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Förord 
 
Detta arbete motsvarande 30 högskolepoäng har skrivits vårterminen 2017 som en 
avslutande del av vår civilekonomexamen från Luleå Tekniska Universitet. Vi vill börja 
med att rikta ett stort tack till de rådgivare som avsatt tid och ställt upp i denna studie. 
Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Johan 
Sandström som stöttat oss och vars goda råd väglett oss fram i arbetet. Avslutningsvis 
vill vi även tacka våra opponenter vars konstruktiva kritik har bidragit till att förbättra 
och utveckla arbetet. 
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Sammanfattning 
 

 
Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som fyller en viktig roll i samhället. Samtidigt 
får de ofta utstå mycket kritik från olika aktörer i samhället vilket skadat allmänhetens 
förtroende för dem. Tidigare forskning kring finansiella rådgivare har ofta missat att 
skildra rådgivarens bild av yrkesrollen och har istället valt att fokusera på kunder och 
ledning. Denna studie bidrar till tidigare forskningsfält genom att (1) empiriskt 
undersöka vilka problem och dilemman finansiella rådgivare upplever att de ställs inför 
i sin yrkesroll samt vilka aspekter som influerar dem när de fattar beslut i dessa 
situationer. Studien bidrar även till tidigare forskningsfält genom att (2) analysera 
rådgivarnas problem och dilemman med utgångspunkt i deras omgivande system och 
aktörer. En studie av det här slaget kan (3) bidra till att bättre beslutsstöd utformas för 
rådgivarna genom att synliggöra och öka medvetenheten för de utmaningar de möter. 
Genom att anta en kvalitativ forskningsstrategi har tio intervjuer med finansiella 
rådgivare i Luleåområdet genomförts samt två med de viktiga branschaktörerna 
Finansinspektionen och SwedSec. Baserat på intervjuerna identifierades fem 
problemområden inom vilka dilemman kan uppstå för rådgivarna. Problemområden är 
(1) Dilemman som kan uppstå när regleringar från Finansinspektionen ska 
implementeras på operativ nivå, (2) Dilemman som uppstå på grund av 
organisationernas egna styrsystem, (3) Dilemman som kan uppstå på grund av 
organisationskulturen, (4) Dilemman som kan uppstå på grund av kundernas okunskap 
om den finansiella tjänstebranschen samt (5) Förväntningar från olika intressenter sätter 
press på rådgivarna. Vidare har fyra angreppssätt identifierats baserat på hur rådgivarna 
hanterar dessa problemområden. Angreppssätten är (1) Ta hjälp av kollegor, (2) Ta 
hjälp av intern support, (3) Luta sig mot regelverken samt (4) Tillämpa egen etik och 
moral.  Rådgivarna i studien ansåg att oetiskt beteende inom branschen var ett 
individproblem i motsats till författarna som relaterade deras dilemman till 
situationsbaserade faktorer. Under studiens gång visade det sig att det ofta var svårt för 
rådgivarna att identifiera styrsystemens och intressenternas roll i att skapa dilemman för 
dem. En bild av en yrkesroll som präglas av individualism växte fram under studiens 
gång. Rådgivarna är ensamt ansvariga gentemot en rad olika intressenter där pressen på 
individen är stor samtidigt som medlen för att hantera pressen är relativt få. Detta ställer 
stora krav på rådgivarnas egen etik och moral. Tillräckligt beslutsstöd saknades inom 
problemområden som berörde exempelvis intressekonflikter. Studien är ett steg mot att 
undersöka hur organisationerna och samhället kan stötta rådgivarna i den viktiga 
funktion de fyller. I motsats till att undersöka hur samhället kan skyddas mot dålig 
rådgivning har studien valt att fokusera på hur rådgivarna kan få hjälp att hjälpa 
kunderna och samhället i stort. Detta genom att skildra yrkesrollen och därigenom skapa 
en djupare förståelse för den.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	  

Abstract 
 
Financial advisors are a professional group that plays an important role in society. 
Despite this, they have been object to a lot of criticism from different stakeholders 
resulting in damaged trust for the whole profession. Research has failed to portray the 
financial advisors view and has only focused on the customers or managements’ point 
of view. This study contributes to the field of research by (1) empirically examine what 
problems and dilemmas financial advisors experience in their professional role and what 
aspects influence them in their decision-making. This study also contributes to previous 
research by (2) analyzing the problem and dilemmas the financial advisors experience 
on the basis of their surrounding systems and stakeholders. This study can (3) contribute 
to better support for decision-making by raising awareness for the challenges the 
financial advisors experience. Through a qualitative research strategy, interviews with 
ten financial advisors and two important players in the industry, Finansinspektionen and 
SwedSec, has been conducted.  Five problem areas where dilemmas can occur were 
identified. The problem areas are: (1) Dilemmas that can occur when regulations from 
Finansinspektionen are implemented in the organizations, (2) Dilemmas that can occur 
due to the organization’s internal control systems, (3) Dilemmas that can occur due to 
the organizational culture, (4) Dilemmas that can occur due to the customers’ financial 
literacy and (5) Expectations from different stakeholders puts pressure on the financial 
advisors. Four approaches to decision-making were also identified. The approaches are: 
(1) Consulting your peers, (2) Seek help from internal support functions, (3) Rely on the 
existing regulations and (4) Applying your own ethics and morals. The financial 
advisors believed that unethical behavior in the industry derived from attributes of the 
individuals as opposed to the authors who connected their dilemmas to situation based 
factors. During the study the authors found the advisors had trouble identifying the 
control systems and the stakeholders’ role in creating dilemmas for them. An image of a 
profession characterized by individualism emerged during the course of the study. The 
financial advisors are solely responsible towards a variety of stakeholders. There is a 
great pressure on the individual within the profession while the means for managing the 
pressure are few. This requires a lot from the financial advisors’ personal ethics and 
morals. Sufficient support for decision-making is lacking in issues regarding conflicts of 
interest. The study is a step towards examining how organizations and society can 
support the advisors in their important role. As opposed to examining how society can 
manage bad advising, this study focuses on how the financial advisors can receive 
support in order to help the customers and the society.  This is achieved by portraying 
the profession and thereby increasing the awareness of the challenges the financial 
advisors meet.  
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund av den finansiella tjänstebranschen och de 
finansiella rådgivarna. Kapitlet avslutas med en problemdiskussion som leder fram till 
syftet med studien samt två forskningsfrågor	  
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna studie undersöker vilka problem och dilemman som finansiella rådgivare 
upplever att de ställs inför i sin yrkesroll samt vilka aspekter som influerar dem när de 
fattar beslut i dessa situationer. De senaste trettio åren har den finansiella 
tjänstebranschen vuxit drastiskt i Sverige. En ökning av efterfrågan på finansiella 
produkter har även ökat utbudet på marknaden. Det faktum att dessa produkter ofta är 
komplicerade har resulterat i ett större behov av finansiell rådgivning. (Regeringen, 
2014) Den finansiella sektorn fyller en viktig roll i samhällsekonomin (Lundquist, 
Rydin, Svensson & Wiberg, 2004). Det är av stor vikt att ett land har en fungerande 
finansiell sektor, framförallt för att allmänhetens vardagsekonomi ska gå ihop. Alla 
människor behöver vid något tillfälle hjälp och vägledning med frågor som rör lån, 
sparande, pension, försäkringar och placeringar. För att den finansiella sektorn ska 
fungera krävs förtroende från det samhälle som omger den. (ibid)  
 
Finansiella rådgivare är ett samlingsnamn för en yrkesgrupp som kan erbjuda kunder 
hjälp med allt från låneförmedling till ränteförhandling och pensionsinvesteringar 
(Ekonominytt, u.å ). Den finansiella rådgivarens främsta uppgift är att med sin kunskap 
och erfarenhet hjälpa kunderna att göra sunda och goda ekonomiska val. Vad som är ett 
sunt och gott val för den enskilde kunden är en svår definitionsfråga men också det som 
sätter ramen för den finansiella rådgivarens arbete. Samtliga företag som ägnar sig åt 
finansiell rådgivning står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens 
uppgift är att genom lagar och regler skydda konsumenter från oseriösa aktörer på 
marknaden. Lagstiftningen finns till för att säkerställa att rådgivarna agerar i kundernas 
bästa och inte efter andra intressen.(ibid)  
 
Finansinspektionen (2016) anger att nästan alla sanktionsärenden som berört finansiell 
rådgivning de senaste åren har varit till följd av intressekonflikter. Rådgivarnas 
branschorgan SwedSec menar istället att rådgivarna ibland går för långt i sin strävan att 
ge hög service och därför bryter mot interna regler. (SvD Näringsliv, 2016) Från 
Finansinspektionens och andra myndigheter som exempelvis Konsumentverket, vars 
roll är att skydda konsumenternas intressen, höjs allt mer kritiska röster mot hur 
företagen själva väljer att styra sina anställda. De menar att dessa styrningsmetoder 
skapar dilemman och intressekonflikter mellan lönsamhet och att agera i kundens bästa. 
I Finansinspektionens rapport ”Konsumentskyddet på finansmarknaden” från 2016 
framgår det att provision fortfarande utgör den största intäkten för vissa delar av den 
finansiella rådgivningsbranschen. De uttrycker en oro för fenomenet att kunder 
rekommenderas produkter som inte passar deras behov men som leder till en högre 
intäkt för rådgivaren. En annan faktor som Finansinspektionen menar påverkar den 
oberoende rådgivningen är att många banker och försäkringsbolag har möjlighet att 
erbjuda egna produkter vid rådgivning till kunderna (Finansinspektionen, 2016). Dessa 
produkter ger ofta bättre intjäning vilket oberoende av provisionsersättning ger 
incitament till rådgivarna att rekommendera de egna produkterna utan att ta hänsyn till 
kundens behov och intressen.  
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I en granskning i SvD Näringsliv (2016) hade finansiella rådgivare möjlighet att höra av 
sig anonymt för att berätta hur de själva upplever sitt arbete. En rådgivare angav att 
även om provisionssystemet på många håll är på väg bort är det säljkulturen mer än 
lönesättningen som påverkar dem. Rådgivaren berättade att det kommer vara svårt att 
förändra den rådande säljkulturen oavsett hur mycket direktiv som kommer från 
Finansinspektionen. Anledningen anser denne är att Finansinspektionen inte ser det 
verkliga problemet och att branschen saknar en vilja till förändring. (ibid) 
 
Problem med enskilda rådgivare som agerar i självintresse på bekostnad av sina kunder 
är även något som fått mycket uppmärksamhet i media. Som yrkesgrupp har de blivit 
hårt ansatta och felaktiga beslut som fattats av enskilda rådgivare har påverkat 
förtroendet för hela branschen. Att branschen har ett lågt förtroende drabbar inte bara 
företagen utan också samhället i stort. Detta genom att konsumenter som inte förstår 
värdet av rådgivningen och som hade kunnat dra fördel av att uppsöka en finansiell 
rådgivare drar sig för att göra just detta (Regeringen, 2014).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Konsumentverkets rapport från 2016 visar att konsumenter generellt saknar förtroende 
för finansiella rådgivare. Detta trots de hårda regleringarna från bland annat 
Finansinspektionen. Rapporten beskriver att bristen på förtroende i många fall beror på 
osäkerhet inför de komplexa och invecklade produkter som rådgivarna erbjuder. 
Osäkerheten i sin tur kan grunda sig i att konsumenterna på grund av okunskap har svårt 
att formulera sina egna behov vilket gör det svårt att identifiera en god matchning till 
behovet. Undersökningar visar att konsumenterna i allmänhet inte besitter de kunskaper 
som gör det möjligt att fatta välinformerade beslut på denna marknad. (Lusardi, 2008) 
Detta leder till att konsumenter som normalt skulle vara att betrakta som aktiva blir 
passiva i den finansiella tjänstebranschen. (Harrison, 2002)  
 
När det mellan olika parter, exempelvis som mellan en rådgivare och dess kund, råder 
informationsasymmetri spelar etiken en avgörande roll för att den part som har mindre 
information och insikt ska känna förtroende (Brien, 1998). Etiken fungerar då som en 
garanti för kunderna att de trots informationsasymmetrin kan känna förtroende för att 
rådgivarna kommer att agera i deras bästa intresse. Personer kan uppmuntra till 
förtroende genom att antingen själva visa att de agerar ärligt och etiskt eller genom att 
vara en del av en institution vars medlemmar är kända för att agera etiskt. (ibid) Att 
finansiella rådgivare som profession i sig inte har högt förtroende bland konsumenterna 
innebär att det blir oerhört viktigt för de enskilda aktörerna inom 
rådgivningsprofessionen att fatta etiska beslut för att skapa en ömsesidig 
förtroenderelation med sina kunder. Román (2003) argumenterar för att med den hårda 
konkurrens som råder på marknaden idag är det av yttersta vikt att de aktörer som 
agerar som kontaktpersoner mellan företaget och marknaden upplevs som etiska. 
Studien visade att om dessa personer fattade etiska beslut i möten med kunden så ökade 
förtroendet och lojaliteten gentemot företaget. Detta indikerar att rådgivare som fattar 
etiska beslut bidrar med långsiktig lönsamhet till sina företag. (ibid.) Samtidigt har det 
som tidigare nämnt visat sig att faktorer som styrsystem och säljkulturer skapar 
intressekonflikter vilket försvårar för rådgivarna att fatta etiska beslut.  
 
Falkenberg och Herremans (1995) visar i sin studie på betydelsen av de formella och 
informella styrsystemen inom organisationer för att skapa ett önskvärt beteende hos de 
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anställda. Författarna menar att en etisk kultur uppstår om de formella styrsystemen 
stöttas av etiska värderingar i de informella styrsystemen. Om de formella styrsystemen 
dock enbart är fokuserade på ekonomiska värden påverkar detta de informella systemen 
vilket leder till en oetisk kultur. I dessa situationer då fokus ligger på ekonomiska mål 
och värden hävdas det att de anställda kommer att uppleva mer etiska dilemman. Brien 
(1998) hävdar i sin studie att för att skapa etiskt beteende hos en specifik yrkesgrupp 
krävs det att det skapas en kultur som framhäver pålitlighet och förtroende som viktiga 
egenskaper hos individen. (ibid.) För att förstå en yrkesgrupp och kulturen som 
dominerar den krävs en förståelse för de individer som utgör den.  
 
Även om det finns viss forskning som fokuserat på dilemman inom finansiell 
rådgivning ur rådgivarnas perspektiv är den begränsad och i behov av 
utveckling.  Smith (2010) kartlägger i en studie gjord i Australien vilka etiska dilemman 
som rådgivare av finansiella tjänster upplever som mest besvärliga i möten med 
kunderna. Rådgivarna i studien uttryckte en svårighet med att skapa balans mellan att 
möta kundernas önskemål och erbjuda rådgivning av hög kvalitet och uppnå säljmål. 
Vidare visade studien att de flesta rådgivare inte kunde föra etiska resonemang på den 
nivå som var nödvändig för att lösa de dilemman de ställdes inför i sin yrkesroll. Detta 
antyder att vilka handlingar som är rätt och fel i möten med kunder inte alltid är helt 
tydligt. Det innebär också att rådgivarna kanske inte alltid är medvetna om eller lyckas 
identifiera att de står inför ett dilemma. (ibid.) Främst saknas kvalitativa mer 
djupgående studier av problem och dilemman inom finansiell rådgivning där fokus 
ligger på förståelse av företeelsen. Det är detta gap som denna studie ämnar minska.  
 
Denna studie ämnar skildra problem, dilemman och beslutsfattande inom finansiell 
rådgivning ur de finansiella rådgivarnas perspektiv. Fokus ligger på förståelse med hjälp 
av en kvalitativ forskningsstrategi. En sådan studie av svenska rådgivare saknas i 
tidigare forskning. Tidigare forskning avseende finansiella rådgivare har ofta fokuserat 
på chefer, ledning eller kunder. Detsamma gäller information i form av exempelvis 
artiklar som ofta är skrivna ur ett kundperspektiv vilket innebär att finansiella rådgivare 
när de väl får komma till tals gör det i en försvarsställning. Denna studie ska ge 
finansiella rådgivare möjlighet att själva beskriva sin verklighet så som de själva 
upplever den. Dessa berättelser analyseras genom att hänsyn tas till de kontexter där de 
uppstår, vilket ger rådgivarnas subjektiva uppfattningar ett sammanhang.  
 
Två forskningsfrågor besvaras i studien: 
 
* Hur identifierar finansiella rådgivare dilemman som de ställs inför i sin yrkesroll? 
* Hur hanterar finansiella rådgivare dilemman de ställs inför i sin yrkesroll? 
 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att genom en empiriskt grundad undersökning av finansiella 
rådgivare beskriva vilka problem och dilemman de upplever att de ställs inför i sin 
yrkesroll samt vilka aspekter som influerar dem när de fattar beslut i dessa situationer. 
Genom att anta ett situationsbaserat synsätt ämnar studien analysera rådgivarnas 
problem och dilemman med utgångspunkt i deras omgivande system och aktörer. En 
studie av det här slaget kan bidra till att bättre beslutsstöd utformas för rådgivarna 
genom att synliggöra och öka medvetenheten för de utmaningar de möter.  
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1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning: Detta kapitel presenterar bakgrund till studien som sedan mynnar 
ut i en problemdiskussion och ett syfte. 
 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram: I detta kapitel behandlas den teori som ligger till 
grund för insamlingen och bearbetningen av empirin.  
 
Kapitel 3 - Metod: Kapitlet behandlar de metodval som har gjorts i studien.  
 
Kapitel 4 - Empiri: I kapitlet presenteras den empiri som samlats in i studien.  
 
Kapitel 5 - Analys: I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in med koppling 
till tidigare forskning och den teoretiska referensramen 
 
Kapitel 6 - Slutsatser: Kapitlet presenterar studiens slutsatser följt av en avslutande 
diskussion samt studiens implikationer. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Ett 
situationsbaserat synsätt antas. Kapitlet inleds med fokus på formella och informella 
styrsystem och hur dessa påverkar de anställdas beteende. Därefter behandlas press 
från olika intressenter och på vilket sätt det kan styra beteende. Vidare behandlar 
kapitlet den tidigare forskning som rör finansiell rådgivning specifikt och som är av vikt 
för studien. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den teoretiska 
referensramen som illustrerar hur de olika delarna hänger samman och relaterar till de 
finansiella rådgivarna 
	  
2.1 Styrsystem  
 
Styrsystem kan definieras som en systematisk process där högre chefer försöker påverka 
lägre nivåer inom företagshierarkin att implementera företagets strategier. (Antony et al, 
2014) Detta kan ske genom olika förfaranden i syfte att övervaka, utvärdera och belöna 
de anställda (Anderson & Oliver, 1987). Genom styrsystem kan ledningen påverka 
anställdas beteenden på ett sådant sätt att målöverensstämmelse skapas (Antony et al, 
2014). Styrsystem kan även leda till oönskade beteenden om de inte är tillräckligt bra 
utformade (Anderson & Oliver, 1987).  
 
Vad avser tidigare forskning kring anställdas etiska beteende har de flesta fokuserat på 
personliga egenskaper hos individerna (Kaptein, 2011). Detta synsätt kallas ofta för 
“bad apples approach” och syftar på att roten till oetiskt beteende ligger hos individen 
inte i systemen eller situationen. Kaptein definierar oetiskt beteende som beteenden 
inom och av organisationer vilka strider mot generellt accepterade normer kring 
beteende. Trevino (1986) menar dock att det finns två variabler som styr beteenden och 
beslutsfattande inom organisationer. Kombinationen och samspelet mellan individuella 
och situationsbaserade faktorer menar hon påverkar det etiska beslutsfattandet inom 
organisationer. Variabler inom den omedelbara organisationsmiljön och kulturen spelar 
en viktig roll för de anställdas inlärning, tankemönster och beteenden. Individen träder 
in i en organisation med en viss nivå av kognitiv moral och andra personliga 
egenskaper, men etiskt handlande äger rum i en social kontext och påverkas därför 
starkt av situationsbaserade variabler. (ibid.) Falkenberg och Herremans (1995) menar 
också att tidigare forskning i stor utsträckning antagit det så kallade “bad apples 
approach”. Ett vanligt antagande när det kommer till utformning av styrsystem är att 
människor agerar i självintresse. Det är lättare att skylla på egenskaper hos de anställda 
än att identifiera problem inom den egna organisationen och rätta sig därefter. I kontrast 
till detta synsätt utgår författarna från att individer är ärliga och moraliska och att det 
istället är styrsystemen som ofta är utformade på ett sätt som uppmuntrar till oönskade 
beteenden. Detta brukar beskrivas som “bad barrels approach” (Kaptein, 2011). 
Styrsystemen ses här som en situationsbaserad faktor som sätter press på individerna 
som omfattas av den. Falkenberg och Herremans (1995) gör en distinktion mellan 
formella och informella styrsystem. 
 
2.1.1 Formella och informella styrsystem 
 
Falkenberg och Herremans (1995) definierar formella styrsystem som nedskrivna 
direktiv och policys som används för att få anställda att bete sig på ett sätt som leder till 
att organisationen uppnår sina mål eller för att fastställa exempelvis oetiskt uppförande. 
Dessa kan innefatta företagsmål, budgetar, belöningskriterier och etiska riktlinjer. De 
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formella styrsystemen används för att bevaka en antagen agentrelation i företag, 
nämligen att de anställda ses som agenter till cheferna eller ledningen som är 
principalen. Agenterna behöver styras för att säkerställa att de agerar i företagets 
intresse. Det formella styrsystemet fungerar bäst när de anställda kan övervakas och 
deras output mätas. Resultaten av studien visade bland annat att organisationer ofta 
fokuserar på de finansiella aspekterna, att generera vinst, på bekostnad av det etiska 
beteendet. Formella styrsystem kan vara viktiga verktyg i att styra anställda, men de i 
sig får inte människorna eller organisationen att faktiskt agera mer etiskt. När företag 
lägger för stor vikt vid de formella styrsystemen i syfte att styra de anställda kommer 
det istället att hämma de anställdas utveckling och leda till mer oärligt beteende. 
Författarna hävdar att det tidigare var lättare för anställda att förlita sig på de formella 
styrsystemen när de ställdes inför problem och dilemman. I dagens organisationer är 
dock förhållandena mellan olika intressenter ofta väldigt komplexa och relationerna 
sträcker sig bortom det vanligt antagna agent-principal förhållandet. (ibid.)  
 
Vad avser etiska riktlinjer som ett formellt styrverktyg för etiskt beteende menar Brien 
(1998) att de sällan är framgångsrika. Detta på grund av att det sällan görs 
ansträngningar för att realisera eller implementera dem i verksamheten utan att de 
endast finns till för att legitimera organisationen. För att riktlinjerna ska fylla sitt syfte 
måste de implementeras i verksamheten och vara en del av det informella styrsystemet. 
(ibid.) Detta argument stärks ytterligare av Weaver och Trevino (1999) som konstaterar 
att etiska program först är effektiva då de stöds av organisationskulturen. Cleek och 
Leonard (1998) är även de tveksamma till effektiviteten i etiska riktlinjer och menar att 
riktlinjer inte är den bästa strategin för att påverka anställda att fatta etiska beslut. Helin 
och Sandström (2007) fastställer i deras studie att det saknas kunskap om hur etiska 
riktlinjer kommuniceras och omvandlas i organisationerna.  
 
Informella styrsystem skiljer sig från de formella genom att det inte finns förutbestämda 
mätsystem utan innehåller gemensamma normer, värderingar och traditioner som styr 
beteenden, så kallade outtalade regler (Falkenberg & Herremans, 1995). De anställda lär 
sig dessa genom att studera både sina chefer och sina medarbetare. Styrkan i de 
informella systemen ligger i styrningen av beteenden i osäkra och oväntade situationer, 
till skillnad från de formella styrsystemen som ger begränsad vägledning och kräver 
specifika regler för varje specifik situation innan den uppstår. Deras styrka kan däremot 
också bli deras svaghet om kunskapen som mottas genom de informella styrsystemen 
uppmuntrar till beteende som inte överensstämmer med företagets mål. Författarna 
hävdar att de informella styrsystemen är det som påverkar de anställdas etiska beteende 
absolut mest och det finns främst två orsaker till detta. Den första anledningen är att 
regler och regleringar som görs på en högre nivå ofta misslyckas med att integreras på 
lägre nivåer inom organisationen. Den andra anledningen till det informella 
styrsystemets dominans är att när dessa regleringar väl lyckas införas på lägre nivåer 
ska anställda tolka och implementera dessa satt i relation till en given situation. Hur 
detta genomförs baseras på hur det informella styrsystemet ser ut samt vilka värderingar 
och förväntningar som organisationskulturen står för. (ibid.) 
 
2.1.2 Organisationskultur  
 
Organisationskultur kan definieras som “gemensamma uppsättningar antaganden, 
värderingar och övertygelser som delas av organisationsmedlemmar. 
Organisationskulturen påverkar medlemmarnas tankar och känslor och vägleder 
beteenden” (Trevino, 1986 s. 611, egen översättning). I en demokratisk 
organisationskultur kan individens kognitiva moraliska förmåga öka. I motsats kan 
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individens moraliska förmåga inom en sträng och auktoritär kultur undertryckas. 
Organisationskulturen utgör en viktig del av de informella styrsystemen. Däremot är 
den inte särkopplad från de formella styrsystemen då faktorer i dessa är med och formar 
kulturen. 
 
Kaptein (2011) menar att organisationskulturen är en av de viktigaste komponenterna 
inom en organisation för att förklara de anställdas beteende. Det finns en lång tradition 
inom forskningen att studera just kulturen för att förutsäga och förklara beteenden inom 
en organisationskontext. Etisk kultur kan definieras som de förutsättningar som finns 
inom en organisation att bete sig etiskt respektive oetiskt. Ett exempel på detta är i 
vilken utsträckning belöningssystem uppmuntrar till att agera i kundernas intresse. 
Kaptein beskriver den etiska kulturen som bestående av sju olika dimensioner.  
 
Den första (1) dimensionen definieras som tydligheten i de etiska normerna. Med 
tydlighet avses i vilken utsträckning dessa normer är konkreta och begripliga för de 
anställda. Den andra (2) dimensionen inom den etiska kulturen som påstås påverka 
beteende är hur väl ledning och handledare agerar som goda förebilder. Som den tredje 
(3) dimensionen nämns möjligheten för de anställda att bete sig etiskt. Med möjlighet 
avses om de anställda anser att de har den tid, de resurser, den budget och den 
information som krävs för att agera etiskt. (Kaptein, 2011) Trevino (1986) menar 
exempelvis att anställda som agerar under tidspress är mindre benägna att följa etiska 
riktlinjer. I en kultur där det råder högt tryck kan de anställda börja betrakta finansiella 
mål som viktigare att uppfylla än andra mjukare värden. (ibid.) Den fjärde (4) 
dimensionen av den etiska kulturen är viljan att bete sig etiskt. (Kaptein, 2011) Om 
individer inte är engagerade eller känner sig som en del av en kultur är de också mindre 
benägna att agera i enlighet med de normer som definierar den. Den femte (5) 
dimensionen behandlar hur synligt oetiskt beteende är och hur lätt det är att identifiera. 
Om tydlighet handlar mer om vilka beteenden som förväntas från de anställda på 
förhand så handlar denna dimension om hur väl det går att identifiera beteenden i 
efterhand.  Den sjätte (6) dimensionen är öppenhet inom organisationen för att diskutera 
etiska dilemman. Genom att dela berättelser och upplevelser kan de anställda lära av 
varandra och bättre förstå den kontext de agerar inom. Den sjunde (7) och sista 
dimensionen av den etiska kulturen benämns som förstärkning av etiskt beteende. Med 
detta avses i vilken utsträckning de anställda belönas för etiskt beteende och bestraffas 
för oetiskt beteende. (ibid.) Trevino (1986) menar att när oetiskt beteende tydligt 
straffas uppnås den högsta etiken inom organisationen.   
 
2.1.3 Överensstämmande styrsystem 
	  
Kapitlet har hittills behandlat både formella och informella styrsystem. I samspelet 
mellan dessa skapas överensstämmande eller icke-överensstämmande system. När det 
skapas överensstämmelse mellan de informella och formella systemen skapas också den 
bästa styrningen för företaget (Falkenberg & Herremans, 1995). Viktigt att komma ihåg 
är dock att den bästa styrningen nödvändigtvis inte innebär att organisationskulturen är 
etisk. En etisk kultur uppstår om de formella styrsystemen stöttas av etiska värderingar i 
den informella styrningen. En oetisk kultur uppstår istället när de formella styrsystemen 
enbart fokuserar på företagets ekonomiska intressen vilket leder till att de informella 
systemen naturligt blir mer fokuserade på att uppnå ekonomiska mål. Detta innebär ofta 
att andra intressenter utöver ägarna bortses. Författarna menar att ofta i dessa situationer 
när fokus ligger på ekonomiska målsättningar och att tillfredsställa ägarna kommer de 
anställda i företaget att uppleva mer etiska dilemman än om företaget har mer 
socioekonomiska mål som tillfredsställer andra intressenter. (ibid.)   
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2.1.4 Icke-överensstämmande styrsystem 
	  
Icke-överensstämmande system skapas när ett företag har formella styrsystem som 
exempelvis definierar och uttrycker etiska värderingar samtidigt som det informella 
styrsystemet inte uppmuntrar till att ta etiska beslut (Falkenberg & Herremans, 1995). 
Dessa situationer kan kallas kontranormativa. Det blir kontranormativt när företag 
exempelvis använder sig av belöningssystem som hindrar etiskt beteende. (ibid) Ett 
belöningssystem som ofta benämns i dessa sammanhang är provision (Duska, 1999). 
Dåligt designade provisionssystem kan uppmuntra till oetiskt beteende. Det 
argumenteras även för att provisionsbaserade branscher skapar tydliga intressekonflikter 
mellan de anställda och kundernas intressen. (ibid.) I kontranormativa situationer kan 
det bli svårt för de anställda att veta om de ska se till de formella eller informella 
styrsystemen för vägledning (Falkenberg & Herremans, 1995). Att de olika 
styrsystemen inte stämmer överens beror oftast på att ledningen inte kan identifiera det 
informella styrsystemet eller uppmuntrar beteenden som strider mot det formella 
systemet. (ibid.) Det är dock inte endast de formella och informella styrsystemen som 
utgör situationsbaserade faktorer. Något som ytterligare påverkar anställdas beteenden 
är de intressenter som återfinns i deras omgivning. 
 
2.2 Komplexa intressentförhållanden 
 
Fassin (2005) anger att oetiskt beteende inom företag beror på en rad olika faktorer. 
Som exempel ger han kortsiktiga mål, media, svårigheter med att implementera 
strategier i den operationella verksamheten samt pressen från olika intressenter. Pressen 
från olika intressenter är en bakomliggande orsak till intressekonflikter. Företag är 
utsatta för hård konkurrens, tidspress, press på att skapa lönsamhet samt press från 
samtliga av deras intressenter. Aktieägare vill ha avkastning, chefer vill ha bonusar, 
kunder vill ha hög kvalitet till en låg kostnad och staten kontrollerar genom regleringar. 
(ibid.) Trevino (1986) menar att komplexa och dynamiska företagsförhållanden skapar 
osäkerhet. Hon utvecklar detta genom att ange att etiska problem alltid finns närvarande 
i osäkra situationer där flera intressenter, intressen och värderingar är i konflikt med 
varandra och lagar och regleringar är otydliga. Fassin (2005) menar att denna externa 
press bland annat ligger bakom oetiskt beteende inom företag. Det anges att inom allt 
agerande finns en spänning mellan allmänhetens intresse och självintresset närvarande. 
(ibid.) 
 
Fassin (2005) definierar etiskt beteende som ett beteende vilket är både moraliskt och 
legalt accepterat av det omgivande samhället. Oetiskt beteende definieras i motsats som 
ett beteende vilket inte är moraliskt eller legalt accepterat av det omgivande samhället. 
(ibid.) Liksom Falkenberg och Herremans (1995) menar även Fassin (2005) att en 
bakomliggande orsak till oetiskt beteende är egenskaper inom företagens interna 
styrsystem. Som exempel nämns belöningssystem och system för uppföljning av de 
anställda vilka inte alltid stämmer överens med företagens långsiktiga strategier. (ibid.) 
Trevino (1986) anger att anställda ofta upplever att cheferna endast värdesätter att 
leverera goda resultat. Hon nämner även en studie av Ferrell och Weaver (1978) som 
visade att det i organisationer även föreligger konflikter mellan personliga värderingar 
och värderingar hos andra inom organisationen. 
 
Ett hot mot etiskt beteende inom företag anses vara deras fokus på kortsiktiga 
finansiella mål. (Fassin, 2005) En annan fara anges vara att individer inom systemen 
inte alltid inser när de beter sig på ett olämpligt sätt. Fassin (2005) menar att trots ett 
ökat intresse och press från det omgivande samhället på etiskt beteende från företagens 
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sida saknas goda etiska riktlinjer för de dagliga arbetsuppgifterna. Inom företag kommer 
det alltid uppstå etiska dilemman och spänningar mellan teori och praktik när 
implementering ska ske i den operationella verksamheten. En effektiv implementering 
kräver att etiskt ledarskap inte enbart fokuserar på att lösa de stora strategiska frågorna 
utan även på de problem som anställda stöter på i den dagliga verksamheten. Det är 
viktigt att ledningen inser att etik sträcker sig bortom de legala krav och regleringar som 
de är tvungna att efterfölja. (ibid.) Fassin (2005) menar att det främsta målet för ett 
företag som vill vara etiskt bör vara att behandla samtliga intressenter på ett rättvist sätt. 
Vad avser finansiell rådgivning menar Smith (2010) att det finns implikationer om en 
rad etiska risker och faktorer kopplade till yrkesrollen.  
 
2.3 Finansiell rådgivning 
 

2.3.1 Problem, dilemman och beslutsfattande inom den finansiella tjänstebranschen 
 
Smith (2010) genomförde en studie på finansiella rådgivare där syftet var att undersöka 
vilka etiska dilemman som förekom. Svaret på vad som var det största etiska dilemmat 
varierade beroende på vilken intressentgrupp som tillfrågades. De vanligaste 
klagomålen som kom in från kunderna hade att göra med integritetsproblem, det vill 
säga en uppfattning om att de mottagit missvisande information angående produkter och 
tjänster. Smith (2010) identifierade att en orsak till problem var att rådgivarna i vissa 
fall hade svårt att på ett fullgott sätt utvärdera riskerna med vissa produkter och tjänster 
som erbjöds. En annan orsak var att rådgivarna helt enkelt hävdade att produkter och 
tjänster hade funktioner som de inte besatt. En bakomliggande orsak till oetiskt 
beteende var svårigheter att matcha risker med kundens riskvillighet.  De australiensiska 
rådgivarna som deltog i studien angav att det största etiska dilemmat de ställdes inför i 
sin yrkesroll var att alltid agera i kundens bästa. Många upplevde svårigheter med att 
balansera kundernas önskemål och erbjuda rådgivning av hög kvalitet och samtidigt 
uppnå organisationens lönsamhetsmål. Författaren anger att intressekonflikter rankades 
högst som det största etiska problemet inom branschen av både de anställda samt deras 
chefer. Rådgivarnas chefer angav att det var svårt att upprätthålla oberoende rådgivning 
i deras organisationer när det fanns monetära incitament från företag som tog fram de 
finansiella produkterna att rekommendera just deras produkter. Ett annat problem som 
angavs var allmänhetens negativa uppfattning om rådgivningens kvalitet. Studien 
hävdar att bristen på integritet, ärlighet och kompetens hos några rådgivare fick 
långtgående och negativa konsekvenser för hela branschen.  
 
En observation från Smiths (2010) studie var att finansiella rådgivare i dagsläget inte 
kunde föra etiska resonemang på den nivå som krävdes för att hantera de dilemman de 
ställdes inför. Detta trots att rådgivarna själva ansåg att deras personliga moral var mer 
än tillräcklig för att kunna fatta beslut i kundens bästa. Förutom det faktum att detta 
visar att vad som är rätt och fel i möten med kunder sällan är svart eller vitt antyder det 
även att rådgivarna kan ha svårt att identifiera gråzonerna där emellan. Svårigheter med 
att hantera och identifiera dilemman kan leda till att rådgivarna fattar oetiska beslut utan 
en direkt intention att agera oetiskt. Ett antal strukturella faktorer som påverkade 
beslutsfattandet identifierades. Dessa strukturella faktorer inkluderade etiskt ledarskap, 
belöningssystem, etiskt klimat samt den etiska kulturen. Den etiska kulturen är en 
underkategori till organisationskultur. Det definieras av Trevino och Youngblood 
(1990) i Smith (2010) som den observerbara kulturen. Med observerbar avses formella 
och informella styrsystem som är kapabla till att förespråka etiskt eller oetiskt beteende. 
Författaren fann att mekanismer som normalt syftar till att stärka den etiska kulturen 



	   10 

och därmed uppmuntra till sådant beteende saknades i den finansiella tjänstebranschen. 
Ett signifikant gap identifierades när det kom till att koppla etiskt beteende till 
belöningssystem och prestationsmått. Att belöna finansiella prestationer som så ofta 
görs inom finansiell rådgivning men inte etiska motsvarigheter kan sända tvetydiga 
budskap till de finansiella rådgivarna.  
 
En studie gjord av Román (2012) visar på vikten av att de finansiella rådgivarna fattar 
goda och etiska beslut i problematiska situationer. Att fatta rätt beslut i rätt situation kan 
ha en avgörande roll när det kommer till att bygga långvariga och nära relationer med 
kunderna. För finansiella organisationer som värdesätter långsiktiga relationer blir det 
viktigt att skapa en miljö för sina säljare som minimerar osäkerheten och uppmuntrar 
till att fatta goda beslut.  
 
2.3.2 Konsumenters okunskap inom finansiella tjänstebranschen 
 
Finansiella tjänster upplevs ofta som abstrakta och svåra för konsumenter att förstå 
(Román, 2012). Bristen på kunskap om finansiella tjänster och produkter bland 
allmänheten är ett område som noga kartlagts och bekräftats av tidigare forskning 
(Lusardi, 2008; Campbell, Jackson, Madrian & Tufano, 2011; Almenberg & Säve-
Söderbergh, 2011; Hogarth & Hilgert, 2002). Lusardi (2008) menar att den finansiella 
tjänstebranschen utvecklats mot att göra konsumenter självständiga och primärt 
ansvariga för sitt långsiktiga finansiella sparande.  I kombination med denna utveckling 
har dock de finansiella produkterna blivit mer komplexa och alternativen allt fler. 
Forskning visar att många svenskar saknar verktyg för att fatta goda finansiella beslut 
vilket placerar dem i riskzonen för att misslyckas på den finansiella marknaden. 
(Almenberg & Säve-Söderberg, 2011)  
 
Campbell et al. (2011) menar att en del konsumenter även om de förses med all 
nödvändig information saknar den kognitiva förmåga som krävs för att optimera sin 
finansiella situation. Finansiell kunskap är något som är svårt att lära sig genom 
erfarenhet då det inte är beslut man fattar frekvent utan relativt sällan. Samtidigt är det 
svårt att snabbt utvärdera om de fattat ett bra eller dåligt beslut då utfallet, det vill säga 
avkastningen, kan dröja flera år. Det är också väldigt svårt att fatta beslut baserat på 
erfarenheten hos andra individer då faktorer som riskvillighet och sparhorisont är 
beroende av individ och situation. (ibid.) Bae & Sandager (1997) undersöker i en studie 
vilka egenskaper konsumenter värdesätter när de ska välja en finansiell rådgivare. 
Studien konstaterar att personliga egenskaper värdesattes högt där bland de viktigaste 
var ärlighet, kompetens, objektivitet, kommunikationsförmåga och konfidentialitet. Vad 
avser kompetensen hos rådgivarna föredrog majoriteten av konsumenterna i studien att 
rådgivaren hade någon typ av licens och universitetsutbildning. 

Mot bakgrund av konsumenternas okunskap blir det extra viktigt att de känner ett 
förtroende och en tillit till de finansiella rådgivare som besitter mer kunskap än dem. 
(Román, 2012) Säljare inom serviceorganisationer, finansiella eller inte, är de synligaste 
representanterna för organisationerna. De innehar därmed en nyckelroll i den viktiga 
serviceprocessen mellan organisation och kund. Samtidigt utsätts säljare i sin yrkesroll 
för större press än vad många andra individer gör inom sina yrken. De verkar ofta i 
relativt oövervakade miljöer och är samtidigt främst ansvariga för att skapa lönsamhet 
inom sina organisationer. Detta kan tidvis vara väldigt stressigt för dessa säljare, de 
uppmuntras att bygga långsiktiga relationer men mäts och utvärderas mot kortsiktiga 
mål. (ibid.) Tidigare forskning visar att säljare ofta ställs inför etiska dilemman när de 
måste uppnå kortsiktiga säljmål samtidigt som de ska skapa långsiktig kundnöjdhet 
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(Stevens, 2008). Román (2012) menar att när finansiella säljare fattar etiska beslut leder 
det till högre kundnöjdhet, lojalitet, förtroende och därmed långsiktig lönsamhet för 
deras organisationer. Däremot bidrar det etiska beslutsfattandet sällan till att 
organisationen uppnår sina kortsiktiga lönsamhetsmål. (ibid.) 
 
2.4 Sammanfattning teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen avslutas med en sammanfattning för att få en tydligare 
överblick. Figur 1 visar en framtagen modell som illustrerar de olika delarna av den 
teoretiska referensramen och hur de relaterar till varandra och den finansiella 
rådgivaren.  
 

 
 
Figur. 1 Teorimodell 
 
 
De formella och de informella styrsystemen utgör situationsbaserade faktorer som 
påverkar de anställdas beteenden inom en organisation (Falkenberg & Herremans, 
1995). De formella styrsystemen omfattar regleringar och policys från ledning och 
externa aktörer, medan de informella är interna uppfattningar som delas av 
organisationsmedlemmarna.  En viktig del av de informella styrsystemen är 
organisationskulturen. En etisk kultur uppstår om de formella styrsystemen stöttas av 
etiska värderingar i den informella styrningen.  Båda dessa system och hur väl de 
integrerar med varandra kommer vara avgörande för vilka dilemman den enskilde 
organisationsmedlemmen ställs inför och vilka beslut den fattar. Falkenberg och 
Herremans (1995) har antagit ett synsätt där individen ses som ärlig och moralisk men 
är utsatt för press från de omgivande styrsystemen vilket kan uppmuntra till oönskade 
beteenden. (ibid.)  
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Fassin (2005) menar att företag och aktörer inom företag är utsatta för press från en 
mängd olika intressenter vilket är en bidragande orsak till exempelvis intressekonflikter. 
Det är också en bidragande orsak varför individer inom företag antar oetiskt agerande. 
Detta får medhåll från Trevino (1986) som menar att dynamiska och komplexa 
företagsförhållanden skapar osäkerhet och leder till etiska problem. Smith (2010) 
bekräftar i sin studie att svårigheter mellan att balansera olika intressenter är ett problem 
som är närvarande inom finansiell rådgivning och som kan leda till intressekonflikter 
för rådgivarna. Vad avser kunderna som intressent introducerar Lusardi (2008) med 
flera deras okunskap i kombination med komplexa produkter som en komplicerande 
faktor i relationen till rådgivarna. 
 
I Figur.1 illustreras de olika intressenterna i den omgivning som de finansiella 
rådgivarna har att förhålla sig till och vars intressen de ska balansera. Figuren illustrerar 
även hur intressenterna kopplas samman med de situationsbaserade faktorerna som 
påverkar rådgivarna, det vill säga de formella och informella styrsystemen. Denna 
teoretiska utgångspunkt kan bidra med en illustration över hur dilemman, problem och 
beslutsfattande uppstår för den finansiella rådgivaren genom de styrsystem och de 
intressenter den omfattas av.  
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3. METOD 
 
 I metodkapitlet beskrivs de metodval som gjorts i studien. Kapitlet inleds med att 
behandla forskningssyfte och ansats. Efter det behandlas forskningsstrategin och 
forskningsdesign, följt av val av deltagare. Vidare i kapitlet presenteras hur 
insamlingen av empiri gick till, hur denna empiri analyserades av författarna samt hur 
litteraturstudien genomfördes. Avslutningsvis presenteras begreppen trovärdighet och 
äkthet relaterat till studien samt de metodproblem som identifierats.  
 
3.1 Forskningssyfte och ansats 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka problem och dilemman som rådgivare av 
finansiella tjänster upplever att de ställs inför i sin yrkesroll samt vilka aspekter som 
influerar dem när de fattar beslut i dessa situationer. I studien genomfördes tio 
intervjuer med finansiella rådgivare samt två intervjuer med större aktörer inom den 
finansiella tjänstebranschen, nämligen Finansinspektionen och SwedSec. Intentionen är 
att studien ska kunna bidra med ökad kunskap om problem, dilemman och 
beslutsfattande inom finansiell rådgivning. Författarna till studien har funnit att tidigare 
forskning främst fokuserat på området ur ett kund- eller ledningsperspektiv. Studien 
ämnar beskriva de finansiella rådgivarnas verklighet, ur deras perspektiv. 
 
Tidigare forskning har tillämpats för att tolka rådgivarnas svar. Det användes också som 
hjälp för att identifiera vad i den insamlade empirin som var av vikt för att besvara 
syftet. Forskningen spelade en väsentlig roll i att identifiera fenomenet med exempelvis 
intressekonflikter och dilemman inom finansiell rådgivning och vilka negativa 
konsekvenser det får för relationen med kunderna. Detta stämmer väl överens med 
Bryman och Bells (2014) beskrivning av deduktion som att en empirisk granskning av 
verkligheten genomförs med utgångspunkt i befintlig teori. Det visade sig dock under 
arbetets gång att den teoretiska referensramen blev tvungen att kompletteras allt 
eftersom empirin samlades in. Detta på grund av att den saknade den tidigare forskning 
som krävdes för att göra en god analys. Den teoretiska referensramen fick alltså 
kompletteras efterhand för att fenomenet skulle kunna analyseras på ett fullgott sätt. 
Detta stämmer bättre överens med Bryman och Bells (2014) beskrivning av en induktiv 
studie. Studien har därför en deduktiv metodansats som innehåller induktiva inslag.  
 
3.2 Metodsynsätt 
 
Ett aktörssynsätt innebär att de handlande aktörerna sätts i fokus och förklaringar till 
olika fenomen ges med utgångspunkt i dessa aktörers värderingar och avsikter (Wallén, 
1996). Utgångspunkten som tidigare nämnts har varit att för att förstå en yrkesgrupp 
och kulturen som dominerar den krävs en förståelse för de individer som utgör den. 
Empirin utgick från aktörernas, i det här fallet rådgivarnas, uppfattningar kring problem, 
dilemman och beslutsfattande. Rådgivarnas uppfattningar kopplas till de 
situationsbaserade faktorer och intressenter som omger dem vilket ger deras subjektiva 
uppfattningar ett sammanhang.  
 
3.3 Forskningsstrategi 
 
Studien ämnar skapa förståelse för yrkesrollen finansiella rådgivare. För att på bästa sätt 
uppnå detta har en kvalitativ forskningsstrategi antagits. Denna metod är 
tolkningsinriktad vilket innebär att tanken är att förstå en social verklighet efter hur 
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deltagare i en särskild miljö tolkar den (Bryman & Bell, 2014). Studien har krävt 
djupgående svar om olika rådgivares egna upplevelser och uppfattningar av den 
verklighet de befinner sig i för att besvara syftet. 
 
3.4 Forskningsdesign 
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ansågs passa bäst för att besvara syftet med 
studien. Bryman och Bell (2014) anger att kvalitativa intervjuer passar när målet är att 
få fram vad intervjupersonen anser är relevant och viktigt, vilket denna metod tillåter då 
den är flexibel samt ger möjlighet till följdfrågor som kan leda intervjun i olika 
riktningar. För att förstå yrkesrollen finansiella rådgivare på en djupare nivå har 
intervjuerna varit semistrukturerade. Det var av vikt att inte styra eller leda in 
intervjupersonerna till på förhand bestämda spår, utan låta dem skildra sin verklighet 
från deras perspektiv. I en semistrukturerad intervju har intervjupersonerna frihet att 
utforma sina egna svar och frågorna behöver inte följa en intervjuguide strikt utan 
relevanta följdfrågor kan ställas beroende på svaren. (Bryman & Bell, 2014). Inför 
intervjuerna utformades tre olika intervjuguider, en för rådgivarna, en för 
Finansinspektionen och en för SwedSec. I de tidiga intervjuerna följdes intervjuguiden 
mer noggrant än vid de senare intervjuerna på grund av att författarna under tiden 
märkte vilka frågor som gav relevanta svar samt att problemområden började urskiljas 
allteftersom intervjuerna genomfördes. Utöver intervjuerna har artiklar som behandlar 
problematik inom finansiella tjänstebranschen samt andra relevanta dokument granskats 
vilka redogörs för under empiriinsamling. Detta för att öka förståelsen för den 
omgivning som de finansiella rådgivarna agerar i och har att förhålla sig till.  
 

3.5 Val av deltagare 
 
Finansiella rådgivare finns inom många olika organisationer. För att inte göra 
rådgivarna i studien beroende av organisationskontexten kontaktades olika 
organisationstyper i form av banker, försäkringsbolag samt försäkringsförmedlare. 
Urvalet av rådgivare är begränsat till Luleåområdet främst på grund av tillgängligheten.  
 
Då studien är beroende av rådgivarnas berättelser var tillgången till dem otroligt viktig 
och störst chans till detta ansågs komma genom att kontakta enskilda rådgivare och i 
vissa fall deras chefer när kontaktinformation inte fanns tillgänglig. Ett antal banker, 
försäkringsbolag och förmedlingsbolag kontaktades. Detta genomfördes via mail där 
syftet presenterades tillsammans med en förfrågan om finansiella rådgivare som ville 
delta i studien. Totalt kontaktades sexton finansiella rådgivare/kontor vilket resulterade i 
tio rådgivare till intervjuer. Av rådgivarna i studien är hälften anställda på bank, resten 
är fördelade på försäkringsbolag och förmedlingsföretag. Hälften av rådgivarna i 
studien är kvinnor och hälften är män. Samtliga rådgivare är anonyma liksom företagen 
de arbetar i då denna information inte ansågs relevant för ett besvarande av syftet. 
 
Finansinspektionen och SwedSec valdes ut som önskvärda deltagare i studien då 
författarna under studiens gång upptäckte att de var aktörer som ofta återkom i 
rådgivarnas berättelser och utgör viktiga organ i branschen. Det bedömdes att dessa 
skulle kunna ge en god bild av den bransch som rådgivarna är verksamma inom. Båda 
kontaktades genom ett mail med en önskan om en telefonintervju på grund av 
geografiska faktorer. Finansinspektionen ställde upp med två seniora finansinspektörer 
och intervjun med SwedSec genomfördes med deras VD.  
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3.6 Empiriinsamling 
 
Intervjuerna med rådgivarna utgick ifrån fyra identifierade kategorier som ansågs kunna 
vägleda intervjuerna mot ett besvarande av syftet. Under respektive kategori samlades 
några övergripande frågor (se bilaga 1). Det var ett medvetet val att inte formulera 
alltför många frågor på förhand utan lämna utrymme för friare samtal. Om intervjuerna 
hade blivit för styrda hade risken funnits att intressanta och personliga perspektiv hos 
respektive rådgivare hade förbisetts. Samtidigt var det viktigt att inte tappa kopplingen 
till tidigare forskning då den skulle vägleda studien fram till ett besvarande av syftet och 
ge den ett sammanhang. Vid kvalitativa studier är det viktigt att forskarna inte bara är 
uppmärksam på vad som sägs utan också hur intervjupersonerna säger det. I dessa fall 
kan antecknande avleda forskarens uppmärksamhet och leda till att intressanta 
synpunkter inte följs upp. (Bryman & Bell, 2014). Samtliga intervjuer spelades därför in 
i samråd med rådgivarna och transkriberades i efterhand.  Czarniawska (2014) anger 
dock att det trots inspelning är viktigt att anteckna till viss del under intervjuerna då det 
finns en risk att inspelningen misslyckas. Av denna anledning antecknade en av 
författarna viktiga synpunkter medan den andra kunde leda intervjun. Samtliga 
intervjuer skedde på rådgivarnas respektive kontor i en för dem trygg och välbekant 
miljö. Innan intervjuerna inleddes underrättades samtliga deltagare återigen om syftet 
med studien och att i de fall de kände sig obekväma med någon fråga kunde avstå från 
att besvara den. Det angavs även tydligt för rådgivarna att de är anonyma och en 
genomgång av de olika kategorierna som skulle komma att behandlas under intervjun 
genomfördes. Uppfattningen var att genom att ge rådgivarna denna information på 
förhand blev de mer bekväma och avslappnade med situationen.  Några rådgivare 
efterfrågade en intervjuguide på förhand varpå författarna sände ut en förkortad version 
av intervjuguiden med exempelfrågor från varje kategori. 
 
Intervjuerna med rådgivarna genomfördes uteslutande öga mot öga. En fördel med 
personliga intervjuer är exempelvis att de ofta kan vara betydligt längre än 
telefonintervjuer vilket ökar möjligheten att gå djupare in i ämnet (Bryman & Bell, 
2014). Forskning antyder också att personliga intervjuer fungerar bättre när ämnen som 
kan uppfattas som känsliga ska behandlas. Personliga intervjuer har också den fördelen 
att det går att uppfatta skiftningar i ansiktsuttryck och kroppsspråk hos respondenten 
beroende på vilka frågor som ställs. (ibid.) I denna studie valdes personliga intervjuer. 
Detta innebar att djupa, längre intervjuer kunde genomföras och intervjuobjektens 
kroppsspråk, miner och gester uppfattas. I tabell 1 nedan sammanfattas den insamlade 
empirin.  
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Tabell 1. Sammanfattning empiriinsamling 
  

  
Personliga intervjuer 

 

 
Telefonintervjuer 

 
Totalt 

 
Antal 

 

 
10 stycken 

 
2 stycken 

 
12 stycken 

 
Tid 

 

 
11 timmar 

 
1 timme 

 
12 timmar 

 
Transkribering 

 

 
144 sidor 

 
15 sidor 

 
159 sidor 

 
 
I tabell 2 sammanfattas det material som bearbetats i studien.  
 

Tabell 2. Sammanfattning genomgånget material 
 

Genomgånget material Mängd 

Lagstiftning - 

SwedSecs disciplinärenden 32 sidor 

Konsumentverkets konsumentrapport 2016 69 sidor 

Finansinspektionens rapport 
konsumentskyddet på finansmarknaden 2016 

36 sidor 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU 148 sidor 

 
 

3.7 Analys av empiri  
 
Likt Nag et al (2007) har författarna till denna studie inledningsvis var för sig gått 
igenom varje transkribering och identifierat sådant som uppkommit under intervjuerna 
som varit av intresse för syftet. De uppfattningar som författarna finner särskilt 
intressanta vid en första genomgång av den insamlade empirin kallas enligt Van 
Maanen (1979) för first-order concepts. Efter att dessa first-order concepts plockats upp 
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identifierades fem problemområden som kopplades till den teoretiska referensramen. De 
teorier som tillämpas för att bringa ordning i de first-order concepts som initialt 
identifieras i empirin kallar Van Maanen (1979) för second-order concepts.  De fem 
problemområdena som författarna till denna studie identifierade var: (1) Dilemman som 
kan uppstå när regleringar från Finansinspektionen ska implementeras på operativ nivå, 
(2) Dilemman som kan uppstå på grund av organisationernas egna styrsystem, (3) 
Dilemman som kan uppstå på grund av organisationskulturen, (4) Dilemman som kan 
uppstå på grund av kundernas okunskap om den finansiella tjänstebranschen samt (5) 
Förväntningar från olika intressenter sätter press på rådgivarna. I ett andra led sorterades 
de first-order concepts som kunde kopplas till beslutsfattande in i fyra olika 
angreppssätt: (1) Ta hjälp av kollegor, (2) Ta hjälp av intern support, (3) Luta sig mot 
regelverken samt (4) Tillämpa egen etik och moral. Anledningen till att dessa 
problemområden och angreppssätt valdes ut var för att de var gemensamma nämnare 
som återkom ofta i rådgivarnas berättelser. Problemområden och angreppssätt är 
återkommande i analyskapitlet där de får ett sammanhang och en betydelse genom att 
kopplas till den tidigare forskning som behandlas i kapitel två. I denna studie har 
författarna valt att relatera problem, dilemman och beslutsfattande till de system och 
intressenter som omger rådgivarna. Detta i motsats till att relatera dessa till individuella 
egenskaper hos respektive rådgivare.  
 
En viktig del och utmaning i empirikapitlet är att försöka återskapa rådgivarnas 
verklighet i en text (Czarniawska, 2014). Det är inte alltid helt enkelt att spegla någons 
verklighet i en text, detta problem kallar Czarniwaska (2014) för oförenlighet mellan 
värld och ord. Ett sätt genom vilket författarna kan försöka skapa en bild för läsaren 
som denne inte har sett är genom att sätta det i förbindelse med någonting som denne 
känner igen. Författarna till denna studie har därför valt att återberätta rådgivarnas 
berättelser genom att ofta citera de metaforer som används när de försöker återge sin 
verklighet.  
 
3.8 Litteraturstudie 
 
I denna studie har tidigare forskning främst tillämpats för att analysera de finansiella 
rådgivarnas svar. Den har även haft en viktig uppgift i att formulera frågeställningar och 
problematiseringen i studien. För att genomföra studien användes vetenskapliga artiklar, 
tidningsartiklar, riktlinjer och lagstiftning för finansiella rådgivare, rapporter från 
exempelvis Finansinspektionen och Konsumentverket samt böcker. Luleå Tekniska 
Universitets databas Primo samt Google Scholar har främst använts för att söka 
vetenskapliga artiklar. För att finna relevanta artiklar har de flesta sökningar gjorts i 
Journal of Business Ethics och sökorden som användes enskilt och i kombination med 
varandra var ”business ethics”, ”ethical behavior”, “informal system” “formal system”, 
“control”. “financial literacy”, “conflict of interest”, “ethical culture”, “organizational 
culture”, “ethical dilemma”, “financial advisor”, “financial advisor dilemma”, 
“finansiell rådgivning problem”. Böcker som användes var tidigare kurslitteratur samt 
böcker som lånades från Luleå Tekniska Universitets bibliotek. 
 
3.9 Trovärdighet och äkthet 
 
Utgångspunkten i kvalitativa studier är att det kan finnas flera bilder av samma 
verklighet där en inte är mer sann än en annan. Två utvärderingskriterier som tagits 
fram för att tillämpas på dessa studier är: trovärdighet och äkthet. (Guba & Lincoln, 
1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2014) 
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3.9.1 Trovärdighet 
	  
Kriteriet trovärdighet är uppdelat i fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse. För att skapa 
tillförlitlighet i studien krävs det att den genomförts i enlighet med de regler som finns. 
Det krävs också att resultaten rapporteras till de människors vars verklighet studeras 
(Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2014) varför studien har skickats 
till samtliga rådgivare i efterhand. Tillförlitligheten var av yttersta vikt för denna studie 
då syftet med den var att skildra de finansiella rådgivarnas syn på verkligheten. 
Metodvalet att ha semistrukturerade intervjuer stärker tillförlitligheten då frågorna har 
varit öppna i syfte att inte styra rådgivarna. Deras tolkningar fick vägleda många frågor 
för att fånga vad de ansåg viktigt och som speglade deras verklighet bäst. Som ett krav 
för att intervjuerna med Finansinspektionen och SwedSec skulle få spelas in ville dessa 
deltagare läsa den färdigskrivna texten från intervjuerna för godkännande. Detta ansågs 
inte strida mot tillförlitligheten i studien då dessa aktörer inte var fokus för studien.  
 
För att säkerställa överförbarheten från denna studie till finansiella rådgivare har 
författarna försökt att på ett så utförligt sätt som möjligt redogöra den metod som 
tillämpats i studien och varför dessa val har gjorts. Med hjälp av detta kan forskare 
skapa sig en bild över inom vilka sammanhang och inom vilket forskningsfält studien 
kan bidra. Denna studie kommer främst att kunna bidra till tidigare forskning inom 
området problem, dilemman och beslutsfattande inom finansiell rådgivning. Som 
tidigare nämnt antar studien ett situationsbaserat synsätt där problem och dilemman för 
rådgivarna relateras till deras omgivande system och aktörer. 
 
Kriteriet pålitlighet handlar om att forskaren ska säkerställa att ett granskande synsätt 
antas i genomförandet av studien. Pålitligheten kan uppnås genom en skriftlig 
redogörelse av samtliga delar i studien som sedan bör granskas av andra forskare. (Guba 
& Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2014) Denna metod har i viss mån 
tillämpats under arbetet med studien genom regelbundna opponeringar av andra 
studenter. Vid opponeringstillfällena fick de andra studenterna kritiskt granska arbetet 
och komma med synpunkter.  
 
Konfirmering innebär att forskare inte medvetet låtit sina personliga åsikter och 
värderingar påverka utfallet av en studie. Detta med vetskapen om att ingen 
samhällsforskning kan vara till hundra procent objektiv. ( Guba & Lincoln, 1985 och 
1994 i Bryman och Bell, 2014) Författarna har försökt säkerställa detta genom att under 
studien gång vara medveten om sina egna och varandras personliga åsikter och 
värderingar. En del av detta har varit att inte medvetet styra in rådgivarna under 
intervjuerna på spår de inte själva valt.  
 

3.9.2 Äkthet 
 
Vad avser äkthet anger Guba och Lincoln fem olika kriterier som ska uppfyllas, vilka är 
rättvis bild samt ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman 
& Bell, 2014). Rättvis bild innebär att den utförda undersökningen ger en rättvis bild av 
den sociala verkligheten, i detta fall den de finansiella rådgivarna upplever. (ibid.) Detta 
har studien uppnått genom att under intervjuerna låta rådgivarna delvis prata fritt om sin 
yrkesroll och sin upplevda verklighet. Studien som på djupet undersökt tio finansiella 
rådgivares syn på dilemman och beslutsfattande kan vara av intresse dels för att de 
själva fått reflektera över ett fenomen som de vanligtvis kanske inte lägger någon vidare 
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eftertanke vid. Samtidigt synliggör studien vilka problem deras yrkeskollegor ställs 
inför och hur de resonerar. Detta är vad kriterierna ontologisk- och pedagogisk 
autenticitet innefattar, att intervjupersonerna får en bättre uppfattning om sin egen 
sociala situation samt att de förstår hur andra i samma situation upplever deras 
verklighet (Bryman & Bell, 2014). Katalytisk autenticitet handlar om möjlighet för 
intervjupersonerna att med hjälp av undersökningen kunna förändra den situation de 
befinner sig i. Taktisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen har gett bättre 
förutsättningar att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en sådan förändring. 
(ibid.) Studien syftar inte i första hand till att försöka förändra situationen de finansiella 
rådgivarna i dagsläget befinner sig i, största vikt ligger vid att skapa en djupare 
förståelse för deras situation och de dilemman de dagligen möter. Detta kan leda till att 
beslutsstödet för dem kan förbättras i ett senare skede.  
 
3.10 Metodproblem 
 
Under studiens gång har några problem dykt upp som författarna försökt hantera 
eftersom. Det första är att författarna som tidigare nämnts i enstaka fall varit tvungna att 
gå via rådgivarens chef för att etablera kontakt. Anledningen till att författarna valde att 
göra detta var att det upplevdes som viktigare att få access än att undvika cheferna. 
Detta metodsätt kan dock leda till att chefen väljer ut de rådgivare som anses kunna ge 
mest fördelaktiga svar för deras organisation, dock är det inget författarna har upplevt 
under intervjutillfällena med dessa rådgivare.  Majoriteten av rådgivarna är inte 
introducerade via sin chef. Önskvärt för en studie som vill undersöka en yrkesgrupp är 
att få ett stort antal deltagare för att kunna generalisera resultatet. Det relativt låga 
antalet intervjuer i studien kan anses som ett metodproblem där exempelvis deltagande 
observation hade varit ett bra komplement. Deltagande observationer var på grund av 
valet av yrkesgrupp inte möjliga i den här studien av sekretesskäl. Författarna ser dock 
inget problem med att denna studie och dess empiri ska kunna bidra till tidigare 
forskningsfält.  
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4. EMPIRI 
	  
I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in och bearbetats i 
studien. Inledningsvis behandlas den lagstiftning som berör finansiell rådgivning för att 
skapa en bild hos läsaren kring vilka lagar rådgivarna har att förhålla sig till. Vidare 
behandlas Finansinspektionen vilken är en viktig aktör i de finansiella rådgivarnas 
omgivning. Inledningsvis presenteras deras konsumentskyddsrapport från 2016 följt av 
en intervju med två seniora finansinspektörer. Vidare i kapitlet introduceras en intervju 
med VD för de finansiella rådgivarnas branschorgan SwedSec. Avslutningsvis 
presenteras den huvudsakliga empirin bakom studien, intervjuerna med de tio 
finansiella rådgivarna.  
 
4.1 Lagstiftning 
 
Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) är en lag som tagits fram 
för att säkerställa balans mellan konsumenternas och näringsidkarnas intressen (Dagens 
juridik, 2014). I lagen framgår det att rådgivare ska anpassa sin rådgivning efter 
konsumenternas behov och endast rekommendera alternativ därefter.  
 
I lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) anges det så kallade 
dokumentationskravet. Dokumentationskravet innebär att den finansiella rådgivaren är 
skyldig att noga dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället samt att de 
är skyldiga att lämna ut denna dokumentation till konsumenten. (ibid) Syftet med 
dokumentationskravet är bland annat att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder 
rådgivaren har gett sina råd till konsumenten. (Konsumenternas, u.å) Exempel på vad 
som ska behandlas i dokumentationen och som den finansiella rådgivaren måste fråga 
sin kund är vilken erfarenhet denne har av finansiella placeringar. Rådgivaren måste 
även säkerställa vilket syfte kunden har med placeringen och vilken risk den är villig att 
ta. Det är viktigt att rådgivaren säkerställt sig om att kunden förstått den risk som är 
förknippad med det placeringsalternativ den i slutändan väljer.  
 
Lagen är inte tillämplig för fondbolag, försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut 
som exempelvis banker. Dock finns likvärdiga lagrum för finansiella rådgivare på 
förmedlarföretag och bank att finna i Lag om försäkringsförmedling (2005:405) 
respektive i Lag om värdepappersmarknaden (2007:528).  
 
4.2 Finansinspektionen 
 
Finansinspektionen är en myndighet som har till uppgift att bidra till ett stabilt 
finansiellt system som ska präglas av ett högt förtroende (Finansinspektionen, 2016). 
Detta uppnås genom en övervakning av finansmarknaden där de utvecklar regler och 
gör uppföljningar där de säkerställer att aktörerna följer dem. (ibid.) En av de viktigaste 
uppgifterna Finansinspektionen har på finansmarknaden är att bidra med ett högt skydd 
för konsumenterna.  
 
4.2.1 Finansinspektionens konsumentskyddsrapport 2016 
 
Årligen publicerar Finansinspektionen en konsumentskyddsrapport, den senaste 
rapporten från 2016 tar upp tre områden som Finansinspektionen anser behöver stärkt 
konsumentskydd. Ett av dessa områden berör finansiella rådgivare och avser risken för 
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att rådgivare ska ge råd om finansiella produkter som inte är lämpliga utefter 
konsumentens behov. (Finansinspektionen, 2016) 
 
Finansinspektionen anser att anledningarna till varför det finns ett behov av att skydda 
konsumenter på finansmarknaden är många.  Ett av de övergripande problemen är att 
det råder informationsasymmetri mellan konsumenterna och försäljarna av finansiella 
produkter. Skillnaden i information mellan dessa aktörer är större i denna bransch än i 
många andra branscher, vilket främst beror på att konsumenter inte kan värdera kvalitén 
på finansiella produkter på samma sätt som de kan med andra produkter. När en 
konsument investerar i en finansiell produkt dröjer det ofta en längre tid innan kvalitén 
på produkten blir märkbar, samtidigt som det med många så kallade icke-finansiella 
produkter är lätt att snabbt efter köpet utvärdera kvalitén. Hand i hand med detta går att 
betalning av finansiella produkter ofta sker över tid och kan förändras av faktorer som 
kunderna inte förstår.  
 
Finansiell rådgivning har på senare tid fått mycket uppmärksamhet från 
Finansinspektionen som argumenterar att det förekommer intressekonflikter dels på 
grund av den provisionsstyrda rådgivningen men även på grund av att många företag 
ger rådgivning om sina egna produkter. Finansinspektionen ser ett stort problem med att 
rådgivare ofta styrs av vilken ersättning de får för olika produkter, att ersättningarna ger 
starka incitament till rådgivarna att inte agera i konsumenternas intressen.  De anger i 
rapporten att branschen visserligen har vidtagit åtgärder för att hantera dessa 
intressekonflikter men att de inte varit tillräckliga.  
 
4.2.2 Intervju med Finansinspektionen 
 
Som en del av empiriinsamlingen i studien genomfördes en intervju med två seniora 
finansinspektörer. Dessa arbetar med tillsyn, främst den som är fokuserad på 
konsumentskydd. De säkerställer bland annat att rådgivare dokumenterar rådgivningen 
och att de samlar in information om kunden på ett sätt som leder till att de 
rekommenderar rätt produkter. De är tydliga med att de har en uppfattning om att de 
allra flesta rådgivare vill göra rätt men att det inte alltid är så lätt att göra det vilket 
innebär att de i det hänseendet behöver vara behjälpliga.  
 
Regleringar 
Huvuddelen av regleringarna som de finansiella rådgivarna omfattas av kommer från 
EU-nivå. Finansinspektionens uppgift är att utforma direktiv och förordningar för att de 
ska kunna implementeras i svensk lag.  
 
En uppgift som finansiella rådgivare har i sin yrkesroll är som tidigare nämnt att 
dokumentera själva rådgivningen. Finansinspektörerna förklarar att 
rådgivningsdokumentationen blev mer omfattande kring 2007 när rådande EU-direktiv 
kom. Vid frågan på hur dokumentationen har mottagits av rådgivarna framkommer det 
att rådgivarna till en början uppfattade regelverket som omständligt och komplicerat. De 
fick gå från en ganska standardiserad rutin med kontrollfrågor till att behöva granska 
informationen från kunderna för att se att den hänger ihop och att det inte förekommer 
motsägelser. Från Finansinspektionens sida har de uppfattat det som att det tagit 
instituten ett antal år att få detta att fungera som ett bra verktyg men att det nu ses som 
ett bra hjälpmedel. Finansinspektörerna flaggar dock för en risk med överinformation 
kopplad till dokumentationen, det vill säga att det är svårt för kunden att urskilja vad 
som är viktig information bland den stora mängden papper.  
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Problem inom finansiell rådgivning  
Finansinspektörerna nämner att det största problemet de ser inom den finansiella 
rådgivningsbranschen handlar om intressekonflikter. De menar att när rådgivarna kan få 
ersättning direkt av produktleverantören kan ersättningen styra vilket råd rådgivaren 
lämnar. Detta kan förstärkas ytterligare om de även får ersättning baserat på hur mycket 
intäkter de drar in till företaget och då välja det alternativ som är mest lönsamt. 
Finansinspektörerna anger att de gärna skulle se ett förbud mot tredjepartsincitament, 
men så länge det inte finns är det upp till bolagen själva att hantera denna 
intressekonflikt. Inspektörerna framhåller vikten av att rådgivarna agerar som just 
rådgivare och inte säljare:  
 
 

“Det viktiga i det här är att man gör distinktionen mellan säljare och 
rådgivare och när det gäller finansiella tjänsteprodukter så ska det vara 

en rådgivare och inte någon säljare.” 
 

 
Ett annat problem de ser är att det på marknaden finns många komplicerade produkter 
som konsumenterna inte förstår vilket leder till att de ofta får råd som inte är lämpliga 
för dem. I det nya EU-regelverket som träder i kraft våren 2018 kommer högre krav 
ställas på produktbolagen att de produkter som tas fram är anpassade efter kunden samt 
att de hanterar de inneliggande intressekonflikterna i produkten. Inspektörerna anger att 
konsumenterna har ett visst eget ansvar när de söker sig till finansiella rådgivare och 
måste agera som medvetna konsumenter genom att sätta sig in i vad det innebär att 
exempelvis investera i aktier och fonder, men att det främsta ansvaret ändå ligger hos 
instituten att lämna lämpliga råd.  
 
Geografiska skillnader inom finansiell rådgivning 
Finansinspektörerna anger att det är en stor koncentration av värdepappersbolag i 
Stockholmsområdet och vid frågan på om de ser en skillnad på finansiell rådgivning i 
storstäder och mindre städer svarar de att de inte ser en skillnad kvalitetsmässigt. 
Däremot kan kunder ha en närmare relation med sin rådgivare eller bank i mindre 
städer. När media kommer på tal menar de att konsumenterna självklart påverkas av vad 
som lyfts i media då det ofta handlar om väldigt olämplig rådgivning, Samtidigt tror de 
att många känner ett stort förtroende speciellt om de bor på ett ställe där de har en 
personlig relation till rådgivaren. 
 
4.3 Intervju med SwedSec 
 
Som en del av empirin i denna studie har en intervju genomförts med VD för SwedSec. 
Under intervjuerna med rådgivarna framkom det att samtliga hade SwedSec-licens.. 
 
SwedSec startade 2001 och deras huvudsakliga uppgift är att licensiera personer som 
arbetar på den finansiella marknaden i Sverige genom att fastställa kunskapskrav och ta 
fram tester. Företag kan frivilligt ansluta sig till systemet men om de väljer att göra 
detta åtar de sig att följa SwedSecs regelverk. Det innebär bland annat att företag är 
skyldiga att anmäla anställda med licens till en oberoende disciplinnämnd om de 
misstänker att de brutit mot någon branschregel, lag eller internregel som kan leda till 
disciplinpåföljd. (ibid.)  
 
Som ovan nämnt åtar sig samtliga företag som anslutit sig till SwedSec att följa deras 
regelverk. Deras VD förklarar under intervjun att detta innefattar att de finansiella 



	   23 

företagen ser till att viss personal licensierar sig för att säkerställa sig om att dessa 
uppfyller vissa framtagna kunskapskrav. Förutom ett kunskapskrav innefattar även 
själva licensieringen ett lämplighetskrav som ämnar fastslå att personen är lämplig att 
arbeta på den finansiella marknaden.  
 
SwedSecs VD menar att en viktig regel som företag anslutna till SwedSec åtar sig är att 
anmäla regelbrott som bedöms kunna leda till disciplinpåföljd. Under intervjun 
framkommer att även om det finns möjlighet för konsumenter att anmäla 
regelöverträdelser är det vanligast att de får in dessa genom företag som anmäler sina 
anställda. Detta resulterar i ett förfarande där det i många fall är en enskild medarbetare 
som prövas mot ett större företag. Under intervjun framkommer det att SwedSec själva 
också kan upptäcka regelöverträdelser eller individer som är olämpliga som 
licenshavare genom exempelvis media.   
 
Avslutningsvis anger bolagets VD att syftet med det självreglerande system där 
SwedSec spelar en nyckelroll är att hålla olämpliga individer borta från marknaden då 
de inte enbart skadar det egna företaget utan även branschen som sådan. Ett skadat 
förtroende för branschen skadar också finansmarknaden. SwedSecs vision uttrycks som 
att verka för ett högt förtroende på den finansiella marknaden genom kunskap och 
regelefterlevnad.  
 
 

“Det är klart att det är en väldigt speciell roll det här att man hanterar 
andra människors pengar och då är kunskaper, regelefterlevnad och god 

etik särskilt viktigt.“  
 

4.4 Intervjuer med rådgivarna 
 
I empirin har fem olika problemområden identifierats som kan ge upphov till dilemman 
för rådgivarna. Dessa områden är återkommande i samtliga av intervjuerna. I vissa fall 
uttrycks dilemman direkt av rådgivarna och i vissa fall är de identifierade av författarna 
genom exempelvis motsägelser i deras redogörelser. Problemområdena är 
kategoriserade under tre övergripande teman hänförliga från teorin: formella styrsystem, 
informella styrsystem samt komplexa intressentförhållanden. Problemområdena som 
har identifierats är: (1) Dilemman som kan uppstå när regleringar från 
Finansinspektionen ska implementeras på operativ nivå, (2) Dilemman som kan uppstå 
på grund av organisationernas egna styrsystem, (3) Dilemman som kan uppstå på grund 
av organisationskulturen, (4) Dilemman som kan uppstå på grund av kundernas 
okunskap om den finansiella tjänstebranschen samt (5) Förväntningar från olika 
intressenter sätter press på rådgivarna. För att besvara den del av syftet och 
problematisering som behandlar beslutsfattande har även fyra angreppssätt identifierats 
vilka är (1) Ta hjälp av kollegor, (2) Ta hjälp av intern support, (3) Luta sig mot 
regelverken samt (4) Tillämpa egen etik och moral.  
 
4.4.1 Formella styrsystem 
 
Problemområde 1: Dilemman som kan uppstå när regleringar från 
Finansinspektionen ska implementeras på operativ nivå  
 
I intervjuerna har ett problemområde återkommit vid upprepade tillfällen. Det handlar 
om de formella regleringarna av den finansiella tjänstebranschen från 
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Finansinspektionen som leder till problem när de ska implementeras i rådgivarnas 
nuvarande yrkesroll och verksamhet. Rådgivarna konstaterar att regleringarna från 
branschen i form av exempelvis skärpt rådgivningsdokumentation har förändrat 
yrkesrollen. De stora finanskriserna på 1990- och 2000-talet avslöjade svagheter inom 
finansbranschen som ledde till hårdare regleringar. De ökade kraven på administration 
gör att yrkesrollen idag är en annan än vad den var för tio år sedan.   
 
 

“Att göra samma ekonomiska rådgivning idag som för tio år sen tar 
ungefär tre gånger så lång tid. Om någon ska göra samma sak, spara i 
liknande produkt så tar det betydligt längre tid för oss idag eftersom vi 

måste göra mycket mer gedigen kunddokumentation, så är det.” - 
Rådgivare förmedlingsföretag 

 
 
Tidsbristen 
Att bristen på tid till följd av ökad administration är ett problem är något som flera 
rådgivare är överens om. En rådgivare på bank menar att förberedelsetiden inför ett 
kundmöte tar upp till en timme följt av själva mötet och efter mötet ska den omfattande 
dokumentationen skrivas. Rådgivaren menar att detta är tid och energi som hellre hade 
lagts på att träffa fler kunder. En rådgivare anger att dokumentationen dräper den sakta 
men säkert, även om det är ett bra sätt att städa i branschen så blir det en enorm tidstjuv. 
En annan rådgivare instämmer i att rådgivningsdokumentationen ökat pressen på en tid 
som redan är knapp.  Rådgivaren anger att om den exempelvis vill ändra i 
dokumentationen i efterhand så måste den motivera det, vilket tar tid. Det blir en 
stressfaktor att den inte hinner bli färdig samma dag och nya besök väntar. Den press 
som dokumentationen är en bidragande faktor till beskrivs även av en annan rådgivare:  
 
 

“sen förstår jag att man måste ha dokumentation när man gör 
någonting, men det är ett hinder för många [...] administrationen ökar 

våldsamt men det gör även försäljningskraven.” - Rådgivare 
försäkringsbolag 

 
 
Kundernas reaktion på regleringarna  
Rådgivare anger att dokumentationen inte enbart är tidskrävande för dem utan att även 
kunderna drabbas genom den omfattande informationsinsamlingen som krävs. En 
rådgivare uttrycker det på följande sätt: 
 
 

“dels har kunderna inte tid att sitta i tre timmar och svara på frågor, 
alltså det finns ju en ganska stor skillnad mellan verklighet och den där 

teoretiska världen” - Rådgivare förmedlingsföretag 
 

Att det finns en skillnad mellan teori och verklighet och ett glapp mellan de som tar 
fram regleringarna och de som ska tillämpa dem operativt får medhåll från fler 
rådgivare. En rådgivare uttrycker att de som tar fram dessa regleringar sitter för långt 
ifrån kundverksamheten. Ytterligare en rådgivare uttrycker det på följande sätt: 
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“Om man ska särskilja på företag i min roll eller någon som sitter med 
administrationen eller skapar på compliance-avdelningen de har inte 

kontakt med människor, de ser på det sättet att vänta nu, vi har en 
kunddokumentation på 14 sidor, vet du vad vi gör, vi gör två sidor till 

med frågor så kommer vi kunna placera och göra ännu bättre åt kunden 
fast människor fungerar ju inte på det sättet [...] bara för att jag får reda 
på någonting mer, de (kunden) behöver ju inte hamna mer rätt på grund 

av det”. - Rådgivare försäkringsbolag 
 
 
Initialt upplever flera rådgivare att kunder kan känna en irritation över den omfattande 
informationsinsamlingen när de inte förstår syftet med den. I intervjuerna har det 
framkommit att rådgivarna ofta har långa och nära relationer med sina kunder. När 
rådgivarna då följer regleringar och krav från Finansinspektionen genom att exempelvis 
fråga om legitimation och annan information som redan är känd sedan tidigare kan 
kunderna bli ifrågasättande och irriterade över situationen. Relationen kan då upplevas 
som mer stel och formell.  Några av rådgivarna menar att detta kan påverka relationerna 
mellan rådgivare och kund i mindre städer specifikt. En rådgivare som arbetat en tid i 
Stockholm menar att det är lättare att kräva att kunden legitimerar sig och liknande där 
då relationerna ofta är mer kortvariga och formella till att börja med. I mindre städer är 
kunderna mer vana vid en långvarig och nära relation med sin rådgivare. En annan 
känslig aspekt som en del rådgivare från bank upplever är de krav Finansinspektionen 
ställer kring kundkännedom, som har sitt ursprung i lagen, vilket innebär att de måste 
spåra vissa kunders pengar tillbaka i tiden. Detta för att motverka penningtvätt och 
terrorismfinansiering. Frågorna anger rådgivarna kan vara känsliga att ställa då vissa 
kunder tar illa vid sig. Rådgivarna uttrycker en förståelse för syftet med regleringen, 
men kunder ifrågasätter ibland varför rådgivarna behöver ha denna information och 
anser i vissa fall att det är deras enskilda ensak var pengarna kommer ifrån. 
 
 

“Mitt syfte är ju för Finansinspektionen att jag ska kunna stå till svars 
för dem, men det ger ju ingenting till kunden, och kunden känner sig 

misstrodd.  Kunden känner att ja men litar ni inte på mig, tror ni att jag 
håller på med några skumraskaffärer? Så att det är en väldigt konstig 

situation”. - Rådgivare bank  
 

 
Rådgivarnas reaktion på regleringarna 
Även om samtliga rådgivare uttrycker en förståelse för varför regleringarna införts från 
Finansinspektion från början är det en vanlig uppfattning att de gått för långt och blivit 
för petiga. En rådgivare anser att regleringarna har förstört för yrkesrollen genom att 
tillämpa kollektiv bestraffning på grund av några få oseriösa aktörer. Så här uttrycker 
sig samma rådgivare om kravet på ökad transparens i branschen: 
 
 

“Nej men det är väl bra med transparens liksom,   
   sen är det ju lite överdrivet ibland för att det är ingen annan 

som behöver tala om, om du köper ett par jeans behöver de inte tala om 
vad de köpt in dem för, eller hur?”  

- Rådgivare förmedlarföretag 
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Rådgivarna upplever att regleringarna som kommer från Finansinspektionen inte heller 
alltid är tydliga. En rådgivare menar att de lämnar mycket för tolkning, exempelvis att 
det kan komma bestämmelser om att konsumentskyddet ska stärkas samtidigt som det 
inte anges hur organisationerna ska agera för att göra det. De får istället bygga egna 
lösningar kring problemen. Som tidigare nämnt uttrycker rådgivarna en förståelse för 
varför regleringarna från Finansinspektionen införts i syfte att skydda kunderna. Flera 
pekar dock på svårigheten att implementera dessa i den dagliga verksamheten. Vissa tar 
upp det faktum att dokumentationen tar lika lång tid för en kund som bara har råd att 
spara en mindre summa i månaden som den som har råd att spara mer. De uttrycker här 
ett behov av stöd från systemen där småsparare kräver mindre omfattande 
dokumentation än de stora.  Det administrativa arbetet ställs mot de krav som 
rådgivarna har på att skapa lönsamhet för sina organisationer. 
 
 

“Ja alltså varför man startade med det här, det var ju för att skydda den 
lilla kunden, vilket är en god tanke, men då blir det ju istället så att när 
den här lilla kunden kommer in och ska göra en placering så är den så 
omfattande den här rådgivningen så att då orkar vi inte göra den, utan 
då kommer vi att hänvisa kunden istället till en robotrådgivare [...] det 

blir för dyrt egentligen för oss att lägga ned den här tiden, den här 
timmen på den här kunden som vi inte kommer att tjäna några pengar 

på.”- Rådgivare bank 
 

 
Flera av rådgivarna håller med om att lagstiftningen kring just 
rådgivningsdokumentationen vars syfte är att skydda småsparare kommer att slå tillbaka 
mot dem istället. Det hävdas att organisationerna kommer att rikta in sig på de kunder 
som har mer pengar vilket innebär att det görs skillnad på kund och kund. De mindre 
kunderna kommer att få göra mycket själv och bli hänvisade till robotiserad rådgivning 
som endast kan erbjuda standardlösningar.  
 
Många rådgivare instämmer i att regleringarna kommer att resultera i att många kunder 
istället för att få en lösning bäst anpassad efter dem kommer att bli rekommenderade 
standardlösningar. En rådgivare menar att den inte är så förtjust i standardlösningar då 
det utgår från att människor är stöpta i samma form. En del av syftet bakom 
regleringarna är att göra rådgivningen mer likriktad. Vad kunden rekommenderas ska 
inte innebära jättestora skillnader beroende på vilken rådgivare den vänder sig till. En 
rådgivare menar att även om majoriteten hamnar rätt i rekommendationen i det 
nuvarande systemet så blir det ett problem med de som faller utanför. Med utanför 
innebär att de inte passar inom den ram som systemet anger att de borde passa inom 
bland annat baserat på deras sparhorisont och risknivå. En rådgivare menar att denna 
tror att kunder till och med skulle kunna ha bättre avkastning om det inte fanns så 
mycket regler.  En annan rådgivare anger att det går otroligt mycket energi och tid när 
det ska skrivas dokumentationer för dessa kunder för att ha tillräckligt på fötterna innan 
de kan ge ett råd. En fjärde rådgivare menar att den dokumentation och uppföljning som 
vissa icke-standardiserade produkter kräver gör att de hellre rekommenderar en 
standardlösning, även om en egenplockad portfölj hade passat kunden bättre. 
 
Flera av rådgivarna menar att de skärpta regleringarna kan skapa en ovilja att ge egna 
rekommendationer utanför systemet dels på grund av den tid det tar men också på grund 
av rädslan att bli ifrågasatt.  
 



	   27 

 
“om man ska kalla det som min etik och moral säger att det är helt 

korrekt att göra någonting [...] men system och, datasystem och lagar 
kan säga att det är helt uppåt väggarna att göra så. Så att det kan bli en 
krock absolut. Men då blir ju magkänslan istället ”gör jag rätt nu”, så 

många nu för tiden känner att ”gör jag rätt eller gör jag fel?”. - 
Rådgivare försäkringsbolag 

 
 
En rådgivare menar att osäkerheten att i vissa fall lämna egna rekommendationer var ett 
problem inom dennes organisation, speciellt när kravet på rådgivningsdokumentation 
kom.  
 
 

“så blev det faktiskt när det här kom att många rådgivare blev väldigt 
osäkra, man kände att man nästan begränsade sig i sina 

rekommendationer och råd för man fick inte längre gömma sig bakom 
att banken rekommenderar utan vi skulle säga att jag rekommenderar. 

Och det var lite kymigt för vissa.”- Rådgivare bank  
 

 
En annan pratar om en känsla av att dokumentationen gör att kunden friskrivs från allt 
eget ansvar samtidigt som rådgivaren tillförs allt ansvar och kan sättas dit, oavsett vad 
den gör.  Oviljan att ge råd utanför systemet i kombination med den administrativa tid 
det kräver kan även leda till att rådgivarna kan avsäga sig ansvar genom att göra affären 
på eget initiativ. När en kund placerar på eget initiativ krävs ingen 
rådgivningsdokumentation, varför det alternativet ibland används och rådgivning 
uteblir. Detta resulterar i att det inte finns någon dokumentation att falla tillbaka på i de 
fall kunden skulle komma tillbaka en tid senare och vara missnöjd. 
 
 

“Det är ju därför som många väljer att man lägger många affärer på 
eget initiativ. [...] Då har man ju misslyckats med det här att förstärka 

kundskyddet från Finansinspektionens sida” - Rådgivare bank 
 

 
Systemtekniska faktorer  
En annan dimension inom problemområdet berör systemtekniska faktorer som leder till 
problem för rådgivarna i samband med att nya bestämmelser ska tillämpas. Flera av 
rådgivarna menar att det är en inkörningsperiod varje gång nya regleringar kommer där 
de egna systemen inte hinner anpassa sig. Denna period innebär att det administrativa 
arbetet tar ännu längre tid för rådgivarna och flera menar att de själva måste försöka 
hitta lösningar i de fall systemen brister. Den senaste tiden då regleringarna ökat och 
kraven skärpts har behovet av systemtekniskt stöd växt.  
 
 

“jag menar det är gamla datasystem, terminaler som ska prata ett 
modernt dataspråk som de inte kan prata, det går ju inte. Och så säger 

man såhär ja men kan du inte byta ut det där ordet i 
kunddokumentationen? Ja men det tar tusen timmar i 

dataprogrammering, man bara: jaha.” 
- Rådgivare försäkringsbolag 
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En annan rådgivare menar att det är fritexten i dokumentationen som skapar osäkerhet 
för många rådgivare, om man skrivit tillräckligt för att inte få backning senare. Samma 
rådgivare uttrycker ett behov av mindre fritext och enklare system där det är lätt att se 
om man missat något. En av rådgivarna på försäkringsbolag summerar situationen på 
följande sätt: 
 
 

“jag tror att vi kommer om några år titta tillbaka på den här perioden 
som kanske var lite extrem där allting kom på en gång och det tror jag 
alla institut kommer känna i stort sett [...] för man väntar ju såklart till 

sista sekund [...] det finns ju ingen anledning att göra det för tidigt tycker 
instituten utan det kostar bara pengar, så att det tror jag att det kommer 
kännas bättre för att när datasystemen kommer ikapp så tror jag att det 

kommer lösa sig.” - Rådgivare försäkringsbolag 
 

Beslutsfattande problemområde 1 
Ett vanligt angreppssätt som rådgivarna anger att de tillämpar för att lösa dilemman 
inom detta problemområde är att ta hjälp av kollegor. Många av rådgivarna anger att de 
tar hjälp av sina kollegors erfarenhet och kompetens i situationer de har svårt att lösa 
själva. Även om det inte är lika vanligt vänder sig några i vissa fall till chefen. Det är 
vanligast att de vänder sig till kollegor eller chef när de är osäkra på vilken produkt som 
ska rekommenderas för en specifik kund. Kollegorna kan i det här fallet var behjälpliga 
när det kommer till att ge råd utanför systemen och när rådgivarna vill bygga egna 
lösningar till kunderna. De kan även vara behjälpliga för dem när riktlinjer från 
Finansinspektionen är otydliga. 
 
Ett annat angreppssätt som rådgivarna tillämpar inom detta problemområde är att luta 
sig mot regelverken. När kunderna blir ifrågasättande till varför rådgivarna behöver viss 
information lutar de sig mot de regelverk som ofta sätter dem i en knepig situation från 
början genom att på ett pedagogiskt sätt återge att det är lagstadgat, att 
Finansinspektionen kräver det eller att det är så rutinerna ser ut. En rådgivare i studien 
menar att den kan vända sig till Finansinspektionens hemsida. Dock menar rådgivaren 
att texten där är ganska fackmannamässigt vilket gör att den blir svår att applicera på 
kundmöten och denne får översätta innehållet själv och förenkla. En annan rådgivare 
anger att om de har framfört all information och gett ut de informationsblad som krävs 
har organisationen och rådgivaren betryggat sig.  
 
Ytterligare ett angreppssätt som används inom detta problemområde men som även 
återkommer i resterande problemområden är att tillämpa egen etik och moral. Många av 
rådgivarna hanterar de problem och dilemman de hamnar i genom att se till sin egen 
etik och moral. Två av rådgivarna anger att de ibland tar hjälp av att tänka hur de hade 
agerat eller vad de hade rekommenderat om kunden hade varit deras barn, föräldrar eller 
någon annan närstående. En annan rådgivare har som regel att aldrig ge råd om eller 
rekommendera en produkt som den själv inte hade valt. En rådgivare menar att arbetet 
kräver att de har en egen god moralisk kompass. 
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Problemområde 2: Dilemman som kan uppstå på grund av organisationernas egna 
styrsystem 
 
Detta problemområde omfattar dilemman som rådgivarna kan uppleva på grund av 
styrsystemen deras egna arbetsgivare använder sig av. Intervjuerna visar dock att 
rådgivarna är mer benägna att rikta kritik mot styrningen hos en tidigare arbetsgivare än 
sin nuvarande.    
 
Provision och Egna produkter 
Som tidigare nämnt i studien är provision som belöningssystem ifrågasatt. Av de 
intervjuade är det endast rådgivarna från bank som inte arbetar med provision, vilket 
motsvarar hälften av deltagarna. Åsikterna kring om provision är etiskt eller inte går isär 
bland rådgivarna där de som arbetar med provision är positivt inställda och de som inte 
arbetar med provision har en mer kritisk inställning. 
   
En rådgivare på förmedlingsföretag uttrycker att det inte är av ondo att det finns 
provisioner, utan att det snarare är motiverande och kan vara passiviserande att inte ha 
en sådan ”trigger”. De får betalt från produktbolag vilket sätter krav på dem att leverera 
någonting. Rådgivaren anger dock att det är en förutsättning att rådgivaren är ärlig för 
att provisionssystemet ska fungera.  
 
 

”Det är det som är risken med provisionssystem, att det finns oärliga 
människor som kan utnyttja det. Det finns produkter man får mer betalt 

för, så det finns alltid en risk att man väljer någonting som man får 
bättre betalt av, som kanske är lite sämre. Om man inte är ärlig”. – 

Rådgivare förmedlingsföretag 
 
 
En rådgivare från försäkringsbolag instämmer i detta och menar att provision är positivt 
för att prestera, att det utan belöning inte kommer leda till samma prestation. Personen 
berättar att belöningarna mellan produkterna inte skiljer sig åt utan nästan är densamma. 
Vidare anger personen att det är viktigt att provisionen inte går till överdrift. Om vissa 
produkter skulle ge betydligt bättre betalt så kan det leda till att rådgivaren väljer den 
produkt den tjänar mest på. För att motverka detta har branschen infört regler om 
transparens som innebär att rådgivarna måste berätta för kunden vad de tjänar på 
affärerna de genomför. En annan rådgivare anger att det är otroligt viktigt att 
provisionen inte styr vilket råd som ges till kunden och att det absolut inte är något som 
påverkar rådgivarens sätt att jobba. Samma rådgivare anser dock att ett 
provisionsförbud hade kunnat stärka förtroendet för branschen. Inte för att det styr vilka 
produkter som rekommenderas, utan för att kunden slipper fundera på om de fick rätt 
produkt utifrån deras behov eller för att det var bäst för rådgivaren. 
 

 
”Om det är noll rörlig löneersättning, då behöver aldrig kunden ens 
tänka tanken ”fick jag den här produkten för att det var rätt för mig, 
eller fick jag den för att det också var rätt för rådgivarens plånbok?” 

[...] Den tanken är värst av allt, att kunden ska behöva tänka i de 
banorna.” – Rådgivare försäkringsbolag 
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På frågan om vad som driver vissa individer inom branschen att agera oetiskt menar 
dock rådgivaren att den tror att personer kan göra det för att det finns en ekonomisk 
vinning av det. En rådgivare på bank som inte har provision anger att det med provision 
är lätt att rekommendera en fond som ger bättre intjäning och anger vidare att den inte 
vill ha en sådan styrning då det inte är bra för kunden.  Att det är lättare att tänka etiskt 
utan provisioner och försäljningsmål är något som även framförs och får medhåll från 
ytterligare en rådgivare som anger att det känns mer etiskt att utgå från kundens 
behov.  En rådgivare på ett förmedlarföretag tror inte att det hade varit bra att ta bort 
provisionen då denne anser att rådgivningen då hade blivit strömlinjeformad till 
bankerna. Skulle provisionen tas bort skulle de mindre organisationerna bli tvungna att 
ta betalt direkt från kunden vilket de flesta kunder inte skulle ha råd eller lust med. 
Samma rådgivare har tidigare arbetat på bank och ansåg att den där stundtals kände sig 
mer som en säljare än en rådgivare. Detta på grund av att den där hänvisades till att sälja 
bankens egna produkter.  
 
 

”jag hade ju bara en verktygslåda där det stod bankens namn på allting 
som jag levererade till kunden [...] och om man förbjuder provision för 

förmedlartjänst så blir det ju att gemene man vänder sig till bank och då 
har man inte en rådgivning som är objektiv tycker jag, utan den är ju 

väldigt formad utifrån en toppstyrning.” 
 – Rådgivare förmedlingsföretag 

 
 

Som nämndes ovan ställer sig en del rådgivare frågande till hur oberoende rådgivningen 
är när rådgivare uppmuntras till att rekommendera institutens egna produkter. En 
försäkringsförmedlare anger att de har några produkter som har stor efterfrågan och är 
bra för kunderna men som bankerna aldrig kommer att rekommendera eftersom de inte 
hänvisar kunderna till andras produkter. Detta får medhåll från en annan rådgivare som 
uttrycker en irritation mot att Finansinspektionen så tydligt tagit avstånd från 
provisioner samtidigt som bankerna tillåts sälja egna produkter. Rådgivaren utvecklar 
sitt resonemang och menar att om alla rekommenderas samma produkter oavsett vem de 
vänder sig blir det ingen rådgivning. En annan rådgivare anger att denne tror att 
förtroendet för branschen hade ökat om de hittat ett system där banker och 
försäkringsbolag kan öppna upp för varandra och sälja även andra bolags produkter. 
Rådgivarna på bank är dock av en annan uppfattning.  
 
 

”Det är ju klart att vi säljer våra egna produkter, för det får vi ju höra 
ofta att det finns många andra, men går du in på ICA så säljer de ju inte 
Konsums produkter. Men det ifrågasätter man ju aldrig, men när det är 

en bank så har man lätt att ifrågasätta” 
 – Rådgivare bank 

 
 

Många av rådgivarna som i dagsläget arbetar med att sälja egna produkter ser det som 
en självklarhet, de ger uttryck för att det bör vara underförstått för kunderna att det är så 
det fungerar när de vänder sig till dem.  
 
Utvärderingssystem  
I syfte att ytterligare undersöka hur rådgivarna styrs av sina organisationer ställdes 
frågan hur de fick reda på om de gjort ett bra jobb. Samtliga svarade att de har gjort ett 
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bra jobb när kunden är nöjd. Oavsett vilken organisation de kom från eller vilken slags 
styrning de omfattades av var de överens om att kunden ska sättas i första rummet och 
att deras feedback är den som väger tyngst vad gäller bedömning av deras arbete. Nedan 
följer exempel på rådgivarnas initiala reaktioner 
 
 
”Mycket handlar ju om den feedback man får från kunderna, 
 det är ju egentligen dem som är vårt arbetsredskap”           
                  - Rådgivare försäkringsbolag                 ”I mitt fall så jobbar jag ju som  

en totalrådgivare mot kunden och 
största kvittot för mig är ju att ha  

                    kundens förtroende och en långsiktig 
                   relation” - Rådgivare förmedlarföretag 
 
  ”Jag tänker bara spontant när du frågar ett bra          
 eller dåligt jobb, det får jag kvittot av kunden, dvs.             
att vi har samsyn och kunden känner att man har den 
tilliten och det förtroendet till mig som rådgivare och       
      att vi kommer överens”. – Rådgivare bank              

   
”Man får ju feedback från kunden naturligtvis  
    och det är ju kanske den som är allra mest 
värd då om kunden är nöjd - Rådgivare bank 

 
 
När en uppföljningsfråga ställdes om hur deras chefer fick reda på att deras kunder var 
nöjda hade många lite svårare att svara. En rådgivare medger att det är svårare att mäta 
mjuka värden då det är vanligare att kunder hör av sig när de är missnöjda än när de är 
nöjda. Detta får medhåll från en annan rådgivare:  
 
 

”Det är egentligen kunderna som ger mest feedback eftersom att den 
chef som är här, han ser ju inte mig när jag sitter med kunderna, han är 
inte med på alla kundmöten heller och då är det svårt. Han kan ju bara 
följa upp mig på de måltal vi har varje år, jag måste ju bidra med min 

beskärda del utifrån volym, kundnöjdhet osv, och det är så han kan mäta 
mig, om jag gör ett bra eller mindre bra jobb, sen är det ju väldigt 

subjektivt”. – Rådgivare försäkringsbolag 
 
 
Även om samtliga är överens om att kundnöjdheten är det viktigaste för yrkesrollen 
uttrycker de flesta att de även mäts och utvärderas mot mer hårda värden. Två rådgivare 
anger att de får en budget varje år från huvudkontoret som blir större för varje år och 
den siffra rådgivaren blir tilldelad måste levereras. En annan rådgivare har inte lika 
tydliga säljmål utan gör upp en handlingsplan med sin chef som dels omfattar antal 
kunder som ska träffas även om det också kan innefatta försäljningsmål. En annan 
rådgivare anger att det på den arbetsplatsen är uppföljning varje månad vilket kan 
innefatta exempelvis försäljningsvolym och antal kundbesök. En rådgivare från 
förmedlingsföretag anger att förutom kvittot från kunden mäts deras affärer ständigt 
resultatmässigt. Detta bekräftas av en annan rådgivare som anger att de måste leverera 
råa siffror och ytterligare en annan anger att detsamma gällde på en tidigare arbetsplats: 
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”Där hade man väldigt mycket uppföljning utifrån uppsatta mål och där 
kunde jag uppleva att det tillslut blev kvävande med de här målen, det 
var målen i sig som var viktiga och inte relationen. Och då kunde man 

hamna i den sitsen att vad är det viktigaste, vad ska jag värdera mer, är 
det de korta målen att jag ska sälja med risk för att kundrelationen blir 

lidande eller att de blir missnöjda, eller ska jag inte klara mina mål men 
ha en långsiktig kundrelation istället? Där var det mycket att man såg 

till sig själv, för det var viktigt att uppfylla sina egna mål för där mättes 
man ju bara ut efter det”. – Rådgivare bank 

 

Etiska riktlinjer 
Samtliga rådgivare fick även frågan om företaget har några etiska riktlinjer i syfte att 
förstå om dessa var formella regleringar av vikt för att styra rådgivarnas beteenden. De 
flesta svarade dock något svävande kring de etiska riktlinjerna och angav att det 
exempelvis ligger en “tjock bibba” någonstans men att det i slutändan bara handlar om 
sunt förnuft. Någon av rådgivarna menar att de etiska riktlinjerna kan upplevas som rent 
ut sagt flummiga. Vissa av rådgivarna angav att SwedSec utbildningen behandlade 
etikfrågor då det utgör en stor del av branschen de är verksamma inom. En av 
rådgivarna angav även att det snarare är en kultur som de följer mer än nedskrivna 
riktlinjer.  
 
 

“Etiska riktlinjerna finns ju med i rollen och uttalat i licensieringen vad 
man ska följa för riktlinjer. [...] Sen på själva arbetsplatsen så är det nog 

mer en kultur som speglar kanske hur man arbetar och vilka råd man 
ger och så har man väl kanske med sig saker som man har fått tidigare” 

- Rådgivare bank 
 
 
Beslutsfattande problemområde 2 
Det enda angreppssätt som rådgivarna tillämpar för att lösa dilemman inom detta 
problemområde är att se till sin egen etik och moral. Även om det finns etiska riktlinjer 
att tillgå anser de flesta att det räcker med att se till sitt eget sunda förnuft. Att de ser till 
sin personliga etik och moral är aktuellt i dilemman som inte enkelt kan lösas genom de 
andra tre angreppssätten. Detta kan handla om frågor som att finna en balans mellan att 
vara rådgivare och säljare, det vill säga i situationer där det kan uppstå 
intressekonflikter. En rådgivare menar att det finns god hjälp att tillgå när det kommer 
till exempelvis produktfrågor men att de saknar stöd när det kommer till funderingar 
kring just intressekonflikter: 
 
 

“Sen är det ju så att själva rådgivnings-/säljprocessen då är det ju lite i 
det här jobbet att du får uppfinna hjulet själv om och om och om igen 
[...] det skulle vara schysst om man hade kanske en process kring att 

möta kunden, dit vill ju alla institut [...] så att jag tycker faktiskt att vi får 
bra hjälp kring kunskap, men själva den här processen när vi ska, ja 
försäljning om man säger så då blir det att uppfinna hjulet själv.”- 

Rådgivare försäkringsbolag 
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4.4.2 Formella/Informella styrsystem 
 
Problemområde 3: Dilemman som kan uppstå på grund av organisationskulturen 
 
När frågan ställdes till rådgivarna i studien vad som motiverar dem i deras arbete 
framhöll samtliga relationen och interaktionen med kunden som viktig. Att hitta 
lösningar för den enskilda kunden och erhålla förtroende för att ha hand om deras 
pengar är exempel på faktorer som driver rådgivarna. Som tidigare nämnts i empirin 
betonar samtliga av rådgivarna vikten av kundnöjdheten. Något annat som flera 
rådgivare menar är en tillfredsställelse i arbetet är känslan av att genomföra och avsluta 
en affär. En rådgivare uttrycker det som att kunden köper dennes förslag vilket bidrar 
till att organisationen tjänar pengar och i sin tur till en bra känsla hos rådgivaren. Det 
framkommer under studiens gång att flera av rådgivarna har säljbakgrund som en del av 
sin tidigare arbetslivserfarenhet. Många menar att detta varit en fördel i deras arbete 
som rådgivare. 
 
 

”det som är fördel med den här typen av jobb […] är man intresserad av 
säljyrket, jag menar det är det vi gör egentligen, vi säljer ju saker 
egentligen, om man ska se det helt krasst även om det står ”privat 

rådgivare”, ”finansiell rådgivare” så säljer vi ju produkter. Och tycker 
man att det är roligt så kan man ju jobba som vilken typ av säljare som 

helst”- Rådgivare försäkringsbolag 
 

Även om Finansinspektionen som tidigare nämnt anser att det är viktigt att göra en 
tydlig gränsdragning mellan säljare och rådgivare när det kommer till yrkesrollen har de 
flesta av rådgivarna inga problem med att kalla sig själva säljare. Endast några av 
rådgivarna gör en tydlig distinktion mellan att de är just rådgivare och inte säljare. 
Rådgivarna framhåller att det viktigaste är att agera i kundens bästa men många 
uttrycker ett underförstått krav på prestation i yrkesrollen. En rådgivare uttrycker det på 
följande sätt: 
 
 

”självklart är det ett säljyrke och de som inte säger det, de jobbar inte 
med rådgivning för de är administratörer […] de kommer aldrig hålla de 
får sparken tillslut för de presterar inte […] så finns de här som säger: 
rådgivning är rådgivning men jag tror inte att de på Elgiganten säger 

köp ingen kyl […] det låter som att man bara ska stå och sälja saker men 
faktiskt baseras så mycket på det och det är ju det som är jobbet tycker 

jag.”- Rådgivare försäkringsbolag 
 
 

Samma rådgivare menar att den administrativa biten av yrket är något de kan lära sig 
men säljdrivet är snarare något de måste ha fundamentalt för att bli kvar i yrkesrollen. 
Många av rådgivarna framhåller att de inte har exempelvis provisioner eller säljmål att 
uppfylla men återkommer senare under samtalen till att det är självklart att det finns 
förväntningar på dem att göra affärer och dra in nya kunder. Även om kraven på 
prestation i vissa fall, som nämnt i problemområde två är uttalade från ledning och 
organisation försöker vissa rådgivare sätta ord på de förväntningar som är upplevda men 
inte uttalade. Under dessa stunder kommer vissa av rådgivarna in på att diskutera 
organisationskultur och reflektera över hur den påverkar dem. En rådgivare som i 
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dagsläget arbetar på ett mindre företag men som dessförinnan arbetat inom större 
organisationer säger följande: 
 
 

”Det är väldigt mycket som sitter i väggarna, som man brukar säga. Helt 
klart är det så. Man ska vara och färgas av det, det är inte så många som 

står emot en kultur. Grupptrycket är enormt.”- Rådgivare 
förmedlingsföretag 

 
 

En annan rådgivare hävdar motsatsen, att det inte är något som sitter i väggarna. 
Däremot säger denne att det är fråga om ett beteende, vad man accepterar och inte 
accepterar sinsemellan på arbetsplatsen. Vissa menar att kraven och förväntningarna 
från ledningen att man ska vara på ett visst sätt sitter djupt. En rådgivare tror att man 
letar sig ifrån eller till den kultur man känner att man kan stå för. En annan rådgivare 
hänger på resonemanget och liknar processen att träda in i en organisation med en 
existerande kultur vid att ingå i ett äktenskap. 
 
 

”det blir ju som ett äktenskap, man går in i en organisation då går man 
ju liksom in i det som finns man kan ju inte ändra på det själv, däremot 
kan man ju påverka hur man själv är och hur man själv tar saker och 

ting”- Rådgivare bank 
 
 

En rådgivare på bank konstaterar att det funnits ett säljdriv inom branschen men hävdar 
att det blivit bättre på senare år. Dock kommer säljdrivet till uttryck på olika sätt i 
intervjuerna. Exempelvis ser vissa som arbetat längre inom yrket förändringar i de 
internutbildningar som ges. En rådgivare menar att många finansiella rådgivare som 
kommer ut inte kan särskilt mycket om försäkringar för att utbildningarna har kortats 
ner och blivit snabbare. Detta tror rådgivaren gör att många som kommer ut och ska 
börja ge råd inte riktigt har hela bakgrunden. 
 
 

”Det är alldeles för mycket snabbutbildning, några veckor och så ut och 
sälj […] man får ju egentligen alldeles för ofta en produktutbildning 

bara, sälja de här produkterna, ganska smalt.”- Rådgivare 
förmedlingsföretag 

 
 

På frågan om arbetet är individuellt eller om de hjälps åt mycket kollegor emellan 
kommer det fram att många känt av en outtalad konkurrens mellan kollegor. Många av 
rådgivarna hävdar att detta inte är fallet på deras nuvarande arbetsplatser men att de 
upplevt det tidigare under deras karriärer. En rådgivare menar exempelvis att den 
upplevt att det funnits en ovilja att dela med sig av alla råd och kunskaper. En annan 
rådgivare som tidigare arbetat på bank menar att kollegorna där upplevdes som de 
största konkurrenterna. En tredje rådgivare menar att arbetet är väldigt individuellt och 
att hävda att man måste vara en lagspelare för att passa in i rollen är hyckleri. En fjärde 
rådgivare menar sig ha sett en förändring i den typ av individer som träder in i 
organisationen, att det i vissa fall är en generationsfråga. Resonemanget utvecklas 
genom att förklara att vissa generationer ser organisationen, i detta fall banken, som att 
den är till för dem och deras självutveckling i motsats till att den finns till för kunderna. 
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Samtidigt som många av rådgivarna ger uttryck för en slags säljkultur och ett säljdriv 
inom branschen menar de att det är viktigt att de inte säljer på kunden något som den 
inte behöver. En rådgivare på försäkringsbolag uttrycker sig på det här viset: 
 
 

”Jag tycker inte att man ska sitta och kränga på saker på människor det 
tycker jag är dåligt, det är en dålig rådgivare.”- Rådgivare 

försäkringsbolag 
 
 

Flera av rådgivarna menar att kunderna inte hamnar i ett motsatsförhållande till 
säljdrivet. Det argumenteras för att om de agerar efter kundens behov så får de också 
göra affärer, det är något som går hand i hand. Dock nämner några att en del av jobbet 
är att lyfta behov som kunden inte visste att den hade när den sökte upp rådgivaren. 
 

 
”Och sedan att man ser till kundens hela behov också att man kanske 

vågar lyfta frågor som kunden inte kommer till mig för att utföra […] det 
kan vara saker som kunden inte ens har tänkt på som den kan vara i 

behov av […] sen att man som sagt lyssnar till vad kunden vill och utför 
det i första hand och sedan att man själv kanske har en agenda för mötet 

också.” - Rådgivare bank 
 
 

Några menar också att det är en aktiv roll som rådgivaren har att söka upp kunder 
genom att exempelvis ringa upp dem och erbjuda sina tjänster i de fall kunderna inte 
själva hittat dit. Någon finare eller närmare gränsdragning mellan försäljning och att 
agera efter kundernas behov kan inte urskiljas. En rådgivare uttrycker det på följande 
vis: 
 

 
”Sparande säljer inte sig själv, det är rådgivarna som måste påvisa 

behovet och hjälpa kunderna med det.”- Rådgivare bank 
 
 
Beslutsfattande problemområde 3 
För att lösa dilemman inom detta problemområde använder sig rådgivarna återigen 
endast av ett angreppssätt nämligen att vända sig till sin egen etik och moral. Några av 
rådgivarna uttrycker att det gäller att gå på sin egen magkänsla och vad som känns rätt. 
Distinktionen mellan att vara rådgivare och säljare verkar inte vara något de diskuterar 
kollegor emellan utan är något de själva får hantera och avgöra på egen hand. Det finns 
inte heller tydliga riktlinjer i detta fall vad som gäller och inte utan snarare en press att 
agera för flera motstridiga intressen.  
 
 
4.4.3 Komplexa intressentförhållanden  
 
Problemområde 4: Dilemman som kan uppstå på grund av kundernas okunskap 
om den finansiella tjänstebranschen  
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Ett återkommande problem som flera av rådgivarna återger i intervjuerna är kundernas 
okunskap kring finansiella produkter. Många kunder efterfrågar en placering med låg 
risk som ska generera en hög avkastning. 
 
 

”Där skiljer det nästan alltid väldigt mycket initialt mellan kundernas 
vilja att ta risk och på deras förväntning på avkastning, det hänger inte 

ihop. Utgångspunkten för de flesta initialt det är ju att de inte vill förlora 
någonting men de vill ju högsta möjliga avkastning och det går ju inte 

att trolla liksom. – Rådgivare förmedlingsföretag 
 
 

En rådgivare anger att vissa kunder egentligen inte ska investera. Med det menar 
personen att vissa kunder som placerat pengar långsiktigt kan komma tillbaka efter två 
månader och påpeka hur dåligt det har gått. I sådana situationer anger rådgivaren att den 
känner att den begått ett misstag genom att låta kunden placera från början. Detta får 
medhåll från en annan rådgivare som hävdar att en kund som inte kan någonting inte 
ska ha exempelvis fonder eller aktier. En rådgivare från försäkringsbolag anger att när 
kursen inte har gått som kunderna tänkt sig kan de bli lite avigt inställda och ifrågasätta 
om rådgivaren verkligen rekommenderat rätt och om det inte funnits något alternativ 
som hade varit bättre. Ytterligare en rådgivare resonerar på ett liknande sätt: 
 
 

”Människor kan naturligtvis känna att de tycker det är tråkigt om en 
placering faller i värde, men det i sig är ju inte att man har gjort en 

dålig rådgivning. Utan det i sig är ju att oj, jag kanske ångrar mig, jag 
kanske inte hade den risken jag trodde eller tyckte att jag hade. Och vi 

gör ju rådgivning baserat på vad kunden säger, inte vad kunden tänker.” 
– Rådgivare bank 

 
 

Den pedagogiska utmaningen  
En utmaning som yrkesrollen står inför vilket också bekräftas av flera av rådgivarna är 
att förklara och få kunden att förstå produkterna och vad de innebär. Detta anser några 
även har blivit svårare genom åren då produkterna har blivit mer komplicerade, ibland 
på ett sätt så att de själva till och med har svårt att förstå dem. En rådgivare anger 
problematiken med att förenkla för mycket i sina förklaringar till kunden då de inte kan 
ta bort vissa saker för att göra produkten mer förenklad. De måste förklara fördelar, 
nackdelar, vad som kan hända och hur den fungerar. En rådgivare från bank instämmer 
och menar att det har kommit en flora med produkter som är svåra för kunderna att 
förstå där det gäller att sålla bland alternativen. En annan rådgivare på bank anger att 
det gäller att prata förstånd med sig själv och inte sväva iväg för mycket samtidigt som 
tillräckligt med information ändå måste kommuniceras till kunden. Denna rådgivare 
anser att det är ett dilemma när kunder kommer in till banken och vill ha hjälp med 
placeringar och inte kan ta beslut själv. Kunden är inte intresserad och har svårt att 
förstå och det blir en svår bedömningsfråga hur mycket rådgivaren ska ligga på. 
Ytterligare en rådgivare anser att det även är en svår bedömningsfråga till vilken grad 
man ska förenkla informationen till kunden. De måste förenkla för att få kunden att 
förstå samtidigt som de inte vill framstå som att de inte besitter nödvändig kompetens. 
En rådgivare från förmedlarföretag anger att kundernas okunskap i kombination med 
komplicerade produkter och de regelverk som kräver att en mängd information ska 
framföras till kunden kan skapa problem. 
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”Ibland kan informationen nästan bli desinformation, för att om du får 

52 sidor med information i en väldigt fin liten text, det här måste du läsa 
och godkänna, då kommer du inte att göra det. Det är bättre med en lite 
kortare sammanfattning, då är det större chans att du faktiskt läser och 
förstår vad du läser. Så idag är det liksom om du ska välja fem fonder 
måste jag ge dig faktablad om varje fond, du får 50 sidor av mig med 

information om du bara ska spara några tusenlappar i månaden. Det är 
ju orimligt att begära att någon tar till sig allt det där.” – Rådgivare 

förmedlingsföretag. 
 
 

En annan rådgivare från förmedlarföretag pratar också om svårigheter för kunderna att 
ta till sig informationen som ges vilket ofta grundar sig i att de inte är intresserade. 
 
 

”Jag tror många gånger när kunden går ut från mitt kontor så har de 
förstått men det är så ointressant att de glömmer bort det såklart ändå. 
För om jag är på en föreläsning, någon som berättar om en hjullastare 
eller en dumper och hur stora däck och tum liksom så lyssnar jag ju där 

och då [...] men är det inte något jag brinner för så kommer jag inte 
komma ihåg det senare.” – Rådgivare förmedlarföretag 

 
 

En rådgivare på bank ser stora skillnader mellan att förklara för en kund som är 
intresserad mot en kund som inte är det. När det är en kund som inte är insatt kräver det 
väldigt mycket av rådgivaren. Det är lättare att få igång en diskussion med någon som 
är mer insatt vilket resulterar i ett mer stimulerande möte då de hänger med i hur 
rådgivaren resonerar. Många rådgivare upplever även att kunder kan säga att de har 
förstått fast de märker att så inte är fallet. Detta kan stundtals vara en svår avvägning 
med hur mycket information som ska förmedlas innan de kan vara säkra på att kunden 
faktiskt har förstått på riktigt. Då rådgivarna inte får ge råd till kunder om de inte har 
tagit till sig kunskapen anger en rådgivare att passandebedömningen av kunden är 
väldigt viktig. 
 
 
Kundernas reaktion på informationsinsamlingen  
Hand i hand med att kunder inte alltid förstår de finansiella produkterna går att de inte 
heller alltid förstår syftet med informationen som måste samlas in av rådgivarna.   
 
 

”Kunden kan ju säga vad fan ska ni med det till liksom. Och det handlar 
ju om att om jag ska ge dig så bra rådgivning som möjligt så måste jag 

ha så mycket information som möjligt. Därför är det så att om 
du(kunden) utesluter vissa saker, då kan ju rådgivningen bli indirekt 

fel”. – Rådgivare försäkringsbolag 
 
 

Vad rådgivaren främst syftar till är att vissa kunder inte vill ge ut all information om sin 
ekonomi. Det kan exempelvis handla om vad de har för placeringar på andra ställen och 
deras totala ekonomi. Rådgivaren menar att rådet hade kunnat bli helt annorlunda om de 
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visste att kunden eventuellt har liknande lösning på ett annat ställe. Just att kunder inte 
alltid vill berätta vad de har för placeringar på andra ställen är något som fler rådgivare 
känner igen sig i. Detta leder till svårigheter för rådgivarna att ge fullgoda råd. En 
rådgivare uttrycker det på följande sätt: 
 
 

”Det viktiga är dock att ställa mycket frågor [...] det kräver ju att man 
känner till familjesituationen och ekonomi och tillgångar och sådant och 
det som kan vara är ju ibland om de här kunderna har tillgångar även 

på andra banker [...] det kan ju vara att det är svårt att få en samlad bild 
över den totala ekonomin och där kan jag ju ge råd om vad som finns 
här men vad är det andra placerat i? Är det placerat i aktier och jag 

föreslår aktier här, då har de ju jättemycket aktier. Det är svårt att man 
inte alltid får en samlad bild” – Rådgivare bank 

 
 
Beslutsfattande problemområde 4 
För att lösa dilemman inom detta problemområde tillämpar rådgivarna tre av de fyra 
angreppssätten som författarna identifierat. Dels vänder sig rådgivarna till sina kollegor 
för hjälp med exempelvis produktfrågor och rekommendationer. De vänder sig även till 
sin egen etik och moral exempelvis för bedömningsfrågor om hur långt de ska förklara 
för kunden innan de kan ge rådgivning kring en särskild produkt. En rådgivare anger att 
det kan vara behjälpligt att rita och illustrera för kunden för att vara mer pedagogisk. 
Några av rådgivarna framför att de genom utbildningar i samband med deras SwedSec-
licensiering har fått öva på eventuella problem i kundmöten. Flera av  rådgivare menar 
dock att det hade varit svårt för tidigare utbildningar att förbereda dem på hur man bör 
agera i dessa situationer då varje kundmöte och situation är unik. 
 
Ett nytt angreppssätt som används i detta problemområde är att ta hjälp av intern 
support. Detta används när rådgivarna står inför mer komplexa frågeställningar som rör 
lagar, regelverk och juridiska frågor. Intern support kan innefatta exempelvis 
compliance-avdelningar och företagsjurister. En del har även fondspecialister att vända 
sig till i de fall de själva har svårt att förstå vissa mer komplicerade produkter.  
 

Problemområde 5: Förväntningar från olika intressenter sätter press på 
rådgivarna 
 
 
Förtroende 
Något som rådgivarna under intervjuerna ofta återkommer till är att det är en 
förtroendebransch de verkar inom. I yrkesrollen är de beroende av förtroende från olika 
intressenter men framförallt från kunderna, som förvaltare av deras pengar. En 
rådgivare uttrycker det som att det är kundernas förtroende som de lever på. Även om 
många menar att de känner förtroende från sina existerande kunder har nästan samtliga 
märkt av att det finns en misstänksamhet mot den finansiella tjänstebranschen som 
sådan. 
 
 

”Jag tror att generellt så är förtroendet för den här branschen det är ju 
inte som att en läkare kommer in och rättar till kragen, så är det ju 

inte”.- Rådgivare försäkringsbolag 
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En rådgivare uttrycker att en stor utmaning i yrket är att få kunderna att känna 
förtroende för denne som individ och det arbete den gör. Samma rådgivare menar att 
just när det kommer till att ha hand om andra människors pengar finns det en större 
skepticism och tveksamhet från kundernas håll om rådgivaren verkligen besitter den 
kompetens som krävs. Detta får medhåll från en annan rådgivare som menar att det 
upplevs som tabu att tjäna pengar på andra människors pengar vilket gjort branschen 
särskilt utsatt, speciellt i media. 
 
 

”Det är lite tabu att tjäna pengar på någon annans pengar och det 
ligger lite i människans natur och det är därför vi gärna ser någon 

syndabock i det här till skillnad från om vi skulle sälja mattor eller grus 
eller köra traktor så har man inget problem att fakturera för de 
tjänsterna […] jag tror det ligger någonting i det och därför är 

branschen lite jagad.” - Rådgivare förmedlingsföretag 
 
 
När rådgivarna pratar om den bild som finns generellt av branschen och deras yrkesroll 
i samhället förs samtalen ofta in på media som en viktig aktör. Många rådgivare 
upplever en irritation över en bild som målas upp av dem och deras arbete som de anser 
är vinklad och ensidig. Exempelvis menar flera att media kan hävda att vissa produkter 
är väldigt dyra utan att sätta det i proportion till den avkastning de ger. En rådgivare 
uttrycker att media förstärker på ett orättvist sätt och utmålar alla finansiella rådgivare 
som oseriösa aktörer. Detta får medhåll från flera andra. En annan rådgivare menar att 
den märkt av en skepticism från personer som blivit färgade av ett medialt brus. En 
rådgivare hävdar att det är omöjligt att få sista ordet i media och att utmaningen ligger i 
att förmedla detta till kunderna. Många pekar på att skandaler hos enskilda aktörer eller 
bland ledningar inom större organisationer drabbar dem och deras relationer med sina 
kunder också. En rådgivare på bank minns hur en skandal på högre organisationsnivå 
drabbade även dem på det lokala kontoret. 
 

 
”Det bruset påverkade ju vad människor tyckte om Luleå, och vi var ju 

absolut inte involverade i den där händelsen men vi fick ju ta skit för det 
för skiten rinner ju nedåt.”- Rådgivare bank 

 
 

En annan rådgivare på bank minns en händelse där denna själv kände sig orättvist 
behandlad och felciterad i media. Rådgivaren kände sig positiv till att ställa upp och få 
representera yrkesrollen i en artikel. När artikeln publicerades upplevde rådgivaren att 
den var kraftigt vinklad och framställde den och dennes dåvarande organisation som 
bedragare. En rådgivare menar att den kan förstå varför branschen är så jagad i media 
och varför det kan vara lätt att ifrågasätta förtroendet för den.  
 
 

”Jag förstår ju, jag har förståelse verkligen och jag menar det finns så 
otroligt många höga chefer som verkligen har roffat åt sig på andras 

bekostnad […] men jag menar det är ju inte vi kreti och pleti som sitter 
såhär bak.”- Rådgivare försäkringsbolag 
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Pressen från kunderna  
Flera av rådgivarna menar att det ansvar som läggs på dem från kundernas håll inte 
enbart är positiv utan även kan ge upphov till en press de känner i yrkesrollen. En 
rådgivare menar att det ibland kan vara svårt att göra en avvägning mellan hur pass 
komplicerade produkter eller sparformer de ska erbjuda kunden. Även om kunden kan 
vara intresserad av en viss lösning kan rådgivaren känna att den bör bortse från denna 
då man upplever att kunden inte till fullo förstått den. En följd av att kunden inte riktigt 
förstått den blir att den lägger allt ansvar på rådgivaren som känner att den får bära 
risken istället. En ytterligare press som vissa rådgivare upplever är att de känner att de 
hålls ansvariga för marknadsfaktorer som de inte kan påverka. 
 

 
”Ja, det som är svårt det är egentligen just det här att ingen levande 

varelse vet hur det kommer gå imorgon men ibland så vill kunderna att 
man ska rekommendera någonting och det är klart att, kommer du in 

med en stor summa pengar så får du en kraftig nedgång på börsen […] 
det tycker jag är det svåraste att känna liksom att kunden förstår den 
risken […] Jag har ett personligt ansvar ändå någonstans […] händer 
någonting oförutsett i världen till exempel någon kris någonstans då 

känner man liksom att man ligger där och tänker nu vet jag att jag har 
flera hundra kunder som kommer förlora pengar.”- Rådgivare 

förmedlingsföretag 
 
 

En rådgivare på bank berättar att den agerade enligt ett generellt förslag som fanns inom 
organisationen att de skulle råda kunden att sälja en placering så den kunde ta hem en 
vinst. När en kund sedan insåg i efterhand att det funnits en uppåtsida på placeringen 
och att den fortsatt att generera avkastning kände den sig lurad och ville byta rådgivare. 
Flera rådgivare ger uttryck för en känsla av att det läggs ett orimligt stort ansvar på dem 
i förhållande till det ansvar kunden har att själv se över sina investeringar.  Några pekar 
på att kunden har ett eget ansvar men att den i vissa fall förväntar sig att rådgivaren ska 
bära det åt dem. 
 
 

”Många gånger får jag känslan att det spelar ingen roll vad jag gör, det 
kan bli fel i alla fall liksom och det är en ganska olustig känsla många 

gånger kan jag säga. Jag minns när jag tog min licens (SwedSec), då sa 
XX (tidigare arbetsgivare), att hade jag inte tagit licensen och jag gör 

någonting galet, då står XX (tidigare arbetsgivare) för misstaget. Tar jag 
licensen så är det personligt ansvar. Och så är det ju idag, jag är 

personligt ansvarig egentligen för de råd och de saker jag gör […] det 
kan ju också skapa en tveksamhet för mig som rådgivare att ”vågar jag 
ge råd i det här?”, ”törs jag säga att det här är rätt eller fel?”. Så jag 
tror att det är många som resonerar så också, ”vågar jag säga att det 
här är okej?”, ”det här ska du ha”, ”det här är bra grejer” liksom.”- 

Rådgivare försäkringsbolag 
 
 
 

Tidsbristen  
Tiden eller snarare bristen på den är en annan källa till press som rådgivarna ger uttryck 
för i intervjuerna. Som nämnt under problemområde ett så upplevs det omfattande 
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administrativa arbetet som en bidragande orsak bakom tidsbristen. Dock uttrycker flera 
av rådgivarna att det är kombinationen av förväntningar och krav från en rad olika håll 
som leder till en känsla av otillräcklighet. En rådgivare menar exempelvis att 
existerande kunder ofta hör av sig och vill ha hjälp och på grund av regleringarna kan 
endast ett mindre ärende ta flera timmar. Samtidigt förväntas rådgivaren ta in spontana 
kundbesök, ha telefonen öppen och dra in nya kunder.  
 
 

”Tiden är en faktor […] man vill ju som göra allt och leva upp till 
företagets och kundernas behov och känna sig nöjd själv att man hinner 
med […] ibland kan det vara väldigt stressigt […] just när det är så här 
mycket regler och så mycket att leva upp till, man ska sälja och rådgiva 

och samtidigt leva upp till lagliga omvärldskrav.”- Rådgivare bank 
 
 

Avslutningsvis summerar en rådgivare de krav som ställs på rådgivarna som personer 
för att lyckas i yrkesrollen på följande vis: 
 

 
”Jag tror inte man ska vara för nervig om man jobbar med det här, det 
tror jag inte för det går upp och ner […] när jag började jobba så var 
det en kille som sa: det finns ingen yrkesroll där du kan må så bra som 
det ni just ska börja jobba med men det finns ingen yrkesroll där ni kan 
må så jäkla dåligt heller. Klarar ni de här bitarna så klarar ni jobbet 

men de flesta kommer inte klara de här bitarna.” - Rådgivare 
försäkringsbolag 

 
 
Beslutsfattande problemområde 5 
För att lösa dilemman inom detta problemområde tar rådgivarna hjälp av sina kollegor 
främst för att ventilera den press de stundtals upplever i rollen. De erbjuder dock ingen 
direkt lösning på situationen. Här lutar sig även rådgivarna mot regelverken. De 
regelverk som stundtals ställer till med problem för rådgivarna kan även erbjuda skydd 
när de uppstår tvister med kunderna. En rådgivare anger exempelvis att om denne har 
framfört all information och delat ut de informationsblad som krävs har rådgivaren 
betryggat sig och ansvarsbördan lättar. Angreppssättet att tillämpa egen etik och moral 
tillämpas även i detta problemområde exempelvis när rådgivaren måste göra en 
avvägning mellan olika intressen. 
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4.4.4 Sammanfattning av problemområden och angreppssätt  
 
Avslutningsvis summeras i en tabell vilka problemområden som rådgivarna löser med 
hjälp av vilka angreppssätt.  
 
 
Tabell 3. Summering problemområden och angreppssätt 
 

 PO 1 
Externa 

regleringar 

PO 2 
 Interna 

regleringar 

PO 3 
Organisations- 

kulturen 

PO 4 
Kundernas 
okunskap 

PO 5  
Press från 

intressenter 
A1 Ta hjälp 
av kollegor 

 

 
X 

   
X 

 
X 

A2 Ta hjälp 
av intern 
support 

    
X 

 

A3 Luta sig 
mot 

regelverken 

 
X 

    
X 

A4 Tillämpa 
egen 

etik/moral 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 
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5. ANALYS 
	  
I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet. Analysen genomförs 
genom att koppla den empiri som introducerats med den tidigare forskning som 
presenterades i den teoretiska referensramen. Analysen följer en liknande struktur som 
empirin.  
 
5.1 Formella styrsystem  
 
5.1.1 Problemområde 1: Dilemman som kan uppstå när regleringar från 
Finansinspektionen ska implementeras på operativ nivå   
 
Under intervjuerna med rådgivarna framkommer det vilka formella styrsystem de har att 
förhålla sig till. Den första formen av formell styrning kan härledas från 
problemområde ett. Det som framgår i deras berättelser är att externa regleringar skapar 
problem, främst på grund av den spänning som uppstår när de krockar med den 
existerande interna formella styrningen. Detta syns genom att ökade krav på 
administration ställs mot ökade krav på lönsamhet. Rådgivare nämner att de omfattande 
externa regleringarna leder till att småsparare inte kommer att vara lönsamma på grund 
av den tid som dokumentationen tar. I dessa situationer anger rådgivare att småsparare 
kommer att bli hänvisade till standardiserad robotrådgivning. Detta visar att den externa 
regleringen vars syfte var att skydda småspararna delvis misslyckas med sitt syfte. Detta 
får stöd av Falkenberg och Herremans (1995) som menar att formella regleringar som 
kommer från en högre nivå ofta misslyckas med att integreras på lägre nivåer. I empirin 
framkommer detta även som en irritation hos kunderna när rådgivarna tillämpar 
regleringarna i den dagliga verksamheten och kunderna inte förstår syftet med det. 
Exempel på detta är den omfattande informationsinsamlingen exempelvis i form av 
kundkännedom som både Finansinspektionen och lagstiftaren kräver. Detta stämmer 
också in på Falkenberg och Herremans (1995) resonemang då regleringarna som är till 
för att skydda kunderna istället skapar irritation hos dem. Rådgivarna får i detta fall 
agera mellanhand mellan reglerarna och kunderna. I dessa situationer ser kunderna inte 
längre än till rådgivarna som får kritik riktade mot sig för sådant de inte kan styra över.  
 
Flera av rådgivarna upplever också att regleringarna från Finansinspektionen inte alltid 
är tydliga och att de lämnar mycket öppet för tolkning. De anger ofta vad rådgivarna ska 
göra men inte hur. Trevino (1986) menar att etiska problem alltid finns närvarande i 
osäkra situationer där exempelvis lagar och regler är otydliga. Vidare menar rådgivarna 
att det finns ett glapp mellan de som sitter på exempelvis compliance-avdelningar och 
ska implementera regleringar i verksamheten och de som ska tillämpa dem praktiskt. 
Flera anser att reglerarna inte förstår hur det fungerar i verkligheten. Detta kan relateras 
till Fassin (2005) som menar att det inom företag alltid kommer uppstå etiska dilemman 
och spänningar mellan teori och praktik när implementering ska ske i den operationella 
verksamheten. Dessa spänningar kan ses som krocken mellan externa formella 
regleringar och de interna formella regleringarna från rådgivarnas organisationer. Ett 
problem är att rådgivarna kan ställas inför dilemmat om de ska våga rekommendera en 
produkt som de anser passar kunden bättre, eller välja en standardlösning som systemen 
föreslår och därmed går snabbare att dokumentera kring. Samtidigt som rådgivarna kan 
ge flera exempel på hur rådgivningsdokumentationen försvårar deras arbete och även 
drabbar kunden verkar inte Finansinspektionen vara medvetna om dessa effekter. Ett 
problem som finansinspektörerna gav uttryck för i sin intervju var att det kan vara svårt 
för kunden att läsa och ta till sig all information som dokumentationen resulterar i.  



	   44 

 
5.1.2 Problemområde 2: Dilemman som kan uppstå på grund av organisationernas 
egna styrsystem 
 
Den andra formen av formell styrning kan härledas från problemområde två. Som 
Falkenberg och Herremans (1995) anger antar utformare av formella styrsystem en “bad 
apples approach” vilket är en hård syn på människan som grundar sig i principal-
agentteorin. I empirin framkommer det att rådgivarna ofta styrs och mäts mot 
exempelvis säljmål, antal kundmöten och erhåller rörlig löneersättning. Rådgivarna har 
lätt att förklara hur de matchas mot dessa hårda värden men har svårare att redogöra för 
hur högre chefer märker om de uppnått mer mjuka värden som att agera efter etiska 
riktlinjer, även om det utgör en viktig del av deras arbete. Trevino (1986) menar att 
anställda ofta upplever att chefer endast värdesätter att leverera goda resultat.  Att 
chefer oftast fokuserar mer på hårda värden bekräftas även av Herremans och 
Falkenberg (1995). Att fokusera endast på finansiella aspekter sker dessutom enligt dem 
på bekostnad av det etiska beteendet. Fassin (2005) instämmer i att kortsiktiga 
finansiella mål äventyrar etiskt beteende. För en bransch som vill kännetecknas av etiskt 
beteende är inte dessa utvärderingssystem optimala. De uppföljningar rådgivarna i 
studien ofta har är motstridiga med de långsiktiga strategier i form av långa 
kundrelationer de förväntas uppnå. Tidigare forskning visar att säljare ofta ställs inför 
etiska dilemman när de måste uppnå kortsiktiga säljmål samtidigt som de ska skapa 
långsiktig kundnöjdhet (Stevens, 2008). Detta är en verklighet som många rådgivare 
möter dagligen i sin yrkesroll varför det inte är förvånande att de också kan uppleva 
dilemman i sitt arbete. 
 
Rådgivarna i studien är föga förvånande mer kritiska till de formella styrsystem som 
rådgivare inom andra typer av organisationer än de egna har. Det är tydligt att 
rådgivarna är motvilliga till att vara kritiska mot sin nuvarande arbetsgivare. Det 
framkommer även i empirin att rådgivarna ibland misslyckas att identifiera de egna 
styrsystemen som en bidragande orsak till dilemman mellan olika intressen. Rådgivare 
som arbetar utan provision anger att det upplevs som ett oetiskt belöningssystem för 
yrkesrollen. De som har provision pekar istället på problemen med att rådgivare 
uppmuntras att rekommendera organisationernas egna produkter. Rådgivare som inte 
anser att provision är av ondo anger dock att om provisionen skulle skilja sig mycket åt, 
produkter emellan kan det påverka vilken produkt som väljs om rådgivaren är oärlig. 
Detta är något som Duska (1999) även anger i sin studie, att dåligt designade 
provisionssystem kan uppmuntra till oetiskt beteende. Vidare hävdas att 
provisionsbaserade branscher skapar tydliga dilemman i form av intressekonflikter 
mellan de anställda och kundernas intressen. Finansinspektionen anger att det största 
problemet de ser inom branschen handlar om intressekonflikter kopplade till 
provisionsbaserade system och försäljning av egna produkter. Vidare menar de att så 
länge det inte finns ett förbud mot provision i branschen är det upp till organisationerna 
att hantera problemet själva. I problemområde två ställs rådgivarens ekonomi eller 
företagets lönsamhet mot kundens behov. En intressant observation är att rådgivarna 
själva ofta antar ett så kallat “bad apples approach” till skillnad från Falkenberg och 
Herremans (1995) som utgår från “bad barrels”, liksom författarna av denna studie. 
Rådgivarna anger att de tror att individer inom yrkesrollen beter sig oetiskt på grund av 
personliga egenskaper och att det finns en ekonomisk vinning av att agera på det viset. 
De relaterar sällan de problem de upplever till de system som omger dem.  
 
En del av de formella styrsystemen som organisationerna använder för att få rådgivarna 
att agera etiskt, det vill säga i kundernas intresse är genom etiska riktlinjer. De flesta 
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organisationer i studien har förutom Finansinspektionens riktlinjer och SwedSecs 
efterlevnadskrav utformat egna etiska riktlinjer. Rådgivarna har dock inte alltid koll på 
dessa utan kan endast återge i stora drag vad de handlar om. Organisationernas egna 
etiska riktlinjer är inget som rådgivarna använder i sitt dagliga arbete för att få 
vägledning i tveksamma situationer. Det framkommer också att de upplevs som 
otydliga och flummiga. Detta är något som bekräftas av Brien (1998) som menar att 
etiska riktlinjer sällan är framgångsrika som formellt styrverktyg. Vidare menar han att 
det beror på att det sällan görs ansträngningar för att implementera dem i verksamheten 
vilket även antyds i empirin. Detta kan bero på att det saknas kunskap i hur etiska 
riktlinjer ska kommuniceras och omvandlas i organisationerna (Helin & Sandström, 
2007). Fassin (2005) konstaterar att trots ett ökat intresse och press från det omgivande 
samhället på etiskt beteende från företagens sida saknas goda etiska riktlinjer för de 
dagliga arbetsuppgifterna. I empirin framgår det att rådgivare saknar stöd från sina 
organisationer när det kommer till intressekonflikter varför de istället får uppfinna hjulet 
själva. Att rådgivarna inte vänder sig till formella riktlinjer när det rör etiska frågor 
antyder att de vänder sig åt andra informella verktyg antingen i form av sin egen 
kognitiva moral och etik eller de värderingar som råder i den närmsta 
organisationskontexten.  
 
5.2 Formella/Informella styrsystem 
 
5.2.1 Problemområde 3: Dilemman som kan uppstå på grund av organisationskulturen 
	  
En viktig del av en organisations informella styrsystem är dess kultur. Definitionen av 
organisationskultur som användes tidigare var “gemensamma uppsättningar antaganden, 
värderingar och övertygelser som delas av organisationsmedlemmar. 
Organisationskulturen påverkar medlemmarnas tankar och känslor och vägleder 
beteenden. (Trevino, 1986 s. 611) När en individ träder in i en organisation gör den det 
med en viss nivå av kognitiv moral och andra personliga egenskaper (Trevino, 1986). 
Dock påverkas det etiska handlandet av den sociala kontexten som individen träder in 
och är således situationsbaserad. (ibid.) I problemområde tre ger rådgivarna på olika 
sätt uttryck för en säljkultur som går att koppla till yrkesrollen. En observation är att 
rådgivarna i det flesta fall kallar sig själva för säljare. Detta trots att Finansinspektionen 
framhävt att gränsdragningen mellan rådgivare och säljare är otroligt viktig. Rådgivarna 
understryker att det är viktigt att de inte “kränger” på kunden något den inte behöver, 
samtidigt som de påtalar att en del av arbetet är att identifiera behov åt kunden. 
Gränsdragningen och spänningen mellan att rådge och sälja på en kund någonting den 
inte behöver framstår som diffus och otydlig. Detta framkom även i Smiths (2010) 
undersökning av rådgivare i Australien där det visade sig att vad som är rätt och fel i 
möten med kunder sällan är svart eller vitt. Smith (2010) påvisar även att rådgivarna 
kan ha svårt att identifiera gråzonerna där emellan. Även Fassin (2005) menar att ett av 
hoten mot etiskt beteende inom företag är individers oförmåga att stundtals identifiera 
när de beter sig på ett olämpligt vis. Svårigheter med att hantera och identifiera 
dilemman kan leda till att rådgivarna fattar oetiska beslut utan en direkt intention att 
agera oetiskt. Rådgivarna i studien har snarare betonat vikten av att alltid se till kundens 
bästa. 
 
I empirin framgår det att flera av rådgivarna anser att de organisationskulturer de träder 
in i är mycket starka och trycket på att individerna ska anpassa sig och färgas av dem är 
enorm. En rådgivare menar att en individ som träder in i en organisation inte kan 
påverka den, däremot kan individen påverka hur den själv är och hur den tar saker och 
ting. I denna relation mellan en individs personliga etik och den etik som kulturen 
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förespråkar kan spänningar uppstå. Ferrell och Weaver (1978) visade att det ofta inom 
organisationer föreligger konflikter mellan personliga värderingar och andra värderingar 
inom organisationen. Kaptein (2011) beskriver etisk kultur som en rad dimensioner 
inom organisationer som utgör förutsättningar för individer inom dem att agera etiskt, 
oavsett personlig moral och etik. En viktig dimension är möjligheten för de anställda att 
bete sig etiskt, det vill säga om anställda anser att de har den tid, de resurser, den budget 
och den information som krävs för att agera etiskt. (ibid.) I studien återkommer 
rådgivarna ofta till tiden eller bristen därav som en bidragande faktor bakom press de 
kan uppleva i yrkesrollen. Under problemområde ett beskrivs tidsbristen som en 
konsekvens av den ökade administrationen men den dyker även upp i problemområde 
fem som en konsekvens av de kombinerade kraven från flera olika intressenter. Att 
tidsbristen ständigt är närvarande kan leda till dilemman och problem då rådgivarna 
måste börja prioritera mellan sina intressenter. Trevino (1986) menar att anställda som 
agerar under tidspress är mindre benägna att följa etiska riktlinjer. Detta stämmer väl 
överens med de rådgivare som menar att de etiska riktlinjerna inte är något de lutar sig 
mot i sitt arbete. Därmed inte sagt att rådgivarna inte agerar etiskt men att deras 
organisationer lämnar det upp till rådgivarnas egen etik och moral samt till de 
informella styrsystem som omger dem. Dock anger Trevino (1986) att i kulturer där det 
råder högt tryck så kan de anställda börja betrakta finansiella mål som viktigare att 
uppfylla än andra mjukare värden. Det är tydligt att den säljkultur som vissa av 
rådgivarna i studien ger uttryck för utsätter dem för ett högt tryck. 
 
En annan dimension inom etisk kultur beskrivs som förstärkning av etiskt beteende. 
Detta avser i vilken utsträckning de anställda belönas för etiskt beteende och bestraffas 
för oetiskt beteende. (Kaptein, 2011) I empirin, särskilt under problemområde två, 
framkommer det att det finns ett glapp mellan de etiska riktlinjer som finns för 
rådgivarna och de mål och hårda värden de mäts och utvärderas mot. En rådgivare i 
studien konstaterade att dennes chef endast kunde utvärdera mot den budget som skulle 
uppfyllas då chefen inte hade möjlighet att närvara vid kundmöten. Dessutom 
konstaterade rådgivaren att vad som är ett bra eller dåligt jobb blir relativt subjektivt när 
det inte går att mäta i siffror. De belöningar som rådgivarna i studien får ta del av är 
också mer kopplade till de siffror de presterar. Att belöna en rådgivare som agerat etiskt 
eller bestraffa en rådgivare som agerat oetiskt blir betydligt svårare då det som sagt kan 
vara subjektivt. Det finns externa aktörer i form av SwedSec och Finansinspektionen 
som kan bestraffa genom att dra in licenser och tilldela sanktioner till rådgivare som 
inte agerar etiskt eller enligt regelverken. Hur lätt eller svårt det är att identifiera dessa 
är dock oklart. När Smith (2010) i sin studie pratar om den etiska kulturen inom den 
finansiella tjänstebranschen noterar även hon ett glapp mellan att koppla etiskt beteende 
till belöningssystem och prestationsmått. Att belöna finansiella prestationer som ofta 
görs inom finansiell rådgivning men inte etiska motsvarigheter kan sända tvetydiga 
budskap till de finansiella rådgivarna. (ibid.) Dessa tvetydiga budskap som att 
exempelvis uppmuntra till att bygga långsiktiga relationer samtidigt som kortsiktighet 
belönas kan leda till problem och dilemman för yrkesrollen, vilket även visat sig i 
studien.  
 
5.3 Överensstämmande och icke-överensstämmande system  
 
I problemområde ett till tre har formella samt informella styrsystemen behandlats. 
Falkenberg och Herremans (1995) anger att den bästa styrningen skapas när det skapas 
överensstämmelse mellan de formella och informella styrsystemen. De anger samtidigt 
att den bästa styrningen inte nödvändigtvis betyder att organisationskulturen är etisk 
utan det blir den när de formella styrsystemen stöttas av etiska värderingar i de 
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informella systemen. Situationer när detta inte sker kallas kontranormativa. (ibid) 
Huruvida kulturen är etisk eller inte är något författarna inte tänker ta ställning till då 
det dels inte är syftet med studien men också då det är svårt att bedöma en kultur som 
inte är självupplevd. Dessutom är studien inte en fallstudie av en organisation med en 
kultur utan undersöker rådgivare inom flera olika typer av organisationer. 
Genomgående i empirin och analysen finns dock spänningar där rådgivarna utsätts för 
problem och dilemman när de informella och formella styrsystemen krockar. Ett tydligt 
exempel är där rådgivarna genom det informella styrsystemet är överens om att agera 
etiskt mot kunderna samtidigt som de genom de formella styrsystemen ska uppnå 
säljmål, mätas mot en budget, sälja egna produkter eller ha rörlig löneersättning. 
Falkenberg och Herremans (1995) anger att när mycket fokus ligger på ekonomiska 
målsättningar kommer de anställda i företagen uppleva etiska dilemman vilket är något 
som tydligt framgår i denna studie. Det blir kontranormativt när rådgivarna förväntas 
agera etiskt i alla lägen samtidigt som de blir pressade att göra fler affärer och bidra 
med lönsamhet till företaget. När dessa kontranormativa situationer skapas kan det vara 
svårt för en anställd att veta om de ska vända sig till de formella eller informella 
styrsystemen för vägledning (Falkenberg & Herremans, 1995). Samtidigt är det viktigt 
att nämna att den informella uppfattningen om att agera etiskt stöttas av viss formell 
styrning exempelvis i form av rådgivningsdokumentationen som finns till för att skydda 
kunden samt etiska riktlinjer som de egna organisationerna har utformat. Det är alltså 
inte helt enkelt att avgöra om organisationers formella styrsystem stöttas av deras 
informella styrsystem då det ofta rör sig om komplexa samband. I vissa hänseenden 
stöttar de varandra, men i andra blir de kontranormativa. Detta antyder att 
organisationer i delar av sin styrning kan vara effektiv samtidigt som andra delar av 
styrningen kan vara kontranormativ och skapa problem och dilemman för de anställda 
som omfattas av den. Som ovan nämnt kan de formella styrsystemen som rör etiska 
riktlinjer krocka med en säljkultur, samtidigt som säljkulturen går i linje med de 
formella uppföljningar och budgetar som en del organisationer tillämpar. Under 
problemområde ett framgår det även att den formella externa styrningen i form av 
regleringar från Finansinspektionen kan krocka med den interna formella styrningen 
med fokus på lönsamhet.  
 
5.4 Komplexa intressentförhållanden  
 
5.4.1 Problemområde 4: Dilemman som kan uppstå på grund av kundernas okunskap 
om den finansiella tjänstebranschen  
 
En av de kanske viktigaste intressenterna som en finansiell rådgivare har att förhålla sig 
till är dess kunder vilkas okunskap behandlas i problemområde fyra. Fassin (2010) 
anger att det främsta målet för företag som vill bete sig etiskt är att behandla sina 
kunder på ett rättvist sätt. Samtliga rådgivare anger att kunden är otroligt viktig och 
betonar just vikten av att handla etiskt mot dem. På frågan vad som är den största 
utmaningen för yrkesrollen har många svarat att det är att få kunden att förstå. Att 
kunder har svårt att förstå finansiella produkter är ett välkänt fenomen som tidigare 
bekräftats (Lusardi, 2008; Campbell, Jackson, Madrian & Tufano, 2011; Almenberg & 
Säve-Söderbergh, 2011; Hogarth & Hilgert, 2002). Många rådgivare menar bland annat 
att kunder har svårt att förstå sambandet mellan risk och avkastning då de ofta initialt 
efterfrågar en hög avkastning med så låg risk som möjligt.  En sådan produkt finns inte 
på marknaden och när en kund går in med en sådan förväntning kan de heller aldrig bli 
helt nöjda, oavsett vad rådgivaren erbjuder eller rekommenderar.  
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Smith (2010) konstaterade att kunder ofta är missnöjda på grund av att rådgivaren har 
haft svårt att matcha risker med kundens riskvillighet. I empirin framgår det att detta 
missnöje inte behöver bero på att rådgivaren har haft svårt att matcha risk med 
riskvillighet utan snarare att kunder i efterhand kan ångra sig exempelvis om en 
placering har fallit i värde. En rådgivare uttrycker det genom att säga att de ger råd 
baserat på vad kunder säger, inte vad de tänker. När okunskapen kring finansiella 
produkterna är så pass låg att kvalitén på rådgivningen ifrågasätts utefter externa 
marknadskrafter anser några rådgivare att dessa kunder inte bör placera överhuvudtaget. 
Som Campbell et al. (2011) konstaterar går det inte att snabbt utvärdera om en produkt 
har varit bra eller inte då avkastningen kan ta flera år. Empirin i denna studie visar att 
kunder har svårt att förstå detta vilket återigen leder till ett missnöje som rådgivaren 
egentligen inte kan styra över. Rådgivarna ska förklara detta för kunden, men som en 
rådgivare återgav är det svårt för kunden att komma ihåg något som den inte är 
intresserad av. Detta antyder att det inte bara är rådgivarnas organisationer som kan 
utsätta dem för ett kortsiktigt tänk som kan leda till ett kortsiktigt agerande. Även 
kunderna kan anklagas för att tänka kortsiktigt genom att agera otåligt och vilja se 
snabba resultat av sina investeringar.  

I vissa fall anger rådgivarna att de själva har svårt att förstå alla produkter som finns 
tillgängliga då de har blivit allt fler och komplicerade med åren. Detta leder naturligt till 
att det även blir svårare att förklara för kunden och få den att förstå. En rådgivare menar 
att all information tillslut blir desinformation. Denna problematik går även att koppla 
till regleringarna som omfattas av de formella styrsystemen. Det är regleringarna som 
kräver att rådgivarna ska ge all denna information till kunderna men kunderna kan inte 
ta till sig den. Finansinspektionen är dock medveten om att överinformation är en risk 
och att det kan vara svårt för en kund att urskilja vad som är viktigt bland all 
information. Det är även en svår avvägning för rådgivarna att avgöra när kunden har 
förstått, hur långt ska de behöva förklara? Dessutom menar Campbell et al. (2011) att 
även om kunderna förses med all nödvändig information inför en placering eller 
produkt saknar de ofta den kognitiva förmåga som krävs för att optimera sin finansiella 
situation. 

Denna studie har i empirin även identifierat ytterligare problem för rådgivarna kring 
kunders okunskap som sträcker sig längre än bara okunskapen kring de finansiella 
produkterna. Det framkommer även att deras okunskap kring yrkesrollen och branschen 
och hur den fungerar skapar problem för rådgivarna. Dels har det framkommit att 
kunder när de inte förstår syftet med det kan bli irriterade över mängden 
informationsinsamling som krävs enligt regleringarna som rådgivarna har att förhålla 
sig till. Det har även framkommit att kunder ogärna ger en bild av deras totala ekonomi 
vilket gör det svårare för rådgivarna att göra en bedömning och resulterar i att 
rådgivningen kan bli direkt fel. Om kunden på grund av detta blir missnöjd är det deras 
egna handlingar som ligger till grund för ett missnöje som inte beror på en bristfällig 
rådgivning. Trots detta är det rådgivarna som blir utsatta i dessa situationer. 

 
5.4.2 Problemområde 5: Förväntningar från olika intressenter sätter press på 
rådgivarna 
 
Inom problemområde fem identifierades trycket från en mängd olika intressenter som en 
faktor som kan skapa problem och dilemman för rådgivarna. Rådgivarna i intervjuerna 
återkommer ständigt till att det är en förtroendebransch de är verksamma inom. För 
rådgivarna är det särskilt viktigt att förhållandet mellan dem och deras kunder 
kännetecknas av förtroende. Samtidigt visar undersökningar och studier att förtroendet 
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för den finansiella tjänstebranschen är lågt i jämförelse med många andra branscher. 
Smith (2010) anger att ett problem inom finansiell rådgivning är allmänhetens negativa 
uppfattning om dess kvalitet. Studien menar att bristen på integritet, ärlighet och 
kompetens hos några rådgivare fick långtgående negativa konsekvenser för hela 
branschen. (ibid.) En bidragande orsak bakom detta fenomen, vilket även identifieras av 
rådgivarna i studien är media. Media är en intressent som skapar mycket irritation bland 
yrkesgruppen. Fassin (2005) menar att media är en bakomliggande orsak till press inom 
organisationer. Rådgivarna i studien anger att media vinklar och målar upp felaktiga och 
orättvisa bilder. Tvivelaktiga handlingar vidtagna av enskilda aktörer eller ledningar 
högre upp inom organisationerna sprider sig ner till dem på lägre nivåer. Flera av 
rådgivarna uttrycker en frustration över att gång på gång bli ifrågasatta i media. Detta 
har dock inte visat sig ha särskilt mycket praktiska implikationer för rådgivarna i 
studien. En intressant observation i studien är att rådgivarna ofta ger uttryck för en 
misstro mot varandra, det vill säga mot andra finansiella rådgivare som arbetar på en 
annan typ av organisation än de själva. Detta skulle innebära att de själva bär på vissa 
förutfattade meningar om yrkesrollen som de ger uttryck för och sprider. 
 
Som tidigare nämnt är förtroendet mellan dem och deras kunder något som rådgivarna 
värdesätter och är beroende av. Förtroendet från kunderna kan dock utgöra en källa till 
press när den innebär att kunder vill att rådgivarna ska ta ansvar för deras sparande i 
motsats till att enbart råda och vägleda dem fram till ett beslut.  Flera av rådgivarna i 
studien upplever att de stundtals får bära ett orimligt stort ansvar i förhållande till det 
ansvar kunderna själva har att se över sina investeringar. Rådgivarna ger uttryck för att 
kombinationen av förväntningar och krav som ställs på dem från en rad olika håll leder 
till en känsla av otillräcklighet. De ska leva upp till kundernas förväntningar på 
avkastning, sina organisationers förväntningar på ökad lönsamhet och reglerarnas krav 
på administration för att nämna några. Fassin (2005) menar att det är just pressen från 
olika intressenter som leder till intressekonflikter. Tidigare forskning menar att etiska 
problem alltid finns närvarande i situationer där flera intressenter och intressen är i 
konflikt med varandra då dessa komplexa förhållanden är en källa till osäkerhet 
(Trevino, 1986). Detta kan relateras till rådgivarna i denna studies komplexa 
intressentrelationer som en källa till osäkerhet. Samtidigt menar Román (2012) att när 
det kommer till att bygga långvariga och nära relationer med kunder så är det viktigt att 
fatta rätt beslut i rätt situation. Vidare menar han att för finansiella organisationer som 
värdesätter långsiktiga relationer blir det viktigt att skapa en miljö för sina säljare som 
minimerar osäkerheten och uppmuntrar till att fatta goda beslut. (ibid.) Spänningen här 
ligger i att rådgivarna uppmuntras att skapa långsiktiga relationer i situationer som både 
empirin och tidigare forskning visar stundtals kännetecknas av just osäkerhet. 
 

5.5 Beslutsfattande 
 
De två vanligaste angreppssätten som rådgivarna använder sig av i situationer de finner 
problematiska och osäkra är att vända sig till sina kollegor samt att tillämpa sin egen 
moral och etik varpå den senare utmärker sig något mer. Om rådgivarna saknar annat 
beslutsstöd och ofta måste luta sig mot sin egen moral och etik kan det utgöra ett 
problem. Smith (2010) observerade i sin studie att finansiella rådgivare inte kunde föra 
etiska resonemang på den nivå som krävdes för att hantera de dilemman de ställdes 
inför, även om de själva ansåg att de kunde det. Detta innebär inte att rådgivarna är en 
särskilt oetisk yrkesgrupp utan snarare att de problem och dilemman de ställs inför kan 
vara särskilt komplexa. Båda angreppssätten kan kopplas till de informella styrsystemen 
i organisationerna vilket stämmer väl överens med vad Falkenberg och Herremans 
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(1995) anger om att de informella systemen ofta kommer till användning i osäkra och 
oväntade situationer, vilket som konstaterats tidigare i analysen ofta är fallet för de 
finansiella rådgivarna.   
 
Rådgivarna anger att de andra två angreppssätten tillämpas mer sällan för att lösa 
problem och fatta beslut. Angreppssätt två handlar om att ta hjälp av intern support och 
angreppssätt tre handlar om att luta sig mot regelverken för att förklara och informera 
kunderna. I viss mån anger även några rådgivare att regelverken i form av 
dokumentationen skyddar dem från anmärkningar som kunden kan ha på deras 
rådgivning i efterhand. Båda dessa angreppssätt relateras till de formella styrsystemen 
och används inte lika frekvent som de informella styrsystemen när det kommer till 
beslutsfattande inom problemområdena.  
 
En orsak till varför de informella styrsystemen används mer frekvent vid 
beslutsfattande, utöver att det ofta rör sig om oväntade situationer som inte går att 
förutse på förhand, är att de formella styrsystemen ofta utgör en förenklad bild av 
verkligheten. De grundar sig i ett antagande om ett agent-principalförhållande som i 
dagens organisationer har övergått till ett mer komplext system där relationerna mellan 
intressenter sträcker sig bortom det simplifierade agent-principalförhållandet 
(Falkenberg & Herremans, 1995). Det är även tydligt i empirin att rådgivarna inte 
vänder sig till organisationernas etiska riktlinjer, vilka också är en del av de formella 
styrsystemen, när de fattar beslut. De informella styrsystemen tar över då de formella 
endast kan erbjuda en begränsad vägledning för rådgivarna och är mer effektiv för den 
typen av problem de ställs inför. De problem och dilemman som rådgivarna ställs inför 
har ofta sitt ursprung i de styrsystem som sedan hjälper dem lösa problemen.  
 
 
5.6 Sammanfattande analysmodeller 
 
I Figur 2 och 3 nedan presenteras de sammanfattande analysmodellerna.  
 

 
 
 Figur 2. Analysmodell problemområden 
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Analysmodellen för problemområdena illustrerar de komplexa system och 
intressentförhållanden som kännetecknar rådgivarens omgivning och som genomgående 
kommit fram i empiri och analys. Pilarna i modellen illustrerar de krav och 
förväntningar rådgivarna har på sig som både kan försvåra och underlätta för dem 
beroende på given situation. En aktör som inte visade sig ha en betydande roll 
för rådgivarna i Luleåområdet var media som påverkar yrkesrollen som sådan men inte 
genererar några problem i det praktiska arbetet. Detta är anledningen till att media är 
nedtonad i jämförelse med de andra intressenterna 
 
 

 
 
      Figur 3. Analysmodell beslutsfattande 
 
 
Analysmodellen för beslutsfattande är betydligt glesare där rådgivarna återfinns 
ensamma i kärnan av modellen. Modellen illustrerar hur rådgivarna främst har sin egen 
kognitiva moral och etik att luta sig mot när det kommer till beslutsfattande. Även om 
de kan få hjälp från annat håll inom vissa problemområden är den egna moralen det 
enda stödet rådgivarna har i komplexa frågor som intressekonflikter. Kollegor står även 
de med som en del av de informella styrsystemen då rådgivare i vissa fall även använder 
dessa som stöd. De är dock mer nedtonade då analysen visar att de inte erbjuder direkt 
stöd i de mer komplexa frågorna. 
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6.  SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser följt av en avslutande diskussion. 
Avslutningsvis behandlas studiens implikationer.  
 
6.1 Studiens slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att empiriskt undersöka vilka problem och dilemman som 
finansiella rådgivare upplever att de ställs inför i sin yrkesroll samt vilka aspekter som 
influerar dem när de fattar beslut i dessa situationer. Rådgivarnas problem och 
dilemman analyserades med utgångspunkt i deras omgivande system och aktörer.  
 
I studien konstaterades det att de omfattande regleringarna från Finansinspektionen ger 
upphov till dilemman när de implementeras i rådgivares nuvarande verksamheter. 
Spänningar uppstår när de ökade kraven på administration krockar med ökade krav på 
lönsamhet från de interna formella styrsystemen. Det har visat sig att regleringarna inte 
alltid uppnår sitt syfte när de implementeras i verksamheten bland annat genom att de i 
vissa fall nästan får motsatt effekt. En annan viktig slutsats av studien som återkommer 
i flera problemområden är den tidsbrist som rådgivare upplever i sin yrkesroll. 
Tidsbristen är en följd av de krav i form av regleringar och även de förväntningar som 
ställs på rådgivare från olika intressenter. Bristen på tid kan försvåra för rådgivare att 
agera på det sätt de hade önskat gentemot samtliga intressenter när de måste börja 
prioritera mellan dem. Smith (2010) pekar också ut svårigheten att balansera 
motstridiga intressen som en rot till dilemman för finansiella rådgivare. I denna studie 
konstateras att en gränsdragning mellan vad som är en säljare och vad som är en 
rådgivare var svår att göra. Detta trots att branschen framhåller vikten av en distinktion 
där emellan. De flesta rådgivare ansåg inte att det var viktigt att göra skillnad mellan 
dessa två begrepp då de inte såg dem som motstridiga. 
 
I studien konstateras även att rådgivare kan ställas inför problematiska situationer när 
kunderna inte har tillräcklig kunskap om de finansiella produkterna eller den finansiella 
tjänstebranschen som sådan. Likt de kortsiktiga lönsamhetsmål som organisationerna 
ofta utvärderar rådgivarna mot uppvisar även kunderna ett fokus på kortsiktiga resultat. 
Detta ges uttryck genom att kunder kan efterfråga snabba resultat trots en långsiktig 
investering vilket är något rådgivarna inte själva kan påverka. Rådgivare ställs även 
inför en utmaning när de måste utvärdera hur mycket information som ska framföras till 
kunderna innan de har förstått produkterna och riskerna. Den pedagogiska utmaningen i 
yrkesrollen är därmed stor. Tidigare forskning har konstaterat konsumenters finansiella 
okunskap i ett flertal länder vilket antyder att detta är en slutsats och en utmaning som 
når bortom denna studie. En intressent som visade sig ha en mindre påverkan i studien 
än förväntat var media. Även om rådgivarna konstaterade att media skadade branschen 
som sådan ansågs de inte direkt skada deras relation med sina kunder. Detta kan kopplas 
till att rådgivarna ger uttryck för att relationen mellan rådgivare och kund skiljer sig 
mellan mindre och större städer.  
 
Under arbetet med studien har det visat sig att rådgivare inte alltid kan identifiera de 
problem och dilemman de ställs inför i sin yrkesroll. Att rådgivare kan ha svårt att 
identifiera dilemman som uppkommer i deras yrkesroll är något som även Smith (2010) 
visar. Tydligt i denna studie är att rådgivare anser att oetiskt beteende inom branschen 
är ett individproblem, inte ett problem hänförligt från de system som omger dem. Det 
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visade sig ofta svårt för rådgivare att identifiera styrsystemens och intressenternas roll i 
att skapa dilemman för dem.  
 
I studien har en bild av en yrkesroll som präglas av individualism vuxit fram. 
Rådgivarna är ensamt ansvariga gentemot arbetsgivaren, gentemot kunderna och ofta 
även för sin egen budget och lön. Pressen på individen inom yrkesrollen är stor 
samtidigt som medlen att hantera pressen är relativt få. De problem, dilemman och 
intressentförhållanden som rådgivare har att balansera är komplexa och tillräckligt 
beslutsstöd saknas. De dilemman som rådgivare ställs inför i kundmöten är ofta unika 
och på förhand svåra att förbereda sig på. I osäkra och oväntade situationer är de 
informella styrsystemen som mest behjälpliga. I studien framkommer det att de problem 
rådgivare ställs inför ställer stora krav på deras personliga etik och moral. De 
intressekonflikter som Finansinspektionen anger uppstår på grund av organisationernas 
egna styrsystem är något de anser att de själva måste hantera. Samtidigt visar studien att 
organisationerna i de flesta fall inte kan erbjuda något stöd till sina rådgivare för 
hantering av dessa intressekonflikter.  
 
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Finansiella rådgivare fyller en viktig samhällsfunktion som förvaltare av kapital där de 
genom sin kunskap och erfarenhet vägleder individer till sunda ekonomiska val. 
Samtidigt är det en yrkesroll som blivit hårt kritiserad medialt. Konsumentverkets 
rapport från 2016 visar att konsumenter generellt har ett lågt förtroende för finansiella 
rådgivare vilket delvis kan kopplas till just det mediala brus som varit de senaste åren. 
Trots all den kritik som riktats mot dem är det sällan rådgivarna kommit till tals, varken 
i media eller tidigare forskning. Denna studie har ämnat skildra problem, dilemman och 
beslutsfattande inom finansiell rådgivning, ur rådgivarnas perspektiv. Författarnas 
uppfattning är att för att förstå en yrkesgrupp och dess utmaningar krävs en förståelse 
för de individer som utgör den. Rådgivarna har uppvisat ett stort intresse och 
engagemang för studiens syfte. De har angett att de är glada att i något sammanhang få 
komma till tals och ge sin sida av berättelsen då det inte alltid är så enkelriktat som 
media framställer det. 
 
Rådgivarna i studien har i de flesta fall varit verksamma i många år. De märker en stor 
skillnad på den yrkesroll de trädde in i för ett antal år sedan och hur den utvecklats 
genom de krav som rollen ställer på dem idag. Ett sätt detta tar sig uttryck är genom de 
omfattande regleringar som introducerats i branschen främst de senaste åren. Ökad 
administration och krav på ökad lönsamhet i kombination med komplicerade 
intressentförhållanden ställer höga krav på de finansiella rådgivarna. De måste förhålla 
sig till en rad olika intressenter med olika förväntningar vilka i vissa fall är motstridiga. 
Det är tydligt att pressen ökat inom flera områden utan att för den skull minska någon 
annanstans. Även om regleringarna varit bra på så sätt att de rensat upp bland individer 
som beter sig oetiskt har de samtidigt gjort arbetet betydligt jobbigare för dem som 
aldrig betett sig oetiskt. Regleringarna slår hårt och de slår mot alla. Det är 
förvånansvärt att det ständigt införs nya regleringar från högre nivåer utan att involvera 
rådgivarna som de sedan förväntas hantera och realisera.  
 
I dagsläget gör rådgivarna sitt bästa för att hantera alla krav och det är tydligt att de 
saknar beslutsstöd inom vissa väsentliga problemområden. När det kommer till att 
skapa balans mellan intressenterna och hantera intressekonflikter anger rådgivarna att 
de etiska riktlinjerna inte erbjuder någon praktisk hjälp. I slutändan blir det i dessa 
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situationer upp till individerna att hantera dem. Detta är ett stort ansvar och ställer höga 
krav på individen genom deras kognitiva moral och personliga etik.   
 
6.3 Studiens implikationer  
 
Studiens främsta bidrag går till det tidigare forskningsfält som behandlar problem, 
dilemman och beslutsfattande inom finansiell rådgivning. Inom detta fält bidrar studien 
till att minska det gap där rådgivarnas redogörelser saknas. Detta har inneburit att nya 
problemområden inom fältet identifierats. En implikation från studien är att samhällets 
omfattande regleringar av branschen har identifierats som en källa till problem och 
dilemman för finansiella rådgivare. Det har exempelvis visat sig att dessa regleringar 
när de implementeras i rådgivarnas nuvarande verksamheter inte alltid uppfyller sitt 
syfte. Författarna har funnit att dessa omfattande regleringar av branschen skett utan att 
bidra med några verktyg för hur de på bästa sätt ska implementeras praktiskt. Ett förslag 
till vidare forskning är att djupare undersöka effekten av samhällets regleringar av den 
finansiella tjänstebranschen då det är något som saknas i dagsläget. Det är även 
önskvärt att närmare undersöka hur beslutsstödet för rådgivarna kan förbättras baserat 
på de problem och dilemman de dagligen möter.   
 
En intressant observation från studien som författarna inte hade förväntat sig var att 
lokalsamhället kan ha en betydande roll för yrkesrollen.  Flera av rådgivarna och även 
Finansinspektionen vittnar om att det kan finnas väsentliga skillnader mellan att vara 
finansiell rådgivare i exempelvis Stockholm jämfört med Luleå. Det hävdas att 
relationen mellan rådgivare och kund i större städer är kortare och mer flyktig än den i 
mindre städer vilket kan leda till en annan press och ett annat beteende. Detta innebär 
att denna studie svårligen kan dra några slutsatser om de dilemman och problem som 
finansiella rådgivare i större städer upplever. Observationen erbjuder dock även en 
intressant infallsvinkel till vidare forskning på området. Att det kan finnas en geografisk 
aspekt som skiljer finansiella rådgivare åt är något som inte behandlats i tidigare 
forskning. Författarna föreslår därför att vidare forskning undersöker lokalsamhällets 
roll för problem, dilemman och beslutsfattande inom finansiell rådgivning.  
 
Studien är ett steg mot att undersöka hur organisationerna och samhället kan stötta 
rådgivarna i den viktiga funktion de fyller. I motsats till att forska på hur samhället kan 
skyddas mot dålig rådgivning har studien valt att fokusera på hur rådgivarna kan få 
hjälp att hjälpa kunderna och samhället i stort. Detta genom att skildra yrkesrollen och 
därigenom skapa en djupare förståelse för den.  
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BILAGA 1. 
 
Intervjuguide Rådgivare  
 
 

Bakgrund  
 

§ Vill du börja med att berätta lite om dig själv(kort) 
 

§ Hur länge har du arbetat med finansiell rådgivning/ Hur länge har du arbetat på 
din nuvarande arbetsplats/ Varför började du arbeta som finansiell rådgivare? 

 
§ Kan du berätta om din utbildningsbakgrund? Har du genomgått någon 

internutbildning i din karriär som finansiell rådgivare? 
 

§ Kan du berätta om hur en vanlig dag på jobbet ser ut? 
 
 

Organisationsstruktur/Styrning 
 

§ Hur får du reda på/hur vet du om du gjort ett bra eller dåligt jobb? (Vad är 
kriterierna för ett bra/dåligt jobb?) (lönestruktur, prestationsbaserade belöningar, 
säljmål) 

 
§ Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 
§ Hur sätter du/ledningen mål för arbetet? Är du/kollegor delaktiga i processen 

eller styrs det ovanifrån?  
 

§ Har din arbetsplats några etiska riktlinjer eller uppförandekoder som ni följer? 
Om ja, vilken roll spelar det i ditt dagliga arbete? 

 
 

Kultur 
 

§ Vilka egenskaper tycker du kännetecknar en bra finansiell rådgivare? Är du en 
bra rådgivare? (lyssna efter etik, ansvar, moral osv) 

 
§ Vad är god rådgivningssed för dig? 

 
§ Vad tror du att samhället generellt har för inställning till finansiella rådgivare? 

Möter du personer som har förutfattade meningar om finansiella rådgivare?  
 

§ Hur reagerar du när du läser kritiska artiklar mot din yrkesroll?  
 

§ Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? Hur mycket hjälps man åt kollegor 
emellan?  
 
 



	   60 

Problem/Dilemman/Beslutsfattande 
 

§ Vad är den största utmaningen i ditt arbete? Kan du ge något exempel? 
(Generellt/Kollegor/Kunden/Ledningen) 

 
§ Vilka aspekter behöver du ta hänsyn till i ett kundmöte? 

 
§ Kan du nämna någon situation i ett möte med en kund där du upplever att det 

kan vara svårt att göra en avvägning vilken/vilka produkter du vill 
rekommendera och hur löser du det problemet?  

 
§ Om du stöter på ett problem i en rådgivningssituation, hur löser du detta? (Vart 

vänder du dig för att få hjälp och vägledning?) Hur kan detta stöd förbättras? 
 

§ Finns det problem/dilemman som du upplever att din tidigare utbildning/träning 
inte förberedde dig på? Hur har du lärt dig hantera dilemman? 

 
§ Har din tidigare utbildning behandlat etik på något sätt och i så fall på vilket 

sätt? 
 

§ Vad innebär det för dig att agera etiskt i din yrkesroll? Vilka konsekvenser kan 
det få om man agerar oetiskt?  

 
§ Vilka faktorer tar du hänsyn till när du rekommenderar en specifik produkt till 

din kund? 
 

§ Anser du att de direktiv som finns, exempelvis från Finansinspektionen, ger bra 
vägledning i ditt arbete?  

 
§ Om du tänker på besvärliga/svåra situationer du kan stöta på vid 

rådgivningstillfällen, finns det något din organisation kan göra för att stötta dig 
bättre i dessa situationer? 
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BILAGA 2. 
 
Intervjuguide Finansinspektionen 
 
 

§ Hur mottar ni och samlar in information om de finansiella rådgivarna (som 
beslut och regleringar baseras på)?  

 
§ Kommunicerar ni någonting med finansiella rådgivare i arbetet med att ta fram 

nya regleringar?  
 

§ Hur kommer ni konkret i kontakt med dem?/ Hur ofta?/ Vad handlar det om? 
 

§ Vad anser ni i dagsläget är det största problemen inom den finansiella 
rådgivningsbranschen? Hur arbetar ni för att motverka de?  

 
§ Ser ni någon skillnad geografiskt på problematik inom finansiell rådgivning, är 

de skillnad på mindre städer och storstäder? Skiljer sig ärendetyper åt 
geografiskt?  

 
§ Kan ni berätta lite om kravet på rådgivningsdokumentation? När kom det och 

vad var syftet med det?  Hur har det tagits emot av rådgivare? 
 

§ Har ni märkt av några negativa konsekvenser av kravet på 
rådgivningsdokumentation när den blivit mer omfattande?  

 
§ Hur ser ni på konsumenternas egna ansvar när de söker sig till finansiella 

rådgivare?  
 

§ Tror ni att allmänheten har ett högt förtroende för finansiella rådgivare? Vad 
spelar ni för roll i att skapa förtroende för den finansiella rådgivningsbranschen? 
(hur skapar man ett högre förtroende för finansiell rådgivning?) 
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BILAGA 3. 
	  
 
Intervjuguide SwedSec 
 

 
 

§ Kan du berätta lite om det arbete Swedsec gör och den funktion ni fyller inom 
den finansiella rådgivningsbranschen? 
 

§ Vilka är de viktigaste frågorna för er idag? varför? 
 

§ Behöver alla verksamma finansiella rådgivare ha en SwedSec-licens? 
 

§ Hur tar ni fram de kunskapskrav som licensutbildningarna baseras på? 
 

§ Inkluderar utbildningarna några situationsbaserade scenarion? Och i så fall hur 
väljer man ut dessa? 

 
§ Får ni någon feedback på testerna av de finansiella rådgivarna?  

 
§ Hur går det till när en anmälan inkommer till SwedSec? (Hur ser 

utredningsprocessen ut?) 
 

§ Hur identifierar ni de rådgivare som ni tilldelar varningar/avstängningar/erinran?  
 

§ Hur många varningar får en rådgivare innan de blir av med licensen? Finns det 
någon handling som direkt leder till indragen licens? 

 
§ På vilket sätt försöker ni förbereda rådgivarna på dilemman och problem de kan 

stöta på i möten med kunderna?  
 

§ Vilken roll har SwedSec i att skapa förtroende för den finansiella 
rådgivningsbranschen?  

	  
 
 
 
 
 
 


