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Abstract 

According to economic literature financial advisors and financial investors have different 

perceptions about the concept of risk. This could lead to difficulties in the consult meetings 

between advisors and investors, since the investors risk preferences needs to be defined.  

Therefore, this study aims to seek understanding for how advisors handle these meetings with 

regard to risk and perceptions of risk. The study answers which strategies advisors can 

administer, and why these strategies exist.  

By implementing interviews with financial advisors and interpreting the responses, a deeper 

understanding for how advisors are handling these differences in risk perceptions were 

acquired. 

The result of this study shows that financial advisors can use four different types of strategies 

to manage risk perceptions in the meetings. These strategies can be explained by the advisors 

work identities.  

 

Keywords: Communicating risk, defining risk, investors and advisors relationship, volatility, 

relative risk, behavioral finance, efficient market hypothesis, perceptions and attitudes, risk 

taking, risk assessment, work identity,  
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1. Inledning 

Detta avsnitt syftar till att påvisa problematiken kring att investerare och 

investeringsrådgivare har olika uppfattningar om begreppet risk, vilket därmed kan innebära 

komplikationer i rådgivarmöten. Problematiseringen har växt fram genom en diskussion av 

grundläggande ekonomiska teorier som resulterat i en syntes av litteratur. Denna litteratur 

bygger på vetenskapliga artiklar som berör effektiva marknadsteorin, beteendefinansiering, 

riskbegreppet samt kommunikation i rådgivarmöten. 

 

1.2 Bakgrund 

Intresset för fondsparande och handel på fondmarknaden blir allt större och större för 

privatpersoner i Sverige. Enligt en undersökning från 2012 sparar hela 76 % av Sveriges 

befolkning privat i fonder, utöver premiepensionen (Fondbolagen 2012). I och med det ökade 

intresset för fondmarknaden placerar allt fler konsumenter sitt sparkapital i fonder i 

förhoppning om att få en högre avkastning än vad som erbjuds av bankkonton. För många 

investerare
1
 är det dock svårt att förhålla sig till fondmarknaden och förstå dess komplexitet 

eftersom dessa ofta saknar kunskap om fonders uppbyggnad och risker (Svensson, 2004). 

Därför tar man hjälp av investeringsrådgivare när man ska ta investeringsbeslut, och cirka 80 

procent av befolkningen har någon gång fått investeringsråd (Hackethal et.al. 2010).   

Handel av fonder och andra finansiella instrument på värdepappersmarknaden regleras av 

“Lagen (SFS 2007:528) om värdepappersmarknaden”. Lagen behandlar hur rådgivare ska 

förmedla information om finansiella instrument till kunderna, och ett utdrag ur lagen lyder: 

“Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och vilka risker som 

är förknippade med de investeringstjänster och de finansiella instrument som institutet 

erbjuder” (kap 8, §22). Detta innebär att banker och dess rådgivare har en skyldighet att 

försäkra sig om att investerarna förstår risken med en viss placering. Lagen finns till för att 

skydda konsumenterna och innebär att rådgivare ska lämna råd som är anpassade efter 

investerarens behov och riskaversion (Weber et. al. 2005) (SFS 2003:862). 

När investerare ska besluta vilken/vilka fonder de ska investera i ligger risk och förväntad 

avkastning för grund till beslutet. Det är utbytet mellan dessa faktorer som brukar bestämma 

                                                           
1
 I denna studie har vi benämnt privatpersoner som tar hjälp av investeringsrådgivare vid investeringar för 

”investerare”. Observera dock att i den insamlade empirin så har respondenterna ibland kallat investerarna för 

”kunder”. Kunder och investerare åsyftar samma persongrupp.  
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vilken total risknivå som investeraren är villig att ta. Risk i fonder mäts med riskmåttet 

historisk volatilitet. Måttet visar hur mycket fondens värde har förändrats under de senaste 

åren. Det är volatiliteten som rådgivaren är skyldig att kommunicera till sina kunder för att 

uppnå lagkravet. (Beckman et.al. 2013) 

 

1.3 Problematisering 

1.3.1 Olika uppfattningar av risk 

Synen på finansiella marknader har förändrats och utvecklats under de senaste årtionden. 

Under 70-talet dominerade den effektiva marknadsteorin (övs. eng. efficient market 

hypothesis). Denna teori baseras på rationella förväntningar om marknadsrörelser samt att 

människor agerar rationellt. Grundläggande för teorin är att marknader är effektiva, vilket 

innebär att priset på fonder och andra tillgångar återspeglar all tillgänglig relevant 

information på marknaden. Detta innebär att prissättningen beror på allmänna rationella 

förväntningar om priset. Enligt denna teori ska man kunna förstå och förklara hela marknaden 

genom att anta rationella förväntningar om människor och marknaden. Ur effektiva 

marknadsteorin har det växt fram modeller och mått för hur man ska tolka och förutspå risk 

och förväntad avkastning. (Shiller, 2003) Det är dessa modeller och mått som används i 

utbildningssyfte för att lära ut riskbegreppet till rådgivare. Därmed ligger effektiva 

marknadsteorin som grund för hur utbildade rådgivare ser på risk och presenterar den. 

(Redhead, 2011). 

 

Däremot har kritik riktats mot effektiva marknadsteorin då den inte alltid lyckas värdera 

tillgångar till rätt pris, samt att det inte är troligt att alla investerare agerar rationellt utan 

inflytande av andra psykologiska faktorer. På grund av detta utvecklades under 1990-talet det 

som idag kan definieras som beteendefinansiering (övs. eng. behavioral finance) (Shiller, 

2003). Denna typ av teori är en alternativ syn på finansieringsmarknaden och står i kontrast 

mot den effektiva marknadsteorin, som tidigare dominerat synen på finansiella marknader 

(Schleifer, 2000, Shiller, 2003). Denna typ av teori används i försök att bättre förklara hur 

investerare resonerar och i försök att förstå deras beslutsprocess (Brown et.al. 2008). 

Forskare inom beteendefinansiering har under en lång tid blivit sedda som utstötta av de 

forskare som förespråkar den effektiva marknaden eftersom beteendefinansiering inte är en 

rationell teori. Beteendefinansiering förklarar att magkänsla spelar en viktig roll vid 
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ekonomiska investeringsbeslut och ser till att psykologiska aspekter tas med i beräkningarna 

för tolkning av de finansiella marknaderna (Shefrin et. al. 2000; Shiller, 2003). Innan 

beteendefinansieringens uppkomst tog man inte hänsyn till individuella och mänskliga 

aspekter i ekvationerna inom finansiering (Van der Sar, 2004). Till skillnad från rådgivarna 

som genom utbildning tenderar att ha ett synsätt på risk som uppkommer från effektiva 

marknadsteorin, brukar investerarna, som inte har lika mycket erfarenhet och kunskap av 

placeringar, ha en komplex och subjektiv uppfattning av risk. (Diacon, 2004) Investerarnas 

uppfattning av risk baseras på flera olika attribut. Bland annat påverkas uppfattningen av risk 

av “cognitive biases”, som innebär att man förenklar information och gör en egen tolkning av 

den. 

 

Men det finns också studier som visar att ett finansiellt beslut baseras både på historisk 

volatilitet samt mänskliga faktorer, framförallt “home bias” och “asset name familiarity”. 

Detta innebär att man är partisk när man ska välja fonder, och föredrar tillgångar som man 

kan relatera till eller som man känner till namnet på. En följd av detta är att investerarna 

tenderar att överskatta sin egen kompetens när det gäller placeringar, vilket resulterar i att 

risken underskattas (Weber et. al. 2005). Risken kan i vissa fall också överskattas av 

investerare (Shiller, 2003). Detta går i linje med beteendefinansieringens grundpelare. 

Investerare tenderar att lägga stor vikt vid rädslan för att det kan gå dåligt för en placering, 

och majoriteten av investerarna ser risk som en förslust, det vill säga hur mycket man faktiskt 

kan förlora genom att göra ett investeringsbeslut (Webster, 1983). Ehm et. al (2014) påvisar 

dessutom att många investerare uppfattar att alla finansiella instrument är riskfyllda, och 

därmed att alla finansiella instrument har samma risk. Investeringsbeslutet innebär då att man 

väljer hur stor del av sin förmögenhet som man placerar i en riskfri tillgång och hur mycket 

man placerar i den riskfyllda tillgången, till exempel en fond. Storleken på volatiliteten hos 

fonden verkar däremot ha mindre betydelse. Detta då investerarna har svårt att skilja på olika 

nivåer av risk. 

 

Faktum är att det har påvisats att information, i form av volatilitet, har liten eller ingen 

påverkan alls på finansiella beslut hos investerare (Thaler, 1993; Shleifer, 2000; Shefrin, 

2002; Barberis et.al. 2003; Camerer et al. 2003; Shiller, 2003). Det finns även andra faktorer 

som påverkar en individs syn på risk. Slovic, (1964; 1987) förespråkar att allmänhetens 

uppfattning på risk inte bara beror på okunskap, utan att en stor del av riskuppfattningen 

beror på tekniska, sociala och psykologiska egenskaper och investerarens känslighet mot 
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dessa. Framförallt har de sociala faktorerna på senare tid fått mer och mer uppmärksamhet 

vad gäller påverkan på riskhantering, såsom världsnyheter, ideologier och värderingar 

(Slovic, 1997). Därtill påvisar Hsee och Weber (1997) att det finns olikheter gällande 

risktagande mellan olika nationaliteter, och påpekar att kultur också är en bidragande faktor 

till hur en individs risktagande ser ut. Sjöberg (2000) har i sin forskning kommit fram till 

andra faktorer än de som är nämna ovan. Attityd, riskkänslighet och specifik rädsla är de 

faktorer som understryks som de mest påverkade faktorerna när det kommer till att försöka 

förklara en individs riskuppfattning. Individer tenderar att utveckla psykologiska relationer 

till pengar och sin förmögenhet, och detta sker oftast i en komplex process med olika 

bidragande faktorer så som exempelvis kulturella och känslomässiga aspekter. Därför spelar 

livserfarenhet in i de finansiella beslut som en investerare tar (Gounaris, 2005) 

 

Utifrån resonemangen ovan går det att utläsa att rådgivare och investerare tenderar att 

uppfatta och se på risk på olika sätt. Diacon (2004) samt MacGregor et. al. (1999) har visat på 

att det finns signifikanta skillnader i hur rådgivare och investerare uppfattar finansiell risk. 

Rådgivare tenderar att se på risk som en objektiv enhet som är mätbar med kvantitativa 

termer, och bedömningen av risk baseras ofta på tekniska termer hos en rådgivare, t.ex. 

volatilitet. Däremot tar rådgivaren inte så mycket hänsyn till fysiska och sociala 

konsekvenser av risk. Diacon (2004) understryker att rådgivare tenderar att ha en lägre 

riskaversion än investerare med mindre kunskap om investeringar. Däremot förlitar sig 

rådgivarna mer på “leverantörerna” av de finansiella instrumenten och tycker att produkterna 

är mindre komplexa. Samtidigt är rådgivare inte lika tvivelaktiga när det gäller skyddet som 

man får från regler och lagar i jämförelse med investerarna. Detta indikerar att investerarna 

saknar visst förtroende för finansiella instrument och gällande lagstiftning (Slovic, 1993). 

Detta gör att det uppstår ett gap då investerarna vänder sig till rådgivare för råd, eftersom de 

inte har samma uppfattning om vad risk är eller hur det mäts. Då rådgivare och investerare 

tenderar att se på risk på olika sätt kan det leda till felaktiga eller dåliga investeringsråd, 

eftersom det finns en lucka mellan de båda parterna i förståelsen för risk (Diacon, 2004). Det 

blir därmed viktigt att se till hur relationen mellan rådgivare och investerare ser ut när man 

ska komma fram till en gemensam förståelse för risk inför ett investeringsbeslut. Denna 

skillnad i riskuppfattning mellan rådgivare och investerare kallas genomgående i denna studie 

för ”riskgap”.  
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1.3.2 Risk i rådgivarmötet 

Att förmedla risk till investerare genom volatilitet och andra matematiska mått kan hämma en 

effektiv riskkommunikation mellan investerare och rådgivare eftersom man ser på risk på 

olika sätt (MacGregor et. al, 1999). Investeringsrådgivning kräver att rådgivare och 

investerare delar samma uppfattning och definition av risk (Olsen, 1997). Men 

kommunikation av risk mellan investerarare och rådgivare blir oklar och otydlig när de två 

parterna inte delar uppfattningen och definitionen om risk. Under ett rådgivarmöte 

uppmuntras därför rådgivare att diskutera och kommunicera med investerarna för att reda ut 

riskbegreppet. Ett vanligt sätt att göra detta på är att belysa varför och hur risk kan variera i 

form av volatilitet. På detta sätt försöker rådgivare att skänka förståelse till investeraren för 

hur risk fungerar utifrån volatilitetsmått och marknadsrationalitet, d.v.s. rådgivaren försöker 

förklara risk ur sitt perspektiv. (MacGregor et.al. 1999) Men investeraren upplever andra 

saker än vad rådgivaren gör i relationen mellan investerare och rådgivare när det gäller risk. 

Investeringsbeslut baseras ofta på till vilken grad investeraren litar på sin rådgivare, och 

därmed har volatilitet en betydligt mindre inverkan på investeringsbeslutet sett ur en 

investerares perspektiv. Vid ett rådgivarmöte har en investerare förmåga att ifrågasätta vissa 

saker som en rådgivare säger. Detta är för att sätta rådgivarens kompetens på prov och se om 

personen i fråga är tillförlitlig. När en rådgivare agerar i enlighet med en investerares 

förväntningar tenderar investeraren att förlita sig mer på rådgivningen än om en 

intressekonflikt skulle uppkomma. Om en intressekonflikt eller misstro uppstår tenderar 

investerare att inte lyssna på rådgivaren, och bortser därmed från viss historisk data och andra 

hårda mått som rådgivaren försöker förmedla. (Hackethal et.al. 2010) Detta kan ses som ett 

riskgap som finns mellan investerare och rådgivare och deras uppfattning och diskussioner 

kring risk. 

1.3.3 Kritik mot hur begreppet risk traditionellt förklaras 

Effektiva marknadsteorin samt beteendefinansiering kan kritiseras då ingen av teorierna kan 

ses som dynamiska. När man tidigare har tittat på rådgivarmöten och förmedling av risk har 

utgångspunkten alltid varit att dessa två teorier inte kan samverka. Därmed anser författarna 

till denna uppsats att det krävs ett nytt perspektiv på risk som inbegriper delar av båda 

teorierna för att kunna förstå hur risk förmedlas i rådgivarmöten. Det skulle kunna tänkas att 

inslag från de båda teorierna tillsammans skulle kunna förklara hur denna interaktion mellan 

rådgivare och investerare ser ut när man för diskussioner kring risk. Men då tidigare 
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forskning inte har använts på detta sätt, utan endast sett effektiva marknadsteorin och 

beteendefinansiering som två statiska teorier, så har detta inte kunnat förklaras. Genom att se 

på risk utifrån dessa två teorier har man inte kunnat förklara hur rådgivare och investerare 

hanterar gapet gällande risk och kommer fram till ett gemensamt investeringsbeslut. 

1.4Frågeställning 

Då rådgivare och investerare har olika mycket kunskaper, olika förutsättningar och 

bakgrunder uppstår ett gap för hur man definierar, uppfattar och ser på risk. Investeraren och 

rådgivaren tar olika aspekter i beaktning när man talar om risk, vilket gör att risken förmedlas 

och diskuteras ur olika perspektiv i ett rådgivarmöte. Trots detta ska rådgivare och investerare 

komma fram till en gemensam slutsats för hur riskbenägen investeraren är och därmed nå 

fram till ett gemensamt investeringsbeslut. Dessutom måste rådgivaren säkerställa att 

investeraren har förstått risken med placeringen. Detta mynnar ut i frågor kring hur rådgivare 

hanterar gapet gällande riskuppfattningar när de ska ge råd för ett investeringsbeslut. 

Frågeställningarna i denna studie lyder: 

- Vilka strategier använder sig rådgivare av för att hantera riskgapet? 

- Varför handlar rådgivare enligt dessa strategier? 

1.5 Syfte 

Denna studie ämnar skapa djupare förståelse för hur rådgivare hanterar gapet gällande risk 

som finns mellan investerare och rådgivare. Detta är viktigt för att belysa hur rådgivare tar sig 

an de olikheter som kan förekomma i ett rådgivarmöte gällande riskuppfattning för att ett 

investeringsbeslut ska kunna fattas, vilket tidigare forskning inte har försökt utreda i detta 

sammanhang. För att kunna besvara frågeställningen om vilka strategier som rådgivarna 

använder sig är syftet med studien att skapa modeller för dessa strategier. Dessutom ämnar 

studien till att sätta ord på vad som händer i interaktionen mellan rådgivare och investerare, 

för att sedan kunna gå in på djupet på vad som ligger bakom och formar dessa strategier.  

Det teoretiska bidraget blir därmed att täcka den bristande kunskap som finns kring hur 

rådgivaren i ett rådgivningsmöte behandlar gapet gällande riskuppfattningar genom att 

undersöka vilka strategier denne använder sig av. Dessutom är ändamålet att belägga ett nytt 

perspektiv på problematiken kring riskhantering, då tidigare studier endast använder effektiva 

marknadsteorin samt beteendefinansiering som två skilda statiska teorier. 
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Vidare leder detta teoretiska bidrag till en skildring över olika strategier för hur rådgivare kan 

hantera sina rådgivarmöten, vilket kan användas i utbildningssyfte för rådgivare i praktiken. 

Studien görs utifrån ett rådgivarperspektiv på individnivå för att kunna få svar på frågan kring 

hur dessa hanterar rådgivarmötet. 
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2. Teori 

I denna studie är utgångspunkten att rådgivares och investerares riskuppfattningar baseras 

på två olika finansiella teorier, effektiva marknadsteorin samt beteendefinansiering. Följande 

kapitel syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för vad dessa teorier innebär, men ligger 

inte till grund för analysen i studien. Detta då undersökningen innehar ett induktivt 

arbetssätt, och använder sig därmed inte av befintlig teori i analysen. Däremot blir detta 

kapitel viktigt för denna studie för att ytterligare framföra kritiken kring dessa teorier som 

nämns i problematiseringen, det vill säga att teorierna inte kombineras med varandra eller 

tidigare har sammanförts i detta sammanhang. Vidare ämnar detta kapitel till att förtydliga 

riskbegreppets bakomliggande grundpelare för rådgivare respektive investerare. 

 

2.1 Effektiva marknadsteorin 

Effektiva marknadsteorin innebär, som tidigare nämnt, att de finansiella marknaderna är 

effektiva, vilket innebär att priset på finansiella tillgångar speglas av all tillgänglig 

information. Detta innebär att priset på finansiella tillgångar är ett resultat av den allmänna 

uppfattningen om vad priset bör vara. (Berk et. al. 2014) En följd av detta är att priset endast 

förändras då ny, bra och förnuftig information uppkommer som stämmer överens med 

teoretiska trender. Att alla människor har rationella förväntningar om marknaden dominerar 

denna marknadsteori. Detta gör att man kan förklara marknaden, priset på tillgångar, risk och 

förväntad avkastning med hjälp av ekonomiska modeller och formler. En av de mest använda 

modellerna inom prissättning och utvärdering av ett instruments risk är Capital Asset Pricing 

Model, s.k. CAPM. (Shiller, 2003) Med hjälp av denna modell kan man undersöka hur stor 

del av den totala risken som går att diversifiera bort av en rationell investerare. Genom 

modellen går det att identifiera effektiva portföljer av riskfyllda tillgångar, vilket innebär 

portföljer som ger den maximala förväntade avkastningen för en given nivå av risk. Vidare 

beskriver modellen ett linjärt samband mellan den förväntade avkastningen för tillgången och 

den riskfria räntan. Det är därmed genom CAPM som man kan ta fram och utvärdera risken i 

olika fonder. (Berk et.al. 2014) Det är genom CAPM och andra ekonomiska modeller och 

mått från effektiva marknadsteorin som rådgivare får lära sig begreppet risk. För att få ge råd 

till investerare måste rådgivare göra ett licensieringstest som bland annat inbegriper dessa 

teorier om effektiva marknader. (Swedsec, 2015) Det är dock viktigt att poängtera att CAPM 
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endast fungerar som modell om man gör några statiska antaganden: att man kan låna till den 

riskfria räntan, att man kan köpa och sälja tillgångar till konkurrenskraftiga marknadspriser, 

att investerarna bara innehar effektiva portföljer, att investerarna har samma homogena 

förväntningar om risk, korrelation och förväntad avkastning samt att investerarna är 

rationella. (Berk et.al. 2014) 

 

Som går att utläsa av ovanstående avsnitt tar den effektiva marknadsteorin inte hänsyn till 

irrationella, mänskliga faktorer. Detta har lett till kritik av teorin då den antas vara ensidig 

och statisk (Shiller, 2003). 

2.2 Beteendefinansiering 

Under 1990-talet gick man från ett fokus på akademiska finansiella begrepp från effektiva 

marknadsteorin till mänskliga psykologiska termer när man förde diskussioner kring 

ekonomiska marknader. Detta benämns idag som beteendefinansiering (eng. övs. behavioral 

finance). Anledningen till utvecklingen av den nya trenden var att man inte kunde förutse alla 

de förändringar som skedde på marknaden genom effektiva marknadsteorin och att behovet 

för ett nytt perspektiv växte fram. Fokus lades då på den mänskliga psykologin och hur denna 

relateras till de finansiella marknaderna. (Shiller, 2003) 

 

Det finns flera olika faktorer som influerar det finansiella beteendet inom 

beteendefinansiering. Ett exempel är “overconfidence bias”, som innebär att investerare kan 

tro att de har kunskapen om att kunna välja ut finansieringsinstrument som är vinnare 

respektive förlorare, när de i själva verket inte kan det. Att överskatta sin kunskapsförmåga 

leder oftast till att investerare handlar för mycket med finansiella instrument, som leder till att 

man inte får den höga avkastningen som eftersträvas. Effekten blir istället till det sämre när 

man tar hänsyn till de kostnader som lagts ut för handeln (Berk et. al. s. 443). En annan 

aspekt utav beteendefinansiering är “familiarity bias” som innebär att investerare främst 

investerar i fonder som de känner igen namnet på eller på andra sätt kan relatera till. Även om 

andra investeringar kan vara väldigt enkla att investera i så tenderar en investerare som lider 

av familiarity bias att gå på vad de känner igen och som i sina ögon är lättförståeligt. 

Ytterligare en bias är “realtive wealth concerns”. Denna typ av aspekt innefattar att man som 

investerare ser på sin rikedom i relation till sina närståendes rikedom. Detta innebär att det 

viktigaste är att investerarens rikedom är bättre än sina kamraters. Detta kan leda till att man 
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hellre väljer en hög risk i sin portfölj bara för att man vill ha en portfölj som är snarlik sina 

närstående istället för att överväga sina egna intressen. Vidare kan “relative wealth concerns” 

leda till något som kallas för “horde behavior”. Detta innebär att investerare tenderar att göra 

samma köp av finansiella instrument som andra investerare i samhället gör. Investerarna 

följer då allmänna rekommendationer för investeringar som förmedlas via media eller andra 

sociala nätverk. Detta innebär att bortser från sin egen riskprofil, och istället placerar i fonder 

som är allmän rekommenderade. Dessa fonder kan kraftigt skilja sig från investerarens 

riskpreferenser (Berk et. al. s. 442). Beteendeförankring är ytterligare en aspekt inom 

beteendefinansiering. Detta innebär att en investerare är mer eller mindre fixerad av mått från 

det förflutna som egentligen är irrelevanta i dagsläget. I och med detta tenderar då 

investeraren att göra olämpliga investeringsval som är grundade på historisk information. De 

antar att de löpande priserna de tittar på är ungefärligt rätt och att det på så vis sker 

missbedömningar. (Lawlor, 2009) 

 

Ovan nämnda aspekter är exempel på faktorer som tas i beaktning när man utvärderar 

finansiella marknader genom beteendefinansiering. Men trots denna nya syn på finansiering 

är den inte fullständig då man som investerare lika gärna kan överskatta som underskatta 

marknaden och risken på finansiella mått. (Shiller, 2003) 
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3. Metod 

Kapitlet ämnar till att ge läsaren insikt i hur den nya teorin har skapats och vilka perspektiv 

som beklätt denna studie. Studien har en induktiv utgångspunkt, men har också inslag av 

deduktion. Kvalitativa intervjuer har därmed varit den lämpligaste datainsamlingsmetoden. 

Rådgivare på totalt två olika banker har intervjuats. Empirin har därefter kodats och 

systematiskt analyserats. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en grundlig beskrivning av 

hur studien har genomförts samt förklara de metodologiska överväganden som har gjorts i 

denna studie. 

3.1 Studiens utgångspunkt 

Då syftet med denna studie är att utveckla strategier och skapa djupare förståelse för hur 

rådgivare hanterar gapet som finns mellan rådgivare och investerare gällande risk blir det 

intressant att analysera det mänskliga beteendet i relationen mellan rådgivare och investerare. 

Därför har det varit av stor vikt att skapa förståelse kring hur människor upplever och 

beskriver sin omvärld, vilket innebär att ett socialkonstruktivistiskt synsätt har används. För 

att skapa en förståelse kring det mänskliga beteendet i relationer vid investeringsrådgivning 

har det belagts ett tolkande synsätt i undersökningen. Detta har varit viktigt då det underlättar 

en empatisk förståelse av människors handlande och för att förstå den subjektiva innebörden 

av social handling. Detta är en förutsättning för att kunna skapa en djupare förståelse för 

rådgivarnas agerande. (Bryman et.al. 2003, s. 29) (Slife et. al. 1995, s.78) 

 

Tidigare forskning ger oss inte någon indikation på vilka teorier som kan tänkas förklara och 

skapa förståelse för hur rådgivare hanterar de olika riskuppfattningarna i ett rådgivarmöte. 

Det saknas ett ramverk för vilka teoretiska utgångspunkter som kan ligga till grund för en 

analys för att kunna besvara frågeställningen. Därför har denna studie använd sig av en 

forskningsmetod som kan liknas med en induktiv ansats. Detta innebär att den data som 

insamlats har legat till grund för de nya teorierna och de modeller som presenteras i analysen. 

(Bryman et. al. 2003, s. 25) Anledningen till varför en induktiv ansats har tillämpats är för att 

kunna uppfylla syftet med denna undersökning som innebär att skapa nya modeller som kan 

ge svar på frågeställningen. 
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Genom arbetets gång växte det dock fram ett behov av att dra paralleller med befintlig teori. 

Detta behov uppstod efter att all empiri hade samlats in. Vi tog då hjälp av identitetsteori för 

att kunna besvara den andra frågeställningen. Den befintliga teorin användes då främst för att 

konstruera begrepp för de identiteter som vi kunde hitta i empirin, vilka ämnar förklara varför 

rådgivare använder sig av vissa strategier. På detta sätt användes även inslag av deduktion i 

denna studie (Bryman et.al. 2003, s. 23). Dock kunde den befintliga teorin inte täcka allt som 

framkom i empirin, vilket innebar att vissa identiteter är härledda från teori, medan andra har 

identifierats och skapats i denna studie. Därmed har denna studie främst präglats av en 

induktiv ansats, då den första frågeställningen samt delar av den andra frågeställningen 

främst förklaras genom nya framvuxna begrepp, medan deduktionen tillkommit som ett sista 

steg i analysen.  

3.2 Forskningsstrategi: Kvalitativ studie 

Med utgångspunkten i en induktiv ansats har det genererats nya begrepp och nya teoretiska 

utgångspunkter för denna studie, dock med ett svagt inslag av deduktion i analysen. Denna 

ansats tillsammans med ett tolkande och socialkonstruktivistiskt perspektiv förespråkar en 

kvalitativ forskningsstrategi (Bryman et.al. 2003, s. 40-41). I kvalitativa undersökningar antas 

teori vara en följd av undersökningen, i stället för dess utgångspunkt (Bryman et. al. 2003, s. 

299), vilket är utgångspunkten i denna studies ansats. En kvalitativ studie blir också särskilt 

viktigt då syftet är att skapa en djupare förståelse för hur rådgivare hanterar gapet gällande 

risk. På grund av den banksekretess som råder och det faktum att privatekonomi kan vara ett 

känsligt ämne har deltagande observationer uteslutits som metod för insamling av data. 

Istället har kvalitativa intervjuer genomförts, vilket beskrivs noggrannare senare i detta 

kapitel under punkt 3.5.  

3.3 Användning av befintlig teori 

I denna studie har insamling och analys av empirin skett parallellt och i en växelverkat med 

varandra, vilket kan liknas vid metoden grundad teori. Syftet med studien är att generera nya 

strategier och begrepp. För detta syfte föreslås grundad teori. (Bryman et.al. 2003, s. 449) Vi 

skriver mer om grundad teori under avsnittet 3.6. 

 

Då denna studie har ett induktivt synsätt och har grundad teori som metod innebär det att ny 

teori har genererats. Men trots detta finns ett teoriavsnitt i denna uppsats. Detta kapitel ligger 
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dock inte till grund för analys eller som bakgrund till de frågorna som ställs i de kvalitativa 

intervjuerna. Istället syftar teorikapitlet till att förtydliga problematiseringen och hjälpa 

läsaren att förstå att effektiva marknadsteorin respektive beteendefinansieringen förespråkar 

två olika synsätt på mänskligt beteende. Den effektiva marknadsteorin menar att människor 

alltid tar ekonomiska beslut som är rationella, medan beteendefinansieringen istället menar 

att människor tar ekonomiska beslut baserat på känslomässiga grunder och psykologiska 

uppfattningar (Shiller, 2003). Dessa teorier är statiska i den bemärkelsen att de enligt 

litteraturen inte kan samverka, det vill säga, människor kan inte både vara rationella och 

emotionella när de ska ta ekonomiska beslut, vilket är en del av kritiken som framfördes i 

problematiseringen. Våra tankar kring dessa två teorier har varit att de måste mötas i ett 

rådgivarmöte, då investeraren och rådgivaren måste samverka i diskussioner kring risk 

samtidigt som de representerar varsin ekonomisk utgångspunkt (effektiva marknadsteorin 

respektive beteendefinansiering).  

 

Teorikapitlet syftar därmed till att förtydliga och belysa de problem som finns med dessa två 

statiska teorierna, men också för att förtydliga skillnaderna som föreligger hos rådgivare och 

investerare vid uppfattningen av risk som frågeställningarna baseras på. Detta innebär att 

utgångspunkten för denna studie är att det finns stora skillnader mellan rådgivare och 

investerare och hur de ser på risk. Dock används teorin endast för att belysa dessa problem, 

men inte för vidare analys av empirin. Detta på grund av studiens karaktär som kräver ett 

öppet tolkande synsätt och att man då inte utgår från befintlig teori.  

 

Däremot har det tidigare nämnts att identitetsteori användes i analysen för att förklara vissa 

begrepp och tolkning av förekomsten av viss empiri. Denna teori visade sig vara viktig efter 

att ha gjort en grundlig analys av empirin, och kom därmed in i studien i ett sent skede av 

analysen. Den induktiva ansatsen ledde därmed till ett framväxande av olika strategier som 

rådgivare använder sig av, vilka i sin tur till viss del kunde förklaras med hjälp av 

identitetsteori. Identitetsteorin har dock inte använts som en utgångspunkt i studien, och 

presenteras därför inte i teorikapitlet. Denna teori förs istället in i de sammanhang i analysen 

där empirin systematiskt analyseras med hjälp av denna identitetsteori. Observera att 

identitetsteorin inte används som hjälpmedel i alla analysdelar.   
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3.4 Urval 

Då syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa djupare förståelse och införskaffa sig en 

djupare förståelse av ett fenomen, kan urvalet ses som oerhört viktigt för studien. Urvalet i 

denna studie, det vill säga de personer som har intervjuats, är rådgivare. Detta med tanke på 

att studien ämnar skapa förståelse för hur rådgivare hanterar gapet gällande risk ur ett 

rådgivarperspektiv. 

 

När kontakt skulle tas med respondenterna skickades det ut mail till samtliga privatrådgivare 

vid ett bankkontor där personliga kontakter fanns. Detta efter att ha fått kontorschefens 

godkännande. I mailet ställdes frågan till samtliga privatrådgivare på kontoret om de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju, tillsammans med en kort beskrivning om vad denna 

studie handlar om. Sex stycket privatrådgivare svarade med positiv respons på en gång och 

ställde upp på intervjuer. Med hjälp av dessa respondenter skapades en ingång till andra 

banker och kontor dit ytterligare förfrågan via mail kunde skickas för att öka antalet 

respondenter till studien. Därigenom skapades möjlighet till att intervjua ytterligare fem 

respondenter. 

 

Till en början skedde urvalen för studien genom ett bekvämlighetsurval eftersom det fanns en 

personlig kontakt på banken samtidigt som det var frivilligt deltagande för de tillfrågade 

rådgivarna. Dessutom har det gjorts ett geografiskt urval då alla intervjuer skedde i eller i 

närheten av Örebro av bekvämlighetsskäl. Positivt med bekvämlighetsurval är att bortfallen 

blir väldigt få, nästintill noll. Däremot blir resultaten mer eller mindre omöjliga att 

generalisera då de respondenter som medverkat i intervjuer har gjort det genom att vara 

tillgängliga och inte slumpmässigt utvalda av forskaren. (Bryman et al. 2003, s.125) Detta är 

dock inte ett problem för denna studie då syftet ej är att generalisera resultaten, utan att skapa 

en djupare förståelse utifrån rådgivarnas perspektiv.  

 

Även ett snöbolls- eller kedjeurval har tillämpats, eftersom de intervjuade personerna kom 

med förslag på andra rådgivare på en annan bank som skulle kunna tänka sig att ställa upp på 

intervjuer. Detta urval innebär att man utifrån de redan valda respondenterna letar sig fram 

till andra tänkbara respondenter eller grupper av personer för vilka man inte kan ställa upp 

någon urvalsram (Bryman et al. 2003, s. 378). Tack vare detta urval gavs det möjlighet att 

även intervjua respondenter på en annan bank, vilket har varit av stor vikt för att kunna 
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generera en djupare analys och en bättre förståelse för rådgivarens strategier utifrån fler 

synvinklar. Via mail kontaktades en av dessa föreslagna personer på ett annat kontor, som 

återkopplade att denne person tillsammans med några kollegor gärna ställde upp på 

intervjuer.  

3.5 Kvalitativa intervjuer 

Som beskrivet innan så genomfördes denna studie med ett antal kvalitativa intervjuer med 

privatrådgivare. Intervjuerna som genomfördes kan klassificeras som ostrukturerade 

djupintervjuer. Detta eftersom det inte fanns någon teoretisk referensram att utforma frågorna 

ifrån. Det innebär att intervjuarna har använt sig av relativt lösa minnesanteckningar vid 

intervjun för att beröra de områden som respondenten vill framhäva (Bryman et. al. 2003, s. 

363). I denna studie har detta tillämpats genom användande av endast stödord vid 

intervjuerna. I jämförelse med riktade och klara frågor tenderar respondenterna att lyfta fram 

sådant de anser är viktigt utan påverkan från de som intervjuar, vilket har varit av stor vikt för 

att tolka rådgivarens uppfattningar. (Bryman et. al. 2003, s. 361) Vidare ställs också ofta 

följdfrågor vid kvalitativa intervjuer. Det positiva med detta är att man kan anpassa 

undersökningens fokus även på dessa vilket gör studien väldigt flexibel och bred och som i 

denna studie har bidragit till fylliga och detaljerade svar. Detta tillvägagångssätt mynnar ut i 

att intervjuerna har haft möjlighet att röra sig i många olika direktioner, som i sin tur mynnat 

ut i den empiri som presenteras i studien. (Bryman et al. 2003, s. 361) 

 

Varje intervju inleddes med några bakgrundsfrågor om respondenten. Detta för att börja 

intervjun med okomplicerade samtalsämnen som syftade till att göra respondenten bekväm i 

intervjun. Sedan ställdes frågor som skapades utifrån de stödord som ställts upp, samt olika 

följdfrågor som framstod som relevanta. De inledande frågorna samt stödorden finns att hitta 

i bilaga 1. Frågorna var av öppen karaktär, och syftet med detta var att inte påverka 

respondenternas svar och inte leda dem in på eventuella bakomliggande befintliga 

ekonomiska teorier. Det är viktigt att uppmuntra respondenten till att utveckla sina svar för 

att få fram mycket och förhoppningsvis riklig information, och detta kan göras via olika 

uppmuntrandetekniker. Ett exempel på detta är att aktivt lyssna och ställa engagerade frågor 

för att få den andra parten att fortsätta berätta (Rautalinko, 2013, s. 20 f). Detta lades det stor 

vikt vid under intervjuerna, samtidigt som mycket följdfrågor ställdes. Intervjuarna visade 

ständigt med kroppsspråk att ämnet verkade vara intressant, och nickande med huvudena för 
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att visa respondenten att intervjuarna lyssnar och förstår. 

 

Många av de stödord som användes i intervjuerna växte fram genom en pilotstudie. Denna 

pilotstudie genomfördes innan de utvalda respondenterna intervjuades. En pilotstudie är en 

förstaprovsstudie, som genomförs för att undersöka om upplägget för de kommande 

intervjuerna kändes bra och genomförbart (Bryman et al. 2003, s. 191). Vid pilotstudien 

uppmärksammades vikten av att från början få respondenten att tala fritt och att utifrån det 

utvinna viktig information som bidrar till ett resultat. Det uppmärksammades intressanta 

teman som bidrog till studiens stödord. Dessa teman har sedan legat till grund för valet av 

öppna frågor som också är passande vid nya forskningsområden som man inte är så insatt i 

(Bryman et. al. 2003, s. 177). Med detta menas att det är svårt att vara insatt i ett ämne som 

inte grundas i befintlig teori. Teman som framstod som intressanta vid pilotstudien var bland 

annat personliga egenskaper, synen man har på investerare samt hur man själv uppfattar risk. 

 

Innan intervjuerna tog vid var det viktigt att tänka på de grundläggande praktiska åtgärderna, 

så som avtalad tid, klädsel för oss som intervjuar, hur intervjun ska läggas upp, sekretess och 

inspelning bland annat. Rådgivare är relativt upptagna människor, och med detta i åtanke 

genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum på rådgivarnas arbetsplats i ett försök att göra det 

smidigare för respondenterna att avvara så mycket tid för intervjun som de kunde. När 

kontakt togs med respondenterna informerades dessa om att intervjun skulle komma att ta ca 

30-60 minuter. Samtliga respondenter avsatte därför en timme var för varje intervju. Däremot 

varierade alla intervjuer kraftigt i längd där den kortaste intervjun tog 20 minuter och den 

längsta tog 48 minuter. Platserna där intervjuerna ägde rum låg i avskilda delar av 

byggnaderna för att undvika störande moment eller personer som passerar förbi. I ett av 

rummen fanns även persienner som var nerdragna i ett ytterligare försök i att komma ifrån 

omgivningen. Klädsel valdes efter hur respondenterna kunde tänkas klä sig, d.v.s. enkelt men 

professionellt då intervjuerna skedde på bankerna. Detta för att förmedla respekt och göra ett 

bra första intryck. 

 

Innan varje intervju började fanns en del information som behövde nämnas till 

respondenterna för att få dem att våga vara öppna, tala sanning samt slappna av, då en del 

respondenter kunde nämna att de var lite nervösa innan intervjun skulle börja. Detta var något 

som också framstod som viktigt vid pilotstudien. Det utlovades till varje enskild respondent 

att inga personuppgifter skulle nämnas i studien men att samtliga inblandade kontor skulle få 
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möjlighet att läsa resultatet av undersökningen. Denna konfidentialitet har varit viktig för att 

respondenterna skulle våga uttrycka sin sanna åsikt. I ett försök att få respondenterna att 

känna sig ännu mer bekväma påpekades det även att de bara behövde svara på de frågor de 

ville. Detta för att inte få respondenterna att känna sig illa till mods om de skulle anse att 

frågan var av känslig karaktär. Sedan tillfrågades varje person om det var okej att intervjun 

spelades in för att underlätta sammanställningen av empirin genom transkribering, och efter 

att samtliga svarat ja sattes bandspelaren igång. Inledningsvis presenterades syftet med 

intervjun och vad forskningsområdet skulle innefatta. Men för att få respondenten att 

självmant ta upp studiens fokus på risk valdes det till en början att endast presentera kort och 

koncist om forskningsområdet i sin helhet och därmed utesluta att nämna ordet risk. Detta 

också i linje med att ställa så öppna frågor som möjligt. Riskbegreppet togs sedan upp vid ett 

senare tillfälle i intervjun om respondenten inte självmant valde att föra det på tal. 

 

Det har varit viktigt att transkribera intervjuerna i denna studie för att komma ihåg allt som 

sagts, samt eftersom det blir lättare att bemöta anklagelser om att analysen skulle ha 

påverkats av forskarnas värderingar (Bryman et. al. 2003, s. 374). Detta har resulterat i en 

större trovärdighet för denna studie samt underlättat kodningen och analysen av empirin. 

Transkriberingarna finns att tillgå genom att kontakta författarna till denna studie.  

3.6 Analys av empiri 

Att utveckla eller generera ny teori kring sociala handlingar är det grundläggande konceptet i 

vad som kallas för grundad teori. Grundad teori är en metod som används för att upptäcka 

teorier, koncept, hypoteser och förslag direkt utifrån data, utan att göra några antaganden i 

förväg utifrån annan forskning eller befintliga teoretiska ramverk, vilket också är syftet med 

denna studie. Metoden ger också förslag på strategier för att analysera det insamlade 

materialet för att kunna generera ny teori, vilket har tillämpats i denna undersökning. 

Tillvägagångssättet för analysen går ut på att man löpande kodar och analyserar data för att 

utveckla nya koncept. Genom att kontinuerligt jämföra specifika incidenter i data kan man då 

utveckla dessa koncept, identifiera dess egenskaper, undersöka deras relation till varandra 

och sammansätta dem till en konsekvent teori. (Taylor et. al. 1984, s. 125f) Grundad teori 

skulle också kunna förklaras som en blandning av ett induktiv tillvägagångssätt men med små 

inslag av deduktion, vilket denna studie tillämpar. Då detta är en empirinära metod så är det 

den insamlade data som talar för studien, och teorin är formad utifrån datainsamling som på 
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ett organiserande sätt är uppstyrt i koder. (Hartman, 2001) Detta tillvägagångssätt har 

används vid analys av denna studie för att presentera strategier för hur rådgivare hanterar 

gapet gällande risk i rådgivarmöten samt förklaringar till varför dessa strategier tillämpas.  

 

De rådata som samlats in ska enligt grundad teori kodas för att kunna identifiera nya koncept 

och därefter skapa nya teorier. Råmaterialet för studien är de elva intervjuerna som 

genomfördes. Dessa har transkriberats in i ett word-dokument och där kodningen sedan har 

genomförts. Varje intervju innehar cirka 30-40 stycken kodningar. Då öppen kodning gjordes 

för denna studie började vi inledningsvis med att fokusera på en mening i taget/ ett stycke i 

taget för att inte missa relevant information. Meningarna bröts sedan ner till kodord. När ett 

kodord skulle väljas ställde vi oss frågande till varje kodning och diskuterade fram ett rätt och 

passande ord som karaktäriserade vad respondenten sagt. Ett exempel på detta går att finna 

vid figur 1. Sedan kategoriserades dessa kodord till olika kategorier. Dessa kategorier är 

identitet, agerande (verb), mål/syfte och riskuppfattning. Kategorierna benämndes utifrån de 

huvudteman som kodorden representerade, och uppkom genom en sammanställning av 

samtliga kodord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Ett utdrag ur en transkribering där kodning har skett 

 

Bilden illustrerar ett utdrag från en av intervjuerna. I detta exempel har ord och meningar 

kodats till begrepp som beskriver vad det är som utspelar sig. Genom denna typ av kodning 

har denna studie brutit ner empirins beståndsdelar och benämnt begrepp via tolkning, för att 

sedan generera de strategier som rådgivarna tillämpar i rådgivarmöten.  (Bryman et.al. 2003, 
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s. 449) Detta tillvägagångssätt för kodning applicerades på all material, d.v.s. alla 

transkriberingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Egetkonstruerat schema över kodningsprocessen 

 

Detta schema illustrerar kodningsprocessen. I detta fall har ett längre stycke brutits ut från en 

transkribering och tolkats till en betydelse av utdraget. Denna betydelse har i sin tur fått ett 

kodord tilldelat sig, som därefter har kategoriserats. Detta innebär att teorin som genererats 

har härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. Vid denna metod finns det ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och den resulterande teorin, vilket är grundpelarna i grundad teori 

(Bryman et.al. 2003, s. 449). 

 

Genom denna kodningsprocess växte det fram olika strategier som rådgivare använder sig av 

för att hantera riskgapet i rådgivarmötet. Men det var också genom kodningen som det 

framkom att identiteter, och i synnerhet yrkesidentiteter, blir ett relevant koncept att tillföra 

analysen. Efter noggrann analys upptäcktes att olika yrkesidentiteter kan besvara 

frågeställningen om varför rådgivare tillämpar vissa strategier. Kodningen låg alltså också till 

grund för införandet av identitetsteori till analysen. 
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3.7 Trovärdighet och äkthet 

Vad gäller validitet och reliabilitet inom kvalitativa studier för att bedöma studiens kvalitet 

menar vissa forskare som förespråkar denna ansats att dessa inte är relevanta kriterier 

(Bryman et. al. 2003, s. 304). Det finns däremot andra kriterier som passar bättre för 

kvalitativa studier. Exempel på sådana är bland annat tillförlitlighet och överförbarhet som 

används för att bedöma forskningens kvalitet. Tillförlitlighet innebär att man lägger stor vikt i 

beskrivningen av genomförandet av studien och hur den sociala verkligheten ser ut (Bryman 

et. al. 2003, s. 307). Detta har det lagts stor vikt vid i denna studie, framförallt i denna 

metoddel. För att ytterligare trycka på tillförlitligheten i studien har delvis triangulering skett 

genom att det har varit två personer som analyserat studiens intervjuer, vilket också 

benämnad som forskningstriangulering. Triangulering innebär att flera observatörer har varit 

inblandad i studien (Bryman et. al. 2003, s. 310), och i denna studie har detta delvis skett. 

Detta då en inledande analys skedde av de två forskarna var för sig, innan vi tillsammans 

fortsatte analysera. Man kan därför anse att analysen delvis skett genom två olika perspektiv, 

det vill säga genom två olika par ögon som då förstärker tillförlitligheten. 

 

Genom hela arbetets gång har det beskrivits väldigt genomgående för hur hela 

forskningsprocessen gått till, i ett försök att göra överförbarheten så pass omfattande som 

möjligt. Anledningen till att man gör detta är för att kunna överföra forskningsresultaten till 

andra grupper i en annan miljö (Bryman et. al. 2003, s. 307). Detta har tillämpats i denna 

studie genom en kritisk metoddiskussion av studiens urval och design. 

 

Då reliabilitet inte är ett optimalt kriterium vid kvalitativ forskning finns det en motsvarighet 

som är mer tillämpbar enligt Guba och Lincoln (1985), vilket är pålitlighet. Denna term 

innebär att man fulländat redogör för studiens alla processer, det vill säga allt från 

problemformulering till analys. Detta har hela tiden legat som grund för detta arbete då det 

noga diskuterats fram vad problemet är och hur genomförandet har sett ut. Pålitligheten i 

denna studie har därför påvisats genom sättet att redovisa alla faser grundligt. Ett ytterligare 

sätt att stärka pålitligheten, enligt Bryman et. al. (2003), är genom hjälp från utomstående 

(Bryman et. al. 2003, s. 307). Då det under studiens gång förekommit seminarium där andra 

personer granskat och gett åsikter kring arbetet har även detta förbättrat arbetets kvalitet. 
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Syftet med denna undersökning är som sagt att skapa djupare förståelse för hur rådgivare 

hanterar gapet gällande risk som finns mellan investerare och rådgivare, och genom att belysa 

detta har studien en ontologisk autenticitet. Det innebär att resultatet kan hjälpa de personer 

som medverkat i undersökningen att få en bättre förståelse för den sociala miljö de jobbar 

i. (Bryman et. al. 2003, s. 309) Detta då de strategier som utvecklas i denna studie kan kasta 

ljus på hur personliga egenskaper kan påverka hur olika rådgivare hanterar riskgapet och 

förklara varför. Man kan till viss del motivera att det även förekommer en pedagogisk 

autenticitet i denna studie eftersom alla deltagare får tillgång att läsa resultatet och ta del av 

hur andra privatrådgivare gör kan de på så sätt skapa sig själv en bättre förståelse hur andra 

runt omkring upplever rådgivarmötena. Dock kan man endast se hur andra privatrådgivare 

upplever omgivningen och inte investerarnas syn på riskbegreppet, eftersom undersökningen 

tillämpas endast utifrån ett rådgivarperspektiv. 

3.8 Metodreflektion 

Metodinsamlingen har i stort sett gått enligt plan. Som nämnts tidigare i kapitlet har 

kvalitativa intervjuer med rådgivare genomförts. Intervjuerna skedde i en lugn miljö där 

samtalet oss emellan spelades in för att kunna transkribera materialet vid ett senare tillfälle. 

Att vi befann oss på respondenternas hemkontor kan ha både för- och nackdelar. Detta då det 

utlovades till hela kontoren att alla medarbetare skulle få ta del av denna uppsats när den är 

klar. Då respondenterna har lovats konfidentialitet (det vill säga att deras namn och bankernas 

namn utelämnas) så kan kollegorna trots det räkna ut vem som har svarat vad. Även om vi 

befann oss i ett avskilt rum där intervjuerna genomfördes så kan arbetskamraterna ändå se 

vem det är som gått in till rummet för att delta i en intervju, och på så vis kunna lista ut vilka 

som svarat och deltagit i studien. Detta är den största anledningen till varför 

transkriberingarna inte bifogas i denna uppsats (men finns att tillgå genom förfrågan). Detta 

togs i beaktning, men vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. Den stora fördelen var 

att det var smidigt för respondenterna att kunna avvara tid till intervjun, eftersom vi inte 

visste i förväg exakt hur lång tid intervjuerna skulle ta. Så istället för att be dem komma till 

en plats en bit bort från kontoret så ansåg vi att det bästa sättet är att vi kommer till dem. 

Dessutom talade vi om för alla respondenter att båda kontoren skulle få läsa hela den klara 

uppsatsen, vilket också är en aspekt som kan ha påverkat deras svar.  
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Ett problem som förekom vid ett intervjutillfälle var att respondenterna fick lite tidsbrist, 

vilket ledde till att två intervjuer slogs ihop till en intervju, d.v.s. att två personer intervjuades 

samtidigt. Då dessa jobbade på samma arbetsplats kan det ha påverkat deras svar genom att 

någon hållit tillbaka sin åsikt eller utelämnat någon händelse för att den andra inte ska få ta 

del av det. Dessutom skedde en diskussion respondenterna emellan, vilket kan innebär att de 

svaren som erhölls inte representerar respondenternas egna individuella tankar. Men förutom 

detta så innebar denna sammanslagning inget problem för själva frågorna, för det uppkom 

intressanta ämnen med hjälp av stödorden i alla fall.  

 

Intervjuerna i sig gick mycket smidigt. Vi använde oss utav stödord för att få en så bred 

insamling data som möjligt. De första intervjuerna som genomfördes var relativt öppna och 

där vi som intervjuade inte hade fått på oss några så kallade “glasögon”, d.v.s. det gjordes 

försök i att vara så objektiv som möjligt för att inte ledas in på någon ekonomisk teori i 

förväg. Detta eftersom vi inte utgick från någon teori och på så vis inte visste vad vi skulle få 

fram för information att jobba med. Men eftersom grundad teori är tillämpad så har analys 

och insamling av data skett parallellt. När några intervjuer hade genomförts gjordes lite 

analys på detta för att sedan göra de resterande intervjuerna. Detta gör att vi möjligtvis inte 

varit helt objektiva när vi intervjuat, och detta kan ha gjort att vi ställt några ledande frågor 

eftersom vi då hade hittat andra intressanta teman i de tidigare intervjuerna.  

 

Den enda svårigheten som uppkom vid intervjuerna, var att vissa respondenter använde sig av 

mycket kroppsspråk och anvisningar genom att gestikulera, peka med mera. Detta försvårade 

tolkningen vid analys av transkriberingarna, eftersom det var svårt att komma ihåg vem som 

hade gestikulerat vad. Trots detta har intervjuerna bidragit till en djupgående empiri med ett 

rikt och intressant innehåll, eftersom intervjuerna var så pass djupa och ingående, vilket 

gjorde det enkelt att tolka innebörden av gesterna och dessa “tomrum” i transkriberingarna.  

 

Frågeställningarna i detta arbete behandlar rådgivarens agerande samt förklaringar till deras 

beteenden. Däremot belyser delar av problematiseringen också att investerare har en annan 

bild av risk och om vad som försegår i rådgivarmötet. Investerarens upplevelser har inte 

undersökts i denna studie, vilket gör att det inte går att uttala sig om vad hur väl dessa 

strategier hanterar riskgapet utifrån investerarnas perspektiv.  
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4. Empiri och analys 

Syftet med detta kapitel är att på ett lättbegripligt sätt illustrera den insamlade empirin samt 

att kontinuerligt analysera denna. Detta då empirin är väldigt omfattande. Inledningsvis 

presenteras en modell som ger en överblick av fyra framträdande steg som finns i ett 

rådgivarmöte, och därefter följer en kort generell beskrivning. Sedan tillkommer en ingående 

beskrivning om de fyra stegen och vad de innebär utifrån de intervjuer som genomförts. Efter 

det följer en djupare analys där olika strategier för hantering av rådgivarmötet framträder. 

Dessa strategier relateras därefter till olika typer av yrkesidentiteter, som kan ses som 

förklaringar till varför rådgivare tillämpar en viss strategier.  

 

4.1 Överblick 

Genom en sammanställning av samtliga intervjuer kunde fyra steg i rådgivarmötet utläsas. 

Dessa steg är en grundläggande process som sker i samtliga rådgivarmöten. Inledande 

kontakt är det första steget och handlar om sättet som rådgivaren lär känna investeraren. När 

det gäller nya investerare som rådgivaren försöker skapa en relation med, inleds ofta mötet 

med personliga frågor om investerarens liv. Det ser däremot annorlunda ut med investerare 

som rådgivarna har träffat tidigare. Dessa typer av möten resulterar oftast i en enklare 

rådgivning då man inte behöver gå in på grunderna om personens bakgrund och liknande, 

eftersom man redan känner till detta sedan tidigare. Vissa rådgivare lägger större vikt än 

andra på detta steg. En del rådgivare ställer öppna frågor för att låta investeraren prata så fritt 

och öppet som möjligt, medan andra rådgivare använder sig av uppspaltade frågor om 

investerarens liv. För vissa rådgivare är detta steg extra viktigt då de vill skapa en djup 

relation med investeraren, vilket innebär att de delar med sig av personlig information om sig 

själv också. Andra rådgivare presenterar främst banken och dess produkter istället.  

 

Det andra steget är behovsanalys, där rådgivaren försöker finna investerarens 

investeringsprofil och riskprofil, för att sedan kunna lämna lämpliga råd baserat på 

investerarens önskemål och behov. Även inom detta steg använder sig vissa rådgivare sig av 

färdiga frågor till investeraren som ska fånga dennes riskaversion. Andra låter investeraren 

uttrycka sig själv om sin riskuppfattning eller för diskussioner om riskbegreppet. Detta steg är 

också viktigt för att kunna utreda vilka förväntningar som investeraren har på rådgivarmötet. 
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Det är också främst i detta steg som gapet mellan rådgivare och investerare gällande risk blir 

tydligt. Detta då både rådgivaren och investeraren i detta steg måste förmedla sina 

uppfattningar om risk. En respondent uttrycker sig: “Det är ett laddat ord, ordet risk. Det 

betyder så olika för varje person, så det är jättesvårt”. Hur varje rådgivare hanterar denna 

svårighet beskrivs närmare under varje strategi i kapitel 4.2. 

 

Efter behovsanalysen kommer införsäljning, vilket innebär att rådgivaren presenterar vilka 

placeringsalternativ som finns för investerararen utifrån dennes riskpreferenser. De flesta 

rådgivarna tar även med investerarens personliga önskemål i beaktning. Rådgivarna har olika 

mål i detta steg när de lägger fram förslag för investerarna. Vissa vill enbart att investeraren 

ska bli nöjd och ger förslag som de tror kommer ge en ekonomisk förbättring för 

investeraren. Andra rådgivare tänker främst på bankens bästa, och presenterar i huvudsak de 

produkter som gynnar verksamheten mest. Dock finns det omfattande regelverk som säger att 

man måste ge råd som är anpassade till investerarens riskprofil, vilket samtliga rådgivare 

anpassar sig efter. En annan viktig aspekt i detta steg är att förklara produkten och de 

egenskaper denna har så att investeraren förstår. Vissa rådgivare förklarar de övergripande 

komponenterna av en viss placering. Andra rådgivare ställer kontrollfrågor till investeraren 

för att säkerställa att denna har förstått produkten. Samtliga rådgivare använder sig av ett 

anpassat språk när de presenterar produkter för investerarna och undviker att använda sig av 

banktermer. 

 

Fjärde och sista steget är prestation, vilket innebär att rådgivaren på något sätt tillsammans 

med investeraren kommer fram till ett beslut. Detta kan dock också innebära att man avråder 

en investerare att genomföra en placering om rådgivaren anser att risken med fonden är för 

hög. Detta steg kan både innebära att rådgivarmötet resulterar i placering i en produkt, att 

rådgivaren lämnar ett förslag till investeraren som denne får tänka över eller att investeraren 

väljer att inte genomföra en placering över huvud taget. Det är alltid investeraren som har det 

sista ordet och som tar det slutgiltiga beslutet om investeringen. Dock vill vissa rådgivare 

väldigt gärna att det ska bli en affär efter rådgivarmötena, och är lite mer pådrivna i 

försäljningen. Andra rådgivare poängterar vikten av att investeraren ska känna sig trygg och 

nöjd efter rådgivarmötet, och vill inte framstå som en säljare. Dessa rådgivare fokuserar inte 

lika mycket på att rådgivarmötet ska resultera i en affär. 
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Ovannämnda steg illustreras som en process nedan: 

 

 

 

 

Fig. 3. Egenkonstruerad modell över rådgivarmötet som process. 

 

Som nämn i denna överblick förekommer det skillnader mellan rådgivarna när det gäller hur 

de agerar i varje steg samt hur mycket energi de lägger på respektive steg. Det är dessa 

olikheter som utgör olika typer av strategier för hur rådgivare hanterar gapet som finns 

mellan investerare och rådgivare. I denna studie kunde totalt fyra olika strategier utformas. 

Dessa strategier benämns human strategi, känslosam strategi, funktionell strategi samt 

simplifierad strategi.  

 

Varje strategi innehåller processen med inledande kontakt, behovsanalys, införsäljning samt 

prestation i alla rådgivarmöten. Däremot skiljer sig hanteringen av dessa steg åt avsevärt 

bland de olika strategierna.  Dessa fyra strategier samt deras komponenter kommer nu 

presenteras ingående. Inledningsvis kommer här en sammanställning över strategierna: 

 

 

 

 

 

 

Fig 4: Egenkonstruerad modell av strategierna och deras komponenter 

 

Som framgår av tabellen kännetecknas varje strategi av olika teman i de olika stegen. Ett 

exempel på detta är att den humana strategin klassificeras som kundorienterat i den inledande 

kontakten, kundanpassat i behovsanalysen, ledsagande i införsäljningen samt 

relationsorienterat i prestationen. Tabellen visar samtliga strategiers teman i processen, och 

illustrerar en sammanställning över de strategier och komponenter som framkommit genom 

en första analys av empirin. Nedan presenteras hur dessa strategier ser ut, vad de 

kännetecknas av samt hur olika teman inom strategierna har växt fram. Däremot är det också 



26 
 

viktigt att poängtera att det finns också vissa likheter mellan samtliga strategier. Alla 

rådgivare beskriver att man går in i en viss roll i rådgivarmöten. Detta är dels för att 

upprätthålla en viss professionalitet inför investerarna. Dessutom måste rådgivarna agera 

pedagogiskt för att kunna förklara riskbegreppet enligt de krav som ställs på dem. Samtliga 

respondenter antydde också att det är viktigt att kunna anpassa sig till vilken investerare man 

har framför sig för att försöka få personkemin att stämma, vilket gör det lättare att få en nöjd 

investerare. Utöver detta skiljer sig strategierna och agerandena åt.  

4.2 Strategierna 

Nedan presenteras de fyra stegen i processen utifrån varje strategi. 

4.2.1 Human strategi 

Den humana strategin har fått sin benämning för att dessa rådgivare värnar om investeraren 

och dennes intressen genom hela processen. Rådgivare som agerar enligt denna strategi 

hanterar hela rådgivarmötet genom att tillmötesgå investeraren på bästa sätt och har som 

huvudmål att göra investeraren nöjd. Rådgivarna anpassar processen och sina handlingar efter 

den investerare som sitter på rådgivarmötet. Detta för att lättare kunna diskutera 

riskbegreppet och få investerarna att förstå risken med placeringarna som presenteras.  

 

Den inledande kontakten kan klassificeras som kundorienterad på grund av flera olika 

anledningar. Redan i den inledande kontakten påvisas att omtanke och engagemang ligger till 

grund för upprättandet av en relation med investeraren. Här sker en social konversation som 

påminner om ett alldagligt samtal om vad som försegår i individernas liv. Denna sociala 

inledning innefattar bakomliggande frågor om investeraren, dennes framtid, drömmar och 

familjesituation. Man pratar om vad barnen gör, vad man gjorde förra helgen, vad man 

planerar att göra i sommar och hur det går på jobbet bland annat. Rådgivare som använder sig 

av human strategi brukar även dela med sig av mycket information om sig själva till 

investeraren. Detta mynnar oftast ut i en avslappnad stämning som är viktig med tanke på att 

man är mån om investerarens känslor och försöker leva sig in i deras situation. Det ger också 

rådgivaren möjlighet att skapa en djupare relation som är meningsfull och som gör 

investeraren lojal till rådgivaren i den benämningen att de gärna kommer tillbaka till 

rådgivaren. Rådgivarna försöker få investerarna att känna sig trygga i mötet, och syftar till att 

skapa en vänskaplig men samtidigt professionell relation. Att ha öppna dialoger är också 
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viktigt för att ta reda på investerarnas riskaversion, trots att själva behovsanalysen inte har 

inletts ännu. Många respondenter som tillhör denna strategi uppger att de “väver in” frågor 

som berör hur riskbenägen investeraren är som person, utan att för den sakens skull prata om 

risk i ekonomiska sammanhang. Detta för att ha en så öppen dialog som möjligt och själv 

skapa sig en bild av hur riskvillig investeraren är utan hänsyn till ekonomiska placeringar 

över huvud taget. Mycket “runt-omkring-frågor” sker i detta steg som är förberedande för det 

nästakommande steget som handlar om behovsanalysen. 

 

Behovsanalysen i den humana strategin kan klassificeras som kundanpassad. Detta främst då 

rådgivaren alltid undersöker vilket behov av placeringar samt önskemål som investeraren har 

på ett väldigt noggrant sätt. Detta steg får ett stort utrymme inom den humana strategin. Det 

beror på att dessa rådgivare vill att investerarna ska bli nöjda och vill anpassa sin rådgivning 

efter investerarens behov så mycket som det går. Även inom detta steg förekommer det 

mycket frågor som berör investerarens liv, men fokus ligger i detta steg på att föra in 

riskbegreppet samt investerarens ekonomiska förutsättningar och behov. Rådgivarna låter 

investerarna presentera vad de har för tidigare placeringar samt vad det framtida behovet är. 

Här försöker rådgivarna skapa sig en djupare uppfattning om investeraren än vad som sker i 

den inledande kontakten, och man tar exempelvis upp framtida sparande, pension, barn, 

eventuella framtida bostadsköp osv. Detta innebär att man går in mer på ekonomiska delar av 

investerarens liv. Rådgivarna skapar sig därmed en helhetsbild om investerarens ekonomi och 

vilja att investera för att ge denne de optimala råden, med alla aspekter inräknade. Precis som 

i föregående steg är relationen med investerarna viktig. Det är viktigt att upprätthålla och 

bygga vidare på den grund som har lagts för att få lojala investerare att vilja komma tillbaka. 

Men i detta steg blir det också väsentligt för rådgivarna att visa sin professionella sida och 

inte fortsätta dela med sig för mycket om sin privata situation, eftersom det annars finns risk 

för att en kompisrelation inleds. Genom att agera professionellt får rådgivaren också ett 

förtroende av investerarna, som är viktigt för att dessa ska lita på rådgivaren så pass mycket 

att de gör affärer. På detta sätt ser man att även att rådgivare inom human strategi är 

affärsinriktade, trots att huvudfokus ständigt ligger på att investeraren ska vara nöjd med 

placeringen. I behovsanalysen ingår ytterst att reda ut investerarens riskaversion. Trots att 

rådgivaren redan undersökt detta med hjälp av öppna frågor i den inledande kontakten krävs 

kompletterande information kring detta. Denna information inhämtas dels genom konkreta 

frågor om risk, men också genom diskussioner kring investerarens ekonomi och 

förväntningar. Det sistnämnda tillvägagångssättet kräver en viss kompetens och 
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analysförmåga hos rådgivaren för att kunna dra slutsatser om lämplig risknivå för 

investeraren. Detta tyder också på en väldigt kundanpassad behovsanalys. 

 

Införsäljningen innebär för rådgivare med human strategi att dessa ska lämna ett lämpligt råd 

till investeraren med hänsyn till dennes riskaversion, förväntade avkastning och önskemål. 

Dessa rådgivare fokuserar på att få investeraren att förstå risken med den föreslagna 

placeringen. Detta görs genom pedagogiska medel, såsom räkneexempel och uppvisande av 

bilder och illustrationer. Respondenterna menar att det är lättare för investerarna att förstå 

risken om man “pratar om kronor och ören”, istället för i ekonomiska banktermer eller i 

procentenheter. På detta sätt visar rådgivarna omsorg om investerarna, och säkerställer att de 

har förstått risken genom att ställa kontrollfrågor. När man säkerställt att investerarna förstår 

och att man är överens om risknivå på placeringen ger rådgivaren konkreta råd på 

placeringar. Genom vidare diskussioner med investerarna försöker man utreda om förslaget 

stämmer överens med investerarens önskemål, eller om det finns bättre alternativ som gör 

investeraren tryggare och nöjdare med investeringen. Därmed kan iförsäljningen liknas vid 

ledsagande, då man utifrån behovsanalysen och det man vet om investeraren, ger lämpliga 

råd på placeringar och presenterar dessa förslag på ett sätt som är särskilt anpassat för 

investeraren. Fokus ligger ständigt på att få investeraren att förstå vad det är man placerar i. 

Samtidigt beskrivs fördelar och nackdelar med varje placering för investeraren, vilket gör att 

dennes egna önskemål också styr vilka placeringar som tas upp. Rådgivare som agerar efter 

den humana strategin framhäver hela tiden vikten av att “allt har sin tid”, och vill inte stressa 

fram något beslut av investeraren. Om investeraren känner sig osäker är det bättre att låta 

denne överväga förslaget eller läsa på mer om placeringen. Därmed är rådgivarna inte så 

pådrivande i införsäljningen, utan syftar främst till att presentera vilka olika 

placeringsalternativ som finns samt förmedla risknivå och annan nödvändig information till 

investeraren. Ingen information utelämnas, men viss information upprepas om investeraren 

inte verkar hänga med i resonemangen.  

 

I det sista steget, prestation, måste rådgivarna säkerställa att investeraren förstår de 

placeringar som eventuellt skall genomföras innan rådgivaren och investeraren kommer fram 

till ett beslut. Inom den humana strategin ser rådgivarna gärna att mötet tar sin tid hellre än att 

stressa fram ett beslut. Om man ser att en investerare är minsta osäker får man backa tillbaka 

och förklara igen. Alternativt får investeraren gå hem med den information som lagts fram i 

föregående steg och sova på saken. Att man går iväg som investerare med en bra känsla efter 
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rådgivarmötet och känner att upplevelsen hos banken har varit efter förväntan är viktig. För 

att få investeraren att uppleva den känslan läggs det vikt vid att vara lugn och ärlig utan att 

någon part påverkas av stress. Det får ta den tid det tar. Respondenterna framhäver att stress 

kan göra att rådgivaren uppfattar investerarens riskaversion fel, som på lång sikt kan påverka 

investerarens ekonomi negativt vilket är tvärtemot vad man som rådgivare vill. Därmed kan 

prestationen inom human strategi klassificeras som relationsorienterad, eftersom rådgivarna 

inte stressar fram något beslut av investeraren, utan låter det ta tid. Investeraren får gärna gå 

hem och fundera vad som sagts under rådgivarmötet utan att någon affär har gjorts. Detta 

med förhoppning om att investeraren kommer tillbaka vid senare tillfälle när denne har tänkt 

igenom besluten. På detta sätt skapas istället en långsiktig relation som bygger på tillit och 

förtroende för sin rådgivare. I detta steg är prestationen inte nödvändigtvis att det blir en affär 

efter mötet. Istället kan det handla om att ingen förändring sker men att investeraren uppfattat 

besöket med rådgivaren som nyttig och nödvändig. Rådgivaren skapar mening för 

investeraren bara genom att finnas där för denna och ge denne ett stöd i ekonomiska frågor 

och riskhantering. I slutändan är det alltid investeraren som fattar ett självständigt beslut, och 

för att detta ska kunna ske måste man känna förtroende för sin rådgivare, enligt 

respondenterna. Inom den humana strategin försöker rådgivarna enbart finnas till som stöd 

för investeraren genom att svara på dennes frågor. I slutändan så är det investeraren som tar 

det slutgiltiga beslutet om placering, och därmed agerar rådgivarna endast som en 

stödfunktion i detta sista steg.  

4.2.2 Känslosam strategi 

Den känslosamma strategin kan i viss mån kännas bekant med den humana strategin i den 

bemärkelse att det alltid är investerarens bästa som är målet med rådgivarmötet. Men 

förövrigt så finns det mycket som skiljer sig inom denna strategi. Den känslosamma strategin 

har fått sitt namn just för att man som rådgivare lutar sig tillbaka på och tar beslut baserat på 

sina känslor i rådgivarmötena. Känslan av att investeraren mår bra, känslan av att göra ett bra 

jobb och känslan av att ha en bra relation med investeraren. Man vill alltid investerarens bästa 

och att vägen till en placering ska ske på ett lugnt och sansat sätt så att ingen känner sig 

tvingad till något. Målet är i slutändan att alltid ha en nöjd investerare och det får man genom 

att gediget bry sig om investerarens känslor och uppfattningar.  
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Den inledande kontakten är väldigt viktig eftersom det är det första intrycket man som 

rådgivare ger till investeraren. Rådgivare som använder sig av en känslosam strategi är 

engagerade i investerarna i en väldigt stor utsträckning och tycker att det i allmänhet är 

väldigt roligt att prata med människor. Man är genuint intresserad av människors liv och 

framtida drömmar och i den inledande kontakten sker mycket prat kring detta. Redan i detta 

steg börjar man som rådgivare ställa mycket frågor och fiska fram så mycket information om 

investeraren som möjligt. Syftet med detta är att verkligen lära känna personen som sitter i 

rådgivarmötet och upptäcka dennes intressen och personliget. Denna början på mötet brukar 

uppfattas som väldig social där rådgivaren försöker skapa sig en helhetsbild utav investeraren 

utan att ännu gå in på behovsanalysen. Rådgivare med en känslosam strategi har därmed en 

inledande kontakt som kan benämnas med mentalisering. Detta då man använder sig av 

psykologisk och känslomässig inlevelse när man engagerar sig i investerarens liv. Som 

rådgivare reflekterar man över den information man fått från den inledande kontakten för att 

fundera över hur man ska göra vid en viss situation, som i detta fall hur man ska få fram 

behovet hos investeraren. 

 

I behovsanalys-steget ställs mycket motfrågor, men med fokus på riskhantering, framtida 

planer och sådant som är relevant när man ska göra en placering. På detta sätt scannar man av 

investeraren för att ta fram de potentiella placeringarna som passar denne. Man är 

öppenhjärtlig på det sättet att man inte döljer någonting eller förhastar fram saker. Man 

försöker i lugn och ro låta placeringsalternativen växa fram genom diskussioner och 

motfrågor. Med en känslosam strategi bryr man sig gediget om investeraren och ju mer 

avslappnat ett möte är ju mer relevant information kan man som rådgivare få fram. I detta 

steg upprepas att inga provisioner sker, för att få investeraren att återigen förstå att ingen 

försöker lura på denne något. Man kan därför benämna att rådgivaren i detta steg är minutiös 

då man är ytterst noggrann med att ta fram all information för att få fram det fullständiga 

behovet hos investeraren. Hellre för mycket frågor än för lite, hellre för mycket information 

att beakta än att få fram placeringar som är baserad på halvtaskig och icke fullständig 

information. Som rådgivare är man generellt minutiös i allt man gör, det vill säga mycket 

noggrann med att mycket frågor ställs, att språket är väl anpassat för investeraren i 

rådgivarmötet och att det sker i en lugn och sansad miljö. Allt ska vara till investerarens 

fördel och denne ska känna att komma till banken är en bra upplevelse. Rådgivare med 

känslosam strategi använder sig av empati och känslomässig förståelse när man skapar sig en 

bild av en investerares investeringsbehov och riskprofil. Som rådgivare har man full 
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förståelse för att alla investerare inte har så mycket kunskap om placeringar och 

riskbegreppet. Man låter investeraren prata fritt om den syn som denne har på risk, och drar 

därefter egna slutsatser om riskaversion och behov med hjälp av den empati man har för 

investeraren.  

 

Införsäljningen innefattar att man ska lämna lämpliga råd till investeraren. Rådgivare som 

innehar en känslosam strategi gör detta men med en glimt av försiktighet. Detta steg skulle 

kunna benämnas som hänsynsfull eftersom att det är precis vad rådgivare inom denna 

kategori är. Man tar hänsyn till den information man samlat in och lyssnar på vad 

investeraren tycker och känner för att kunna plocka fram bra placeringar. Man försöker få 

investeraren att förstå placeringen och risken genom att vara pedagogisk. Att kunna rita, 

jämför olika fonder och referera till olika saker. Dessa rådgivare behärskar konsten att kunna 

omformulera sig på ett smidigt sätt så att investeraren förstår vad denne lägger sina pengar på 

och vad denne tar för risk. Rådgivare med känslosam strategi gör alltid yttersta för att 

förkunna sig om att investeraren förstår placeringen. Man ser hellre att man ritar en gång för 

mycket och att man hela tiden beaktar investerarens känslor. För att riskaversionen ska bli 

rätt vill man som rådgivare klargöra att man tagit till alla medel eftersom de genuint bryr sig 

om personen de har ett rådgivarmöte med. Därför är det också viktigt att rådgivaren är påläst 

på den information som behöver delges. Dessa rådgivare lägger ner all den tid som krävs för 

att säkerställa att investerarna förstår vilken risk en viss produkt har. Man jobbar med 

uppföljningsfrågor, kontrollfrågor och upprepande av viktig information för att säkerställa 

detta. Vidare för man löpande diskussioner om risk och vad risk i form av ett visst 

investeringsalternativ skulle innebära för just denna investerare.  

 

I det fjärde och sista steget kommer prestation. För de rådgivare som använder sig utav en 

känslosam strategi är det viktigt att man får en bra känsla av att investerare känner sig nöjd 

med den placeringen som ska göras. Om rådgivaren fångar upp en minsta känsla av att 

motparten är osäker, otrygg eller något vis förvirrad så backar man banden och börjar om. 

Alternativet är att man ber investeraren tänka över vad som sagt och återkommer vid ett 

senare tillfälle. Allt för att investeraren ska känna sig trygg och förstå placeringen. Man 

stressar aldrig fram något beslut. Det gäller att kunna läsa av vem man har framför sig och 

vara flexibel samt kunna gå tillbaka om något inte känns rätt. Som rådgivare med känslosam 

strategi är man mycket empatisk och mån om att placeringen är rätt och känns bra för både 

rådgivaren själv och investeraren. Man går mycket på magkänslan och vad den säger, och 
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förlitar sig på att man skapat sig en bild av vad investeraren verkligen vill, även om denne 

inte har uttryckt sig så specifikt. Man skapar sig en bild av investeraren som baseras på ett 

känslomässigt band med denne. Man har empati för investeraren då det är dennes pengar det 

handlar om och man vill göra det bästa tänkbara av situationen. Därför kan detta steg 

hänföras till en empatisk klassificering. Extra viktigt är det att investeraren går från mötet 

med en bra känsla av att ha utfört något. En rådgivare uttryckte sig “mitt mål kommer alltid 

vara att kunden ska känna sig nöjd och förstå produkten när den går härifrån” Investeraren 

ska kunna blicka tillbaka på mötet och känna att det känns bra och att framtida möten kan 

komma att ske.  

4.2.3 Funktionell strategi 

Den funktionella strategin har fått sitt namn av anledningen att syftet med rådgivarmötena för 

dessa rådgivare är att göra affärer. Rådgivare som använder sig av denna strategi är måna om 

sina investerare men är också engagerade i organisationen som de jobbar för på det sättet att 

de är säljinriktade. Affärer är roligt och som rådgivare är det då viktigt att göra allt korrekt 

och vara funktionell på de områden som är relevanta för att en placering ska kunna äga rum. 

Man är strukturerad och noggrann genom hela rådgivarmötena men utan att slösa sin eller 

investerarens tid. Man arbetar gärna effektiv och följer agendor för att hålla tidsplaner. 

 

Redan vid den inledande kontakten med en investerare går det att utläsa att huvudmålet med 

rådgivarmötet är att göra affärer. Rådgivarna är trevliga och får det att framstå som att de vill 

lära känna investeraren. Respondenterna med denna strategi får det att framstå som att det är 

rent hyfs att alltid vara trevlig och professionell. Rådgivarmötena inleds oftast med att 

presentera banken kort och sedan följer en kortfattad presentation om sig själv som rådgivare. 

Därefter ställs en del frågor om vem investeraren är som person och hur dennes liv ser ut. 

Därmed är detta samtal inte lika kundorienterat om man jämför med rådgivarna med human 

strategi, eftersom samtalet enbart baseras på vad rådgivaren behöver ta reda på för att kunna 

uppnå kravet på att få investeraren att förstå risken med placeringarna. Dialogen är inte lika 

öppen och investeraren bli inledd på relevanta samtalsområden. Allt detta för att rådgivaren 

ska förbereda sig inför nästkommande steg som är behovsanalysen. Man kan därför benämna 

detta steg med socialisering, eftersom det är precis vad rådgivare funktionell strategi gör. Att 

socialisera med investeraren genom att ställa frågor är vad som krävs för att en affärsrelation 

senare ska kunna tas vid. Med detta menas att man som rådgivare byter affärsmässig 
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information som berör banken och dess produkter, medan man ber investeraren att prata om 

dennes ekonomiska förutsättningar utan att blanda in för mycket personliga aspekter i 

samtalet. 

 

Vid behovsanalysen står det klart att rådgivarna med en funktionell strategi går direkt in på 

de ekonomiska aspekterna av investerarens behov. Även inom detta steg följs en metodisk 

agenda över vilka frågor som bör besvaras av investeraren. Frågorna rör investerarens 

inkomst och riskprofil, men berör individuella önskemål om specifika placeringar i mindre 

utsträckning. Rådgivarna som arbetar på detta strukturerade sätt arbetar också utifrån teman 

kring riskbegreppet som enligt lag måste framföras till investeraren. Kring dessa teman sker 

sedan diskussioner kring risk och riskaversion. Respondenterna går inte in på fler detaljer när 

det gäller denna agenda, men det påpekas att agendan består av en rad frågor om 

investerarens ekonomiska situation och placeringsbehov. På grund av detta kan rådgivaren 

med en funktionell strategi klassificeras som organiserande, eftersom de vet vilka områden 

som måste beröras i behovsanalysen enligt lag för att uppnå kravet gällande risk, och de gör 

detta på ett systematiskt sätt. Samtidigt vill de vara så effektiva som möjligt, så “vanligt 

småprat” finns inte med i diskussionen. Däremot vill självklart rådgivarna göra ett bra intryck 

för investerarna så att de gör affärer och kommer tillbaka till banken vid senare tillfällen, 

vilket gör det viktigt att vara trevlig och förtroendeingivande. 

 

Vad gäller införsäljningen för de rådgivare som innehar den funktionella strategin framhäver 

samtliga att de har inom banken tagit fram fyra olika placeringsalternativ. Många förespråkar 

dessa alternativ just för att det blir enkelt för investeraren, men också lätt för rådgivaren att 

sälja in dessa. Precis som för alla rådgivare måste man se till att investeraren förstår risken 

med en placering, och rådgivarna inom denna kategori nämner att agendan även tar upp hur 

de ska jobba med införsäljningen gällande riskhanteringen. Att en rådgivare och investerare 

ser olika på risk har några rådgivare nämnt att “det får man acceptera”, och att man då måste 

vara tillmötesgående för att kunna ge investeraren den bästa möjliga placeringen. Ibland är 

det viktigt att man är försiktig med vad och hur man ger placeringsförslag till en investerare, 

samtidigt som rådgivarna nämner att det är kul att göra affärer. Rådgivarna vill inte be 

samtliga investerare under rådgivarmötena att gå hem och fundera på beslutet, utan ibland vill 

man också komma till avslut. Införsäljningen i denna process kan därför benämnad som 

dirigerande. Utifrån rådgivare med personlig yrkesidentitet kan man utläsa från deras 

intervjuer att man gärna förespråkar att göra affärer och därefter ger förslag som man gärna 
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ser att investerare placerar i. Även om man många gånger får anpassa sig till vad investeraren 

säger så är rådgivare med en funktionell strategi säljinriktade, och som inte vill ta ett nej när 

det kommer till att göra affärer. Försiktighet är inget man lägger större vikt vid eftersom de 

anser att de placeringsportföljer som finns att välja på är bra förslag och något som passar 

alla. Däremot säger samtliga rådgivare att investeraren alltid har sista ordet, men att man 

gärna ser att det ordet avslutas med en placering. Därför gillar dessa rådgivare att framhäva 

det positiva med de fonder som läggs fram om förslag, och poängterar gärna den historiska 

avkastningen om denna har haft en bra utveckling. Om investeraren har fler frågor kring 

produkten svarar givetvis rådgivaren sanningsenligt på frågan, men tar inte upp all 

information om fonden på eget initiativ. 

 

Rådgivare med funktionell strategi har ett klart fokus på prestationen då det är väldigt 

målinriktade och säljinriktade. Det är alltid affären som är huvudmålet med rådgivarmötet, 

samtidigt som investeraren ska vara nöjd. Därför får detta steg i rådgivarstrategin en väldigt 

stor plats för denna strategi. Om en investerare inte skulle förstå risken med en placering, 

eller vad som sagts under rådgivarmötet, har det påvisats att en del rådgivare inte lägger ner 

någon tid på att ytterligare förklara riskbegreppet. Istället lägger man vikt vid att förtydliga 

att en viss placering passar för investeraren, oavsett om det finns några otydligheter kring 

produkten eller inte. Därmed hamnar fokus på att sälja den produkt som man har diskuterat 

utan att vidare förklara innebörden av denna för investeraren. Men inom denna strategi så går 

det, trots detta, att utläsa att det är resultatet av rådgivarmötet som man är intresserad av, och 

att allt handlar om att uppnå målet med att göra så många och bra affärer som möjligt. Därför 

kan detta steg anses vara resultatorientet eftersom man till största del fokuserar på att få fram 

ett resultat, det vill säga en placering. Att en investerares placering blir bra är viktigt eftersom 

det även bidrar till att höja rådgivarens självkänsla och känslan av att man har presterat bra. 

Dessutom ger det möjlighet till framtida affärer med investeraren. 

4.2.4 Simplifierad strategi 

I det stora hela handlar denna typ av strategi om extrem effektivitet. Att förenkla 

rådgivarmötena så att det som måste säga sägs, men inget mer utöver det. Alla val som en 

rådgivare med en simplifierad strategi gör är medvetet valda med en viss baktanke som ska 

mynna ut i att det i slutet av mötet blir en affär. Denna strategi innehar en tydlig 

tidsmedvetenhet som gör att man vill arbeta snabbt. Med detta innebär att ingen onödig tid 
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ska läggas på irrelevant information eller dylikt utan ju fler rådgivarmöten man som 

rådgivare kan boka in desto mer affärer kan genomföras, och som rådgivare med denna 

strategi är detta ett bra sätt att sälja.  

 

I den inledande kontakten ligger vikt vid att hälsa på investeraren och vara trevlig, samtidigt 

som man vill göra ett gott första intryck. Att framstå som professionell är också viktigt. Inom 

detta steg presenteras banken kort för att sedan kunna gå vidare till affärspratet. Inledningsvis 

handlar den inledande kontakten om att prata med investeraren, eftersom det är ett “trevligt 

sätt att göra så när man möter en ny individ”. Det är dock bara ytligt prat som sker, och man 

går inte in alltför mycket på personlig information. Rådgivare med denna strategi ser detta 

som en möjlighet att kunna skapa en affärsrelation med investeraren om denne bemöts på ett 

trevligt och professionellt sätt.  Man vill ju trots allt sälja, och på så sätt måste man få 

investeraren att känna sig välkommen. Därav lite prat för den inledanden kontakten eftersom 

man inte bara kan gå på investerarens behov direkt. Konversationen med investeraren ska 

mynna ut i att få reda på så mycket relevant information som möjligt eftersom det är vad som 

krävs för en rådgivare när man förmedlar produkter. En av rådgivarna uttryckte sig “Alltså då 

vill jag ju veta så mycket som möjligt. Ja, för det första så kräver ju myndigheterna att vi ska 

dokumentera rätt mycket.“ Som rådgivare gör man då så mycket som möjligt för att hålla 

ryggen fri, men inte mer än vad man måste. Dessa respondenter framhäver också att trots att 

de är trevliga mot alla investerare, så tycker de inte om att möta alla typer av människor. 

Vissa investerare tar för lång tid på sig och andra tycker att de kan för mycket om 

placeringar. Rådgivarna ogillar investerare med dessa egenskaper, och kan då ibland låta bli 

att vara så trevlig, och försöker istället vara professionell och arbeta snabbt i den inledande 

kontakten. 

 

Vad gäller behovsanalysen kan detta steg definieras som lyssna, detta eftersom man försöker 

ta reda på investerarens behov. En rådgivare sa under intervjun “..jag tycker att det är 

jätteviktigt att lyssna på vad kunden har för önskemål och mål med placeringen, och 

bakgrund”. I detta steg ställer även rådgivare en del frågor eftersom man behöver ta reda på 

investerarens liv i allmänhet för att få en så passande placeringsalternativ som möjligt. 

Tidsaspekten tas även i beaktning i detta steg. Man pratar, lyssnar och ställer frågor om 

investeraren, men bara inom sådana områden som behöver beröras, och detta sker relativt 

snabbt. När detta är gjort går man snabbt in på placeringar, risknivåer och investerarens krav. 

Det är viktigt att ta reda på vart investeraren befinner sig rent ekonomiskt och finansiellt, och 
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detta tar man reda på genom enkla och raka frågor. Samtidigt som rådgivarmötena ska ske 

effektivt ser man till att gå i den takten så att investeraren i slutändan ska känna sig nöjd just 

till den anledningen till att en nöjd investerare oftast resulterar i affärer. På så sätt anpassar 

man sig delvis till investeraren eftersom man är så inriktad på att göra affärer.   

 

Införsäljningen är det viktigaste steget för rådgivare med simplifierad strategi. Detta då det är 

i detta steg som de har störst möjlighet att påverka investerarens beslut. Det blir viktigt 

eftersom hela rådgivarmötet går ut på att göra affärer. En rådgivare uttrycker sig: “Jag vill ju 

ha affärer. Jag vill inte ha ett nej om man säger så”. Därför använder sig dessa rådgivare av 

olika knep för att sälja in produkterna på. Bland annat försöker man framhäva alla fördelar 

med en viss placering och framställa hur bra investeraren kan få det rent ekonomiska om man 

genomför en placering. På grund av detta kan denna steg klassificeras som visualiserande, 

eftersom man försöker förmedla en föreställning för investeraren om alla positiva saker som 

följer av en placering. Dessutom kan dessa rådgivare ibland påvisa att om man inte genomför 

en placering, så kan man göra ekonomiska förluster. Därutöver presenterar rådgivarna de 

föreslagna produkterna på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt. Om investeraren inte skulle 

förstå risken eller produkten så lägger rådgivaren inte så mycket vikt vid det. Däremot ger de 

ut den obligatoriska informationen som krävs enligt lag, men säkerställer sällan att 

investeraren har förstått risken med hjälp av kontrollfrågor eller liknande. En rådgivare 

berättar att om en investerare inte förstår en av de föreslagna placeringarna, så 

rekommenderas istället en fond med lägre risk. Därmed spelar det inte så stor roll vilken fond 

som säljs, så länge det blir en affär. 

 

Vad detta slutgiltiga steg handlar om kan benämnas som sälj. Rådgivare är väldigt fokuserade 

på att en affär ska tas vid och respondenter med denna strategi kallar sig själva för 

tävlingsinriktade, och blir besvikna om de inte får göra affärer. Då känns det som om 

rådgivningsmötet har varit meningslöst. I sin stora helhet befinner man sig som rådgivare i ett 

rollspel, där man får spela olika karaktärer för att komma fram till sitt mål som är att sälja. 

Man syftar inte till att lura någon investerare, men lägger inte fram alla korten på bordet då 

man inte går in alltför mycket på bakomliggande behovsanalys eller alla detaljer kring olika 

placeringar. Mötet i sin stora helhet är kort och koncist där man som rådgivare lämnar ut den 

information som man måste enligt lag och inte mycket utöver det, och man hoppas på att 

prestationen avslutningsvis mynnar ut i en placering. Trots att det är investerarna som tar alla 

placeringsbeslut så är det upp till rådgivaren att avråda eller förklara ytterligare ifall 
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investeraren inte förstår risken. Dessa respondenter uttrycker sig dock: “jag bromsar ju 

ingen”, och syftar på att dessa regler ibland kan förbises om man istället kan göra en affär när 

investeraren är sugen på att placera.  

4.3 Rådgivarnas strategier som process 

Som nämnt genomgående i analysen, och framförallt i översikten (punkt 4.1), agerar samtliga 

rådgivare (inom alla strategier) enligt processen: inledande kontakt, följt av behovsanalys, 

följt av införsäljning och slutligen prestation. Poängen med detta analyskapitel är att belysa 

den dynamik som förekommer i denna process. Med detta menas att trots att samtliga steg 

finns med i alla rådgivarmöten, så berörs stegen i olika utsträckning. Detta beror på vilken 

strategi som rådgivaren tillämpar. Dessutom finns det inget som hindrar en rådgivare att gå 

tillbaka ett eller några steg i processen. Samtidigt bör det poängteras att det inte går att hoppa 

över något steg eller att påbörja ett nytt steg innan vissa kriterier i föregående steg är 

uppfyllda. Detta kan illustreras i figur 5 som följs av en presentation av processens särdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Egenkonstruerar bild på strategi som dynamisk process. 

 

Observera att de blåa pilarna visar möjligheten att röra sig bakåt i processen. Detta innebär 

inte att man alltid gör det, eller att man behöver gå tillbaka över huvud taget. I vissa 

rådgivarmöten kan man alltså följa stegen i processen utan att gå tillbaka en enda gång. Detta 

kan framstå som naturligt, men det är ändå viktigt att poängtera för att förstå hela processen i 

dess helhet och processens egenskaper.  
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Rådgivarmötena som äger rum tillsammans med en investerare sker genom en konversation 

två parter emellan. Det är därför relativt naturligt att de fyra stegen som utgör processen inte 

upplevs som olika steg för investeraren. För rådgivare är det viktigt att alla områden täcks, 

men investeraren behöver nödvändigtvis inte uppfatta att de sker i etapper, utan de ser 

möjligtvis rådgivarmötet som en konsultation i sin helhet tillsammans med rådgivaren. I och 

med att samtalet flyter på naturligt kan rådgivaren missa vissa delar i olika steg och det 

innebär att man ibland måste backa tillbaka ett eller flera steg för att kunna slutföra det 

sistnämna steget som är prestation. Med tanke på detta kan modellen inte ses som statisk eller 

som en process där man kan vara “klar” med ett steg. Detta är en process som växer fram på 

olika sätt i varje rådgivningsmöte, samtidigt som vissa områden alltid berörs. 

 

Däremot skiljer sig den här processen åt mellan olika strategier med hänsyn till hur dynamisk 

den här. För rådgivare är det tämligen enkelt att missa vissa delar i de olika stegen som finns i 

processen. Detta på grund av att konversationen mellan rådgivare och investerare är väldigt 

omfattande och det händer därför att man hamnar i andra samtalsområden än det som man 

borde samtala om. Detta är särskilt framträdande inom den humana och känslomässiga 

strategin. Motsatsen är de rådgivare med en simplifierad och funktionell strategi. Eftersom de 

använder sig av agendor och vill vara effektiva följer de reglerna strikt och stegen som finns i 

processen blir därmed mer synliga i rådgivarmötet.  

 

En aspekt av processens karakteristika är att rådgivare med olika strategier lägger särskilt stor 

vikt vid olika steg. Detta med tanke på att strategierna innebär skilda handlingssätt och olika 

mål. Det har framkommit att rådgivare med human strategi lägger mest tid på 

behovsanalysen. Detta beror på att rådgivare med denna strategi alltid utgår från investeraren 

och dennes behov, önskemål och funderingar. Eftersom behovsanalysen går ut på att skapa 

sig en uppfattning om just detta faller det sig naturligt att dessa rådgivare spenderar mest tid 

på detta steg. Vidare måste dessa rådgivare känna sig nöjda med behovsanalysen innan de 

kan gå vidare till införsäljningen där de ska ge ett råd till investeraren, eftersom de mycket 

noggrant baserar sitt råd på investerarens behov. Detta innebär att man måste ha skapat sig en 

fullständig bild över vad investeraren har för förväntningar på både placeringen och 

rådgivarmötet. Därför kommer man föra diskussioner kring det som upplevs relevant för att 

lära känna investeraren tills man har lyckats skapa sig en fullständig bild av investerarens 

behov och riskaversion. Dessutom bygger utfallet av hela processen i stora drag på vad som 



39 
 

sker i behovsanalysen. Om rådgivarna med human strategi inte lyckas generera en tydlig 

behovsanalys där riskbegreppet har diskuterats så innebär det att man upplever att man inte 

kan ge ett bra eller lämpligt råd. Utfallet i prestationen blir då antingen att man talar om detta 

för investeraren utan att lämna något råd. Alternativt kan man ge ett råd men tala om att man 

baserar rådet enbart på den informationen som investeraren har presenterat. På detta sätt 

säkerställer man att investeraren är fullt införstådd med att man inte har kunnat forma en 

riskuppfattning för investeraren. Därför är behovsanalysen det viktigaste steget för rådgivare 

med human strategi.  

 

Det har vuxit fram att den känslosamma strategin är den strategin som lägger störst vikt vid 

den inledande kontakten. Förklaring till detta är för att de ämnar skapa en djup relation till 

nya och befintliga investerare redan vid första kontakt. Ett bra första intryckt är viktigt, och 

för att uppfylla sina egna kriterier för detta steg krävs det att man ser att investeraren befinner 

sig i en lugn miljö och att man som rådgivare lagt en bra grund för rådgivarmötet. Detta gör 

rådgivare genom att ställa mycket frågor om investeraren i fråga, för att då börjar skapa sig 

en bild av vem investeraren är. Effekten av att inte vara frågvis och hoppa över stora delar av 

den inledande kontakten kan bli att den djupa relation man ämnar söka inte skapas. Man 

kommer alltför fort till behovsanalysen där man då saknar den grundinformation som 

rådgivare med den känslosamma strategin får ifrån den inledande kontakten. Om inte 

behovsanalysen blir bra kan man då inte få fram bra och relevanta placeringsalternativ som 

gör att prestationen fallerar och målet om en nöjd investerare blir inte uppnått. Så den 

inledande kontakten inom den känslosamma strategin är därför väldigt viktig för rådgivarna.  

 

Rådgivare med en funktionell strategi lägger å andra sidan mest energi på prestationen. Detta 

är både på ett mentalt och konkret plan. På det mentala planet skapar sig dessa rådgivare 

ständigt ett individuellt mål med att göra affärer i prestationen. De tycker om att prestera bra 

genom att göra många placeringar åt investerarna. Därmed bildas ett mentalt mål med varje 

rådgivarmöte att göra bra ifrån sig. Samtidigt visar sig detta i rådgivarmötet. Rådgivarna 

försöker arbeta effektivt i de stegen som kommer före prestationen för att kunna lägga så 

mycket tid som möjligt när affären ska genomföras. Därför arbetar dessa rådgivare metodiskt 

i den inledande kontakten, behovsanalysen och införsäljningen genom att följa agendor för att 

arbeta så effektivt som möjligt. Genom detta förfarande anser rådgivarna att de får svar på 

alla de frågor kring risk som behöver besvaras av investerarna, och därefter kan man fokusera 

på att slutföra placeringarna. Om en investerare då inte skulle förstå investeringarna så kan 
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rådgivarna i vissa fall gå tillbaka och förklara detta, men lägger helst så lite tid på det som 

möjligt. Fokus ligger på att få investeraren att ta ett beslut om att investera pengarna i en bra 

fond. Därmed används en hel del av rådgivarens övertalningsförmåga och 

införsäljningstaktiker vid funktionell strategi för att man ska kunna göra en bra prestation. 

Eftersom man vill lägga så lite tid som möjligt på de andra stegen kännetecknas dessa 

rådgivares strategi av ett kort och strukturerat rådgivarmöte, där man ganska tydligt kan se de 

fyra olika stegen i processen eftersom man följer en tydlig agenda. Dessa rådgivare tenderar 

också att inte gå tillbaka så mycket i processen, då de anser att de inte behöver gå in så djupt 

på de övriga stegen förutom prestationen.  

 

De rådgivarna med en simplifierad strategi lägger mest tid på införsäljningen. För rådgivare 

med denna strategi är det viktigt att sälja, och för att öka chansen att en placering genomförs 

måste bra alternativ plockas fram för att presenteras till investeraren. Mest tid läggs därför på 

att ta fram och förklara olika alternativ som finns och mer eller mindre bevisa för 

investeraren varför placeringen är bra. Dessa rådgivare menar att om man har gjort ett bra 

jobb i införsäljningen så blir det sedan enkelt att göra en affär i prestationen, vilket gör detta 

arbetssätt effektivt och ambitiöst. Även dessa rådgivare följer agendor i de föregående stegen 

för att kunna uppfatta investerarens riskprofil och önskemål, men använder denna 

information som försäljningsargument till varför investeraren ska genomföra en viss 

placering i införsäljningen. Detta innebär att om investeraren inte nappar på rådgivarens 

införsäljningsknep så kan rådgivaren gå tillbaka till tidigare steg bara för att inhämta mer 

information som kan användas som försäljningsargument. Rådgivaren känner sig inte nöjd 

med införsäljningen förrän denne är säker på att en investering kommer kunna ske i det 

slutliga steget. Allt annat känns som ett misslyckande.  

 

Vi kan därmed se att samtliga steg i processen berörs i alla strategier, men i större eller 

mindre utsträckning. Det går också att utläsa att rådgivare med olika strategier använder sig 

av olika steg i olika syften.  

4.4 Yrkesidentiteter 

Vi har nu gått igenom de strategier som rådgivare kan använda sig av för att hantera 

riskgapet. Denna del av analysen syftar till att besvara varför rådgivarna handlar enligt dessa 

strategier. Som nämnt i metoden framkom det genom kodning av empirin att olika identiteter 
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inom yrket skulle kunna ligga som förklaring till detta. Därför kommer följande kapitel 

beskriva de olika yrkesidentiteterna som kunde identifieras och hänförs till olika strategier. 

Två av dessa yrkesidentiteter går att likna vid andra identiteter som finns inom 

identitetsteorin, men de resterande två yrkesidentiteterna har vuxit fram som nya begrepp i 

denna studie. 

 

Identitet är något som gör någon till just den person som den är, och kan beskrivas som den 

medvetna bilden av sig själv (Andersson, 2005). Yrkesroller och identiteter är något som ska 

skänka en viss kontinuitet och stabilitet i tillvaron på jobbet, men är samtidigt föränderliga 

och kan utvecklas i möten med andra människor och andra sammanhang. En identitet 

bestäms av både personliga egenskaper samt roller utifrån externa krav. (Sveningsson et.al. 

2014, s. 39, 266) Genom intervjuerna framkom det att samtliga rådgivare skapar sig en viss 

yrkesroll, eller en sorts identitet på jobbet, som vidare kommer benämnas yrkesidentitet. För 

rådgivarna är yrkesidentiteten något som har växt fram genom kontinuerliga möten med 

investerare och genom erfarenhet inom arbetet. Dessutom speglas identiteten av bankens 

förväntan på rådgivarnas prestationer. Yrkesidentiteten skapas alltså genom rådgivarnas 

personliga egenskaper samt de externa och interna krav som finns på rådgivare. Dock är det 

vanligt att när man ska beskriva sin egen identitet, så läggs störst vikt vid de personliga 

egenskaperna (Sveningsson et.al, s. 39). Detta är även fallet i de genomförda intervjuerna. 

Respondenterna beskriver gärna sina personliga egenskaper och pratar mindre om vilka 

förväntningar investerarna har på dem. Däremot har intervjuarna kunnat utläsa andra särdrag 

i rådgivarnas yrkesidentiteter genom att studera helheten av intervjuerna. Utifrån intervjuerna 

har det gått att utläsa olika typer av yrkesidentiteter som i sin tur påverkar vilka strategier 

som rådgivarna använder sig av. Nedan presenteras en sammanställning över de olika 

yrkesidentiteterna och därmed hur de påverkar processen för rådgivarmötena. Det beskrivs 

också att dessa yrkesidentiteter är sammankopplade till en viss typ av strategi för 

rådgivarmötena. I nästkommande kapitel beskrivs och analyseras denna sammanställning. 

 

 

. 
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Fig. 6. Egenkonstruerad sammanställning över olika yrkesidentiteter och dess tillhörande 

strategi 

Denna figur illustrerar de fyra yrkesidentiteterna som gick att urskilja, det vill säga social 

yrkesidentitet, personlig yrkesidentitet, emotionell yrkesidentitet samt rationell yrkesidentitet. 

I denna analysdel har vi lyckats se ett samband mellan dessa yrkesidentiteter och de olika 

strategierna. Detta illustreras med pilarna i figuren. Därmed påverkas både tillämpandet av 

strategi samt processen av rådgivarmötet av vilken yrkesidentitet som rådgivaren besitter.  

4.4.1 Social yrkesidentitet 

Inom denna yrkesidentitet går det att urskilja rådgivare som ständigt har investerarens bästa i 

fokus och som har som mål att denne ska vara nöjd. Här löser man investerarens problem 

eller behov genom att ta det lugnt och rikta in sig på att skapa en långvarig och ömsesidigt 

uppskattad relation med denne. Förtroende och tillförlitlighet är viktigt att sträva efter, och 

rådgivarna visar gärna empati för investeraren då de har ett genuint intresse för att 

investeraren ska känna sig självsäker när det gäller risk och placeringar. Man tar främst 

hänsyn till vad som är bäst för investeraren när man ska ge ett råd för att denne ska känna sig 

trygg och nöjd. De respondenter som hamnar i denna kategori upplevs som jordnära och 

empatiska, samtidigt som de framstår vara väldigt känslosamt engagerade i sina investerares 

liv och viljor. De visar respekt för investerarna genom att anpassa sitt språk och sin klädstil 

efter vad de tror att de uppskattar. Givetvis kunde man utläsa från vissa respondenter att det 

är en säljorganisation som de jobbar inom och att det är affärer som de faktiskt genomför, 

men det är ingenting som de själva lägger större vikt vid. Fokus ligger istället på investeraren 

och man tar hellre det säkra före det osäkra. Med detta menas att om man är osäker på om 
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investeraren förstår risken med en placering eller inte så avstår man hellre från att genomföra 

placeringen eller avråder investeraren.  

 

I denna studie benämns denna yrkesidentitet för “social yrkesidentitet”. Begreppet är hämtat 

ifrån Haslam (2001, s. 26fff), då det kunde urskiljas en del likheter med hans definition av 

denna yrkesidentitet. Han menar att man inom sitt yrke skapar en gemenskap med den grupp 

och de sammanhang man arbetar med. I och med denna samhörighet skapas gemensamma 

känslomässiga aspekter och värderingar på jobbet, som påverkar hur man sköter sitt arbete. 

Denna typ av yrkesidentitet handlar mycket om att man kan anpassa sina egna handlingar för 

att göra gruppen, investeraren och andra inblandade nöjda. Detta går i tydlig linje med vad 

respondenterna inom denna yrkesidentitet framhäver. Därmed kunde begreppet “social 

yrkesidentitet” tillämpas i denna studie, trots att det även finns fler aspekter inom denna 

identitet än vad som nämns av Haslam (2001). Haslam (2001) har heller inte studerat just 

rådgivare i rådgivarmöten. Därför blir det viktigt att poängtera att denna yrkesidentitet som 

har växt fram i denna studie har tagits fram i en annan miljö än den som beskrivs av Haslam 

(2001). Däremot har det uppstått så många likheter med Haslams definition av social 

yrkesidentitet att denna benämning används även i vår studie. I denna studie är det viktigaste 

inom denna yrkesidentitet att göra investeraren nöjd, vilket föregår att göra affärer. 

Rådgivarna kan relatera till investeraren som denne möter, och känner en viss samhörighet 

med investeraren, som gör att man har nära till känslor som empati, omtanke och medkänsla i 

rådgivarmötet. Detta mynnar oftast ut i en avslappnad stämning som är viktig med tanke på 

att man är mån om investerarens känslor och försöker leva sig in i deras situation. Det ger 

också rådgivaren möjlighet att skapa en djupare relation som är meningsfull och som gör 

investeraren lojal till rådgivaren i den benämningen att de gärna kommer tillbaka till 

rådgivaren. Rådgivarna försöker få investerarna att känna sig trygga i mötet, och syftar till att 

skapa en vänskaplig men samtidigt professionell relation. Eftersom rådgivare med social 

yrkesidentitet tenderar att föra djupa diskussioner om risk med investerarna krävs också en 

viss analysförmåga och kompetens hos rådgivaren för att kunna dra slutsatser om lämplig 

risknivå för investeraren. Detta tyder också på ett väldigt kundanpassat arbetssätt och visar att 

rådgivarna har omsorg för investerarna genom att säkerställa att de har förstått risken med 

placeringen. Respondenterna med social yrkesidentitet framhäver också att stress kan göra att 

rådgivaren uppfattar investerarens riskaversion fel, som på lång sikt kan påverka 

investerarens ekonomi negativt vilket är tvärtemot vad man som rådgivare vill. Det är alltså 

på grund av omtanke om investeraren som rådgivarna låter varje rådgivarmöte ta den tid det 
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tar och inte stressar. På detta sätt skapas istället en långsiktig relation som bygger på tillit och 

förtroende för sin rådgivare. 

 

Den sociala yrkesidentiteten kan hänföras till den humana strategin. Därmed kan den sociala 

yrkesidentiteten vara en förklaring till varför dessa rådgivare har ett visst handlingsmönster 

inom strategin, och varför rådgivarmöten som liknas vid kundorienterat, kundanpassat, 

ledsagande och relationsorienterat. Som rådgivare inom denna yrkesidentitet och användare 

av denna strategi anpassar man ständigt sina möten efter investeraren. Man talar öppet om 

både risk och om investerarens liv, vilket gör att rådgivarmötena verkar vara kundorienterade 

och kundanpassade. Som rådgivare finns man där som ett stöd i beslutsprocessen för 

investeraren, men vill inte stressa fram något beslut. Istället låter man investeraren fundera 

själv, och uppmuntrar dessa att komma tillbaka vid ett senare tillfälle om de inte kan ta ett 

beslut på en gång. Därmed kan man även se inslagen av ett ledsagande arbetssätt och 

relationsorienterade rådgivarmöten. 

4.4.2 Personlig yrkesidentitet 

Inom denna yrkesidentitet är målet med rådgivarmötet en nöjd investerare. Precis som inom 

social yrkesidentitet är visserligen investerarens bästa i fokus, men den personliga 

yrkesidentiteten drivs istället utav att göra affärer och man ser gärna att rådgivarmötet 

resulterar i en affär. Att vara driven som affärsman är därmed en del av denna yrkesidentitet. 

Även denna definition på yrkesidentitet kan påminna om Haslams (2001) yrkesidentitet 

“personlig yrkesidentitet”. Med personlig yrkesidentitet menar han att de personliga 

egenskaperna som en individ har styr hur man agerar i arbetet, medan sociala interaktioner 

och samhörighet till arbetet inte är lika starka och har därmed mindre inflytande över 

arbetssättet (Haslam, 2001, s. 42f). Detta begrepp har således tagits från Haslams (2001) 

definition ur identitetsteorin, men även i detta fall är det viktigt att erinra sig över att 

yrkesidentiteten har växt fram under andra förhållanden än de som Haslam (2001) har 

studerat.  

 

I denna studie har respondenterna inom denna yrkesidentitet tydligt presenterat sina egna 

styrkor och svagheter samt andra personliga egenskaper. Tack vare detta har dessa rådgivare 

tydligt skapat en personlig självbild och en förklaring till sin yrkesidentitet, och denna 

självbild använder man sig av i yrkeslivet som i detta fall är i rådgivarmötena. Det innebär att 
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de personliga egenskaperna för rådgivaren är det som mer eller mindre styr hur mötet 

utvecklar sig, men fortfarande är det investeraren i slutändan som har sista ordet. Detta går i 

linje med vad Haslam (2001) har identifierat som personlig yrkesidentitet, det vill säga att de 

personliga egenskaperna formar yrkesrollen och yrkesidentiteten. Därmed är det viktigt att 

nämna att den personliga yrkesidentiteten inte får förväxlas med rådgivare som är 

“personliga” i den bemärkelsen att de delar med sig mycket av sig själva eller framställs som 

särskilt familjär.  

 

Många utav de respondenter som kan hänföras till denna typ av identitet beskriver sig själva 

som uppriktig genom att de är samma person i rådgivarmötena som de är på fritiden. 

Samtidigt som de är uppriktiga nämner samtliga respondenter att det finns en agenda och ett 

regelverk att följa, och som de alltid följer. Detta gör respondenterna med denna 

yrkesidentitet väldigt strukturerade och organiserade. Agendan finns till för att vägleda och 

för att göra mötena så effektiva som möjligt då de nämner att de inte finns mycket tid till 

irrelevanta ämnen. Att anpassa sig till investeraren, både via språk och presentation av 

placeringar, anses vara ett bra kundbemötande, samtidigt som de nämner att det “är lite av en 

fabrik” de jobbar på. Man ska träffa många investerare, gå igenom det som ska göras för att 

sedan förbereda sig för nästkommande möte. Effektivitet kan därför ses som ett ledord i 

rådgivarmötena, och i samband med att vara effektiv ska detta göras så bra som möjligt för 

investerare. Med det sagt framgår det att rådgivare med personlig yrkesidentitet är väldigt 

målinriktade och drivs av viljan att göra affärer. Detta till viss del då det ligger i egenintresset 

av att göra bra ifrån sig på arbetet, eftersom dessa respondenter uppger att det är viktigt att 

ens prestationer mäts. Därför kan investerarens förståelse för risk ibland hamna i skym undan 

till förmån för effektiviteten. Men man får inte glömma att det som definierar den personliga 

yrkesidentiteten är att individerna främst styrs av sina individuella personliga egenskaper 

(Haslam, 2001). På grund av detta är samtliga rådgivare inte riktigt lika drivna till att göra 

affärer, utan kan visst förklara placeringen ytterligare i de fall som investeraren inte förstår. 

Man är mån om investeraren, men man är också mån om ett bra resultat för företaget. En 

respondent uttrycker sig: “vi är inte här för att vara trevliga”. Anledningen till varför man 

vill lära känna investeraren är för att i framtiden kunna göra mer affärer. Däremot vill 

självklart rådgivarna göra ett bra intryck för investerarna så att de gör affärer och kommer 

tillbaka till banken vid senare tillfällen, vilket gör det viktigt att vara trevlig och 

förtroendeingivande. Respondenterna framställer sig själva som motiverade att sälja, och 

uttrycker att de kan vara lite framfusig i sina säljargument. Ledord för den personliga 
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yrkesidentiteten kan, förutom effektivitet, därmed också vara individualism, motivation och 

bestämda.  

 

Som man kan utläsa i figur 6 kan den personliga yrkesidentiteten härledas till funktionella 

strategin. Denna yrkesidentitet kan vara en förklaring till varför man agerar som man gör i de 

olika stegen i den funktionella strategin. Det har förklarats att dessa rådgivare inte går in på 

alltför djupa frågor kring investerarna i rådgivarmötet, utan försöker arbeta effektivt och bara 

diskutera det väsentligaste i varje möte. På detta sätt kan vi se att dessa rådgivare använder 

sig av teman om socialisering, samtidigt som de arbetar på ett organiserat sätt i sina 

kundmöten. Samtidigt är de väldigt intresserade av att göra affärer, och är därmed väldigt 

resultatorienterade i sina möten. För att komma till avslut i affären är de väldigt dirigerande 

och försöker få investerarna att välja en av de föreslagna placeringarna.  

4.4.3 Emotionell yrkesidentitet 

Denna typ utav yrkesidentitet påminner till viss del om social yrkesidentitet, men är dock ett 

extremfall av den. Med detta menas att dessa rådgivare har samma mål som rådgivare med 

socialyrkesidentitet, och delar deras omsorg om investerarna och är bra på att leva sig in i 

investerarnas känslor och viljor. Denna yrkesidentitet kan inte härledas till någon identitet 

som finns inom identitetsteorier, utan begreppet har växt fram utifrån analys av empirin. 

Dessa rådgivare är därmed väldigt emotionella som personer, och syftar till att stärka 

investerarnas självkänsla när det gäller risk och placeringar.  

 

Att investeraren efter ett möte går iväg med en bra magkänsla och är nöjd är viktigt, men för 

rådgivare med denna typ av identitet är detta extra viktigt. Detta beror på att man får dåligt 

samvete om man inte gör sitt bästa i varje rådgivarmöte eller ger ett dåligt råd till 

investeraren. En respondent uttrycker sig: “jag vill ju kunna sova gott om natten”, och menar 

att man har ett moraliskt ansvar att ständigt värna om investerarnas ekonomi och självkänsla. 

Att vara personlig och utlysa förtroende är något man som rådgivare med emotionell 

yrkesidentitet tänker på, för att få investeraren att förstå att man gör sitt jobb med välvilja och 

för dennes bästa. Som rådgivare vill man poängtera och förtydliga att inga provisioner på 

arbetsplatsen sker, så att man gång på gång försöker bevisa att man inte lurar in investeraren 

till något köp. Precis som för social yrkesidentitet är det viktigt att visa känslor för 

investeraren för att visa att man är mänsklig och äkta. De förslag man ger är något som 
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faktiskt är anpassat för investeraren och inget som man vill tvinga på dem, utan man vill 

presentera en sann ekonomisk förbättring för investeraren. 

 

En stor skillnad om man jämför med rådgivarna med social yrkesidentitet är att rådgivare 

med emotionell yrkesidentitet har ett ännu större genuint intresse för människor och deras liv. 

Därför läggs mycket vikt vid relationsskapande och djupare känslomässiga förhållanden. 

Man gillar att lyssna på vad människor har att berätta, och lyssnar gärna på spännande 

livshistorier. På detta sätt skapar man sig en bild av alla individer, och visar en förståelse för 

att alla är olika. Det intresse som finns för människor och att de ska må bra är något som kan 

sätta ord på vad emotionell yrkesidentitet står för. Som rådgivare är man intresserad av 

investerarens bästa, och för det måste man anpassa sig och lära sig att förhålla sig till olika 

typer av människor. Eftersom man har ett sant intresse av sina investerare älskar man sitt jobb 

och ser rådgivarmöten som en rolig arbetsuppgift. Man skiljer inte så mycket på möten med 

investerare på jobbet och att träffa nya människor privat. Förutom att man vill göra det bästa 

för investerarna i rådgivarmötet vill dessa rådgivare också bidra med en ökad självkänsla och 

självförtroende till sina investerare. En respondent berättar att denne en gång skulle träffa en 

ung investerare som ville ta med sin pappa till rådgivarmötet på grund av bristande kunskap 

kring placeringar och risk. Respondenten berättade då för investeraren att denne inte skulle 

behöva ta med sig sin pappa, utan kommer klara av att göra en placering själv i samrådan 

med rådgivaren. På detta sätt stärkte rådgivaren investerarens självförtroende, och 

investeraren lärde sig massor på rådgivarmötet (detta är respondentens egen förklaring). Detta 

är ett bevis på den medkänsla som rådgivare med emotionell yrkesidentitet känner för sina 

investerare, och på ett känslomässigt plan kan relatera till vad investerarna upplever. Många 

som kommer till banken kan vara väldigt okunniga när det gäller bland annat risk, och de 

rådgivare som har en emotionell yrkesidentitet vill under rådgivarmötets gång lyfta upp 

investerarens självförtroende genom att hjälpa dem att förstå att de kan mer än vad de tror.  

 

Den emotionella yrkesidentiteten kan härledas till den känslosamma strategin. Då rådgivare 

tenderar att spela mycket på känslor och empati och att man som person är väldigt frågvis för 

att skapa sig en korrekt bild utav investeraren kan man se dessa aspekter i vad som 

kännetecknar de två första stegen i strategin som är mentalisering och minutiös. Att man har 

investerarens bästa i fokus när man ska ge råd är något som rådgivare med den emotionella 

yrkesidentiteten gör, och att man alltid ser till att investeraren mår bra av de placeringar som 
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ska göras kan direkt kopplas hänsynsfull och empatisk, vilket kännetecknar de två sista 

stegen i den känslosamma strategin.  

4.4.4 Rationell yrkesidentitet 

Denna typ utav yrkesidentitet påminner till viss del om personlig yrkesidentitet, och kan 

betraktas som ett extremfall av den. Med detta menas att dessa rådgivare har till viss del 

samma mål som rådgivare med personlig yrkesidentitet, och delar deras effektiva 

förhållningssätt och drivkraft att vilja göra affärer. Denna yrkesidentitet kan inte härledas till 

någon identitet som finns inom identitetsteorier, utan begreppet har växt fram utifrån analys 

av empirin. Dessa rådgivare är därmed väldigt rationella, och agerar på ett sådant sätt som 

man kan förvänta sig att en försäljare ska uppträda, d.v.s. med fokus på att investeraren ska 

vilja teckna bankens produkter.  

 

Dessa rådgivare har en stor inre drivkraft att vilja prestera bra i sina rådgivarmöten. Med 

detta menas att de vill göra så många affärer som möjligt. De ser sitt jobb nästan som en 

tävling, och framställer ett rådgivarmöte där det inte blir någon affär som en förlust. 

Respondenterna beskriver sig själva som formella, säljinriktade, tävlingsinriktade och 

anpassningsbara. En respondent uttrycker sig också att denna har en “kort stubin”, och det 

framgår i den intervjun att rådgivaren helst inte träffar alla typer av investerare. Samma 

respondent säger nämligen att denne helst inte pratar med investerare som är 

“besserwissiga”, för då vill denne rådgivaren inte lägga någon tid på att förklara produkterna 

om investeraren inte förstår. En annan respondent säger att denne “inte kan ta ett nej”. På 

detta sätt ser vi att dessa rådgivare, till skillnad från rådgivare med social yrkesidentitet och 

emotionell yrkesidentitet (och till viss del också personlig yrkesidentitet), inte alls försöker 

leva sig in i investerarens uppfattningar och känslor. Det är snarare rådgivarens egna 

preferenser som styr vem som får ytterligare information om risk vid förekommande 

oklarheter. På detta sätt utmärker sig dessa rådgivare genom att de tydligt följer sina egna 

instinkter och gillar att vara självständiga i sitt arbete. Rådgivarna upplevs gilla att ha en sorts 

maktposition i rådgivarmötena.  

 

Något som verkligen utmärker dessa rådgivare är deras agenda, som gör att de upplevs som 

stressade och tidspressade i sina rådgivarmöten. De är så fokuserade på att göra affärer, så att 

de ständigt känner en press att genomföra varje rådgivarmöte så snabbt som möjligt. 
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Effektivitet är därmed ett ledord som beskriver dessa rådgivare. Vidare kan de också anses 

vara hetlevrade, opersonliga, och obrydda. Samtidigt menar dessa rådgivare att investerarna 

gillar deras angreppssätt i rådgivarmötena, då även investerare vill att det ska gå fort. 

Samtidigt anser dessa respondenter att de framstår som väldigt kunniga när de ger ett råd 

snabbt, utan att för den sakens skull ha behövs ställa en massa frågor till investeraren.  
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5. Slutsats 

Denna studie har fastställt att rådgivarmötena kan förstås och beskrivas som en dynamisk 

process samtliga rådgivare använder sig av en dynamisk process när de genomför 

rådgivarmöten. Vi har i denna studie identifierat fyra steg som består av: inledande kontakt, 

behovsanalys, införsäljning samt prestation. Genom analys av dessa steg upptäcktes det att 

det förekommer olika handlingsmönster för olika rådgivare. Dessa handlingsmönster kunde 

sedan kopplas samma till totalt fyra olika strategier som rådgivare använder sig av för att 

hantera riskgapet i rådgivarmöten. Strategierna benämns human strategi, funktionell strategi, 

känslosam strategi samt simplifierad strategi. Benämningarna på dessa strategier är tillkomna 

genom analys av vad som karakteriserar varje strategi. Detta utgör svaret på den första 

frågeställningen som lyder: “Vilka strategier använder sig rådgivare av för att hantera 

riskgapet?” 

 

Vi har också kunnat påvisa att den process som förekommer i alla rådgivarmöten är 

dynamisk, föränderlig och individuell. Rådgivarna rör sig fram och tillbaka genom stegen i 

processen beroende på vad de vill få ut av rådgivarmötet. Med detta menas att de fyra stegen i 

processen inte är statiska i den bemärkelsen att det ständigt går att gå bakåt i processledet vid 

behov. Det är upp till var och en av rådgivarna hur mycket man rör sig mellan dessa steg, och 

detta beror på vilken strategi en rådgivare tillämpar. Detta är en skillnad mot de ekonomiska 

teorierna som problematiken tog sin utgångspunkt i. Effektiva marknadsteorin och 

beteendefinansiering är två ekonomiska skolor som menar att man antingen har ett rationellt 

tänkande kring alla ekonomiska beslut man tar, eller att man låter omgivningen påverka en 

och man tar beslut som grundas på känslomässiga grunder. (Diacon, 2004; Weber et. al, 

2005; Shiller, 2003; Schleifer, 2000; Shefrin et. al, 2000; Slovic, 1997; MacGregor et. al, 

1999) Denna studie har däremot åskådliggjort att ett rådgivarmöte verkar spegla båda dessa 

ekonomiska teorier, vilket tillför mer dynamik och förändring i rådgivarmötena. 

 

Den andra frågeställningen behandlar varför rådgivare handlar enligt dessa strategier. Som 

svar på denna fråga kan olika typer av yrkesidentiteter förklara varför man som rådgivare 

tillämpar en viss strategi. Det finns fyra stycken yrkesidentiteter som kan förklara detta. 

Benämningarna på två av dessa yrkesidentiteter är härledda från befintlig identitetsteori. 

Dessa yrkesidentiteter är social yrkesidentitet samt personlig yrkesidentitet. De två andra 
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yrkesidentiteterna, emotionell strategi och rationell strategi, är begrepp som vuxit fram 

genom studiens gång. Dessa har fått sina namn utifrån vad som utmärker yrkesidentiteterna. 

 

Svaren på frågeställningarna bidrar till en djupare förståelse för hur och varför rådgivare kan 

agera som de gör i rådgivarmöten och hur rådgivningsprocessen kan se ut. Detta innebär ny 

kunskap för hur riskgapet mellan rådgivare och investerare kan betraktas i rådgivarmötet. 

Förslagsvis kan detta resultat användas i utbildningssyfte för rådgivare för att dessa ska skapa 

sig en djupare förståelse för variationen i strategier som man kan tillämpa. Eftersom 

yrkesidentiteterna också kan ligga som förklaring till hur strategierna utformas, kan det också 

tänkas att man kan förändra sin strategi genom att försöka påverka yrkesidentiteterna. Förslag 

på hur detta kan göras beskrivs i slutdiskussionen i nästkommande kapitel tillsammans med 

förslag till vidare forskning.  
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6. Slutdiskussion  

Resultatet av denna studie innebär att den yrkesidentitet som en rådgivare besitter formar 

strategin som denne använder sig av för att hantera riskgapet. På grund av detta kan det 

tänkas att man kan påverka strategierna genom att försöka influera eller styra 

yrkesidentiteterna i önskvärd riktning. Detta ligger till grund för denna slutdiskussion och 

leder till förslag till vidare forskning. Detta förslag innebär att man tittar på hur man kan styra 

organisationen (banken) för att försöka styra yrkesidentiteterna och forma strategier som, 

enligt organisationen, på bästa sätt hanterar riskgapet.  

 

Som nämnt i metoden genomfördes intervjuer på totalt två olika banker. Det går tydligt att 

härleda de två yrkesidentiteterna “social yrkesidentitet” samt “emotionell yrkesidentitet” till 

den ena banken, medan “personlig yrkesidentitet” och “rationell yrkesidentitet” går att finna i 

den andra banken. Att dessa yrkesidentiteter kan förknippas med olikheter mellan bankerna 

har inte varit ett syfte i detta arbete, men det är en intressant observation eftersom detta kan 

leda till en djupare förståelse för utformningen av strategierna i rådgivarmötet.  

 

Det är ingen hemlighet att organisationer använder sig av olika strategier och metoder för att 

försöka forma sina medarbetare (Grey, 2012; Kunda, 2006; Jackall, 2009; Jones, 2005). 

Eftersom organisationer genom styrning också påverkar rådgivarnas yrkesidentiteter så kan 

man antyda att bankerna använder sig av olika tillvägagångssätt för att försöka påverka 

strategierna som rådgivare använder sig av för att hantera riskgapet som finns mellan 

rådgivare och investerare. Att det föreligger en skillnad mellan de olika bankerna blir därmed 

intressant eftersom det ger en möjlighet att förklara dessa strategier utifrån organisatoriska 

styrsystem. Detta då rådgivaren inte enbart formar sina yrkesidentiteter efter sina personliga 

egenskaper, de sociala sammanhang man stöter på, hur man upplever sig själv eller hur man 

lever upp till externa krav. Yrkesidentiteten påverkas också av företagets normer, och man 

formar sin identitet utifrån medarbetarnas och organisationens värderingar och företagskultur 

(Grey, 2012; Haslam, 2001; Kunda, 2006). Detta skulle kunna vara en förklaring till att de 

olika bankernas rådgivare har olika yrkesidentiteter, vilket resulterar i olika strategier för 

riskhantering i rådgivarmötet. Yrkesidentiteten kan skapas genom individernas vetskap om 

att man tillhör en viss yrkesgrupp, och formas av en social process (Haslam, 2001). Enligt 

Grey (2012, s. 113) påverkar även företagets identitet hur medarbetarna (i detta fall 

rådgivarna) ska bete sig. Inom den personliga yrkesidentiteten ser man dock att det är de 
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personliga egenskaperna som är drivande i yrkesrollen och hur man agerar på arbetet. Detta 

skulle kunna tolkas som att företaget där många rådgivare har en personlig yrkesidentitet har 

ett mindre inflytande över rådgivarnas arbetssätt, och istället driver normen att det är oerhört 

viktigt att göra affärer. Detta då rådgivare med personlig yrkesidentitet främst agerar för 

personlig vinning och efter personliga egenskaper. Därför hamnar där affärerna i fokus, men 

hur man tar sig dit och vilka strategier man använder sig av spelar mindre roll. Detsamma 

gäller för rådgivare med rationell yrkesidentitet, som upptäcktes på samma bank där 

rådgivare med personlig yrkesidentitet är verksam. För båda dessa yrkesidentiteter tar de 

personliga egenskaperna övertaget och varje rådgivare får sköta sina affärer på sitt sätt så 

länge man följer de agendor som finns och så länge det leder till att man gör bra och 

lönsamma placeringar för investerarna.  Detta skulle kunna liknas vid ett byråkratiskt styrsätt 

hos företget i den mån att man följer strikta agendor som är utformade att precis täcka 

lagkraven och att man som medarbetare ständigt mäts på sina prestationer (Grey, 2012. s. 51-

79). I fallet med personlig yrkesidentitet lämnas dock utrymme för att bruka det egna 

förnuftet, eftersom rådgivarna med denna yrkesidentitet använder sig av sina personliga 

egenskaper och styrkor för att göra så mycket affärer som möjligt. Det är, förutom agendorna, 

de personliga egenskaperna som avgör om, när och hur rådgivarna pratar med investerarna 

om risk. 

 

En annan intressant aspekt gällande den personliga yrkesidentiteten är att några av de 

respondenter som arbetat inom branschen under en lång tid nämner att “förr i tiden var det 

bara sälj, sälj, sälj”, men säger att det har blivit bättre sedan dess. Detta kan tyda på att 

ytterligare utrymme för individuella initiativ i mötena för rådgivarna, där de kan utnyttja sina 

personliga styrkor på ett större plan än vad som tidigare varit möjligt. Vidare går att utläsa 

från intervjuerna att respondenter som uppger att de har kort stubin bara tar ett ja eller nej till 

placeringen. Dessa går inte tillbaka och försöker förklara en produkt ytterligare om 

investeraren inte har förstått risken, utan går vidare till nästa investerare och försöker arbeta 

så effektivt som möjligt istället. Detta är ett exempel på hur en personlig egenskap tar sig 

uttryck i rådgivarmötet samtidigt som det ligger inom företagets ramar att arbeta tidseffektiv 

enligt agendan och göra många affärer. Social yrkesidentitet och emotionell yrkesidentitet 

kännetecknas å andra sidan av att man känner igen sig i andras situationer och kan relatera 

med dess likheter (Haslam, 2001). Detta är något som tydligt framträder hos dessa rådgivare 

då de i en större utsträckning har ett genuint intresse för att förbättra investerares ekonomi 

samt att skapa ömsesidigt bra relationer. Det framstår som att det ges större utrymme att 



54 
 

värna om investerarna hos de med social yrkesidentitet eller emotionell yrkesidentitet, vilket 

verkar vara normen och det absoluta målet med rådgivarmötena. Det verkar ligga i 

företagskulturen att investerarna ska vara nöjda oavsett vilket annat resultat rådgivarmötena 

ger. Styrning som inriktar sig på kultur strävar efter att forma människors föreställningar och 

handlingar (Grey, 2012, s. 113), vilket verkar vara fallet i den banken där rådgivarna med 

social yrkesidentitet främst verkar. Denna typ av styrning innebär också att medarbetarnas 

syften och identitet och organisationens syften och identitet ska sammanfalla med varandra, 

och genom styrning av gemensamma värderingar ska produktiviteten öka (Grey, 2012, s. 114, 

118; Kunda, 2006). Respondenterna uttrycker själva att det är på grund av värderingar eller 

“outtalade regler” som huvudmålet är att få nöja investerare. Detta är ett exempel på hur 

gemensamma normer och gruppsamverkan påverkar dessa rådgivares rådgivarmöten. Hur 

man pratar om risk är individuellt, men gemensamt för alla är att man är mån om investeraren 

och att investeraren måste förstå varje placering. 

 

Dessa tankar om organisatoriska styrsätt ligger till grund för förslag till vidare forskning. 

Eftersom detta inte är en kvantitativ studie går det ej att dra generella slutsatser kring att de 

olikheter som upptäckt emellan bankerna skulle förekomma även i ett större urval. Därför går 

det heller inte att dra några generella slutsatser kring detta. Däremot föreslår vi att detta kan 

vara föremål för vidare forskning. Det vore intressant att se om denna skillnad i yrkesidentitet 

även kan fastställas och generaliseras med hjälp av kvantitativa studier. Vidare kan man då 

ställa sig frågor som rör hur styrningen av organisationer (banker) påverkar 

yrkesidentiteterna, och därmed också de strategier som rådgivare använder sig av. På detta 

sätt bör man då kunna utforma styrsätt som kan påverka dessa strategier, för att på så sätt 

hantera riskgapet enligt de önskemål som ledningen i organisationerna anser vara till 

företagets fördel.  
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Bilaga 1 

De bakgrundsfrågor som ställdes var 

 Hur länge har du arbetat som privatrådgivare? 

 Vad har du för utbildning förutom företagsinterna utbildningar? 

 Har du någon annan arbetslivserfarenhet förutom rådgivare? 

 

 

 

De stödord som användes var:  

 Styrkor/ svagheter 

 Investerarens syn på risk 

 Rådgivarmöten - vad gör man då? 

 Mål 

 Skillnader 

 Riskuppfattningar 

 Gemensamma investeringsbeslut 

 Externa och interna krav 

 

 

 

 


