* ,192 -,059 -,262 -,025 -,366

* ,322 ,157 ,124 ,068 ,005 ,155 ,136 ,139 ,082 -,244

18 ,271 ,629
** ,301 ,324 -,052 ,109 ,473

** -,128 -,186 -,169 -,341
* -,200 ,362

* ,282 -,013 -,071 ,383
*

19 ,309 ,076 ,026 -,411
* -,232 -,365

* ,021 ,122 ,187 ,120 ,357
* ,217 -,122 ,250 ,159 -,352

* ,287 -,065

20 -,017 -,301 -,111 -,241 -,073 -,355
* -,299 ,322 ,535

** ,317 ,536
**

,558
** -,024 -,070 ,103 -,175 ,131 -,349

* ,276

21 ,093 -,089 -,061 -,483
** -,218 -,529

** -,097 ,621
**

,534
**

,349
*

,431
*

,422
* -,074 ,024 ,166 -,553

** ,297 -,098 ,500
**

,626
**

Spearmans korrelation matris
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Bilaga 6 Medelvärde på finansiella rådgivares svar angående kundvärde, 

arbetsgivare och professionalism 

6.12 Medelvärde på kundvärde angående kön, ålder och utbildning 

 

6.13 Medelvärde på kundvärde angående ersättningsstruktur, erfarenhet och företag 

 

 

 

Kön Ålder Utbildning

Kundvärde Kvinna Man Sig Yngre Medelålder Äldre Sig Gymna Kandidat Magister Master Sig

1 Mean 5,750 5,786 0,929 5,867 5,500 6,200 0,455 6,000 5,733 5,727 5,833 0,989

STD ,9665 1,3688 ,8338 1,5064 ,4472 0,0000 1,2799 1,1037 1,1690

2 Mean 6,100 5,929 0,594 5,933 5,929 6,600 0,321 6,500 5,800 6,182 6,167 0,601

STD ,7881 1,0716 ,9612 ,9169 ,5477 ,7071 1,0823 ,7508 ,7528

3 Mean 5,150 4,857 0,448 4,667 5,214 5,600 0,180 4,500 5,000 4,818 5,667 0,412

STD 1,1821 ,9493 1,1127 ,9750 1,1402 ,7071 1,3093 ,7508 1,0328

4 Mean 5,250 5,357 0,788 4,467 5,714 6,600 0,000 6,500 4,867 5,091 6,333 0,011

STD 1,2085 1,0082 ,7432 ,9139 ,5477 ,7071 1,1255 ,8312 ,8165

5 Mean 5,950 5,143 0,024 5,267 6,000 5,600 0,170 5,500 5,733 5,364 5,833 0,790

STD 1,0501 ,8644 1,0998 ,9608 ,8944 ,7071 ,8837 1,3618 ,9832

6 Mean 4,550 5,500 0,056 3,667 5,714 6,600 0,000 6,500 4,333 4,727 6,333 0,006

STD 1,5035 1,1602 1,0465 ,6112 ,5477 ,7071 1,3973 1,2721 ,5164

7 Mean 5,700 6,000 0,459 5,867 5,571 6,400 0,383 6,500 5,667 5,636 6,333 0,497

STD 1,1286 1,1767 ,9904 1,3425 ,8944 ,7071 1,1751 1,2060 1,0328

8 Mean 4,700 4,429 0,559 5,067 4,857 2,400 0,000 2,000 4,867 5,182 3,667 0,001

STD 1,2183 1,4525 ,7988 1,1673 ,5477 0,0000 ,9155 1,1677 1,2111

N=20 N=14 N=14 N=15 N=5 N=2 N=15 N=11 N=6

Ersättningsstruktur Erfarenhet Företag

Kundvärde Fast lön Provision Blandad Sig Lite Medel Mycket Sig Bank Privat aktör Sig 

1 Mean 5,500 6,667 6,111 0,137 5,765 5,500 6,167 0,591 5,667 6,143 0,328

STD 1,1852 ,5774 ,9280 ,9034 1,8516 ,7528 1,1435 1,0690

2 Mean
6,000 6,333 6,000 0,839 5,941 6,125 6,000 0,905 6,000 6,143 0,716

STD ,9258 ,5774 1,0000 ,9663 ,6409 1,2649 ,9608 ,6901

3 Mean 4,773 6,333 5,222 0,049 4,765 5,250 5,167 0,543 4,852 5,714 0,060

STD 1,0660 ,5774 ,9718 1,2005 ,7071 1,3292 1,0635 ,9512

4 Mean 5,091 6,333 5,444 0,176 4,588 5,875 5,833 0,002 5,074 6,143 0,021

STD 1,1509 ,5774 1,0138 ,7952 ,8345 1,1690 1,0715 ,8997

5 Mean 5,545 5,333 5,889 0,641 5,471 5,750 5,500 0,831 5,556 5,857 0,505

STD 1,1010 ,5774 1,0541 1,1789 1,0351 ,8367 1,0860 ,8997

6 Mean 4,682 6,000 5,222 0,266 3,882 5,500 6,500 0,000 4,741 5,714 0,111

STD 1,5549 1,0000 1,0929 1,1663 ,5345 ,5477 1,5088 ,7559

7 Mean 5,818 5,667 5,889 0,960 5,706 5,875 5,667 0,933 5,963 5,286 0,165

STD 1,1396 1,1547 1,2693 1,1600 ,8345 1,6330 1,0913 1,2536

8 Mean 4,636 3,333 4,889 0,197 5,235 4,750 3,500 0,006 4,704 4,143 0,318

STD 1,0486 1,5275 1,6915 ,9034 1,0351 1,3784 1,1030 1,9518

N=22 N=3 N=9 N=17 N=8 N=9 N=27 N=7
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6.14 Medelvärde på arbetsgivare angående kön, ålder och utbildning 

 

6.15 Medelvärde på arbetsgivare angående ersättningsstruktur, erfarenhet och företag 

 

6.16 Medelvärde på professionalism angående kön, ålder och utbildning 

 

Kön Ålder Utbildning

Arbetsgivare Kvinna Man Sig Yngre Medelålder Äldre Sig Gymna Kandidat Magister Master Sig

9 Mean 4,450 4,000 0,340 4,533 4,500 2,800 0,024 2,500 4,533 4,909 3,000 0,003

STD 1,3169 1,3587 1,1872 1,4005 ,4472 ,7071 ,9904 1,4460 ,6325

10 Mean 4,635 4,400 0,783 4,667 4,500 3,600 0,123 2,500 4,733 4,636 4,000 0,012

STD ,8826 1,2247 ,6172 1,0919 1,5166 ,7071 ,8837 ,8090 1,0954

11 Mean 4,350 3,214 0,054 4,467 3,786 2,400 0,056 3,500 4,067 4,545 2,333 0,067

STD 1,6311 1,6257 1,5976 1,4239 2,0736 3,5355 1,3870 1,6348 1,3663

12 Mean 4,650 4,329 0,808 5,133 4,143 3,600 0,043 3,500 4,733 5,182 3,000 0,006

STD 1,5035 1,2839 1,1255 1,4601 1,3416 2,1213 1,2799 ,9816 1,0954

13 Mean 5,150 5,286 0,777 5,133 5,286 5,200 0,957 3,500 5,267 5,182 5,667 0,272

STD 1,4609 1,2044 1,4075 1,1387 1,9235 2,1213 1,3870 1,3280 ,8165

14 Mean 4,800 4,429 0,412 4,533 4,857 4,400 0,722 4,500 4,667 4,909 4,167 0,737

STD 1,3219 1,2225 1,3020 1,4601 ,5477 ,7071 1,4960 1,1362 1,1690

15 Mean 4,450 4,571 0,739 4,800 4,143 4,600 0,223 4,000 4,400 4,545 4,833 0,751

STD ,7592 1,3425 1,0142 ,9493 1,1402 1,4142 1,1212 1,0357 ,7528

N=20 N=14 N=14 N=15 N=5 N=2 N=15 N=11 N=6

Ersättningsstruktur Erfarenhet Företag

Arbetsgivare Fast lön Provision Blandad Sig Lite Medel Mycket Sig Bank Privat aktör Sig 

9 Mean 4,318 3,333 4,444 0,448 4,647 5,000 3,000 0,005 4,407 3,714 0,225

STD 1,3588 ,5774 1,4240 1,1695 1,1952 ,6325 1,3661 1,1127

10 Mean 4,273 5,333 4,556 0,228 4,765 4,500 4,000 0,274 4,370 4,714 0,435

STD ,9847 1,1547 1,0138 ,6642 1,1952 1,4142 1,0057 1,1127

11 Mean 3,909 3,000 4,111 0,628 4,471 4,125 1,833 0,002 3,963 3,571 0,595

STD 1,6303 2,6458 1,6915 1,5858 1,1260 1,1690 1,5313 2,3705

12 Mean 4,500 3,667 4,778 0,505 5,176 4,125 3,667 0,026 4,741 3,571 0,047

STD 1,5040 1,1547 1,2019 1,0744 1,1260 1,7512 1,1959 1,8127

13 Mean 5,091 6,000 5,222 0,560 5,118 5,500 5,500 0,720 5,296 4,857 0,449

STD 1,2690 1,0000 1,6415 1,3639 1,3093 1,0488 1,2954 1,5736

14 Mean 4,591 5,000 4,667 0,879 4,588 5,000 4,333 0,644 4,630 4,714 0,879

STD 1,2968 1,0000 1,4142 1,2776 1,8516 ,5164 1,3909 ,7559

15 Mean 4,455 5,000 4,444 0,688 4,706 4,375 4,000 0,366 4,481 4,571 0,839

STD ,9117 1,0000 1,3333 1,0467 ,7440 1,4142 1,0514 ,9759

N=22 N=3 N=9 N=17 N=8 N=9 N=27 N=7

Kön Ålder Utbildning

Professionalism Kvinna Man Sig Yngre Medelålder Äldre Sig Gymna Kandidat Magister Master Sig

16 Mean 4,300 4,929 0,303 3,400 5,286 6,000 0,001 6,500 4,200 3,818 6,167 0,009

STD 1,8093 1,5915 1,4041 1,5407 ,7071 ,7071 1,8593 1,3280 ,4082

17 Mean 4,500 4,571 0,845 5,000 4,286 3,800 0,033 4,000 4,667 4,545 4,333 0,809

STD ,9459 1,1579 ,8452 ,8254 1,4832 0,0000 ,9759 ,9342 1,5055

18 Mean 6,200 6,000 0,552 6,200 5,857 6,600 0,299 6,500 6,000 6,182 6,167 0,900

STD ,8335 1,1094 ,8619 1,0995 ,5477 ,7071 1,0000 ,8739 1,1690

19 Mean 4,000 4,286 0,543 4,600 3,643 4,000 0,146 5,500 4,400 4,455 2,333 0,001

STD 1,2978 1,3828 ,9856 1,4991 1,4142 ,7071 1,0556 1,1282 ,8165

20 Mean 4,450 4,929 0,260 4,667 4,786 4,200 0,658 4,000 4,933 4,818 3,833 0,225

STD 1,0990 1,3281 1,2910 1,2514 ,8367 1,4142 1,2228 1,2505 ,7528

21 Mean 4,600 5,000 0,433 5,333 4,571 3,600 0,048 4,000 5,200 5,273 3,000 0,003

STD 1,3917 1,5191 1,0465 1,6968 ,8944 1,4142 1,0823 1,4206 ,8944

N=20 N=14 N=14 N=15 N=5 N=2 N=15 N=11 N=6



   Granberg & Dang 
 

95 

 

 

6.17 Medelvärde på professionalism angående ersättningsstruktur, erfarenhet och företag 

 

 

6.18 Det genomsnittliga medelvärdet på kundvärde, arbetsgivare och professionalism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättningsstruktur Erfarenhet Företag

Professionalism Fast lön Provision Blandad Sig Lite Medel Mycket Sig Bank Privat aktör Sig 

16 Mean 4,409 6,333 4,333 0,177 3,412 5,250 6,000 0,000 4,222 5,857 0,023

STD 1,7904 ,5774 1,5811 1,3257 1,6690 0,0000 1,6718 1,3452

17 Mean 4,682 3,667 4,444 0,268 4,882 4,125 4,500 0,220 4,630 4,143 0,268

STD ,8387 2,0817 1,0138 ,8575 ,8345 1,5166 ,8835 1,4639

18 Mean 6,091 6,000 6,222 0,921 6,176 6,125 5,833 0,770 6,148 6,000 0,718

STD 1,0650 1,0000 ,6667 ,8828 ,8345 1,4720 ,9885 ,8165

19 Mean 4,000 3,667 4,556 0,483 4,471 4,125 3,500 0,296 4,185 3,857 0,566

STD 1,4142 1,1547 1,1304 1,0073 1,7269 1,3784 1,3878 1,0690

20 Mean 4,500 4,667 5,000 0,590 4,706 5,000 4,167 0,477 4,667 4,571 0,855

STD 1,4058 ,5774 ,7071 1,2127 1,0690 1,6021 1,3009 ,7868

21 Mean 4,727 3,333 5,333 0,109 5,353 5,125 3,333 0,004 4,963 4,000 0,115

STD 1,4859 ,5774 1,2247 ,9963 1,5526 1,0328 1,4000 1,4142

N=22 N=3 N=9 N=17 N=8 N=9 N=27 N=7

Det totala medelvärdet på 21 frågor

Kundvärde 1 2 3 4 5 6 7 8

Mean 5,765 6,029 5,029 5,294 5,618 4,941 5,824 4,588

Arbetsgivare 9 10 11 12 13 14 15

Mean 4,265 4,441 3,882 4,5 5,206 4,647 4,5

Professionalism 16 17 18 19 20 21

Mean 4,559 4,529 6,118 4,118 4,647 4,765
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Bilaga 7 Rangordningsfrågor 

7.1 Medelvärdet på rangordningsfrågor gällande kön, ålder och utbildning 

 

 

7.2 Medelvärdet på rangordningsfrågor gällande ersättningsstruktur, erfarenhet och företag 

 

 

 

Medelvärde på rangordningsfrågor Kön Ålder Utbildning

Total Man Kvinna Unga Medelålder Äldre Gymna Kandidat Magister Master

Kundvärde

1. Kunden erhåller bra nettoavkastning 2,53 2,86 2,3 2,47 2,57 2,6 3 2,33 2,64 2,67

2. Trygghetskänsla för kunder 1,53 0,93 1,95 1,27 1,79 1,6 0 1,87 0,82 2,5

3. Skapa tydlighet till kunder 0,74 0,36 1 0,8 0,86 0,2 0 0,4 1,09 1,17

Arbetsgivare

4. Eftersölja arbetsgivares krav på försäljning 1,26 1,64 1 1,13 1,07 1,26 3 0,87 1,64 1

5. Förklara incitament vid rådgivning till kunder 0,38 0,43 0,35 0,47 0,36 0,2 0 0,07 1 0,17

6. Vara en lönsam arbetsgivare i företag 0,71 0,86 0,6 0,8 0,79 0,2 0,5 0,87 0,91 0

Professionalism

7. Efterfölja SwedSec-licensiering 0,65 0,79 0,55 0,67 0,79 2,4 0,5 1,2 0,27 0

8. Leva upp till dina professionella normer 0,74 0,57 0,85 1,33 0,21 0,4 0 1,4 0,18 0,33

9. Frihet att bestämma produkt till kunden 1,47 1,57 1,4 1,07 1,57 2,2 3 1 1,45 2,17

N=14 N=20 N=15 N=14 N=5 N=2 N=15 N=11 N=6

Medelvärde på rangordningsfrågor Ersättningsstruktur Erfarenhet Företag

Total Fastlön Provision Blandad Lite Medel Mycket Bank Privat aktör

Kundvärde

1. Kunden erhåller bra nettoavkastning 2,53 2,64 2,33 2,33 2,47 2,38 2,78 2,67 2

2. Trygghetskänsla för kunder 1,53 1,59 2 1,22 1,35 1,75 1,67 1,56 1,43

3. Skapa tydlighet till kunder 0,74 1,05 0,33 0,11 0,71 1 0,56 0,78 0,57

Arbetsgivare

4. Eftersölja arbetsgivares krav på försäljning1,26 1,09 1 1,78 1,18 1,25 1,44 1,11 1,86

5. Förklara incitament vid rådgivning till kunder 0,38 0,27 0,33 0,67 0,41 0,63 0,11 0,33 0,57

6. Vara en lönsam arbetsgivare i företag 0,71 0,64 1,33 0,67 0,76 0,87 0,44 0,7 0,71

Professionalism

7. Efterfölja SwedSec-licensiering 0,65 0,86 0 0,33 0,71 0,63 0,56 0,78 0,14

8. Leva upp till dina professionella normer 0,74 0,73 0,67 0,78 1,18 0,38 0,22 0,85 0,29

9. Frihet att bestämma produkt till kunden 1,47 1,14 2 2,11 1,24 1,13 2,22 1,22 2,43

N=22 N=3 N=9 N=17 N=8 N=9 N=27 N=7
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7.3 Rangordningsfrågors plats enligt summan av den totala poängen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangordningsfrågors plats enligt den totala summan Plats Summan

1. Kunden erhåller bra nettoavkastning 1 86

2. Trygghetskänsla för kunder 2 52

9. Frihet att bestämma produkt til l  kunden 3 50

4. Eftersölja arbetsgivares krav på försäljning 4 43

3. Skapa tydlighet til l  kunder 5 25

8. Leva upp til l  dina professionella normer 6 25

6. Vara en lönsam arbetsgivare i företag 7 24

7. Efterfölja SwedSec-licensiering 8 22

5. Förklara incitament vid rådgivning til l  kunder 9 13
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Bilaga 8 Bakomliggande faktorer i faktoranalys 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

SwedSec har gjort mig till en professionell rådgivare 

 
,775   ,217 

Mitt arbete präglas av att leva upp till kraven från SwedSec-licensen 

 
-,761 ,178 -,191 

Jag håller alltid med om företagets rekommendationer av produkter till kunder ,729     

Min arbetsgivare låter mig ha frihet att själv bestämma vilka produkter jag 

rekommenderar till kunder 
-,727 -,212 -,228 

Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om mina kunders finansiella mål 

med rådgivningen 
-,724 ,202 -,215 

Min rådgivning påverkas av arbetsgivarens lönsamhetskrav 

 
,710 -,239   

Jag känner mig ofta pressad att sälja företagets produkter 

 
,710 ,106 -,283 

Företagets belöningssystem påverkar mina rekommendationer till kunder 

 
,703 ,221 -,349 

Mitt arbete präglas av att leva upp till kraven från SwedSec-licensen 

 
,599 -,155 -,189 

Belöningssystemet i företaget gör att jag betonar de produkter som ger mig mer 

belöning 
,498 -,152   

Syftet med min rådgivning är att sälja företagets produkter 

 
,464 ,114 ,437 

Jag känner mig mer trovärdig som rådgivare när kunder vet vad 

intressekonflikter innebär 
,187 ,851   

Jag eftersträvar att ge kunder den bästa avkastningen de kan erhålla, givet 

riskpreferens 
-,162 ,792 ,175 

Det är viktigt för mig att kunder tydligt förstår vad "incitament vid rådgivning" 

innebär 
  ,726   

Jag arbetar för att få en grundlig förståelse om vad mina kunder begär av min 

service t.ex. trygghetskänsla, tidsaspekt, kvalité på utförd service 
-,272 ,631   

Mitt viktigaste arbete är att ge finansiella råd till kunder 

 
-,248 ,513 ,505 

Jag är tydlig med att förklara för kunden varför produkten jag rekommenderar 

är anpassad efter kundens individuella mål 
-,404 ,282 ,605 

Den rådgivning som ges på mitt företag överensstämmer med mina 

professionella normer om hur rådgivning bör gå till 
,280 ,135 ,566 

Vid kundkontakt arbetar jag för att ge kunden känslan av att deras ekonomiska 

avkastning kan bli bra 
  ,308 ,541 

Min arbetsgivare betonar betydelsen av att upprätthålla förtroendet för 

företagets intressenter, t.ex. kunder, Finansinspektionen, samhället 
  -,183 ,510 

När jag har kundkontakt är jag intresserad av att vad min kund har för övriga 

intressen, t.ex. mat, sport, hobby 
-,242 ,255 -,388 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Bilaga 9 Diagram på fördelning av svar på 21 frågor 
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