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ABSTRACT 
 

 

Creating trust is a central part in the financial sector, however previous studies show 

that trust in the banking sector is a critical point because the customer's trust in advi-

sors in today's society is low. The advisors creating of trust primarily takes place in a 

physical meeting in the form of a customer meeting. As the customer generally has a low 

trust in the advisor, it is important that the advisor in every interaction with the 

customer enables trust creation. The purpose of this study is therefore to study how fi-

nancial advisors create trust to the customer in a customer meeting. In order to achieve 

the purpose of this study, it will be seen from a financial advisors perspective. 

 

To understand how financial advisors working with trust creation in the customer mee-

ting, the authors have interviewed six financial advisors. The authors have chosen to 

interview financial advisors from two of the major Swedish banks, the reason was to 

bring a broader perspective which would not have been possible by only studying advi-

sors from one specific bank. 

 

The study shows that the advisors have the conditions, to creating trust to the customer 

in the customer meeting, based on their ability, benvolence and integrity. At the same 

time the advisors faced a number of threats which can obstruct the trust creation. The 

treaths the advisors have to be aware of, and react to are information asymmetry, op-

portunism and a neglect of the customer’s interests. 
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SAMMANFATTNING 
 

 

Förtroendeskapandet är en central del inom den finansiella sektorn, dock visar tidigare 

studier att förtroendet inom banksektorn är en kritisk punkt, då kundens förtroende för 

rådgivare i dagens samhälle är lågt. Rådgivarens förtroendeskapande sker främst i ett 

fysiskt möte i form av ett kundmöte. I och med att kunden generellt har ett lågt förtro-

ende för rådgivaren är det viktigt att rådgivaren i varje interaktion med kunden möjlig-

gör ett förtroendeskapande. Syftet med studien blir därmed att studera hur finansiella 

rådgivare skapar ett förtroende hos kunden i ett kundmöte. För att uppnå syftet med 

studien, studeras den utifrån de finansiella rådgivarnas perspektiv. 

 

För att förstå hur finansiella rådgivare arbetar med förtroendeskapande hos kunden i 

kundmötet har författarna intervjuat sex finansiella rådgivare. Författarna har valt att 

intervjua finansiella rådgivare från två av de svenska storbankerna, anledningen var att 

medföra ett bredare perspektiv, vilket inte hade varit möjligt genom att endast studera 

rådgivare från en specifik bank. 

 

Studien visar att rådgivarna har förutsättningar, att i kundmötet skapa ett förtroende 

hos kunden, utifrån deras förmåga, välvilja och integritet. Samtidigt ställs rådgivarna 

inför ett antal hot, vilka kan försvåra förtroendeskapandet. Hoten som rådgivarna måste 

vara medvetna om och förhålla sig till är informationsasymmetri, opportunism samt en 

nonchalans av kundens intressen.   
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1. INLEDNING 
I det inledande avsnittet presenteras bakgrund samt problemformulering av det stude-

rade ämnet. Även syfte och avgränsningar presenteras i slutet av avsnittet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
I vissa situationer kan det vara svårt för en kund att veta vilken produkt den behöver för 

att uppfylla sina behov. När en sådan situation uppstår, vänder sig kunden till någon 

som har expertis inom området (Emons, 1997). Expert som begrepp brukas enligt Fu-

rusten och Werr (2012) för att karakterisera att någon är specialist, kännare, fackman, 

sakkunnig samt att denne har auktoritet. Författarna förklarar vidare att det i dagens 

moderna samhälle är allt fler som anses vara experter. Gemensamt för experterna be-

skriver Emons (1997) är att de inte enbart tillhandahåller något, utan att de även som 

experter inom området har en avgörande roll i beslutet av hur stort kundens behov av 

produkterna är. Produkter som erbjuds inom områden där expertisen har en betydande 

roll benämns som icke tillförlitliga produkter. Vid köp av icke tillförlitliga produkter 

måste kunden förlita sig på expertens uttalanden om produkternas egenskaper (Emons, 

1997). Finansiella produkter är ett exempel på icke tillförlitliga produkter. Vid köp av 

finansiella produkter finns det ofta en kontakt mellan kund och rådgivare, där rådgiva-

ren ses som expert. 

 

Finansiella produkter är svåra att förstå, då dess information ofta är komplicerad och 

otillgänglig för kunden (Söderberg, 2012). Det är vanligt förekommande att kunden har 

bristfällig kunskap om produkternas egenskaper, vilket i sin tur leder till rådgivarens 

avgörande roll i besluten (Emons, 1997). Den bristfälliga kunskapen beror utöver den 

defekta informationen på att finansiella produkter endast tas i anspråk ett fåtal gånger 

per år, vilket gör det svårt för kunden att bygga upp egen kompetens inom området 

(SOU, 2003:22). En rådgivare antas besitta mer kunskap om finansiella instrument, al-

ternativa investeringar och finansmarknaden än vad kunden gör (Söderberg, 2012). De 

finansiella produkternas höga komplexitet är grunden till att förtroendet är en viktig 

aspekt att studera inom den finansiella sektorn (Bejou, Ennew & Palmer, 1998). Det är 

viktigt för rådgivaren att skapa ett förtroende hos kunden, då kunden måste förlita sig 

på dennes expertis. 
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Förtroendet är en central del inom banksektorn (Johansson, Jönsson & Solli, 2006). 

Skapandet och upprätthållandet av förtroendefulla relationer är grundläggande förut-

sättningar för banksektorns existens (Knight, Noble, Vurdubakis & Willmott, 2001). 

Bankerna ses som motorn i det finansiella systemet och har stor betydelse för samhället 

och landets ekonomi. Bankerna har en betydande roll för tillväxten inom svensk eko-

nomi, samt att de hjälper till att öka människors välfärd. Bankerna är även nödvändiga 

för att hushållens ekonomi ska fungera (Svenska Bank Föreningen, 2014). 

 

1.2 Problematisering 

Förtroendet för de svenska bankerna, speciellt storbankerna är rekordlågt från kunder-

na, enligt en undersökning gjord av Svenskt kvalitetsindex (Tuvhag, 2013). Även den 

finansiella krisen som inträffade 2009 har haft en negativ påverkan på kundernas för-

troende för de svenska storbankerna (Isacson, 2009). 

 

Det finns en teoretisk grund i att förtroendet är särskilt kritiskt vid finansiell rådgivning 

(Hurley, Gong & Waqar, 2014). Bejou et al. (1998) beskriver att graden av förtroende till 

viss del beror på hur väl kunden anser att rådgivaren arbetar för kundens eller för sina 

egna intressen i kundmötet. Om rådgivaren nonchalerar kundens intressen och enbart 

ser till sitt eget bästa, uppstår en problematik i förtroendeskapandet hos kunden. Hotet 

mot förtroendeskapandet uppstår också om rådgivaren upplevs ha ett opportunistiskt 

beteende, vilket betyder att rådgivaren utnyttjar kundens svagheter för sin egen vinning 

(Williams, 2007). Annat som också hotar förtroendeskapandet är informationsasymme-

tri, som uppstår när informationen kring de finansiella produkterna är ojämnt fördelade 

och rådgivaren har ett övertag (Korling, 2010). Om ovanstående hot inte beaktas kan det 

leda till att intressekonflikter uppstår. När sådana uppstår kan det vara svårt för rådgi-

varen att på ett trovärdigt sätt kommunicera ut sanningsenlig information till kunden, 

vilket kan minska kundens förtroende för rådgivaren (Bolton, Frexias & Shapiro, 2007). 

 

Det är viktigt för experten, i detta fall rådgivaren, att i varje situation skapa ett förtro-

ende för sig själv och sina produkter. Rådgivarens kompetens är en viktig funktion för 

att bli betraktad som legitim i sin roll som expert (Furusten & Werr, 2012). Såväl rådgi-

vare som TV-försäljare är säljare för sina produkter i interaktionen med kunden. Ändå 

föreligger det stora skillnader i kundens möjlighet att förlita sig på motpartens yttrande, 

på grund av finansiella produkternas komplexitet (Korling, 2010). 

 

Med detta som grund anses det vara intressant att studera de finansiella rådgivarnas 

förtroendeskapande hos kunden i kundmötet. Studien utgår från rådgivarnas perspektiv 

och förväntas besvara följande frågeställning 

 

- Hur arbetar finansiella rådgivare för att skapa ett förtroende hos kunden i kund-

mötet? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur finansiella rådgivare arbetar med att skapa ett för-

troende i mötet med kunden, när de förmedlar bankens produkter. Studien grundas i 

rådgivarnas egna upplevelser och erfarenheter. Studien ämnar ge ett praktiskt bidrag i 

form av en ökad förståelse för hur finansiella rådgivare aktivt arbetar med att skapa ett 

förtroende hos kunden i kundmötet. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då studien ämnar studera hur rådgivarna arbetar med att skapa ett förtroende i kund-

mötet görs en avgränsning genom att endast studera det personliga förtroendet. Anled-

ningen till avgränsningen beror på att det är ett personligt förtroende som har möjlighet 

att skapas i den fysiska interaktionen.  

 

Ännu en avgränsning görs genom att endast studera förtroendeskapandet utifrån rådgi-

varnas perspektiv. På grund av att den finansiella sektorn är en komplex och kunskaps-

intensiv bransch, har kunden ofta svårt att själv avgöra vad denne är i behov av. Detta 

leder till att kunden uppsöker en expert. Enligt Williams (2007) är förtroendeskapandet 

en process där rådgivaren aktivt försöker påverka skapandet av ett förtroende. Därmed 

är det intressant att studera utifrån det valda perspektivet. Studien kommer fokusera på 

finansiella rådgivare som arbetar mot privatpersoner. 
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2. FÖRTROENDE 
I detta avsnitt presenteras och definieras begreppet förtroende. Vidare redogörs för vilka 

faktorer som i denna studie anses som viktiga för ett förtroendeskapande hos en individ. 

Dessutom redogörs för begreppen kundmöte och kunddialog då dessa är centrala i för-

troendeskapandet. Slutligen presenteras de hot mot förtroendeskapandet, som för denna 

studie ses som relevanta. 

 

 

2.1 Definition 

Begreppet förtroende är i allmänhet ett svårdefinierat och komplext begrepp (Butler, 

1991). Det finns olika definitioner av begreppet förtroende. Den definition som kommer 

att användas i studien är utvecklad med ett tvärvetenskapligt synsätt av Rousseau, 

Sitkin, Burt och Camerer (1998): 

 

“Trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon 

positive expectations of the intentions or behavior of another”. 

(Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998, s. 395) 

 

Förtroende är enligt Butler (1991) en viktig aspekt i interaktionen mellan människor. 

Förtroende existerar i allmänhet mellan individer, grupper och institutioner. Begreppet 

kan även representera en global tro på mänskligheten, utifrån en specifik situation eller 

en förvaltares specifika inställning (Butler, 1991). I studien kommer förtroendet mellan 

individer vara det centrala, vilket är ett personligt förtroende. Näslund (2012) beskriver 

att ett personligt förtroende uppkommer mellan två parter och är dynamiskt. Författa-

ren förklarar vidare att ett ömsesidigt beteende och att förvaltaren upplevs som pålitlig 

av individen, är förutsättningar för att förvaltaren ska ha möjlighet att skapa ett förtro-

ende hos individen. Enligt Skinner och Spira (2003) innefattar det personliga förtroen-

det känslor och värderingar. Förtroendet uppkommer enligt författarna genom de erfa-

renheter parterna sinsemellan utvecklar under interaktionen och är därmed det förtro-

ende som denna studie kommer ha sin utgångspunkt i. 
 

2.2 Benägenhet och förväntningar 

Mayer et al. (1995) förklarar att förtroende är ett resultat av två faktorer; individens 

benägenhet att lita på andra människor samt individens förväntningar på andra männi-

skors framtida beteenden. Benägenheten är individens allmänna vilja att lita på förvalta-

ren i situationer där individen själv inte kan avgöra vad som behövs för att uppfylla sina 

behov. Graden av benägenheten påverkas bland annat av individens egenskaper (Mayer 

et al., 1995). 

  



5 
 

För att få förståelse för en viss individs grad av förtroende för förvaltaren och dennes 

förväntningar på det framtida beteendet går det enligt Mayer et al. (1995) att betrakta 

olika attribut hos förvaltaren. I tidigare studier har det framkommit meningsskiljaktig-

heter gällande vilka som är de bakomliggande faktorerna till skapandet av förtroende. 

Dock är flertalet studier överens om att förtroende byggs upp av förmåga, välvilja och 

integritet (Mayer et al., 1995), därför kommer denna studie ha sin utgångspunkt i de tre 

nämnda faktorerna. 

 

2.2.1 Förmåga 

Enligt Mayer et al. (1995) är förmåga en samling av färdigheter, kompetens och egen-

skaper som möjliggör att en person har expertis inom ett specifikt område. De förklarar 

vidare att ett flertal forskare anser att förmåga är en viktig del i skapandet av förtro-

ende. Sheppard och Sherman (1998) beskriver att ett förtroende endast är möjligt när 

förvaltaren har kvaliteter som kan mildra benägenheten att fuska för egen vinning eller 

att nonchalans av andras intressen uppstår. Mayer et al. (1995) förklarar att med rätt 

kompetens kan personen i fråga få ett förtroende att utföra uppgifter inom det specifika 

området. Författarna tydliggör att förvaltaren enligt individen anses ha rätt kompetens, 

då denne uppfattas ha kunskaper och egenskaper som skiljer sig från individens. 

 

Kompetens innebär enligt Ahmed, Patterson och Styles (1999) att en part har förmåga 

att genomföra det som förväntas med interaktionen. Dowell, Heffernan och Morrison 

(2013) förklarar att kompetens innefattar förvaltarens kännedom om individens behov 

samt om det egna arbetet i form av branschstruktur och företagets produkter. Kompe-

tens genereras enligt författarna bland annat av förvaltarens tidigare upplevelser och 

erfarenheter. Bardauskaite (2014) belyser en förvaltares kompetens som en viktig del 

för att en individ ska ha ett förtroende till förvaltaren. Kompetensen är en viktig aspekt 

tack vare att individen känner en trygghet i vetskapen att förvaltaren har tillräckligt 

med kunskap inom det specifika området. 

 

2.2.2 Välvilja 

Välvilja innefattar i vilken grad förvaltaren har vilja att se till individens intressen och 

bortse från det egocentriska vinstsyftet (Mayer et al., 1995). En förutsättning för att in-

dividen ska ha ett förtroende för förvaltaren är att individen vet om att dennes intressen 

sätts i första hand (Finansinspektionen, 2007). Välvilja tyder enligt Mayer et al. (1995) 

på att förvaltaren har en särskild lojalitet till individen. Lojaliteten visas genom att för-

valtaren vill vara hjälpsam mot individen trots att den inte behöver, samt att ingen yttre 

belöning finns att få. Dowell et al. (2013) förklarar att välvilja uppstår när förvaltaren 

går utanför normen för att uppfylla kundens önskemål och behov. Författarna beskriver 

att välvilja kan underlättas om parterna har liknande intressen. Vidare beskriver de att 

begreppet baseras på förvaltarens grad av hjälpsamhet och har stor betydelse för 

huruvida trovärdig denne anses vara. Uppvisande av välvilja från förvaltaren ger förut-

sättningar för att skapa ett förtroende hos individen (Mayer et al., 1995). 

 



6 
 

Enligt Dowell et al. (2013) kan förvaltaren skapa ett förtroende hos individen genom att 

hjälpa till före, under och efter ett möte. Det är viktigt att det med tydlighet framgår att 

förvaltaren bistår med denna hjälp för att individen ska uppfatta välviljan från förvalta-

rens sida. Genom att visa förståelse för individens behov och uttrycka välvilja gentemot 

denne, finns det möjligheter till ett förtroendeskapande hos individen (Williams & At-

taway, 1996). 

 

2.2.3 Integritet 

Integriteten beskrivs som individens uppfattning om huruvida förvaltaren följer en rad 

principer som individen anser är acceptabla (Mayer et al., 1995). I denna studie innebär 

acceptabla principer att förvaltaren efterföljer de lagar och regler som finns inom det 

specifika området. Mayer et al. (1995) förklarar att bedömningen om förvaltarens grad 

av integritet bland annat påverkas av andra individers erfarenheter av förvaltaren, 

denna påverkan sker främst i situationer där det tidigare inte funnits en interaktion mel-

lan individ och förvaltare. Bedömningen sker även utifrån en individs tro om förvalta-

rens ambitioner för att skapa rättvisa, samt i vilken utsträckning dennes agerande över-

ensstämmer med vad som är acceptabelt för individen (Mayer et al., 1995). 

 

Det finns enligt Dowell et al. (2013) tre komponenter som är viktiga i förtroendeskap-

andet för integritet; ärlighet, integrerade åtgärder och uppriktiga svar. Integrerade åt-

gärder innebär att förvaltaren agerar och reflekterar med ärlighet. Uppriktiga svar inne-

bär att förvaltaren är direkt och uppriktig i sin kommunikation samt att individen kan 

förlita sig på att förvaltarens uttalanden är sanningsenliga (Dowell et al., 2013). Integri-

teten är enligt Sheppard och Sherman (1998) viktig för att mildra förvaltarens benägen-

het att fuska för sin egen vinning. 

 

2.2.4 Förhållande mellan begreppen 

Mayer et al. (1995) beskriver att förmåga, välvilja och integritet är relaterade till 

varandra, men kan variera oberoende av varandra. Förmågan ger förvaltaren möjlighet 

att hjälpa individen, men är inte en garanti för att individen får den hjälp som den efter-

frågar. Individen kan uppfatta att förvaltaren handlar med integritet, men i stället upp-

leva brister i förvaltarens förmåga.  I och med detta kommer inte integritet på egen hand 

att skapa ett förtroende till förvaltaren. Likaså kan inte enbart välvilja skapa ett förtro-

ende, då förvaltaren kan ha en välvilja gentemot individen, men inte ha tillräcklig för-

måga att bistå den hjälp som individen efterfrågar. Om individen upplever att förvalta-

ren har förmåga, välvilja och integritet, skapas det ett förtroende till förvaltaren. Det är 

av vikt att förstå att varje enskild faktor har en varierande påverkan på förtroendeskap-

andet, beroende på vilken kontext skapandet sker i (Mayer et al., 1995).  
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Det krävs någon form av interaktion mellan individ och förvaltare för att ett förtroende-

skapande ska vara möjligt. Interaktionen mellan parterna kan bland annat uppstå ge-

nom ett fysiskt möte. I denna studie fokuseras det på det fysiska mötet mellan rådgivare 

och kund, vilket benämns som ett kundmöte. I ett kundmöte är det möjligt för rådgiva-

ren att skapa en relation som innefattar de tre grundfaktorerna; förmåga, välvilja och 

integritet. 

 

2.3 Kundmöte 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) förklarar att ett kundmöte är ett tillfälle för företag 

att bygga och utveckla kundrelationer. Ett kundmöte uppstår när kunden på något sätt 

möter företaget, det kan vara både direkt och indirekt. Det direkta kundmötet sker när 

det finns en interaktion mellan kund och företag, exempelvis vid butikskassan. Ett indi-

rekt möte är när en kund kommer i kontakt med ett företag, exempelvis genom reklam-

filmer, broschyrer eller word-of-mouth (Blomqvist et al., 2004). 

 

Ett kundmöte kan enligt Storbacka och Lehtinen (2000) vara av olika karaktär beroende 

på hur viktigt kunden anser att mötet är eller inom vilken bransch mötet sker. De grup-

perar möten i tre kategorier; extraordinära möten, möten som sker ofta under en viss 

tidsperiod och rutinmöten. Ett extraordinärt kundmöte är ett sådant möte som sker säl-

lan och där stora beslut fattas. Ett rutinmöte kan beskrivas som ett möte som sker ofta 

där inga större beslut behöver fattas. 

 

För att uppnå det bästa möjliga kundmötet anser Blomqvist et al. (2004) att företaget 

bör ha klara regler för hur ett möte ska läggas upp, eller ha ett manus att följa under mö-

tets gång. Om alla inblandande parter är förberedda, ökar chanserna för ett lyckat 

kundmöte. Varje medarbetare kan även ha ett eget manus som grundas i ett företags 

regler och policys (Blomqvist et al., 2004). 

 

Ett förtroende och relationer skapas enligt Ertzgaard (2004) både medvetet och omed-

vetet i mötet mellan två parter. Det omedvetna förtroendet skapas bland annat genom 

personkemi och sättet personerna i fråga agerar på, vilket leder till människors delade 

uppfattningar om hur trovärdig en rådgivare anses vara.  Ett förtroende och relationer 

skapas dock oftast medvetet genom den kommunikation som finns i kundmötet, vilket 

leder till att en god dialog är en förutsättning för att möjliggöra och utveckla kundrelat-

ioner. 
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2.3.1 Kunddialog 

En kunddialog definieras som: 

 

“En process för kontinuerligt informationsutbyte med individuella kunder i syfte att stödja 

och utveckla relationen”. 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s 59) 

 

En kunddialog möjliggör enligt Blomqvist et al. (2004) ett meningsfullt informationsut-

byte mellan företag och kund, vilket medför att relationen får kontinuitet och samman-

hang. En kunddialog bör vara kunddriven, relevant, kontinuerlig, anpassad och lättför-

ståelig. Med kunddriven dialog innebär det att kommunikationen inte är styrd av pro-

duktägaren. En relevant dialog betyder att den är baserad på de kundbehov och prefe-

renser som finns. När kommunikationen är frekvent, även om intensiteten varierar, be-

lyser dialogen kontinuitet. Att kunddialogen är anpassad innebär att den utgår från att 

kunder har varierande behov av ett informationsutbyte. En lättförståelig dialog anses 

vara baserad på ett innehåll och en utformning som för kunden är lätt att förstå 

(Blomqvist et al., 2004). Även Ertzgaard (2004) belyser vikten i att anpassa informat-

ionen efter kundens situation och kunskapsnivå, men förklarar dock att anpassningen 

vanligtvis inte görs. Författaren klargör att finansiella rådgivare ofta har en hög kunskap 

i förhållande till kunden, vilket kan leda till att kommunikationen blir ineffektiv om an-

passningen inte görs.  

 

En välfungerande kunddialog kan öka den ömsesidiga förståelsen mellan två parter. Då 

förståelsen medför att en individs osäkerhet inom ett specifikt område kan minskas 

(Doney et al., 2007). Den gemensamma förståelsen är enligt Ertzgaard (2004) viktig om 

för att kunna skapa en relation mellan parterna. Författaren förklarar att kommunikat-

ionen mellan två parter bör ske utan missförstånd, samt att det finns en förståelse för att 

människor är unika och kan tolka informationen på olika sätt. Om det uppstår missför-

stånd i dialogen finns det risk att förtroendeskapandet hotas.  

 

2.4 Hot mot förtroendeskapande 

Det finns ett antal hot som kan förhindra utvecklingen av förtroendeskapandet i inter-

aktionen mellan rådgivare och kund. Informationsasymmetri är ett hot som kan minska 

rådgivarens möjlighet att skapa ett förtroende. Även opportunism och ett nonchale-

rande av kundens intressen utgör enligt Williams (2007) hot för att utveckla ett förtro-

ende. De ovanstående hoten är de som det i denna studie kommer fokuseras på. 
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2.4.1 Informationsasymmetri 

Akerlof (1970) exemplifierar informationsasymmetri genom handel med begagnade 

bilar, där köparen besitter mindre relevant information än säljaren och därmed inte i 

förväg kan avgöra bilens kvalitet. Likheter kan ses i ett rådgivningsmöte, där rådgivaren 

ses som säljaren medan kunden ses som köparen. 

 

Korling (2010) beskriver att rådgivningen blir problematisk då kunden ofta befinner sig 

i ett kunskapsmässigt underläge, vilket medför att informationsasymmetri uppstår i för-

hållandet till rådgivaren. Informationsasymmetri kan även uppstå när en produkts kva-

lité är svår eller omöjlig att förstå (Mukherjee & Nath, 2003). Detsamma gäller vid finan-

siella tjänster. På grund av asymmetrin, har kunden svårigheter att göra egna bedöm-

ningar av de rekommendationer som rådgivaren ger (Korling, 2010). Kunden kan där-

med i interaktionen fatta beslut på felaktiga grunder (Mukherjee & Nath, 2003). 

 

Söderberg (2012) beskriver att det är vanligt att det uppstår missförstånd mellan kund 

och rådgivare i interaktionen. Missförstånden kan dels bero på de finansiella produkter-

nas komplexitet, men också på kundens oförmåga att kommunicera sina behov och ut-

trycka sig i finansiella termer. Kunders förkunskaper och intresse för finansiella produk-

ter varierar.  Ett fåtal är intresserade och kunniga medan majoriteten vänder sig till råd-

givaren för att få hjälp (Söderberg, 2012). Vid tillfällen där kunden är ekonomisk analfa-

bet, kommer råden denne får inte möta de behov och intressen som finns (Hermansson, 

2015). Därför ställs det höga krav på finansiella rådgivare och deras förtroendeskap-

ande.  

 

2.4.2 Opportunism  

Williams (2007) beskriver att opportunism ses som ett utnyttjande av andras svagheter 

för sin egen vinning. Opportunism är en anledning till att potentiella skador för kunden 

uppstår vid tillfällen där rådgivarens och kundens mål står i konflikt med varandra. I 

interaktioner där överföring av information sker, finns stora risker för ett opportunist-

iskt beteende. Det är ofta svårt att upptäcka ett opportunistiskt beteende i kunskapsin-

tensiva interaktioner, då uppgifterna till stor del är tvetydiga, saknar rutin och är svåra 

att utvärdera utan expertis. Opportunism kan hindra rådgivaren och kunden att nå en 

gemensam lösning (Williams, 2007).  
 

2.4.3 Nonchalans av andras intressen 

Om rådgivaren nonchalerar kundens intressen i interaktionen kan oförutsedda skador 

uppstå för kunden (Williams, 2007). Nonchalans av kundens intressen, angelägenheter 

och värderingar kan hota förtroendet för rådgivaren (Sheppard & Sherman, 1998). Non-

chalans kan leda till att negativa känslor uppstår hos kunden, som i sin tur hotar förtro-

endeskapandet (Dunn & Schweitzer, 2005). Williams (2007) beskriver även att noncha-

lerandet kan ha en negativ påverkan på kundens uppfattning gällande rådgivarens soci-

ala kompetens. Även välvilliga rådgivare kan i interaktionen oavsiktligt nonchalera kun-

dens intressen, vilket i sin tur hotar förtroendeskapandet. Att nonchalera kundens in-
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tressen kan därmed skada rådgivarens trovärdighet på flera sätt, och medföra att ett 

förtroendeskapande hos kunden inte är möjligt (Williams, 2007). 

 

2.5 Analysmodell  

Studiens analysmodell är grundad i den presenterade teorin. För att ett förtroendeskap-

ande hos kunden ska vara möjligt bör det ske en interaktion mellan parterna. Interakt-

ionen mellan en rådgivare och en kund sker mestadels i form av ett fysiskt möte, vilket 

benämns som ett kundmöte. Kundmötet är enligt Blomqvist et al. (2004) ett tillfälle för 

rådgivaren att utveckla en relation med kunden. Relationen blir i sin tur en förutsättning 

för ett förtroendeskapande. I denna studie blir därmed kundmötet, kontexten där för-

troendeskapandet ska ske.  

 

I kundmötet har rådgivaren möjlighet att skapa förtroende genom den dialog som exi-

sterar mellan parterna. Möjligheten till förtroendeskapande i dialogen beror på 

huruvida kunden anser att rådgivaren agerar, utifrån de tre grundfaktorerna som Mayer 

et al. (1995) beskriver skapar ett förtroende.  De tre faktorerna är förmåga, välvilja och 

kompetens.  

 

Genom att rådgivaren har kompetens inom det specifika området, har kännedom om 

kunden samt har kunskap om företagets produkter, kan kunden uppleva att rådgivaren 

har den förmåga som krävs för att uppfylla kundens behov. Den upplevda förmågan bi-

drar i sin tur till att ett förtroendeskapande är möjligt. Om kunden upplever att rådgiva-

ren sätter kundens behov i första hand, och bortser från sina egna intressen, samt är 

hjälpsam före, under och efter ett möte, kan det uppfattas som välvilja. Välviljan kan i sin 

tur möjliggöra att ett förtroende skapas. När rådgivaren följer en rad principer som 

kunden anser vara acceptabla, exempelvis genom att följa de lagar och regler som finns 

inom den specifika branschen, samt agerar med ärlighet i interaktionen, upplevs rådgi-

varen handla med integritet. När kunden upplever att rådgivarens handlande sker med 

integritet möjliggörs ett förtroendeskapande (Mayer et al., 1995).  

 

Sammanfattningsvis utgår analysmodellen från att ett förtroende skapas hos kunden, i 

interaktionen mellan rådgivare och kund, i detta fall i form av ett kundmöte. I kundmö-

tet är dialogen sättet, där rådgivaren har möjlighet att uppvisa sin förmåga, välvilja och 

integritet, vilket möjliggör förtroendeskapande hos kunden (Mayer et al., 1995). 
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Figur 1: Studiens analysmodell 
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3. METOD 
I nedanstående avsnitt presenteras det tillvägagångssätt samt den metodik som har 

nyttjats för studiens genomförande. Avsnittet innehåller; val av forskningsmetod, urval, 

insamlingsmetoder, etiska överväganden samt en diskussion kring studiens kvalitet. Av-

snittet avslutas med en metodreflektion. 

 

 

3.1 Forskningsmetod 
3.1.1 Kvalitativt inriktad metod 

Studien har utgått från en kvalitativt inriktad forskningsmetod. I kvalitativa forsknings-

studier används enligt Bryman och Bell (2013) vanligtvis ett urval med få respondenter. 

Det läggs stor vikt i att ha en mer djupgående studie för att få en ökad förståelse för det 

valda studieobjektet. Inom den kvalitativa forskningsmetoden samlas det empiriska 

material vanligtvis in genom intervjuer av olika slag (Bryman & Bell, 2013). I studien 

kommer fokus ligga på att beskriva data i ord för att få en förståelse för det studerade 

området, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som vanligt förekommande i den kva-

litativa forskningen.  

  

Beslutet att använda en kvalitativt inriktad forskningsmetod togs då det ansågs lämplig-

ast för att kunna besvara studiens frågeställning. Då intresset låg i att ta reda på hur 

rådgivarna tänker och resonerar kring deras arbete att skapa förtroende i interaktionen 

med kunden, ansågs den kvalitativa metoden som ett logiskt val, då den genom inter-

vjuer möjliggjorde att djupgående svar gick att få fram. 

 

3.2 Urval 
3.2.1 Målinriktat urval 

För att hitta respondenter till studien användes ett så kallat målinriktat urval, även kal-

lat bedömningsurval. Ett sådant urval innebär enligt DePoy och Gitlin (1999) att forska-

ren på basis av egna definierade kriterier avsiktligt väljer personer som uppfyller krite-

rierna. För respondenterna i denna studie fanns två specifika krav; ha arbetat inom 

bankväsendet i minst fem år samt ha arbetat som finansiell rådgivare mot privatperso-

ner i minst två år. Anledningen till dessa två krav, var för att säkerställa att responden-

terna hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna ge konkreta svar på frågorna som 

ställdes. 
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3.2.2 Kontakt med respondenterna 

Den första kontakten togs via mail med redan befintliga kontakter på två banker i Öre-

bro län. Mailet innefattade bland annat studiens syfte, när intervjuerna önskades hållas, 

etiska aspekter samt att respondenterna skulle få tillgång till intervjufrågorna innan in-

tervjutillfället. Kontaktpersonerna på respektive bank förmedlade sedan kontaktinform-

ation om personer som uppfyllde de krav som satts upp. Målet för studien var att ha ett 

urval på sex till åtta respondenter. Totalt förmedlades åtta potentiella respondenterna 

till författarna. Dessa kontaktades sedan via telefon för att se om det fanns intresse och 

tid att ställa upp på en intervju, varpå en inte var anträffbar och en annan inte hade tid. 

Således var det sex personer som ställde upp på intervjuer. 

 
3.2.3 Kort beskrivning av de finansiella rådgivarna 

Rådgivare 1: Har arbetat inom banksektorn sedan 2010. Till en början var rådgivaren 

endast timanställd på Skandinaviska Enskilda Banken, men denne kom sedan in på ban-

kens aspirantprogram vilket innehöll ett års internutbildningar. Rådgivaren har arbetat 

heltid som privatrådgivare sedan 2013. Intervjun ägde rum den 9:e december, 2015. 

   

Rådgivare 2: Har arbetat inom banksektorn sedan 1997, denne har arbetat på Svenska 

Handelsbanken under hela tiden. Till en början arbetade denne med försäkringar inom 

banken och har tidigare arbetat på andra kontor inom banken men har sedan 2010 ar-

betat som privatrådgivare. Intervjun ägde rum den 10:e december, 2015.  

 

Rådgivare 3: Har arbetat inom banksektorn sedan 1997, denne har arbetat på Svenska 

Handelsbanken under hela tiden. Rådgivaren har både arbetat som rådgivare åt privat-

personer och företag sedan dess. Intervjun ägde rum den 10:e december, 2015.  

 

Rådgivare 4: Har arbetat inom banksektorn sedan 2004, denne har arbetat på Svenska 

Handelsbanken under hela tiden. Rådgivaren har sedan 2004 arbetat som privatrådgi-

vare. Intervjun ägde rum den 10:e december, 2015.  

 

Rådgivare 5: Har arbetat inom banksektorn sedan 2007 och har arbetat på Skandina-

viska Enskilda Banken sedan 2009. Rådgivaren har arbetat som rådgivare åt privatper-

soner sedan dess. Intervjun ägde rum den 11:e december, 2015. 

   

Rådgivare 6: Har arbetat inom banksektorn sedan 2002. Till en början var rådgivaren 

endast timanställd på en annan bank än den nuvarande, men har sedan 2010 tillhört 

Skandinaviska Enskilda Banken. Personen i fråga har arbetat som rådgivare till både 

privatpersoner och företag under sin tid i banksektorn och har arbetat som privatrådgi-

vare på heltid under fem år. Intervjun ägde rum den 11:e december, 2015. 
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3.3 Insamlingsmetoder 
3.3.1 Insamling av empiriskt material 

Bryman och Bell (2013)  beskriver att det är vanligt att samla in empirisk data med hjälp 

intervjuer i den kvalitativa forskningsmetoden. I denna studie har insamlingen av empi-

riskt material gjorts genom sex stycken semistrukturerade intervjuer. Patel och David-

son (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som att frågorna är öppna kring ett 

ämne och att respondenterna får frihet att själva utforma svaren, och inte enbart svara 

ja eller nej på frågorna. Beslutet att använda intervjuer togs för att få en fördjupad för-

ståelse för rådgivarnas egna upplevelser kring förtroendeskapande hos kunden i kund-

mötet. Intervjuer sågs som det bästa alternativet för att kunna besvara studiens fråge-

ställning, då respondenterna hade möjlighet att ge uttömmande svar utifrån sina upple-

velser och erfarenheter. 

 

3.3.1.1 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide, en sådan kan enligt Bry-

man och Bell (2013) ses som en mall för vilka områden och frågor som ska beröras un-

der intervjun. Intervjuguiden grundas i studiens frågeställning, syfte samt den teoretiska 

referensramen.  För att öka chanserna att intervjufrågorna skulle vara användbara vid 

intervjutillfällena gjordes en pilotstudie, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver kan 

göras innan intervjutillfällena. Pilotstudien genomfördes med en släkting till en av 

gruppmedlemmarna, som är verksam inom den finansiella sektorn. Förstudien sågs 

även som ett tillfälle att prova intervjuteknik för gruppmedlemmarna. Efter genomförd 

pilotstudie och feedback från handledaren omarbetades och omformulerades några av 

frågorna för att de skulle bli mer lättförståeliga samt att de anpassades bättre till den 

teoretiska referensramen. 

 

Frågorna i intervjuguiden utformades medvetet på ett sätt, där förtroendets grundfak-

torer för studien inte nämndes (d.v.s. förmåga, välvilja och integritet). Genom att ställa 

frågor där inte begreppen nämndes, undveks att behöva tydliggöra studiens innebörd av 

respektive begrepp. 

 

3.3.1.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes mellan den 9-11 december 2015. Innan varje intervju star-

tade beskrevs studiens syfte och etiska aspekter togs upp (se mer under rubrik 3.4). För 

att undvika onödig distraktion som att behöva anteckna allt som sades under intervjun, 

tillfrågades varje respondent om dennes samtyckte till att spela in intervjun, vilket alla 

gjorde. Inspelningen skedde med hjälp av två mobiltelefoner.  
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Respondenterna fick bestämma plats och tid för sina intervjuer. Intervjuerna hölls i re-

spektive banks lokaler, enskilt och avskilt från den dagliga verksamheten. Alla tre 

gruppmedlemmar medverkade vid samtliga intervjuer. Detta för att alla skulle få en 

egen uppfattning och skapa en förståelse kring det som framkom under intervjuer-

na.  Inför varje intervju utsågs en person som hade huvudansvaret vid intervjun. Detta 

gjordes för att undvika att prata i mun på varandra, vilket är en lärdom från tidigare ge-

mensamma studier. De andra två medlemmarna hade en passiv roll, tog stödanteckning-

ar och bad om förtydligande när det krävdes.  

 

För varje intervju avsattes 60 minuter, då det ansågs vara tillräckligt för att få alla frågor 

besvarade på ett tillfredställande sätt. Hela den avsatta tiden användes dock inte vid in-

tervjuerna. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter, och avslutades vid det tillfälle då 

både intervjuarna och respondenterna inte hade något mer att tillägga. 

 

3.3.1.3 Transkribering  
Transkribering möjliggör en noggrann analys (Bryman & Bell, 2013). Därför transkribe-

rades alla intervjuer i sin helhet. I och med valet att transkribera blev empirimaterialet 

mer överskådligt och lättarbetat att analysera. Trots att allt material transkriberades, 

presenteras det inte i sin helhet i empiriavsnittet då materialet har bearbetats och sam-

manställts. Detta har gjorts för att få en mer lättläslig text för läsaren. 

 

3.3.1.4 Analysmetod 

När transkriberingen var gjord, bearbetades och analyserades materialet ytterligare. 

Syftet med den fortsatta bearbetningen var att reducera textmassan för att få en bättre 

överblick över det insamlade materialet, och sedan kunna hitta likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Reduceringen skedde genom teoretisk kodning, vilket enligt Fejes 

och Thornberg (2012) är ett bra sätt att underlätta analysen av intervjumaterialet. Kod-

ningens första moment bestod av att söka efter nyckelord för vardera fråga och respon-

dent. Nyckelorden söktes med medvetenhet, med den teoretiska referensramen som 

grund. För att öka momentets tillförlitlighet kan det enligt Fejes och Thornberg (2012) 

vara fördelaktigt att fler personer genomför momentet opåverkade av varandra och se-

dan jämföra resultaten för att se om samma nyckelord hittats. Därför utfördes momentet 

av två gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarnas funna nyckelord stämde överens med 

varandra, vilket tydde på att momentets tillförlitlighet var hög. 

 

När nyckelord hittats, var moment två att sortera in dem i teman. Dessa selekterades 

utefter innehållet i studiens referensram. De teman som valdes var förmåga, välvilja och 

integritet. Dessa användes sedan som rubriker i både empiri och analys för att hålla en 

röd tråd genom hela arbetet och på så sätt göra det lättläst för läsaren. Att valet föll på 

att reducera och bearbeta textmassan från transkriberingen på detta sätt, var för att det 

ansågs som en lämplig metod för att uppfylla det syfte som fanns med momentet, nämli-

gen att få en bättre överblick över materialet samt hitta likheter och skillnader i respon-

denternas svar. 
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3.4 Etiska överväganden 

Vid forskningsstudier finns det ett antal etiska aspekter som bör övervägas. Vetenskaps-

rådet (u.å) beskriver fyra överväganden som bör tas i beaktande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I denna studie har hänsyn tagits till alla fyra överväganden. Detta genom att alla respon-

denter blev informerade om studiens syfte, och fick själva ta beslut om att delta efter 

detta. Inför varje intervju framgick även tydligt att de när som helst fick avbryta inter-

vjun. Varje respondent tillfrågades om de samtyckte till att spela in intervjuerna. Samt-

liga respondenter tillfrågades även om deras namn fick framkomma i studien, vilket 

några samtyckte till medan andra misstyckte. Därför valdes att inte uppge namn på nå-

gon av respondenterna. Dock fick författarna godkännande att publicera arbetslivserfa-

renhet samt företagsnamn av samtliga respondenter. Företagsnamnet användes endast i 

presentationen av respondenterna, anledningen till detta var för att studien inte ämnade 

jämföra de båda bankerna. Då studien utfördes på bankkontor i Örebro län, går det inte 

att härleda till vilket bankkontor respektive respondent arbetar på. Det framgick med 

tydlighet att allt insamlat material endast var ämnat att användas till den aktuella stu-

dien och inte föras vidare för kommersiellt bruk. 

 

3.5 Kvalitet 

Studien är uppbyggd på intervjuer med anställda från två av de svenska storbankerna. 

Genom att sätta upp kriterier som respondenterna ska uppfylla för att få delta i studien, 

beskriver Bryman och Bell (2013) att studiens kvalitet kan öka. I och med de två krav 

som ställdes på respondenterna för att medverka i studien, anses de vara väl insatta i 

den finansiella sektorn.  Därför kan studiens empiriska material anses vara av god kvali-

tet. Då det fanns stora likheter i respondenternas svar ses informationen som trovärdig. 

Även det teoretiska materialet i studien anses inneha god kvalitet, då det samlats in via 

pålitliga sökmotorer som exempelvis Summon, Google Scholar och Libris. 

 

Trots att respondenternas svar i den här studien liknade varandra är det svårt att dra 

allmänna slutsatser för hela bankväsendet utifrån studiens resultat, eftersom att endast 

två bankkontor i Örebro län medverkade i studien. Dock kan det tack vare de liknade 

svaren ses som en fingervisning. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att respondenterna kan känna ett lugn i intervjusito-

ner om de får tillgång till intervjufrågorna i förväg. För att öka chanserna att få ut bra 

underlag från intervjuerna skickades därför intervjuguiden ut till samtliga respondenter 

ett par dagar innan intervjuerna skulle äga rum, för att respondenterna skulle få möjlig-

het att se vilka frågor som skulle ställas och reflektera över frågorna.  
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3.6 Metodreflektion 

Som helhet anser författarna till studien sig nöjda med genomförandet av studien. Dock 

finns det alltid moment som kan förbättras som resulterar i en ännu bättre studie. 

 

Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes som tidigare nämnts genom se-

mistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, som är för-

ankrad i referensramen. För att minska risken för missförstånd under intervjutillfället 

menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att utforma frågorna på ett lättförståe-

ligt sätt. Därför gjordes ett medvetet val från vår sida att inte använda faktorerna för 

förtroendeskapandet i frågorna. Tanken med detta var att undvika de eventuella miss-

förstånd som hade kunnat uppstå om vi använt oss av referensramens begrepp. I stället 

utformades frågorna på ett sätt att de inte skulle behöva förtydligas eller förklaras under 

intervjutillfället, vilket de inte heller behövdes, vilket kan tyda på att frågorna var lätt-

förståeliga. En nackdel med att utforma frågorna på detta sätt upplevde vi var, att det 

blev mer komplicerat att analysera materialet, då det inte direkt gick att koppla respon-

denternas svar till ett specifikt begrepp, eftersom att många av svaren innefattade delar 

som kunde kopplas till olika begrepp från referensramen.  Därför krävdes det en gedi-

gen genomarbetning i form av kodning för att kunna tematisera det som sagts till re-

spektive begrepp i referensramen. 

 

Att skicka ut intervjuguiden några dagar innan intervjun skulle äga rum nämndes tidi-

gare som något positivt, då Bryman och Bell (2013) beskriver att det kan inbringa re-

spondenten i ett lugn. Vi ansåg likt Bryman och Bell (2013) att det kunde ge responden-

terna möjlighet att reflektera över varje fråga och på så sätt ge djupgående svar.  Däre-

mot är det svårt att sia om respondenterna svarade som de själva ville, eller om de for-

mulerade svaren utifrån vad de trodde att gruppmedlemmarna ville höra. Valet att 

skicka ut frågorna i förväg kan därmed även ses som negativt, då de fick mer tid att fun-

dera över svarens formulering. 

 

Att samtliga gruppmedlemmar var närvarande vid alla intervjuer, men att en hade hu-

vudansvaret sågs som något positivt i den mening att alla tre fick bilda sig en egen upp-

fattning av det som framkom under intervjuerna.  Dock menar Bryman och Bell (2013) 

att det finns en risk att respondenten känner sig trängd i situationen, då det blir fler in-

tervjuare och endast en respondent.  Trots detta tror vi att denna risk minimerats i och 

med att det endast var en gruppmedlem som höll i intervjun. 

  

Det fanns en viss ovana i intervjutillfällena från samtliga gruppmedlemmar. Gruppmed-

lemmarna genomförde två intervjuer vardera. Valet att dela rättvist på intervjuerna kan 

ha påverkat intervjuernas kvalitet negativt. Om en av gruppmedlemmarna hade hållit i 

samtliga intervjuer kan det ha påverkat kvaliteten positivt i den bemärkelsen att denne 

hade blivit mer van i situationen som intervjuare, och därmed hade det empiriska 

materialet kunnat se annorlunda ut. Dock tror vi inte kvaliteten ha påverkats nämnvärt i 
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denna studie då intervjun hade en viss grad av struktur, genom att frågorna ställdes i en 

någorlunda bestämd ordning.  

 

Generellt sett är det svårt att inte vara subjektiv i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 

2013). Då valet föll på att använda intervjuer som insamlingsmetod går det inte att 

bortse från subjektiviteten eftersom att det är författarna som tolkat respondenternas 

svar, utifrån studiens valda referensram och syfte. Redan vid valet av referensramens 

innehåll uppstod en viss subjektivitet från författarnas sida. Det som ändå kan ha mins-

kat studiens subjektivitet är att samtliga intervjuer spelades in.  Bryman och Bell (2013) 

beskriver att inspelning kan vara fördelaktigt i kvalitativa studier för att ha möjlighet att 

inte missa något i respondenternas svar. I och med inspelningarna undveks ett tolk-

ningsbart moment, genom att respondenternas svar framkom i sin helhet, i stället för att 

gruppmedlemmarna valt att endast anteckna det som de ansåg var intressant och vä-

sentligt för studiens syfte. 
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4. EMPIRISK KONTEXT 
I nedanstående avsnitt ges en kort beskrivning om vad lagen innefattar gällande kompe-

tenskrav, dokumentationsplikt, omsorgsplikt samt avrådningsplikt. 

 

 

4.1 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) instiftades den första juli 

2004. Syftet med införandet var ett ökat konsumentskydd inom den finansiella rådgiv-

ningen (Finansinspektionen, u.å).  

 

Lagen innefattar kompetenskrav som innebär att de finansiella rådgivarna besitter den 

kompetens som krävs. Rådgivarnas tillräckliga kompetens grundas i rådgivningens in-

riktning, omfattning och svårighetsgrad. Rådgivarnas kunskap ska omfatta områden 

som rådgivningsansvar, etik samt god rådgivningssed. De ska ha kunskap om hur doku-

mentations-, omsorgs- och avrådningsplikten ska verkställas (FFFS, 2004:4).  

 

Dokumentationsplikten innebär att rådgivaren ska dokumentera vad som skett under 

rådgivningstillfället och sedan lämna ut dokumentationen till kunden. Anledningen till 

kravet är att kunden i efterhand ska kunna avgöra vad rådgivaren har grundat rekom-

mendationerna på, samt att dokumentationen ska minimera problem vid en eventuell 

konflikt mellan parterna (FFFS, 2004:4). 

 

Omsorgsplikten innebär att hänsyn ska tas till kundens intressen vid rådgivningstill-

fället. För att råden ska överensstämma med kundens intressen och behov, ska rådgiva-

ren ha kännedom om kundens förkunskaper, ekonomiska situation, syftet med place-

ringen, placeringshorisont samt kundens riskpreferenser. Rådgivaren ska upplysa kun-

den om vilka finansiella produkter som kan erbjudas utifrån rådgivarens kartläggning av 

kunden. Utifrån rådgivarens hänsynstagande ska kunden sedan ha möjlighet att bedöma 

de råd som getts (FFFS, 2004:4). 

 

Avrådningsplikten innebär att rådgivaren ska avråda kunden när önskningar finns att 

vidta åtgärder som inte överensstämmer med det rådgivaren anser lämpligt utifrån 

kartläggningen. Om kunden ändå vill genomföra åtgärderna ska rådgivaren dokumen-

tera detta (FFFS, 2004:4). 
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5. EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras materialet som är uthämtat ur de intervjuer som ägde rum 

mellan den 9 - 11 december 2015. Intervjuerna genomfördes med sex finansiella rådgi-

vare från Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken i Örebro län. Pre-

sentationen sker i en återberättande anda. 

 

 

5.1 Förmåga 

En rådgivare förklarade att kunden förutsätter att rådgivaren besitter den kunskap som 

krävs och därmed bör kompetensen upprätthållas. Alla rådgivare var samstämmiga om 

att de besitter en god kunskap inom både branschen och bankens egna produkter. En av 

rådgivarna berättade att det i interaktionen med kunden var viktigt att även framhäva 

sin kompetens och sig själv. 

 

- ”Kunskapsmässigt har jag stenkoll på våra produkter”. 

      

    (Rådgivare 5) 

 

- ”Jag anser att min kompetens inom bankens produkter och erbjudanden är mycket 

god. Sedan har vi mycket kompetens inom branschgemensamma saker som är lika 

för alla. Det kan gälla regler för utlåning, belåning av bostäder, skatteregler etc. [...] 

Kunskapen som privatrådgivare är också mer generell än specialiserad då vi ska 

kunna hjälpa kunden inom många olika områden”.   

(Rådgivare 1) 

 

Tre av rådgivarna var överens om att branschkunskap bland annat genereras genom 

erfarenhet och egenintresse för ekonomi i allmänhet. Enligt samtliga rådgivare skapas 

och bibehålls kompetensen även genom de årliga kunskapsuppdateringarna. Uppdate-

ringarna sker inom flera områden, exempelvis; placering, finansiering, lagar, bankens 

regler och skattemässiga förändringar vilket ger en bra grund i interaktionen med kun-

den. Rådgivarna kan även tillgodose sig kunskap genom de utskick som görs gällande 

exempelvis lagar och regler. Rådgivarna poängterade att de själva ansvarar för att upp-

rätthålla sin kompetens.  
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Rådgivarna förklarade att de får en kundkännedom genom att läsa tidigare dokumentat-

ion och ställa frågor i interaktionen. Frågorna ställs för att rådgivarna ska kunna bilda 

sig en uppfattning om kundens situation och preferenser. De ansåg att det är viktigt att 

få kundkännedom och vara påläst om kunden inför ett möte. En rådgivare berättade att 

den förberedande informationen bland annat består av kundens befintliga innehavande 

av finansiella produkter. Flera av rådgivarna ansåg att det med en befintlig kund är en-

klare att få en kundkännedom, då dokumentation om kunden redan finns tillgänglig i 

bankens interna system.  

 

En av rådgivarna berättade att rådgivare i allmänhet har ett informations- och kun-

skapsmässigt övertag i interaktionen med kunden. Anledningen ansågs vara rådgivarnas 

dagliga arbete inom området, medan kunden vanligtvis besöker banken en gång om 

året.  Rådgivaren förklarade också att det kan vara ett omvänt förhållande, där kunden 

är mer påläst än rådgivaren inom ett specifikt område. Rådgivaren berättade att när så-

dana situationer uppstår och kunden ändå efterfrågar hjälp, blir det svårt att uppfylla 

kundens förväntningar.  Samma rådgivare förklarade att det därför är viktigt att endast 

ge rådgivning inom områden där tillräcklig kompetens finns, då det annars kan få kon-

sekvenser för kunden.  

 

- “… när jag inte kan någonting och som jag tycker att alla ska tillämpa är ”jag un-

dersöker det och återkommer senare”. För då ger jag mig inte ut på djupt vatten 

och har inget problem att återkomma till kunden”.  

(Rådgivare 6) 

 

Rådgivarna berättade att det är viktigt att skapa en förståelse hos kunden. Detta beskrev 

en av rådgivarna kunde göras genom att ge utförliga beskrivningar. Rådgivaren upplev-

de att förståelseskapandet underlättades genom att visa de finansiella produkterna i de 

system som kunden har tillgång till, då rådgivare kan guida kunden genom systemen. En 

annan rådgivare sade att det är viktigt att kunden både får en generell förståelse för de 

finansiella produkterna, men framförallt att de förstår varför de är viktiga för kundens 

specifika situation. Rådgivaren exemplifierade det genom att få kunden att förstå nyttan 

med en livförsäkring eller ett pensionssparande.  

 

Rådgivarna förklarade att de i slutet av kundmötet sammanfattar det som sagts och be-

slutats under mötets gång för att kunden ska få en förståelse för det som gjorts.  

 

- ”… sen att man sammanfattar allting, har jag förstått dig rätt: är det så här mycket 

tid du ägnar åt det och du vill inte ha si eller så. Så att man fångar upp och får med 

sig kunden genom hela mötet att de är involverade och vet vad de gör”. 

(Rådgivare 3) 

 

  



22 
 

Enligt rådgivarna är det viktigt att återkoppla till kunden efter mötet för att säkerställa 

att det finns en ömsesidig förståelse mellan parterna. Återkopplingen kan ske på olika 

sätt och beror på vad mötet handlade om, via exempelvis; e-post, telefon eller att det 

bokas in ett nytt möte. Om en kund inte förstår vad det är denne har godkänt förklarade 

en rådgivare att det kan påverka relationen negativt, då kunden vid ett senare tillfälle 

kan ifrågasätta besluten.  

 

En rådgivare beskrev att det under dialogen är viktigt att skapa en förståelse hos kunden 

över att oförutsedda händelser kan påverka kunden. Oförutsedda händelser, på exem-

pelvis börsen, kan ha en negativ påverkan på kundens kapital. Kunden kan i och med 

detta känna en missnöjdhet mot rådgivaren, trots att det inte är något som rådgivaren 

kan påverka, mer än att få kunden medveten om att oförutsedda händelser kan uppstå. 

 

Rådgivarna berättade att kundernas kunskapsnivå varierar inom den finansiella sektorn 

på grund av dess komplexitet. En av rådgivarna beskrev att kundens kunskapsnivå och 

erfarenhet gällande finansiella tjänster skiljer sig från fall till fall, vilket medför vikten av 

att uppdatera sig om varje kunds nivå. För att skapa en förståelse hos kunden, skiljer sig 

rådgivarnas beteende beroende på kund, då det enligt rådgivarna är viktigt att i dialogen 

befinna sig på samma nivå som kunden.  

 

Tre av rådgivarna ansåg att det är viktigt att inte ha en bestämd agenda inför ett kund-

möte, utan snarare att i interaktionen lyssna på vad kunden berättar. Rådgivarna förkla-

rade att de med en bestämd agenda får ett säljinriktat tankesätt istället för att uppmärk-

samma kundens behov och intressen. 

 

- ”… skulle jag ha ett papper som jag bara sitter och prickar av, då skulle det mer bli 

ett stelt möte och då tror inte jag att de skulle känna samma avslappning som när 

man sitter och har ett samtal. [...] Ofta handlar det bara om att ha en dialog så att 

kunden känner att man lyssnar på den och att man försöker göra det bästa för 

dem”. 

(Rådgivare 4) 

 

För att skapa en välfungerande kommunikation ansåg två rådgivare att det är viktigt att 

få kunden avslappnad och bekväm i mötet. Att få kunden bekväm och avslappnad sker 

genom att i kundmötet ställa frågor som inte är bankrelaterade. Kunden kan exempelvis 

i interaktionen få berätta om sin sysselsättning, drömmar och mål för framtiden. Då 

kunden enligt en av rådgivarna, uppvisar en viss nervositet i de bankrelaterade samta-

len då kunden vanligtvis inte har en hög kunskapsnivå inom området.  

 

- ”… handlar det jättemycket om att liksom få folk att känna sig bekväma, det är A 

och O”.  

(Rådgivare 1) 
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- ”Man får försöka hitta något och jag tror att de blir automatisk avslappnade om 

man tar någon mening om annat innan man börjar själva agendan”. 

(Rådgivare 2) 

 

5.2 Välvilja 

Samtliga rådgivare beskrev att det är viktigt att se de bakomliggande behoven för att 

kunna skapa ett mervärde för kunden. Rådgivarna förklarade att de bakomliggande be-

hoven exempelvis kan vara att erbjuda samt hjälpa kunden med saker som inte förvän-

tas av rådgivaren.  

 

- ”Det kan ju vara någon som kommer hit för att köpa sin första bostad och till exem-

pel teckna ett bolån. Men det initiala med att de kom hit var för att de ville ha ett 

bolån och behöver hjälp med finansieringen, men då blir vår uppgift att förklara 

har ni tänkt på vad som händer om ni går i sär, eller vad händer om någon dör, vad 

händer om man blir av med jobbet, liksom bara sådana praktiska saker också som 

från vems konto ska det dras eller ska ni ha ett gemensamt konto. Det kan ju liksom 

vara både stora och små saker”. 

(Rådgivare 1) 

 

En annan rådgivare berättade att genom att förbereda sig inför mötet underlättar det för 

att kunna skapa ett mervärde för kunden under mötets gång. 

 

- ”… det jag är förberedd kring, det jag har kollat igenom, att jag exempelvis har sett 

att det här anser jag är en felplacering. Där kommer mervärdet in, att jag erbjuder 

dem något som de inte förväntar sig, att jag ska ha gått igenom”. 

(Rådgivare 3) 

 

Några av rådgivarna var eniga om att det är viktigt att få kunden att förstå att de hela 

tiden arbetar för kunden. Trots att rådgivarna är anställda av banken ansåg de att kun-

den ska förstå att rådgivarna alltid gör det som är bäst för varje enskild kund. En rådgi-

vare förklarade att denne genom att se till kundens önskemål och inte till bankens in-

tressen, skapar ett mervärde. 

 

- ”Jag säljer aldrig en onödig produkt, för tror inte jag på den så kommer inte kunden 

tro på det. Så det är det som är viktigt, att se det utifrån kundens ekonomi”. 
 (Rådgivare 5) 
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Samma rådgivare berättade att det inte alltid är bra att följa den tidigare dokumentat-

ionen till fullo, då kundens livssituation och prioriteringar kan ha förändrats sedan 

dokumentationerna gjordes.  

 

- ”... så har de skrivit ”vill absolut inte teckna det här”. Så tar jag upp frågan igen och 

motiverar varför den skulle funka bra för dem [...] Och i många fall har de faktiskt 

tecknat, alltså det som jag rekommenderat, exempelvis livförsäkringen som är 

ganska viktig”. 

(Rådgivare 5) 

 

5.3 Integritet 

Samtliga rådgivare förklarade att det finns lagar och regler som styr hur en rådgivare 

ska utföra sitt arbete, som i sin tur påverkar kundmötets utformning. 

 

- ”Vi är jättestyrda av lagar och regler, vi har ett visst krav i olika situationer”. 

(Rådgivare 4) 

 

Samtliga rådgivare nämnde kravet på noggrann dokumentation, där dokumentationen 

ska innefatta allt som sägs under mötet och vad parterna kommer överens om. Det 

rådde delade meningar i huruvida kravet om dokumentation påverkade interaktionen. 

En del av rådgivarna ansåg inte att den påverkade kundmötet, medan några ansåg att 

den medförde en trygghet hos dem. Tryggheten skapades genom att dokumentationen 

kan användas som bevis vid eventuella tvister mellan parterna. En av rådgivarna såg det 

från ett annat perspektiv, då denne ansåg att i och med kravet på dokumentation för-

svann tid från interaktionen med kunden. 

 

 

- ”… det påverkar helt klart, tiden till kunden blir ju inte lika mycket i och med att vi 

måste sitta med dokumentation, det här med att vara proaktiv och ringa upp kun-

den rent spontant och säga att det är dags för ett nytt möte exempelvis, den tiden 

blir ju mindre”. 

                                                                                                                   (Rådgivare 3) 

 

Trots meningsskiljaktigheter i huruvida dokumentationen påverkar kundmötet, var fler-

talet rådgivare ändå överens om att dokumentationen är något positivt. Rådgivarna för-

klarade att dokumentationen förhindrar dem att ge kunden ogynnsamma råd. Tack vare 

dokumentationen finns det möjlighet att i efterhand se över vad som sagts och vilka råd 

som getts i interaktionen, vilket rådgivarna förklarade medför att de kan påvisa både 

varför de har gett ett visst råd och att kunden varit delaktig i beslutsfattandet. 
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- ”Därför är det bra att vi är skyldiga att dokumentera allt vi gör, för då är det skönt 

att plocka fram det och säga att så här sa vi, jag har informerat dig om det här, jag 

avrådde dig från att göra det här men du ville ändå göra det. [...] Det är jättebra ur 

kundens synpunkt, men ännu mer för banken”. 

(Rådgivare 1) 

 

För att säkerställa att kunden får tillgång till dokumentationen ska denne alltid få med 

sig den hem, vilket kunden har juridiskt rätt till enligt rådgivarna. Ibland kan en kund 

vara misstänksam mot varför en så pass grundlig dokumentation krävs, därför belyste 

bland annat en av rådgivarna att det är viktigt att berätta om syftet med dokumentat-

ionen för kunden. 

 

- ”Då brukar jag ta upp det med kunden när vi sitter där att det här måste vi enligt 

lagarna och reglerna skriva och de accepterar ju det liksom”. 

(Rådgivare 2) 

 

En rådgivare berättade även att det finns ett krav gällande att avråda kunden från att 

göra vissa placeringar.  

 

- ”… det har varit en jättefin resa, en fantastisk utveckling och han har jättemycket 

pengar på kontot men han har en målbild som inte är realistisk. Då sitter vi i en si-

tuation där vi måste gå in och säga ”vi avråder från att göra så här, vi tycker inte 

att det är vettigt att göra så här med tanke på att din erfarenhet och kunskap är 

alldeles för låg för att hålla på med den här typen av investeringar. […] Någonstans 

där har jag ju i den argumentationen hänvisat till lagar och regler eftersom att vi 

måste ta hänsyn till investeringshorisont, riskvilja, kunskap, erfarenhet när vi pra-

tar med kunden om placeringar, vi kommer inte runt det”. 

(Rådgivare 6) 

 

Vidare beskrev samma rådgivare att kunden i exemplet valde att byta bank på grund av 

att kunden inte ansåg sig fått den hjälp som efterfrågades. Trots att banken förlorade 

kunden, förklarade rådgivaren att denne har följt regler och gjort ett bra arbete. 

 

I inledningen av en interaktion var det enligt samtliga rådgivare viktigt att ta reda på 

kundens verkliga behov genom att ställa frågor. Varför det ansågs som viktigt var för att 

de ska ha möjlighet att anpassa mötet efter kunden och dennes kunskapsnivå, samt för 

att kunna göra en bra kreditbedömning. Genom att rådgivarna leder samtalet med hjälp 

av öppna frågor ansåg två av rådgivarna att de får ut den information som det finns be-

hov av.  
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- ”Jag får inte bara rekommendera en produkt för att jag tycker den är bra, utan det 

ska vara baserat på kundens familjesituation, ekonomi och riskvilja. […] Vi får sätta 

oss ner och fråga och gå igenom ett intervjuunderlag som tar upp allt, det är upp 

till oss att vi har en bra bas”. 

(Rådgivare 5) 

 

En rådgivare beskrev hur kundanpassningen i dialogen utförs 

 

- ”... att man sonderar terrängen för att få en uppfattning om hur situationen ser ut, 

vad finns det för behov för att sedan föreslå en lösning”. 

     (Rådgivare 6) 

 

En rådgivare förklarade att denne jobbar utifrån helheten i kundens ekonomi för att 

kunna anpassa produkterna efter kundens behov, och inte enbart sälja en produkt för 

att fylla ut produktbasen. Det gäller att lyssna på kunden och anamma de saker som tas 

upp under mötets gång för att kunna erbjuda tjänster som passar den specifika kunden. 

 

- ”Du har sagt det här, det här och det här. Den här produkten skulle du behöva för 

att skydda din familj om något skulle hända eftersom att du inte har ett sparande 

exempelvis”. 

(Rådgivare 5) 

 

En rådgivare förklarade även att det är viktigt att vara pedagogisk genom att illustrera 

och visa för kunden i interaktionen. Två andra rådgivare uttryckte även de sin medve-

tenhet kring att anpassa informationen efter kundens kunskapsnivå. 

 

- ”… pratar man med en bonde måste man prata på bönders vis”. 

(Rådgivare 3 & rådgivare 6) 

 

För att kunna anpassa mötet efter kunden är en förutsättning att kunden ger korrekt 

information till rådgivarna.  

 

- ”… att jag får information och rätt uppgifter från kunden det är A och O för att ge 

ett bra råd”. 

                                                                                              (Rådgivare 4) 
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6. ANALYS & DISKUSSION 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det empiriska materialet från de genomförda 

intervjuerna med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

 

6.1 Förmåga 

Förmåga är enligt Mayer et al. (1995) en samling av färdigheter, kompetens och egen-

skaper. Rådgivarna beskrev att de genomför årliga kunskapsuppdateringar som innefat-

tar många områden inom den finansiella sektorn, då kunden efterfrågar hjälp inom flera 

områden. 

 

- ”... sedan har vi mycket kompetens inom branschgemensamma saker som är lika för 

alla. Det kan gälla regler för utlåning, belåning av bostäder, skatteregler etc. [...] 

Kunskapen som privatrådgivare är också mer generell än specialiserad då vi ska 

kunna hjälpa kunden inom många olika områden”. 

 

Genom kunskapsuppdateringarna får rådgivarna kunskap om den finansiella sektorn 

och om företagets produkter, vilket vi anser visar en likhet i vad Dowell et al. (2013) 

menar är en förutsättning för att rådgivarna ska inneha rätt kompetens. Rådgivarna för-

klarade även att denna typ av kompetens erhålls tack vare deras arbetslivserfarenhet, 

vilket enligt Dowell et al. (2013) genererar kompetens inom ett specifikt område, i detta 

fall inom den finansiella sektorn.  Rådgivarna lägger stort fokus på att skapa sig en kän-

nedom om kundens situation och preferenser. Det går att utläsa från intervjuerna att 

rådgivarna får kundkännedom genom att inför ett möte gå igenom tidigare dokumentat-

ion om kunden, samt i interaktionen ställa frågor till kunden. Att rådgivarna skapar sig 

en kunskap om kunden, går enligt oss även det att koppla till Dowell et al:s (2013) be-

skrivning om vad rätt kompetens innefattas av. 

 

Rådgivarna besitter, enligt oss utifrån ovanstående förklaringar, tillräckligt med kompe-

tens för att ha förmåga att uppfylla kundens förväntningar och i sin tur ha möjlighet att 

skapa ett förtroende hos kunden. Rådgivarnas kompetens, insamlande av information 

och förberedelser kan å ena sidan leda till att kunden anser att rådgivarna har en högre 

kunskap inom området i förhållande till kundens kunskapsnivå, vilket enligt Mayer et al. 

(1995) är en förutsättning för att kunden ska uppleva rådgivarnas förmåga. Rådgivarnas 

kompetens kan å andra sidan enligt oss även ha en dubbelroll i interaktionen. Den 

dubbla rollen syns i och med att rådgivarna, med hjälp av sin yrkeskompetens, i större 

utsträckning kan skapa sig en förståelse om den finansiella sektorn och dess produkter 

än vad kunden har möjlighet till. En av rådgivarna förklarade att det är vanligt före-

kommande att de har ett informations- och kunskapsövertag gentemot kunden, då de 

arbetar med området och dess produkter dagligen, medan kunden vanligtvis endast be-
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söker banken en eller ett fåtal gånger per år. Övertaget medför då att rådgivarnas kom-

petens även kan påminna kunden om sin sårbarhet och medför att kunden måste förlita 

sig på rådgivarna, oavsett om det har funnits en tidigare interaktion eller inte mellan 

parterna. Kunskapsövertaget är även något som Korling (2010) förklarar är vanligt fö-

rekommande och som leder till att rådgivningssituationen blir problematisk. Hotet mot-

rådgivarnas arbete med att skapa ett förtroende hos kunden är den informationsasym-

metri som uppstår till följd av kunskapsövertaget. 

 

I och med kundens begränsningar att skapa sig en förståelse är det viktigt att rådgivarna 

i mötet arbetar med att skapa en förståelse hos kunden. Att skapa en förståelse hos kun-

den var enligt rådgivarna något som de arbetade med, men att de till en början måste 

skapa en förståelse för kundens situation. När rådgivarna har fått en förståelse för kun-

dens situation, kan de i sin tur skapa en förståelse hos kunden gällande de finansiella 

produkternas syfte och konsekvenser. Genom att rådgivarna i sitt arbete skapar en för-

ståelse hos båda parterna, skapas det enligt Blomqvist et al:s (2004) en ömsesidig för-

ståelse. Den ömsesidiga förståelsen som rådgivarna i interaktionen skapar, kan vi koppla 

till Ertzgaard (2004), som beskriver att detta är en viktig del i rådgivarnas arbete med 

att skapa ett förtroende hos kunden. Den ömsesidiga förståelsen medför enligt oss att 

kundens förväntningar om att rådgivarna besitter tillräckligt med kompetens kan upp-

fyllas, och att det i sin tur möjliggör ett förtroendeskapande. För att rådgivarna ska ha 

förmåga att skapa en ömsesidig förståelse med kunden, är det enligt Doney et al. (2007) 

viktigt att ha en välfungerande kommunikation. Hur en god kommunikation skapas ut-

tryckte en av rådgivarna på följande sätt:  

 

- ”… ofta handlar det bara om att ha en dialog så att kunden känner att man lyssnar 

på den och att man försöker göra det bästa för den”. 

 

Då rådgivarna lyssnar på kunden och försöker göra det bästa för kunden kan vi koppla 

detta till att kommunikationen är kunddriven och anpassad, vilket enligt Blomqvist et al. 

(2004) är förutsättningar för att en god kommunikation ska vara möjlig. Om rådgivarna i 

sitt arbete misslyckas att skapa en ömsesidig förståelse, kan det enligt Mukherjee och 

Nath (2003) leda till att kunden fattar beslut på felaktiga grunder, vilket enligt oss för-

svårar rådgivarnas arbete med att skapa ett förtroende hos kunden. 

 

Flertalet rådgivare förklarade att kunden förväntar sig att de ska ha den kompetens som 

krävs för den hjälp kunden efterfrågar, vilket enligt oss kan kopplas samman med tidi-

gare forskning, då Dowell et al. (2013) förklarar att kunden kräver att rådgivaren ska ha 

tillräckligt med kompetens för den specifika situationen. I och med de årliga kunskaps-

uppdateringarna och rådgivarnas generella kunskap inom finansiella produkter kan 

kunden vända sig till en rådgivare oavsett bankärende. Detta är något som enligt 

Bardauskaite (2014) inger en trygghet hos kunden då kunden upplever att rådgivarna 

besitter tillräckligt med kompetens för att utföra uppgifter inom det specifika området, 

vilket enligt oss möjliggör ett förtroendeskapande hos kunden. Däremot kan rådgivarnas 
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generella kunskap enligt oss innebära att kunden endast blir lojal mot den specifika råd-

givaren och att rådgivarnas arbete inte medför att det hos kunden skapas ett förtroende 

för banken. 

 

6.2 Välvilja 

Mayer et al. (1995) beskriver att välvilja är i viken grad förvaltaren har vilja att se till 

individens intresse och bortse från det egocentriska vinstsyftet. Under intervjuerna be-

rättade rådgivarna att det är viktigt att se till kundens behov, snarare än att sälja en spe-

cifik produkt, vilket kan kopplas till Mayer et al:s (1995) resonemang kring att förvalta-

ren ska bortse från sina egna intressen för att ett förtroendeskapande ska vara möjligt. 

Vi kan även koppla det till Finansinspektionen (2007) som menar att viljan att se till 

kundens behov, är en förutsättning för att ett förtroende ska kunna skapas. Rådgivarna 

berättade att det är viktigt att visa kunden att de hela tiden arbetar för kunden, och vill 

uppfylla dennes behov och önskemål. 

 

För att kunna uppfylla kundens behov och förväntningar menade rågivarna att det är 

viktigt att försöka hitta kundens bakomliggande behov, för att kunna erbjuda kunden 

något som kunden inte förväntat sig. En av rådgivarna exemplifierade att ett mervärde 

kan uppstå om rådgivararen inför ett möte ser över kundens produktinnehav för att 

upptäcka eventuella felplaceringar, och sedan under mötet informera kunden om detta. 

När rådgivarna utför handlingar som denna kan det kopplas till Mayer et al:s. (1995) 

resonemang kring vikten av att vara hjälpsam utan att yttre belöning finns att få. Det går 

även att koppla till Dowell et al:s. (2013) förklarande om att välvilja uppstår när förval-

taren hjälper till före, under och efter ett köp.  I detta fall kan det ses om att rådgivaren 

hjälper till inför mötet genom att se över kundens innehav, och under mötet hjälper råd-

givaren, kunden genom att berätta om de eventuella felplaceringarna som tidigare upp-

täckts. 

 

Då rådgivarna ansåg att det var viktigt att finna de bakomliggande behoven, går det att 

diskutera kring varför de ansåg att det var viktigt. Vi kan se att det finns risk för en dub-

belhet i detta. Å ena sidan kan det bero på att rådgivarna verkligen bryr sig om kunden 

och vill göra det bästa för denne. Å andra sidan kan det bero på att de ser möjligheter till 

merförsäljning. 

 

- ”... så har de skrivit ”vill absolut inte teckna det här”. Så tar jag upp frågan igen och 

motiverar varför den skulle funka bra för dem [...] Och i många fall har de faktiskt 

tecknat, alltså det som jag rekommenderat, exempelvis livförsäkringen som är 

ganska viktig”. 
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Trots att rådgivarna menade att det är viktigt att inte fastna i ett säljtänk och fokusera 

på att sälja en specifik produkt, anser vi att det inte går att bortse från att banken är ett 

vinstdrivande företag som vill tjäna pengar.  Vårt resonemang styrks genom ovanstå-

ende citat, där det tyder på att en av rådgivaren försökt få kunden att teckna något den 

tidigare tackat nej till. Rådgivarens intentioner med att rekommendera produkter som 

tidigare tackats nej till är säkert god i detta fall, då det handlade om en livförsäkring. 

Dock skulle intentionerna lika gärna kunna vara ett försök till merförsäljning, vilket ty-

der på att rådgivaren då sätter sina egna intressen framför kundens. Dubbelheten som 

kan uppstå, kan vi koppla till Williams (2007), som beskriver att det i kunskapsintensiva 

interaktioner kan vara svårt att upptäcka om rådgivarna har en genuin välvilja eller ett 

opportunistiskt beteende. Det vi vill poängtera med detta resonemang är att det är svårt 

att se en tydlig gränsdragning mellan välvilja och opportunism. I och med den vaga 

gränsdragningen mellan dessa kan det uppstå ett problem i förtroendeskapandet, då 

kunden kan tolka rådgivarnas goda intentioner som ett opportunistiskt beteende som i 

sin tur inte kommer att leda till att något förtroende skapas. 

 

6.3 Integritet 

Rådgivarna uttryckte att dokumentationen under kundmötet var viktig, samt att den var 

till stor hjälp vid skapandet av kundkännedom. Dokumentationskravet är ett av de krav 

som lagen om finansiell rådgivning till konsumenter innehåller (FFFS, 2004:4). Rådgi-

varnas tydlighet angående kravets innehåll, deras positiva inställning till det och att den 

inbringade en trygghet för deras del, indikerar på att rådgivarna i interaktionen handlar 

med integritet. Ännu en aspekt som tyder på rådgivarnas handlande med integritet är 

lagens syfte, vilket enligt Finansinspektionen (u.å.) är att öka konsumentskyddet. Kon-

sumentskyddet ökas tack vare att kunden får ta del av dokumentationen efter mötet. Det 

i sin tur kan stärka kundens känsla av rådgivarnas ärlighet, då rådgivaren i och med 

dokumentationskravet inte kan undanhålla information från kunden.  

 

För att integritet ska kunna påverka förtroendeskapandet är det centrala, hur kunden 

uppfattar rådgivarens handlande (Mayer et al., 1995). En rådgivare förklarade att kun-

den i vissa situationer kan uttrycka en viss misstänksamhet mot den grundliga doku-

mentationen från rådgivarnas sida. Rådgivaren förklarade att det i dessa situationer är 

viktigt att förklara syftet med dokumentationen för kunden. 

 

- ”Då brukar jag ta upp det med kunden när vi sitter där att det här måste vi enligt 

lagarna och reglerna skriva och de accepterar ju det liksom”. 

 

Kundens misstänksamhet indikerar på att det finns en omedvetenhet från kundens sida 

om de dokumentationskrav som finns. Omedvetenheten kan vi koppla till att det råder 

en informationsasymmetri mellan parterna, vilket Korling (2010) förklarar kan försvåra 

rådgivarnas arbete med att skapa ett förtroende. Misstänksamheten medför enligt oss 

att det inte finns en ömsesidig uppfattning om rådgivarnas integritetshandlande. Kun-

dens uppfattning blir, i motsatt med rådgivarnas handlande, att rådgivarna inte agerar 
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med integritet. Kundens uppfattning medför att det inte skapas ett förtroende för rådgi-

varna, då handlandet med en hög integritet enligt Mayer et al. (1995) är en förutsättning 

för att ett förtroende ska skapas. Genom att rådgivarna förklarar syftet med den nog-

granna dokumentationen skapas det dock en förståelse, vilket vi anser kan ändra kun-

dens uppfattning om rådgivarnas handlande med integritet. Om rådgivarna lyckas skapa 

en förståelse hos kunden, till den mån att kunden ändrar sin uppfattning om rådgivarnas 

handlande, finns det enligt oss förutsättningar för rådgivarna att skapa ett förtroende 

hos kunden.  

 

Ett annat krav som lagen innehåller är rådgivarnas avrådningsplikt (FFFS, 2004:4), vil-

ket en rådgivare gav en förklaring kring. Rådgivaren ansåg att denne följt lagen samt 

gjort ett bra arbete i situationer där kunden blivit avrådd gällande investeringar i inter-

aktionen. Rådgivarens handlande kring att följa avrådningsplikten indikerar på en in-

tegritet. Avrådandet kan ses som att rådgivaren har en ärlighet och ger uppriktiga svar i 

dialogen med kunden, vilket vi kan koppla till vad som enligt Dowell et al. (2013) är vik-

tiga delar för att kunden ska uppfatta att rådgivaren handlar med integritet. Samtidigt 

förklarade rådgivaren att kunden emellanåt valt att byta bank på grund av rådgivarens 

agerande och avrådande. Detta tyder på att parternas uppfattning om rådgivarnas age-

rande även här inte överensstämmer, vilket enligt oss beror på att det i dessa situationer 

råder en informationsasymmetri mellan parterna. Då kunden väljer att byta bank, anser 

vi att kundens agerande tyder på att denne uppfattar att rådgivarna inte handlar med 

integritet. I situationer som dessa lyckas inte rådgivarna skapa ett förtroende hos kun-

den, trots att rådgivarna handlat med integritet. Rådgivarna står i sitt arbete inför en 

utmaning för att ett förtroendeskapande ska vara möjligt. I och med den informations-

asymmetri som föreligger mellan parterna, kan kunden uppfatta avrådandet som något 

negativt samtidigt som rådgivarna följer lagen och de krav som de måste förhålla sig till.  

 

Samtliga rådgivare beskrev betydelsen av att anpassa informationen i kundmötet efter 

den kunskapsnivån som kunden befinner sig på. Anpassningen till den specifika kunden 

är en viktig del i kundmötet för att ett förtroendeskapande ska vara möjligt (Ertzgaard, 

2004). Rådgivarnas medvetenhet kring vikten av att anpassa sig, visas genom en rådgi-

vares beskrivning om hur viktigt det är att förklara för kunden genom att illustrera och 

visa.  Även två andra rådgivare uttryckte kundanpassningen genom följande citat 

 

- ”… pratar man med en bonde måste man prata på bönders vis”. 

 

Rådgivarnas medvetenhet kring att anpassa sig till kunden kan vi koppla till lagens krav, 

gällande omsorgsplikt. Då de enligt omsorgsplikten i kundmötet ska ta hänsyn till kun-

dens intressen, för att kunna göra det krävs det att rådgivarna anpassar informationen 

efter kundens kunskapsnivå (FFFS, 2004:4). Utifrån rådgivarnas förklaringar kring de-

ras agerande gällande anpassningen, indikerar på att de handlar med integritet. Likt 

ovanstående är det kundens uppfattning om rådgivarnas handlande som skapar ett för-

troende. I och med detta är det även här viktigt att rådgivarna skapar en medvetenhet 
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hos kunden kring att de förhåller sig till lagen och de krav som finns, om det ska finnas 

möjlighet till ett förtroendeskapande.  

 

Då graden av integritet även enligt Mayer et al. (1995) kan påverkas av andra kunders 

erfarenheter av rådgivarna, kan det genom rekommendationerna till viss del skapa ett 

förtroende hos kunden. Mayer et al. (1995) menar dock att det från rådgivarnas sida 

även krävs en viss grad av förmåga och välvilja för att ett förtroende ska skapas och re-

kommendationer ska ges. En rådgivare berättade att denne fått en utökad kundkrets 

genom befintliga kunders rekommendationer. Rådgivarens berättande kring detta indi-

kerar på att rådgivarens kunder upplever att rådgivaren förtroendeingivande. Om kun-

derna inte upplevt detta skulle inga rekommendationer ges. När en ny kund uppsöker en 

rådgivare utifrån rekommendationer, finns redan en grad av förtroende vid första inter-

aktionen. Detta medför att rådgivaren inte till en början behöver arbeta lika aktivt med 

de tre grundfaktorerna för att skapa ett förtroende, som med en kund utan ett förtro-

ende vid första interaktionen.  
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7. SLUTSATS 
I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser som studien kommit fram till, där 

studiens frågeställning kommer att besvaras.  

 

Syftet med studien är att studera hur finansiella rådgivare skapar ett förtroende i mötet 

med kunden, när de förmedlar bankens produkter. Studiens forskningsfråga är: 

 

Hur arbetar finansiella rådgivare för att skapa ett förtroende hos kunden i kundmötet? 

 

För att ett förtroende ska utvecklas hos kunden utifrån förmåga, ska rådgivarna enligt 

Mayer et al. (1995) ha tillräckligt med kompetens inom ett specifikt område samt att 

kompetensen skiljer sig från kundens kunskapsnivå. Kompetens innefattas enligt Dowell 

et al. (2013) av rådgivarnas kännedom om kundens behov, om marknadens struktur 

samt om företagets produkter. Utifrån de rådgivare vi studerat, kan vi se att de arbetar 

med att skapa sig tillräckligt med kunskap om kundens behov genom att läsa tidigare 

dokumentation samt ställa frågor till kunden i interaktionen. Rådgivarna utvecklar sin 

kompetens om branschen och företagets egna produkter genom årliga kunskapsuppda-

teringar samt genom arbetslivserfarenhet. Arbetet med kunskapsuppdateringarna med-

för att rådgivarna enligt oss har expertis inom den finansiella sektorn i förhållande till 

kundens kunskapsnivå. Utifrån rådgivarnas arbete finns det förutsättningar att skapa ett 

förtroende hos kunden med utgångspunkt i faktorn förmåga.  

 

Utöver det som beskrivs i teorin arbetar rådgivarna med att skapa en ömsesidig förstå-

else med kunden. Detta gör de genom att först skapa sig en förståelse om kunden, när 

rådgivarna skapat sig denna förståelse kan de i sin tur skapa en förståelse hos kunden 

angående de finansiella produkterna. Studien visar även att rådgivarna arbetar med att 

få kunden avslappnad i kundmötet, vilket inte framkommer i teoriavsnittet. För att få 

kunden avslappnad inleder rådgivarna med att prata om sådant som inte berör bankre-

laterade ämnen. Detta anser vi indikerar på att rådgivarna innehar en form av social 

kompetens, vilket leder till att kunden blir bekväm i situationen. 

 

För att ett förtroende ska skapas utifrån den andra faktorn, välvilja, ska rådgivarna en-

ligt Mayer et al. (1995) se till kundens intressen och vara hjälpsam utan att yttre belö-

ning finns att få. Dowell et al. (2013) beskriver att det även är viktigt att hjälpa kunden 

före, under och efter ett kundmöte för att uppvisa välvilja. Rådgivarna arbetar med att 

skapa ett förtroende hos kunden, genom att sätta kundens behov i första hand och få 

kunden att förstå att rådgivarna arbetar för denne. Genom att se över kundens innehav 

av produkter inför mötet, samt i mötet informera om eventuella felplaceringar tyder på 

en välvilja från rådgivarnas sida. Utifrån rådgivarnas arbete finns det förutsättningar att 

skapa ett förtroende hos kunden med utgångspunkt i faktorn välvilja.  
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Vår studie visar att rådgivarna även visar sin välvilja genom att rådgivarna försöker 

hitta kundens bakomliggande behov, för att kunna erbjuda kunden något som kunden 

inte förväntat sig, vilket kan skapa ett mervärde för kunden.  

 

För att ett förtroende hos kunden ska skapas utifrån den tredje faktorn, integritet, ska 

rådgivarna enligt Mayer et al. (1995) arbeta efter de lagar och regler som finns. Dowell 

et al. (2013) beskriver att viktiga komponenter i förtroendeskapandet för integritet är 

att agera med ärlighet samt att vara uppriktig i sin kommunikation. Tack vare att rådgi-

varna följer lagen och de krav som lagen innefattar, tyder det på att rådgivarna handlar 

med integritet i kundmötet. Rådgivarnas arbete med noggrann dokumentation samt att 

kunden får ta del av dokumentationen skapar en trygghet, i och med att rådgivarna inte 

kan undanhålla information för kunden. Rådgivarna arbetar även med att i kundmötet 

anpassa informationen efter kunden och ta hänsyn till kundens intressen, vilket visar på 

att rådgivarna tar hänsyn till omsorgsplikten. Utifrån faktorn integritet, finns det i rådgi-

varnas arbete, förutsättningar till ett förtroendeskapande. 

 

Nedan visas en förtydligad modell över studiens resultat, utifrån teori och empiriavsnit-

tet.  
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Följa lagar och regler 

 

Figur 2: Modell över studiens resultat. 
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Modellen utgår från studiens analysmodell, som beskriver hur en rådgivare ska arbeta för att ha möj-

lighet till att skapa ett förtroende hos kunden utifrån teorin. De röda textrutorna visar hur rådgivarna i 

studien arbetar med förtroendeskapande, utöver det som nämns i teorin.  
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras förslag till fortsatt forskning, som vi anser är intressanta om-

råden att studera vidare.  
 

 
Utifrån rådgivarnas arbete i denna studie, finns det förutsättningar att skapa ett förtro-

ende hos kunden, med utgångspunkt i förmåga, välvilja och integritet. Rådgivarnas för-

utsättningar till att skapa ett förtroende hos kunden, samtidigt som förtroendet gene-

rellt sett är lågt för bankväsendet, kan indikera på att det endast i interaktionen mellan 

parterna skapas ett förtroende för rådgivarna som personer och inte för banken. Att för-

troendet för bankväsendet är lågt trots de förutsättningar som finns till ett förtroende-

skapande, kan även bero på att kunden inte uppfattar rådgivarnas goda intentioner i 

agerandet. Utifrån ovanstående antaganden kan det vara intressant att i fortsatt forsk-

ning studera rådgivarnas förtroendeskapande utifrån kundens uppfattningar och erfa-

renheter. Det kan även vara intressant att studera om rådgivarnas förtroendeskapande 

enligt kunden, endast medför ett förtroende för rådgivarna och inte för banken och 

bankväsendet i stort.  
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9. IMPLIKATIONER &  
REKOMMENDATIONER 

I nedanstående avsnitt kommer vi ge några rekommendationer som vi anser vara viktiga 
att ta hänsyn till för att ett förtroendeskapande ska vara möjligt. 

 

 
Det är viktigt att rådgivarna utifrån vår studie är medvetna om vilka hot som finns i de-

ras arbete med att skapa ett förtroende hos kunden. Rådgivarna bör enligt oss vara 

medvetna om att deras höga kompetens inom den finansiella sektorn gentemot kunden, 

både kan möjliggöra ett förtroende hos kunden samtidigt som det även kan medföra att 

det uppstår en informationsasymmetri mellan parterna, som i sin tur kan försvåra för-

troendeskapandet. Informationsasymmetrin kan påminna kunden om sin sårbarhet, 

vilket kan leda till att rådgivarna i sitt arbete inte lyckas skapa ett förtroende hos kun-

den. En annan aspekt som rådgivarna bör vara medvetna om är den otydliga gränsdrag-

ningen mellan att visa välvilja och ha ett opportunistiskt beteende. Det kan i vissa situat-

ioner uppstå en felaktig tolkning mellan rådgivarens intention och hur kunden uppfattar 

intentionen. Ytterligare en aspekt som rådgivarna bör vara medvetna om, är vikten i att 

förklara syftet och den bakomliggande tanken med lagens krav för kunden. Då kunden 

även här kan misstolka rådgivarnas integritetshandlande. I och med detta anser vi att 

det är viktigt att rådgivarna är medvetna om att deras intentioner och agerande inte all-

tid möjliggör ett förtroendeskapande hos kunden, trots att det är deras avsikt.  
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    BILAGOR    
 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 
1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete? 

- Hur länge har du arbetat inom banksektorn? 

- Hur länge har du arbetat som privatrådgivare? 

 

2. Vilka utmaningar skulle du säga finns i ditt dagliga arbete i mötet med kunderna? 

- På vilket sätt är det utmanande? 

 

3.  Hur gör du för att skapa förtroende hos kunden? 

- Varierar det beroende på kundens kunskapsnivå? 

- Kan du ge exempel? 

 

4. Använder du några särskilda strategier/tillvägagångssätt för att skapa ett mervärde i mötet med 

kunden? Hur? 

 

5. Hur ser du på din egen kompetensnivå om branschen och era egna produkter?  

 

6. Hur upprätthåller och uppdaterar du din kompetens? 
 

7. Kan du ge några exempel på situationer där det är lätt att skapa förtroende hos kunden?  

 

8. Kan du ge några exempel på situationer där det är svårt att skapa förtroende hos kunden?  

  

9. När man inte lyckas vinna kundens förtroende, vad är det som går snett då? Kan du ge några ex-

empel på situationer?  

 

10. Påverkar lagar och regler enligt dig ditt arbete att skapa förtroende hos kunden?  Hur? 

 

11. Hur upplever du att informationen är fördelad mellan dig och kunden vid ett rådgivningsmöte? 

- Vilken information får kunden tillgång till vid ett rådgivningsmöte? 

- Hur ser du till att kunden får rätt och tillräcklig information vid rådgivningsmötet? 

 

12. Hur agerar du för att få information och kunskap om kunden? 

- Ex. Dennes syfte med mötet.  

 

13. Beter du dig olika beroende på kundens kunskapsnivå? 

- På vilket sätt? Varför? 

 

14. Har du några strategier/tillvägagångssätt för hur du ska hantera ett rådgivningsmöte? 

- Skiljer tillvägagångssättet sig beroende på kundens kunskapsnivå? 

 

15. Vad upplever du är viktigt att tänka på inför, under och efter ett möte med kunden? Varför? 


