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Sammanfattning  

 
Titel:   Existerar ett förväntningsgap mellan finansiella rådgivare och dess 

  intressenter? – En fallstudie på tre av Kristianstads största banker 
Kurs:  Examensarbete i Företagsekonomi, FEC 632. 

Författare:  Martin Antonsson, Fredrik Bertilsson, Therese Norberg. 

Handledare:  Professor Sven-Olof Yrjö Collin. 

 

Bakgrund: Den senaste tidens uppmärksamhet kring finansiella rådgivarnas förtroende har 

resulterat i en ny lagstiftning. Det är främst ifrågasättningen om rådgivarnas kompetens som 

lett kunderna till att kräva bankerna på skadestånd då de anser sig erhållit vårdslös rådgivning. 

 

Finansiella Rådgivare: Resultatet av kundernas anmälningar mot bankerna blev således 

lagen om finansiell rådgivning där ett ökat krav på rådgivarnas kompetens och förfarande har 

skärpts. Detta har för rådgivarna inneburit ett ökat kompetenslyft och även utökade krav på 

hur en rådgivning får tillämpas. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig 

omsorg ta tillvara kundens intressen. Anpassning av rådgivningen och avrådan är ytterligare 

två aspekter i den nya lagen. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara det eventuella förväntningsgap 

som kan finnas mellan finansiella rådgivarna och deras intressenter. 

 

Metod: Utgångspunkten i vår forskning är att tillämpa fallstudier där vi gjort ett icke 

sannolikhetsurval av banker med ambitionen av en generaliserande studie till Kristianstad 

kommun. Då vi valt att undersöka ett eventuellt existerande förväntningsgap i 

trepartsförhållandet Bankledning – Finansiella Rådgivare – Kunder föll valet att tillämpa både 

intervju och survey som datainsamlingsmetod. 

 

Resultat och slutsatser: Genom att fastställa vilka faktorer som påverkar ett förväntningsgap 

har vi antagit ett antal hypoteser. Signifikanta samband har funnits beträffande faktorerna 

påtaglighet, tidigare erfarenhet, rådgivningens struktur och rådgivarens kommunikation. 

Härmed har fyra av tio hypoteser ej förkastats och ett förväntningsgap i relationen Rådgivare 

–Kunder har statistiskt påvisats.
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1. Inledning 

 

I detta kapitel ges en introduktion till vår uppsats. Vi börjar med att beskriva bakgrunden till 
förväntningsteorin och går sedan över till att diskutera problemområdet som behandlar 
förväntningsgap. Därefter redogör vi för syftet som lagt grunden till denna uppsats. 

 
1.1 Bakgrund  

 

Att ha och skapa förväntningar om något är en vanlig företeelse hos många, orsakerna till 

dessa förväntningar kan naturligtvis vara många. Man utför t ex ett arbete eller gör en 

investering av någon form och detta skapar i sin tur vanligtvis en förhoppning om ett positivt 

utslag. Förväntan är ett viktigt begrepp när man analyserar tjänstekvalitet och 

tjänsteutveckling. Begreppet är oftast kopplat till ett objekt eller fenomen, en specifik tjänst 

eller relationen med ett visst företag (Echeverri et al., 2000). Grunden till förväntningarna 

ligger ofta i en kunds behov/önskemål och påverkas även i stor utsträckning av hur ett företag 

profilerat sig och hur dess rykte ser ut (Echeverri et al., 2000). Samspelet mellan de olika 

parterna är också en viktig infallsvinkel som påverkar förväntningarna. Allt eftersom 

kundönskemålen förändras och marknadsutveckling sker ändras även förväntningarna 

(Echeverri et al., 2000).  

 

Förväntningsteori omfattar enligt (Abrahamsson, 2005) i allmänhet samspelet mellan 

individen, situationen och omgivningen. Förväntan har att göra med en persons uppfattning 

om sannolikheten för att en viss insats eller satsning skall leda till resultat. Om personen inte 

ser någon relation mellan t ex sin arbetsinsats och resultatet kommer det helt att saknas 

förväntan. Vidare menar Abrahamsson att förväntningsteori innebär att styrkan i en viss 

handlingstendens beror på styrkan i förväntningen att handlingen följs av ett visst utfall och 

på hur attraktivt detta utfall är för individen. Viktigt att poängtera är också att teorin särskilt 

markerar individens subjektiva uppfattning av utfallet och inte det faktiska resultatet. 

Abrahamsson anser även att förklaringen till förväntningsteorin därför ligger i att förstå en 

individs mål och sambandet mellan insats och resultat, mellan resultatet och belöning samt 

slutligen mellan belöningen och individens tillfredställelse. När det gäller det empiriska stödet 

för förväntningsteori finns på vissa håll viss skepsis, även om det samlade forskningsresultatet 

ger stöd åt den. (Abrahamsson, 2005) 
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En definition på ett förväntningsgap mellan revisorerna och dess intressenter är när de har 

olika uppfattningar om vad revisorn ska leverera och vad intressenterna tror att de ska 

leverera (Koh et al., 1998). Det finns många olika förklaringar på det s.k. förväntningsgapet, 

dessa varierar dock forskare emellan (Koh et al., 1998). I vår uppsats kommer vi att utgå ifrån 

att ett gap av förväntningar intressenterna emellan är när den ena parten tror att de ska få ut en 

sak, medan den andre anser sig ska ge något annat.  

 

Just förväntningsgapet har under de senaste åren blivit ett väl omskrivet ämne, både 

massmedialt liksom ämnesmässigt i uppsatser, då det avslöjats ett antal skandaler, såväl 

nationella som internationella, hos stora revisionsbolag. Framförallt är det grova 

bokföringsbrott som chockerat allmänheten och hur detta har kunnat ske utan att upptäckas 

tidigare. Förutom att företagsledningen själv handlat felaktigt, lades även en stor del av 

skulden på revisorerna. Genom skandalerna har revisorn och dennes roll ställts i fokus och ett 

flertal nya regler som rör revision har införts. Exempel på skandalomskrivna företag är bland 

annat Enron Corporation som var ett amerikanskt energibolag. Bolaget hade intäkter på 101 

miljarder dollar år 2000. När Enron ansökte om konkurs år 2001, visade det sig att företaget 

genom korruption och bokföringsbrott försökt visa bättre resultat än vad som faktiskt fanns i 

företaget. Detta innebar slutet för revisionsfirman Arthur Andersen som skötte 

revisionsarbetet i Enron. Ett annat amerikanskt företag som fuskat med redovisningen var 

teleoperatören WorldCom. År 2002 uppdagades att de hade snyggat till rörelseresultatet såväl 

som kassaflödet med 35 miljarder kronor de senaste fem kvartalen, vilket föranledde ett fall 

på aktiekursen med 76 % under en och samma kväll. Nämnas kan att revisionsfirman Arthur 

Andersen även varit ansvariga för deras revisionsarbete, strax innan skandalen uppdagades 

hade WorldCom bytt revisionsfirma till KPMG och gick kort därefter i konkurs. Detta har i 

sin tur lett till att det blivit reaktioner som direkt har påverkat lagstiftningen och regleringen. 

Det var precis vad som likaledes hände vid Kreugerkraschen 1932, händelsen som uppdagade 

att även ekonomisk brottslighet är samhällets angelägenhet (Wallerstedt et al., 2006). Den 

senaste tidens uppmärksamhet kring revision och dess trovärdighet har även medfört att 

frågan om förväntningsgapet hamnat i fokus. 

 

”Bank stämd för vårdslös rådgivning” (Konsumentverket, 2003), detta var ingen ovanligt 

förekommande rubrik i dagspress i början av 2000-talet. Kunderna blev tillsagda att ha is i 

magen då börsen började falla. Många kunder har bittert fått erfara den djupa börsnedgången 

som satte skräck hos allmänheten, detta efter många år av uppgång. I sin tur har det lett till att 
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kunderna ifrågasatt de finansiella rådgivarnas kompetens och börjat kräva bankerna på 

skadestånd, de anser sig ha fått vårdslös rådgivning och har därmed anmält banken. Precis 

som följderna efter alla redovisningsskandaler fick dessa uppseenden efterverkningar som 

påverkat lagstiftningen och regleringen. Regeringens första steg att agera i frågan blev den 

proposition (prop. 2002/03:133) som började bearbetas under 2002, men som lades fram helt 

2003. Propositionen innehöll förslag till en lag om finansiell rådgivning som skulle vara 

tvingande till kundens förmån.  Då privatpersoner i allt större utsträckning fått mer erfarenhet 

av ekonomiska placeringar och visat större intresse till att placera kapital höjs även kraven på 

att de finansiella rådgivarna ska kunna hantera deras frågor och önskemål.  

 

 Resultatet blev lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och trädde i kraft 

den 1 juli 2004. Innan dess fanns ingen praxis att tillämpa på detta område. Bakgrunden till 

denna lag är att både kundernas och bankernas beteende har förändrats och kräver därför även 

att systemet utvecklas för att kunna anpassa sig till gemene behov. Det har blivit av större 

intresse för kunderna att placera sina pengar då tillgängligheten av finansiella produkter har 

ökat radikalt och därmed gjort det möjligt för dem att i stort sett sköta detta själva. Bankerna 

har i sin ordning gått från den traditionella verksamheten med exempelvis in-, utlåning och 

kreditgivning till att istället börjat arbeta med tjänster som rör försäljning och marknadsföring 

(Swahn et al., 2005). 

 

Trots vad som ovan nämnts verkar det som att det förekommer ett gap av förväntningar även i 

denna relation, det vill säga mellan finansiella rådgivarna och dess intressenter. Vi ska i vår 

forskning komma fram till om så är fallet. Då man kan se vissa liknelser mellan gapet som 

förekommer hos revisorerna och dess intressenter emellan kan man kanske redan här säga att 

det troligtvis finns ett hos de finansiella rådgivarna med. Kunderna kommer till sin rådgivare 

och tror att de ska kunna spå framtiden och exakt säga vart de ska placera sina pengar medan 

rådgivaren själv kanske har bakomliggande mål som styr denne till att placera kundens pengar 

i en viss riktning. Härmed har ett gap av förväntningar uppstått som i sin tur har lett till att 

lagar och regleringar har fått justeras. Detta gap av förväntningar kan givetvis finnas mellan 

rådgivaren och flera av dennes intressenter.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Det är av stor vikt att kartlägga faktorerna som ger upphov till det eventuella gap som 

föreligger hos finansiella rådgivarna och deras intressenter. En intressant infallsvinkel, då det 

finns vissa strukturella drag i deras mellansits, är även att undersöka om det går att dra 

paralleller till det förväntningsgap som råder mellan revisorerna och dess intressenter. Nedan 

redogör vi för de problem som vi funnit relevanta för uppsatsens inriktning. 

 

Det huvudsakliga problemet är att ta reda på om det verkligen existerar ett så kallat 

förväntningsgap mellan rådgivarna och två av dennes intressenter, vi är särskilt intresserade 

av om det resulterar till ett förväntningsgap gentemot kunderna. Ett motiv till detta är de 

anmälningar som skett mot rådgivarna/bankerna och som i sin tur bidragit till att en ny lag 

tillämpats. Vilka är då orsakerna till att det förekommer ett sådant gap gällande förväntningar 

och hur påverkas de berörda parterna? En trolig anledning kan vara att det kommer signaler 

från centrala och lokala chefer, om att vissa arbetsuppgifter och prestationer värderas mer än 

andra, som i sin tur styr dem. Är det så att rådgivarna handlar i egenintresse eller sätts fokusen 

alltid på kundernas intressen? Hur viktigt är det att försäljningsmålen uppnås och hämmar 

dessa mål rådgivarnas agerande, såväl avsiktligt som oavsiktligt, till den gräns att kunden kan 

lida ekonomisk skada?   

 

Ett begrepp som är klart förknippat med och delvis skulle kunna förklara denna typ av 

dilemma är när ena parten har ett s.k. Adverse Selection. Som rådgivare är man förpliktigad 

att iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen, 

rådgivaren är skyldig att ställa all sin kunskap till konsumentens förfogande (Svensson, 2004). 

Rådgivaren ska även anpassa situationen till den enskilde konsumenten och likaledes avråda 

denne från att vidta åtgärder som inte anses lämpliga (Svensson, 2004), dock finns risken där 

för rådgivaren att frångå detta om denne blir frestad att agera ur sitt eget intresse istället för att 

tillvarata kundens. Rådgivaren bibehåller mer information än kunden och har därmed ett 

övertag. Kan det vara så att rådgivaren fastän andra bättre valmöjligheter finns för kunden, 

väljer den fondportfölj som ger honom själv störst nytta? Ett motiv till detta kan vara de 

vanligt förekommande resultatandelssystem som bankernas anställda får ta del av om de 

uppnår målen som satts för varje medarbetare. I många fall ska de uppnå ett visst antal 

försäljningar av diverse produkter, vilket kanske styr valet av produkt för kunden till de 

områden som han/hon själv ej uppfyllt sina mål i?  
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1.3. Forskningsfråga 

 

Förekommer ett förväntningsgap mellan finansiella rådgivare och dess intressenter som kan 

liknas med det som existerar mellan revisorerna och deras intressenter? 

 

1.4. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara det eventuella förväntningsgap som kan 

finnas mellan finansiella rådgivare och deras intressenter.  

 

1.5. Kapitelsammanfattning 

 

Förväntningar uppstår ofta i samband med uppoffringar av något slag och har att göra med en 

persons uppfattning om sannolikheten för att en viss insats eller satsning ska leda till positivt 

resultat. Förväntningar är ett viktigt begrepp när man analyserar tjänstekvalitet och 

tjänsteutveckling. Det är lätt hänt att ett förväntningsgap uppstår mellan parterna då den ena 

parten tror att de ska få ut en sak medan den andre anser sig ska ge något annat. Den senaste 

tidens uppmärksamhet kring revision, med syfte på diverse redovisningsskandaler, och dennes 

trovärdighet har medfört att just förväntningsgapet hamnat i fokus. Det är inte enbart 

revisionens insats som ifrågasatts utan på sistone har även finansiella rådgivarnas ansvar 

kritiserats. Är det så att ett förväntningsgap föreligger även här? Syftet med vår forskning är 

att undersöka detta eventuella gap mellan finansiella rådgivare och dess intressenter.  
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2. Metod 

 

För att realisera vår problemformulering gällande förväntningsgapet mellan finansiella 
rådgivare och dess intressenter krävs av oss ett antal forskningsmetodologiska 
ställningstaganden. Detta kapitel kommer därför att ta upp vilka val vi gjort gällande 
tillvägagångssätt samt argumenten till varför vi gjort just dessa val. 
 

Vårt syfte har varit att beskriva och kartlägga vilka faktorer som kan förklara det eventuella 

förväntningsgapet mellan finansiella rådgivare och dennes intressenter. Till hjälp för att 

beskriva resultatet har studien grundats på ett antal teorier; agentteorin, intressentmodellen 

och marknadsföringsteorin. Målet med vår undersökning och med hjälp av ovan nämnda 

teorier är att få en bred uppfattning om/hur förväntningsgapet mellan finansiella rådgivare och 

två utav dennes intressenter kan uppstå. Att fokusera på endast en bank eller ett bankkontor 

hade kanske kunnat ge oss svar på vår frågeformulering, men just denna bank kan vara av 

speciell karaktär och inte spegla marknaden i allmänhet. Yttre påverkningar och förändringar 

influerar bolag och organisationer olika, vilket är en anledning till att just ett bolag kan avvika 

ifrån marknaden i övrigt. Eftersom våra resurser är begränsade så kan vi inte undersöka totala 

antalet banker utan vi fick göra ett urval ur populationen som sedan får representera hela 

befolkningen i Kristianstad kommun, detta urvalssätt benämns inferens (Andersen, 1998). 

Insamlingen av data sker alltså genom ett icke sannolikhetsurval, dvs. ett avsiktligt urval av 

de olika fall som vi vill undersöka (Saunders et al., 2007). Härigenom vill vi söka ett 

lagmönster snarare än individuella företeelser och på så vis få en bredare och mer allmän 

förklaring till detta eventuella gap. I hopp om att frambringa en allmängiltig förklaring till 

förväntningsgapet intas ambitionen av en generaliserande studie till Kristianstad. Valet av just 

Kristianstad gjordes även för att studera om det kan finnas några skiljaktigheter under samma 

typ av förutsättningar för bankerna.  

 

Då vårt syfte grundar sig på att undersöka förväntningsgapet inom bankväsendet, och då 

inriktat på trepartsförhållandet Bankledning – Finansiella Rådgivare – Kunder föll det sig 

naturligt att utföra denna med hjälp av fallstudier. Fallstudier är mycket vanliga just när det 

gäller undersökningar av sociala delsystem inom institutioner och organisationer (Andersen, 

1998). När man gör fallstudier måste man, då det är mycket sällan man kan arbeta 

experimentellt, studera organisationen i dess befintliga omgivning och man har därför inte 

heller någon större kontroll över ovidkommande faktorer. För att kunna beskriva, förstå och 

förklara det eventuella förväntningsgap som råder parterna emellan måste vi arbeta med 
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många faktorer/variabler samtidigt, detta för att bäst kunna studera ett specifikt fall. Av den 

orsaken kan vi inte heller ha allt för många undersökningsenheter då vi har begränsat med 

resurser och även för att vi kunskapsmässigt ska kunna ta oss igenom hela 

undersökningsprocessen. Man försöker med fallstudier utifrån ett fåtal undersökningsenheter 

säga något generellt om organisationer (Andersen, 1998).  En nackdel med fallstudier är dock 

att de ger utrymme för subjektiva tolkningar och därmed riskerar att man tyder svaren åt den 

riktning man vill ha dem. 

 

Det finns två olika ansatser att utgå ifrån när man gör en forskningsuppsats. Den första 

ansatsen benämns Induktiv metod. Enligt (Saunders et al., 2007) handlar den om att bygga en 

teori. Huvudsyftet är att skapa sig en uppfattning av ett problem genom att analysera insamlad 

data. Resultatet av denna analys med den induktiva ansatsen leder till formuleringen av en 

teori. Då man utgår ifrån en induktiv ansats är det lämpligare att utgå ifrån en mindre grupp 

respondenter då man observerar många variabler och är intresserad av sammanhanget av hur 

en händelse utspelas (Saunders et al., 2007). Den deduktiva ansatsens karaktär syftar främst 

till att förklara relationer mellan olika variabler. Ansatsen tillåter att man kontrollerar och 

testar sina hypoteser (Saunders et al., 2007). Den deduktiva ansatsen utgår ifrån en teoretisk 

nivå då den är baserad på redan befintlig kunskap och teorier. En blandning av de båda 

ansatserna benämns Abduktion och är delvis baserad på kunskap och delvis på erfarenhet. 

Denna ansats utgår ifrån att utvärdera hypoteser och teorier som är svaga eller oklara till sin 

natur och syftar mer till att utvärdera teorin där induktion och deduktion genererar respektive 

testar densamma. 

 

I vår forskning utgår vi ifrån den teoretiska referensram som redan finns, vilken redogör för 

en mängd olika teorier kring förväntningsgapet och förväntningar. Vi har alltså använt oss av 

redan befintliga teorier. Den deduktiva inriktningen går alltså hand i hand med 

förutsättningarna för hur vi arbetar då vi vill utreda samband mellan variabler.  

 

2.1. Kapitelsammanfattning 

 
Undersökningen som vi ämnar genomföra bygger på ambitionen att härleda de faktorer som 

kan vara drivande vad gäller förväntningsgapet mellan finansiella rådgivare och dess 

intressenter. Tanken är att undersökningen ska vara generaliserande till Kristianstad kommun 
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och att teorin ska vara brukbar på hela populationen i kommunen. För att kunna uppnå detta 

begränsar vi oss till endast ett klientförhållande, nämligen bankledningen-finansiella 

rådgivare-kunder. När vi väljer ut vilka banker som ska undersökas gör vi ett icke 

sannolikhetsurval där vi sedan gör ett fåtal mer ingående fallstudier. I undersökningen utgår vi 

ifrån redan befintliga teorier vilket gör att en deduktiv ansats passar vår forskning bäst.  
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3. Teoretisk Referensram 
 

Till hjälp för att tolka vårt material grundar vi studien på ett antal teorier; agentteorin, 
intressentmodellen och marknadsföringsteorin. Teorierna ska hjälpa oss att leverera en 
förklaringsgrund gällande vilka faktorer som påverkar vår beroende faktor, det vill säga 
förväntningsgapet mellan finansiella rådgivarna och dess intressenter.  
 
3.1.1. Förväntningsgapet hos revisorerna 

 

I början, då revision blev en profession, kontrollerade revisorerna allt som skedde i ett företag, 

precis alla transaktioner granskades och detta blev som en garant för allmänheten att allt stod 

rätt till. De förlitade sig helt enkelt på revisorn och la över allt ansvar på denne. 

Tillvägagångssättet har allt sedan företagen blivit större och mer komplexa förändrats, 

revisorerna kan omöjligtvis granska allt som sker inom ett bolag (Almer et al., 2002). Trots 

detta verkar det som att allmänheten har kvar uppfattningen om att en revisor som utan 

anmärkning skriver på en revisionsberättelse bär ansvar för att inga oegentligheter inom 

bolaget kommer att uppdagas. En orsak till förväntningsgapet ligger säkert i att dessa 

förändringar skett och att det hela tiden sker nya förvandlingar, saker och ting utvecklas vilket 

i sin tur leder till att det blir nya förväntningar på aktörerna som i sin ordning får allt svårare 

att leva upp till alla krav som ställs.  

 

För att revisorerna på bästa sätt ska kunna sköta sitt uppdrag måste de då de inte kan granska 

allt som sker göra urval. Områden som anses mest riskfyllda får helt enkelt prioriteras (Almer 

et al., 2002). 1988 införde Accounting Standard Board (ASB) nya revisorsnormer för att 

minimera det förekommande förväntningsgapet. Dessa normer ökade bland annat revisorns 

ansvar för att upptäcka fel och oegentligheter inom bolagen och ledde till ökad effektivitet 

gällande kommunikationen med användarna (Almer et al., 2002). Efter hand som problem 

stöts på kommer revisorn troligtvis få nya restriktioner och lagar att efterfölja, detta förändras 

allt eftersom man finner nya brister i granskningen. Samtidigt som professionen har vuxit och 

anpassats till förändringar fortsätter allmänheten att förvänta sig att revisorn säkerställer allt 

som försiggår inom ett bolag och ställer sedan dessa till svars då oegentligheter uppdagas. En 

ytterligare orsak till förväntningsgapet är att revisorerna troligtvis misslyckas med att 

framföra tillräcklig information till intressenterna, kan det vara så att de marknadsför sig på 

fel sätt? En annan orsak är att bristen på kunskap och förståelse hos användarna leder till ett 

ökat gap (Almer et al., 2002). En undersökning som gjordes av Monroe och Woodliff 
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bekräftar att ett förväntningsgap verkligen existerar mellan revisorerna och dess intressenter 

(Almer et al., 2002). De har påvisat att det finns ett mönster av kommunikationsbrister mellan 

revisorer, kreditgivare, direktörer, aktieägare och studenter. Gapet gäller just vad revisorn ska 

granska och vad intressenterna tror att revisorn ska granska. Liknande undersökningar har 

gjorts i Storbritannien och resulterat i samma svar (Almer et al., 2002). 

 
Var ligger då problemet? Är det revisorn som utför sitt arbete inkorrekt eller är det 

intressenterna som har en felaktig bild av vad revisorn egentligen ska utföra? Revisorns 

huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformation för att ställa till förfogande 

social och affärsmässig trygghet och därigenom fungera som en länk mellan 

redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade (Öhman, 2004 hänvisar till Wolnizer, 

1987:45 och Lee, 1993:28). De ska även i sitt uppdrag ta tillvara sin opartiskhet och 

personliga integritet för att uppnå kravet på sitt oberoende som revisor. Till sin hjälp har 

revisorn analysmodellen som framställts för att underlätta beslutet om denne är opartisk i sitt 

agerande. I Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) rekommendationer framgår det att 

revisorn inte har till självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter. Han är 

däremot enligt lagen (ABL 9kap 42 §) skyldig att anmäla och vidta åtgärder om han 

misstänker att en styrelseledamot eller VD begått något brott. 

 

3.1.2. Finansiell rådgivning 

 

För att kunna förklara innebörden av begreppet finansiell rådgivning måste man klargöra för 

vad som avses med rådgivningsverksamhet. Den som bedriver rådgivningsverksamhet har till 

uppgift att lämna råd och vägleda kunden om lämpliga tillvägagångssätt i ett visst 

sammanhang/situation, till exempel vid köp eller försäljning av aktier eller fonder. Denna 

person förväntas ha speciell kunskap och tillräcklig kompetens inom just det område som 

rådgivningen innefattar. Råden förväntas vara individuellt anpassade till kundens särskilda 

behov och förutsättningar vilket innebär att rådgivaren måste kartlägga dessa innan. 

 

Enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, definieras finansiell 

rådgivning enligt paragrafen nedan: 
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1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en 

konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument 

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

rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts. 

 

För att skydda konsumenten vid finansiell rådgivning ställs höga krav på 

rådgivningsverksamheten. Näringsidkaren ska bland annat se till att den som utför 

rådgivningen ska ha tillräcklig kompetens, är skyldig att dokumentera vad som förekommit 

vid rådgivningstillfället och även lämna ut en kopia på dokumentationen till kunden. 

Näringsidkaren ska även iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara 

konsumentens intressen, denne ska anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och 

vid behov avråda kunden att agera (Svensson, 2004). 

 

Lagstiftaren har delat upp rådgivarens skyldighet i fyra delar; god rådgivningssed, 

omsorgsplikt, anpassning till den enskilde konsumenten och avrådandeplikt. Denna 

uppdelning anses inte något vidare lyckad eftersom de tre sistnämnda begreppen kan tyckas 

omfattas av god rådgivningssed. Bryter man mot avrådandeplikten kan det tyckas att man 

även bryter mot god rådgivningssed. (Svensson, 2004)  

 

Omsorgsplikten innebär att näringsidkaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara 

konsumentens intressen. Allmänt innebär omsorgsplikten också att rådgivaren skall sätta 

kundens intresse framför andra kanske motstridiga intressen, denne ska även ställa all sin 

kunskap, som kan vara av nytta för kunden, till konsumentens förfogande. 

 

Skyldighet att anpassa rådgivningen till den enskilde konsumenten innebär att rådgivningen 

skall anpassas efter konsumentens önskemål och behov och bara rekommendera sådana 

lösningar som kan anses vara lämpliga för konsumenten. För att kunna göra detta måste 

konsumentens förkunskaper kartläggas, även ekonomiska och andra förhållanden är av 

betydelse.   

 

Avrådandeplikten innebär att rådgivaren ibland är skyldig att avråda en konsument ifrån att 

vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska 

förhållanden eller andra omständigheter. Dessa ovan nämnda kriterier måste vara uppfyllda 

för att en rådgivare ska tillämpa god rådgivningssed. 
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Så som begreppet god rådgivningssed är utformat kan man räkna med att kraven för att 

uppfylla begreppet kommer att fyllas ut och kompletteras med andra krav. 

Branschorganisationer lämnar ifrån sig rekommendationer, Finansinspektionen och 

konsumentverket lämnar råd och riktlinjer som måste följas. (Svensson, 2004) 

 

Bryter en rådgivare uppsåtligen eller genom oaktsamhet mot god rådgivningssed blir 

näringsidkaren som rådgivaren arbetar för skadeståndskyldig för den förmögenhetsskada som 

rådgivaren orsakat konsumenten (6 § lag om finansiell rådgivning till konsumenter). Utövning 

av tillsyn på dessa institut sker av Finansinspektionen. 

 

3.2. Agentteorin 

 

Agentteorin är direkt tillämplig på organisationer där det finns någon form av delegation av 

makt och beslutsfattande. Den baseras på att agenten har tillgång till mer information än 

principalen och att denna informationsasymmetri påverkar principalen negativt då denne inte 

kan kontrollera att agenten endast tar principalens intressen tillvara (Adams, 1994). Man 

skulle kunna se på finansiella rådgivarnas förhållande till intressenterna som ett 

agentförhållande, där den finansiella rådgivaren (så som agent) bidrar till att fatta beslut och 

vidta åtgärder åt konsumentens (principalens) vägnar. 

 

Från början använde man denna teori för att analysera förhållandet mellan aktieägare och 

professionella företagsledningar, men faktum är att man i stort sett kan utgå ifrån denna teori i 

princip alla tvåpartsförhållanden (Nygaard et al., 2002). Vi kommer utifrån finansiella 

rådgivarens olika roller gentemot dess intressenter använda oss utav den. Med hjälp av 

agentteorin kan man dra grunderna till varför relationer mellan olika parter har en viss 

karaktär. Utgångspunkten är att två individer har en relation till varandra, dessa två parterna 

benämns som ovan nämnt principal och agent. Principalen är i denna situation en 

uppdragsgivare och agenten är den som åtar sig att utföra uppdraget. Parterna har i sin tur 

olika målsättningar och utgår ifrån att själva nyttja situationen till sin egen fördel.  Det finns 

ett antal grundläggande antaganden om deras beteende och information som utgör 

förutsättningarna för denna teori, närmare bestämt sex stycken som vi övergripande beskriver 

nedan. 
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Det första antagandet är att båda parterna är nyttomaximerande till sin egen fördel. Detta 

betyder att de var för sig hela tiden försöker dra så stor nytta som det går utav varje situation, 

vilket gör att det blir svårt och tro att agenten alltid handlar åt principalens bästa. Låt oss säg 

att det förekommer ett belöningssystem på bankerna. Om rådgivarna säljer ett visst antal 

produkter under en begränsad tid belönas de i slutändan med att erhålla någon slags bonus. 

Vanligt förekommande är de andelssystem som bankerna oftast erbjuder sina anställda i slutet 

av året, om företaget gått med vinst enligt de restriktioner som satts upp (Ahlqvist, 2003a). 

Detta är ett incitament som leder till att rådgivaren vill maximera sin egen nytta, denne är 

kanske mer ute efter att sälja ett visst antal av varje produkt istället för att rekommendera just 

den produkten som passar kunden bäst. Kunden vill å sina vägnar få ut så mycket av sina 

placeringar som möjligt vilket kanske leder till att denne undanhåller information av vikt för 

att rådgivaren i sin tur ska kunna ge det bäst passande rådet. Denne kanske utger sig för att 

vara mer riskbenägen än vad han/hon egentligen är för att i slutändan förhoppningsvis få ut 

större avkastning.   

 

Det andra bygger på att det kan finns en målkonflikt parterna emellan och möjligheterna till 

dessa konflikter är obegränsade. Principalen vill givetvis ha så stort bidrag till så lite belöning 

som möjligt medan agenten kräver så stor belöning som möjligt för ett litet bidrag. Parterna är 

alltså ute efter att maximera sin egen nytta, oavsett om det rör sig om att båda parterna 

optimerar sin nytta vid olika tillfällen. Kunden vill ju såklart betala så lite som möjligt för 

produkterna medan rådgivarna i uppdrag av exempelvis fondbolagen vill ta ut så stor avgift 

som möjligt på samma produkt. Alla parter vill ju få ut så mycket som möjligt på deras 

insatser så att deras nytta maximeras. 

 

Att det finns ett asymmetriskt informationsunderlag mellan parterna är det tredje antagandet 

och innebär en större nackdel för principalen som inte kan bedöma om agentens bidrag 

motsvarar belöningen. Agenten i uppdrag som rådgivare innehar, då denne förutsätts ha gått 

diverse nödvändiga utbildningar, större kunskap om marknaden och produkterna som denne 

säljer och ger råd om än vad kunden har. Risken finns att rådgivaren inte delar med sig av all 

den kunskap som denne besitter, vilket i kundens skede är svårt att bedöma då denne inte vet 

hur mycket kunnande rådgivaren disponerar över. Alltså förekommer ett asymmetriskt 

informationsunderlag. 
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Vidare antas agenten vara opportunistisk vilket innebär att han som innehavare av 

informationsövertaget gentemot principalen tar en risk genom att försöka lura principalen via 

egennyttiga handlingar som exempelvis stöld och bedrägeri. Denna situation kan tänkas 

uppstå då rådgivaren inte alltid redogör för vilka avgifter på produkterna som egentligen 

förekommer utan de kamoufleras i avtalet och kan i princip inte utläsas. Detta är ett exempel 

på vad som kan betraktas som stöld/bedrägeri (”Insider” TV3 torsdag 30 nov. 22:00, 2006). 

 

Femte antagandet är att beslut är begränsat rationella, detta gör det omöjligt att utforma 

fullständiga kontrakt. Principalen vet aldrig riktigt hur mycket information som agenten 

innehar och därmed blir det svårt att styra dennes beteende. Precis som vi nämnt ovan är det 

svårt för kunden att bedöma hur mycket kunskap rådgivaren disponerar över och kan därför 

inte styra dennes beteende. Då finansiell rådgivning aldrig kan förutspå något säkert, 

exempelvis att en fond ska nå ett värde efter ett antal år så blir det svårt att utforma 

fullständiga kontrakt, man vet inte säkert vad man som kund får utav en produkt.  

 

Teorin utgår ifrån, som sjätte antagandet, att agenten är riskovillig och måste ta en risk när det 

gäller det egna bidraget. Han kräver även högre kompensation om han blir påtvingad en ökad 

risk (Nygaard et al., 2002). Rådgivaren tar ju en risk om denne ger förslag på en produkt som 

i första hand maximerar sin egen nytta istället för att välja en utifrån kundens bästa. Som 

kompensation för detta kan tänkas att rådgivaren erhåller någon form av bonus ju fler 

produkter som säljs.  

 

Det finns två typer av problem som kan uppstå i denna relationsteori, nämligen ett 

agentproblem och ett riskproblem. Då det antas finnas en målkonflikt mellan parterna och då 

det för principalen i stort sett är omöjligt att kontrollera agentens bidrag uppstår ett 

agentproblem. Riskproblemet uppstår när principalen och agenten har olika inställningar till 

att utsätta sig för risk (Nygaard et al., 2002).  Rådgivaren tar en risk då denne kanske föreslår 

en produkt som egentligen inte passar till kunden men som ger rådgivaren störst nytta då 

denne uppfyller sina försäljningsmål.  
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3.3. Intressentmodellen 

 

Orsaken till att vi valt att använda oss av intressentmodellen är att den är till hjälp för oss när 

vi identifierar de parter som kan tänkas ha ett förväntansgap/förväntan på rådgivaren. Vi vill 

granska de olika aktörernas uppfattning om just deras förväntningar på de finansiella 

rådgivarna och kom då fram till att denna modell lämpar sig bra för detta, då den utgår ifrån 

de utvärderades synpunkter. 

 

Viss skepsis finns dock med modellen då en del anser att den inte är tillräckligt skarp i vissa 

lägen. Den erbjuder inget entydigt svar på frågan om vilka som egentligen är berörda av ett 

offentligt program. Det anses vidare att den skulle behöva kompletteras med en politisk teori 

eller filosofi angående urval av berörda. Risken finns att de bäst organiserade och mest 

engagerade intressenterna konsulteras medan vaga och mer svårdefinierbara intressenter 

lämnas utanför. Ett annat argument som riktats är att den är utomordentligt opraktisk och 

resurskrävande, särskilt om samtliga berörda ska kontaktas (Vedung, 1991). Det är just därför 

som vi har blivit tvungna att avgränsa oss något. Dels för att tiden är begränsad och även då vi 

ha begränsat med resurser i övrigt. Vi har dock valt att fördjupa oss i det eventuella 

förväntningsgap som förekommer mellan finansiella rådgivare och dess kunder och utgår 

ifrån att rådgivaren sitter i mitten och får styrsignaler från banken som leder till påverkan 

gentemot kunden. 
 

Utgångspunkten i modellen är att företagen strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande till 

sin omgivning. Företaget har ett s.k. beroendeförhållande mellan sig och inblandade 

intressenter. Mellan parterna krävs det en balans mellan de bidrag intressenterna lämnar till 

företaget och de belöningar företaget lämnar till sina intressenter, s.k. bidrags- 

belöningsbalans. En förutsättning för att intressenterna ska motiveras att vilja tillhöra 

företagets intressegrupp är att företagets belöningar överstiger de bidrag som intressenterna 

lämnar till företaget (Ax et al., 2005).   

                        

Intressentmodellen i sig innefattar de individer eller grupper som är beroende av 

organisationen för att förverkliga sina egna personliga mål och som organisationen i sin tur är 

beroende av för att överhuvudtaget existera (Olsson et al., 1998). Att förvärva och/eller att 

skapa tillräckligt med belöningar blir därmed en av de viktigaste uppgifterna för att säkerställa 

överlevnaden enligt intressentmodellen (Olsson et al., 1998). Om man tittat på kraven på ett 
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företag, är de enligt intressentmodellen ofta motstridiga och hotar hela tiden företagets 

överlevnad. Men eftersom intressenterna är beroende av samarbetet inom företaget har de 

intresse av att konflikterna på något sätt utjämnas. Enligt Rehnman blir det oftast 

företagsledaren som får agera medlare eftersom det är denne som har störst intresse av att 

företaget överlever. Detta på grund av den sociala prestige, belöningar och värde på 

arbetsmarknaden som det ger. (Affärsvärlden, 2001) 

 

 
 

Figur 3.1. Egen utarbetad Intressentmodell. 

 

De intressenter vi har identifierat i vår modell är kunderna, banken (ledningen), 

Finansinspektionen, medarbetarna, fondbolagen (leverantör) Staten, Swedsec samt 

Konsumentverket. Ofta väljer man att dela in intressenterna i två huvudgrupper, primära och 

sekundära. Med primära menar man främst ägare, anställda, leverantörer och kunder. Medan 

de sekundära är regering, landsting, kommuner, utbildningsinstitutioner, media m f l. Enligt 

(Carroll, 1996) ställer inte alla intressenter samma krav på verksamheten. Han presenterar 

istället en rad olika typer av intressekrav som uppstår mot bakgrund av följande förhållanden, 

-intressen, -rättigheter (både lagstadgade och moraliska), samt ägarskap. Carroll menar vidare 

att en verksamhet inte väljer sina intressenter själv, utan det går inte att på förhand bestämma 

vilka som kan ha intresse av företaget/organisationen.  

 

Eftersom vår problemställning fokuserar på förväntningsgapet mellan finansiella rådgivare, 

kunderna samt bankledningen ligger vår fokusering på att hitta de intressenter som berörs 

mest i detta förhållande. Ett relativt brett spektra öppnar sig om man tittar på vilka intressenter 
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som kan tänkas ingå i vår modell. Den huvudlinje som vi valt att fokusera oss på ser ut som 

följande bankledning - finansiell rådgivare - kund. Bankledningen är givetvis de som styr 

rådgivaren, dels genom direktiv om just rådgivningen, men även genom sitt anställningsavtal. 

Rådgivaren är i vår forskning en centralfigur och följaktligen given för granskning. Leder 

direktiven från högre ort till den karaktär, att han/hon rent av känner sig bakbunden. Skapas 

det eventuella gapet av ledningen? Kundernas förväntningar är givetvis av klart varierande 

art, vilket även är av intresse för oss. Varför så olika förväntningar på sin rådgivning och hur 

den faller ut?  

 

3.4. Marknadsföringsteori 

 

Marknadsföring handlar idag inte bara om att marknadsföra och sälja i den mening det gjort 

tidigare. Det handlar om att tillfredställa kunders behov och önskemål. Till exempel startar 

marknadsföringen av en produkt långt innan den finns klar till försäljning. Marknadsföringen 

fungerar som en metod för ett företag att värdera ett behov, mäta behovets storlek och 

intensitet, för att därmed bestämma om det existerar en möjlighet till vinst då behovet 

tillfredställs. (Kotler, 2001) definierar marknadsföring som en socialt styrd process i vilken 

individer och grupper tillgodoser sina behov och krav genom att skapa och utbyta 

produkter/tjänster och värden med varandra. Ett vanligt misstag som görs är att man tror att 

marknadsföring endast är försäljning och annonsering. 

 

Grundsynen på marknadsföring har länge varit att företag använder sig utav den för att kunna 

planera och genomföra och för att möjliggöra och underlätta byten av värden till exempel 

produkt mot pengar. Målet med marknadsföringen är att få gamla som nya kunder att köpa 

företagets produkter och åstadkomma enskilda köp och transaktioner. Stor del av 

marknadsföringssatsningarna går därför ut på att få kunder att köpa, medan en mindre del av 

marknadsföringsbudgeten går till att vårda de gamla kunderna i etablerade kundförhållanden. 

Denna typ av marknadsföringssynsätt kallas bytesperspektivet och det är detta synsätt som 

transaktionsmarknadsföringen bygger på (Grönroos 1996). 

 

Ett annat synsätt har under senare tid börjat växa fram inom marknadsföringsteorin. Detta 

synsätt utgår ifrån att det inte längre är de enskilda transaktionerna som är det viktigaste i 

marknadsföringen. Det är istället viktigare att skapa affärsförbindelser och kundrelationer i 

vilka bytena nu sker på marknaden. Det är dessa kundrelationer som ska möjliggöra och 
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underlätta byten eller transaktioner mellan kund och företag. Detta synsätt kallas 

relationsperspektivet, vilket relationsmarknadsföringen bygger på. 

 

I tjänstemarknadsföringen är relationsmarknadsföringen ett grundläggande begrepp då man, 

när man producerar och levererar tjänster, alltid kommer i kontakt med sina kunder. 

Konsumerar man en tjänst måste man alltid på något sätt samverka med den som producerar 

tjänsten, det kan t ex vara vid ett bankbesök. Tjänstemarknadsföringens mål kan beskrivas 

som att attrahera och behålla kunder, dessa kunder skall vara nöjda, lojala och långsiktigt 

lönsamma (Arnerup et al., 1998). Tjänstemarknadsföringen avser att skapa förutsättningar för 

lönsamma kundrelationer, idag och imorgon. I två artiklar skrivna av (Gill et al., 2006) och 

(Paulin et al., 1997) påpekas det att innebörden med kundrelationen är just som tidigare sagts 

att man inte eftersträvar vinstmaximering i det korta perspektivet utan man eftersträvar att 

upprätthålla en större och längre relation som innebär att man säljer fler produkter under en 

längre tid till kunden som kan ge större vinst än den enskilda produkten. 

 

För att kartlägga vilka faktorer som påverkar konsumenternas upplevelse av en tjänst har 

Parasuraman med flera utvecklat en modell som beskriver förväntningsgap i bedömningen av 

kvaliteten i tjänsten. En illustration ges på nästa sida. 
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Figur 3.2. Egen omarbetning av Gapmodellen (Grönroos, 1996).  

 

Gap 1, skillnaden mellan konsumentens förväntningar och ledningens uppfattning om detta, 

kan tyda på dåliga behovsundersökningar eller brist på dessa. (Ghobadian et al., 1994) 

påpekar att orsaken till detta gap är bristen på kundfokus. Kunden kommer till banken och 

förlitar sig på att rådgivaren i princip ska veta precis allt och att pengarna är i säkra händer 

oavsett vart de placeras, bara de fått ett råd utav rådgivaren. Ledningen och andra sidan 

förväntar sig kanske att kunden ska ha en viss kännedom om vad rådgivningen innebär, att det 

bara handlar om goda råd och att placeringarnas avkastning ofta inte går att garantera.  

 

Gap 2, skillnaden mellan ledningens uppfattning om kundernas förväntningar och 

specifikationer för tjänstekvalitet. Detta kan bli ett kvalitetsproblem om 
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behovsundersökningar saknas, är skralt gjorda eller om ledningen har brister. Ledningen 

lägger upp interna restriktioner på hur en tjänst skall göras i kostnadsbesparande åtgärder, 

dessa restriktioner tenderar då att beröva personalen på möjligheten att möta kundens 

förväntningar på tjänsten (Arnerup, 1998). Orsaken till detta gap är enligt (Ghobadian et al., 

1994) oförmåga från ledningen att översätta kundens förväntningar till kvalitets 

specifikationer. I vår situation kan man tänka sig att ledningen ställer krav på rådgivarna 

utifrån hur mycket de ska prestera för att på så vis öka vinsten för banken. Kunden däremot 

förväntar sig att rådgivaren ska agera endast utifrån dennes nytta och har kanske inte har 

vetskap om att rådgivarna även har mål som ska uppfyllas. Det eventuella egenintresse som 

rådgivaren har leder till att ett gap av förväntningar uppstår mellan denne och kunden.  

 

Gap 3, skillnaden mellan tjänstekvalitetsspecifikationerna och tjänsteproduktionen leder till 

sänkt kvalitet om organisationen inte kan arbeta enligt givna specifikationer. Även om 

tjänstekvaliteten är noga specificerad i ett företag är det svårt att realisera dessa i verkligheten. 

Tjänstekvalitet är svår att standardisera på grund av att kvaliteten är beroende av den 

personliga kontakten mellan kunderna och personalen. Här kan man tänka sig att banken 

sätter upp specifikationer för hur rådgivningen ska gå till/utföras men i själva verket kan det 

vara svårt att uppnå då kvaliteten egentligen utgörs av själva kontakten mellan finansiella 

rådgivaren och kunden.  

 

Gap 4, skillnaden mellan tjänsteleveransens kvalitet och den kvalitet som utlovats i 

marknadsföringen. Det är viktigt att marknadsföringen inte lovar mer än vad företaget kan 

hålla. Det är viktigt att företaget informerar kunden att ansträngningar görs för att höja 

kvaliteten på tjänsten annars förblir detta osynligt för kunden. I vårt fall kan kunderna 

möjligtvis bli missvisade av exempelvis fondreklamer. En viss fond förväntas gå riktigt bra 

men man kanske inte kan specificera varför utan detta grundas bara på förväntningar. 

Marknadsförs detta på fel sätt är det lätt att kunden bli missvisad. Det är här viktigt för 

rådgivarna att poängtera att de endast ger råd och inte kan garantera en viss avkastning. 

Därför är det betydelsefullt att som rådgivare verkligen kartlägga kundens bakgrund och 

riskbenägenhet korrekt och hjälpa kunden att placera utifrån detta.  

 

Gap 5, skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet. Gapet är en funktion av de 

tidigare fyra nämnda gapen. Gap 5 = f (gap 1, gap 2, gap 3, gap 4). Enligt (Ingram et al., 

1999) kan servicekvaliteten klarast definieras som skillnaden mellan upplevd och erhållen 
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service, vilket är grunden för värderingsredskapet SERVQUAL. Kunden tror att rådgivaren 

ska kunna spå framtiden och att avkastningen ska följa ett visst tempo och följs inte detta blir 

lätt kunderna missnöjda och anser att rådgivaren gett fel rekommendationer och upplever 

tjänstekvaliteten som dålig.  

 

3.5. Vår Teori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3. Vår modell om förväntningsgapet mellan finansiella rådgivarna och två av deras intressenter. 
 

Skillnaden mellan upplevda och icke upplevda förväntningar mellan finansiella rådgivare och 

deras intressenter är ett relativt nytt begrepp som vi med vår forskning vill försöka kartlägga, 

med andra ord om det föreligger ett förväntningsgap mellan parterna och vilka orsakerna till 

detta kan vara. Då vi resonerar om icke upplevda förväntningar menar vi att rådgivningen inte 

gav det man hade förväntat sig att den skulle ge. Genom att läsa in oss på både revisorernas 

upplevda förväntningsgap gentemot deras intressenter och de finansiella rådgivarnas 
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huvudsakliga uppgift som vägledare för hur kunderna ska placera sina kapital har vi utifrån 

vår kunskap kunnat kartlägga ett antal faktorer som vi tror och vill fastställa om de kan vara 

en orsak till att just ett förväntningsgap mellan intressenterna, med inriktning på kunderna och 

bankledningen, kan uppstå. Vi hade kanske utifrån att jämföra med förväntningsgapet som 

föreligger hos revisorerna och deras intressenter redan här kunnat konstatera att det även 

mellan finansiella rådgivarna och deras intressenter existerar ett sådant gap då det finns vissa 

likheter med revisorn och den finansiella rådgivaren som båda tycks sitta i en 

mellanledsposition. Nedan följer våra utarbetade faktorer med start på relationen Rådgivare – 

Kund följt av relationen Bankledning – Rådgivare. 

 

• Okunskap hos kunderna. Okunskapen hos kunderna tror vi kan vara en anledning 

till att ett gap av förväntningar gentemot de finansiella rådgivarna uppstår. 

Okunskapen styrs av att kunden tror sig veta vad rådgivarna ska och inte ska göra. 

Den primära orsaken till att förväntningsgap existerar är ju, som tidigare nämnts, olika 

uppfattningar om vad en person bör prestera. En annan orsak till förväntningsgapet 

mellan ovannämnda parter är att rådgivaren inte inser okunskapen hos kunden och 

använder sig utav svåra och oklara begrepp. En outbildad person förstår inte på samma 

grad just de termer som en akademiskt utbildad person gör (Ahlqvist, 2003b). 

Okunskapen omfattar även i denna situation ovetskapen, hos kunderna, om att de 

finansiella rådgivarna även agerar säljare. Kunderna är kanske inte helt klara med att 

det är en produkt de köper (Konsumentverket, 2003). Rådgivaren ska vid ett 

rådgivningstillfälle iaktta god rådgivningssed och tillvarata konsumentens intresse 

med omsorg (Konsumentverket, 2004). Detta innebär att rådgivaren för att kunna göra 

detta möjligt måste anpassa rådgivningen till kundens förståelse (Konsumentverket, 

2003). Från rådgivarens sida måste man vara tydligare om att det är just ett råd det 

handlar om. Rådgivarens skyldighet är i princip att säga till kunden att det inte går att 

lova att något inträffar, utan att det är kunden själv som får göra en riskbedömning. 

Om inte denna information ges korrekt finns risken där att kunden tar råden som en 

utfästelse om att denne kommer att bli en förmögen person bara råden följs (Berner, 

2001).  

 

Det är just ovetskapen hos kunderna, om diverse produkter, som överhuvudtaget gör 

det möjligt för rådgivarna att sälja fel produkt till fel person. Trots att all information 

är viktig för kunden när denne ska göra sitt val av placeringar så möts rådgivarna 
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(säljarna) av en fundamental intressekonflikt. Är det verkligen så att en rådgivare på 

grund av kundens ovetskap även ska upplysa denne om att andra företags produkter 

kanske passar kundens behov bättre? Diverse undersökningar påvisar att information 

endast är trovärdig om den kommer ifrån en oberoende institution som inte har några 

som helst intressekonflikter. (Bolton et al., 2004) 

Hypotes 1: Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till 

kundernas okunskap. 

 

• Påtagligheten (Lasser et al., 2000). Kundens första intryck lägger oftast grunden till 

dennes förväntningar på prestationen. Förväntningarna kan vara kopplade till ett 

objekt, fenomen, specifik tjänst eller relation. I denna situation, då kunden vänder sig 

till den finansiella rådgivaren för att placera sina pengar spelar relationen till 

rådgivaren en stor roll. Ger rådgivaren ett gott intryck och har ambitionen att förklara, 

marknadsföra och göra sig förstådd är risken mindre att kunden missförstår denne. Är 

detta istället oklart leder det gärna till ett förväntningsgap mellan parterna. Även första 

intrycket sätter sina spår, om kunden kommer till ett kontor som är väl strukturerat och 

om rådgivningstillfället är noggrant organiserat ger detta ett intryck som för denne 

sannolikt kopplas ihop med rådgivaren. Samma gäller då kunden kommer till ett litet 

kontor ute på landet som kanske inte har det senaste i teknisk utrustning eller om det 

är stökigt på rådgivarnas skrivbord, om dokument ligger synliga och osorterade. Detta 

ger troligtvis också ett intryck som lägger grunden till kundens förväntningar på 

rådgivningen. Enligt (Avkiran, 1994) är dålig service det vanligaste skälet till att 

kunder överväger att byta bank, även första intryck och servicekvalitet är ansett som 

kanske det viktigaste inom bankväsendet.  Även Parasuraman använder denna faktor i 

sin modell som benämns SERVQUAL (Lasser et al., 2000). Detta är ett mätinstrument 

för att bedöma kunders uppfattning om kvaliteten på olika tjänster. Parasuraman med 

flera definierade tjänstekvaliteten utifrån det gap som uppstår mellan kundernas 

förväntningar på prestationen från tjänsteföretaget inom en specifik bransch och 

bedömningen av faktiskt prestation av ett företag inom branschen. Vi har genom att 

studera hur förväntningsgapet mäts i olika situationer inspirerats till att välja vissa av 

våra faktorer. (Lasser et al., 2000) 

Hypotes 2: Kundens första intryck av banken som helhet påverkar 

förväntningsgapet. 
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• Kundens erfarenhet av rådgivning. Om en kund bemöts väl på ett rådgivningsmöte 

ger det en stark inverkan som även påverkar nästa möte. Rådgivaren måste mot 

kunden vara både trevlig, omtänksam och kompetent. Om arbetsplatsen ser 

organiserad och påtaglig ut, om rådgivaren ger bevis på sin sociala kompetens och 

förklarar noggrant och känner efter hur mycket kunden förstår är andra krav som 

måste uppfyllas. Allt detta påverkar kundens framtida förväntningar på nästa 

rådgivarmöte. Precis som det påverkar förväntningarna om situationen skulle vara den 

motsatta. Otrevligt bemötande, stökig arbetsplats, osocial rådgivare som inte bryr sig 

om att förklara så noga. Vid det senare fallet kommer förväntningarna definitivt ändras 

till nästa rådgivningsmöte Vi kan även här hänvisa till (Lasser et al., 2000). En faktor 

som han använder sig av när han undersöker detta gap är just empatin, hur kunden blir 

bemött och hur det påverkar dennes förväntningar. Vi har dock gjort valet att benämna 

vår faktor som kundens erfarenhet då vi tror att det är här fortsatta förväntningar som 

starkast lägger sin grund.  

Hypotes 3: Förväntningsgapet påverkas av kundernas tidigare erfarenheter av 

rådgivning. 

 

• Rådgivningens struktur. Hur rådgivningen struktureras, dvs. ordningen som ska 

följas, hur kartläggningen av kunden på bästa sätt ska ske, hur produkterna ska 

presenteras, kan ha inverkningar på kundens förväntningar. Om rådgivningen upplevs 

vara väl förberedd och att kunden anser sig förstå innehållet eller om upplägget är 

dåligt planerat har stor inverkan på kunden. Viktiga aspekter som bör poängteras kan 

riskera att glömmas bort och fel produkt till fel kund kan bli en annan efterföljd. Som 

man kunde se i tv programmet ”Insider” (TV3 torsdag 30 nov. 22:00, 2006), där en 

person utgav sig för att vilja placera en miljon kronor på bästa sätt ej blev upplyst om 

courtaget som togs ut på den varmt rekommenderade kapitalförsäkringen, verkade det 

som att strukturen på rådgivningen inte var den bästa. Hade den förberetts mer 

utförligt så hade rådgivaren kanske inte ”glömt” att upplysa om denna viktiga aspekt. 

Resultatet om kunden satt placeringen i verk hade blivit att denne i god tro hade 

placerat sina pengar i en produkt, som han/hon överhuvudtaget inte visste var en 

produkt, i tron om att minst få ut det kapital som satsats. Ett annat fall som 

uppdagades i programmet var då rådgivaren inte för kunden nämnt att pengarna i 

själva verket placerades på börsen, kunden i sin tur var ej beredd att placera sina 

pengar på det riskfyllda sättet. Ett tydligt tecken på att strukturen på rådgivningen kan 
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ha stor betydelse. En annan åtanke kan vara att rådgivaren med flit väljer bort att 

strukturera upp rådgivningen. Är det kanske så att rådgivaren utifrån sitt eget intresse 

helt enkelt gör valet att inte ta upp vissa saker som kan påverka kundens val av 

produkt? Agentteorin kan starkt kopplas till vårt eventuella förväntningsgap då 

rådgivaren agerar både försäljare och rådgivare och medvetet väljer att inte göra 

kunderna medvetna om detta. 

Hypotes 4: Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 

 

• Kommunikationen. Då finansiella rådgivningen så som en tjänst i huvudsak utgörs 

av relationen med kunderna är kommunikationen dem emellan väldigt viktig. 

Relationen med små affärskunder är oerhört betydelsefull för affärsbanker då 

utvecklingen av nära arbetsrelationer leder till lönsamma marknadsföringsmöjligheter 

(Deakins et al., 1994). Anders Grönstedt säger i en artikel att ”de flesta företag 

betraktar kunderna som en grå massa som ska bombarderas med säljbudskap”, han 

menar istället att relationer skapas genom kommunikation (Ahlqvist, 2000). 

Finansiella rådgivaren, så som försäljare av bankens produkter, måste genom sin 

kommunikation försöka attrahera kunderna så att dessa även i fortsättningen vill förbli 

kunder hos just den banken. Kunderna ska vara nöjda och lojala och även för banken 

långsiktigt lönsamma (Arnerup et al., 1998). Enligt Ennew är servicetjänster 

producerade och konsumerade i ett simultant förhållande där kunden har en stor 

inverkan på servicens utformning och villkor, som i sin tur sedan blir ett problem för 

den som förser med tjänsten. En konsuments medverkan är svårt och representerar en 

källa till osäkerhet (Ennew et al., 1996). Rådgivarens uppgift kan även ses som 

marknadsförare av bankens produkter, det viktigaste idag är att skapa 

affärsförbindelser och i denna situation kundrelationer där sedan bytena kan ske direkt 

på marknaden. En annan aspekt som är viktig är att man som rådgivare inte utlovar 

mer än vad banken lovar. Rådgivaren kan inte bara lägga fram en produkt och 

propagera för kunden att köpa den till alla sätt och vis. Utan måste även beakta de 

negativa aspekterna med produkten som att det kan föreligga en risk i att placera 

kapitalet i den. Vi kan här hänvisa till Parasuramans Gapmodell som även belyser 

denna viktiga aspekt (Lasser et al., 2000). Rådgivarna måste kanske även vara 

tydligare i sin kommunikation och för kunden poängtera att det även är en säljsituation 

som det handlar om och att det inte alltid är objektiva råd de får, utan att råden kan 

vara färgade av rådgivarens personliga preferenser (Berner, 2001). Inför kunden kallas 
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man nämligen rådgivare men internt för säljare (Berner, 2001). Rådgivaren måste även 

i sin kommunikation ha ambitionen att förklara och förenkla vissa aspekter för 

kunderna så att det blir möjligt för dem att förstå budskapet. Det räcker inte alltid att 

lämna ut ett dokument där rådgivaren försäkrar sig om att kunden får ta del av alla 

villkor. I vissa fall krävs även att rådgivaren förklarar och gör villkoren förståliga för 

kunden. Men det är inte endast rådgivaren som måste vara tydlig i sin kommunikation. 

Även kunden måste kunna kommunicera genom att få fram det den vill ha hjälp med 

och på vilket sätt. Detta kan vara svårt om man inte är bildad inom området, men då 

gäller det att vara tydlig och förklara att informationen rådgivaren försöker ge går 

utanför ens kompetensområde. Rådgivaren kan ju vid första intrycket fått fel 

uppfattning, om att personen i fråga var mer kunnig än den egentligen var. Samtidigt 

är det viktigt att rådgivaren är vaksam och uppfattar när rådgivningen övergår till 

överkurs för kunden. I en studie utförd av (Allred et al., 2000) kommer man fram till 

att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna vid kundens bedömning av 

tjänstekvalitet, det handlar som sagt om att bankanställda skall använda ett sådant 

språk så att kunden kan förstå men man skall även på banken kunna lyssna på det 

kunden har att säga. 

Hypotes 5: Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 

 

• Finansiella rådgivarnas licensiering. För att minska felaktigheter i rådgivningen som 

på senare tid aktualiserats och omdebatterats väl har kravet på en finansiell rådgivare 

ökat radikalt. En ny lag har tillkommit och nya utbildningskrav ställs på en person som 

ska få kalla sig finansiell rådgivare. Regeringen motiverar lagen om finansiell 

rådgivning just med att klagomålen ökat (Ahlqvist, 2003b). När kunderna blir 

medvetna om att dessa krav har ändrats och att rådgivarna kan luta sig tillbaks på sin 

licensiering tror vi att även kraven de ställt på rådgivarna tidigare ändras till en högre 

nivå. Kunderna kan tyckas att det blir lättare att skjuta över ansvaret på rådgivaren då 

de själva inte vet hur de ska agera med sitt sparande (Berner, 2003a).  

Hypotes 6: Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar 

förväntningsgapet hos kunderna. 
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Här går vi således över på relationen mellan Bankledning – Rådgivare. 

 

• Försäljare/Rådgivare. Som vi redan nämnt ovan benämns rådgivaren internt som 

försäljare men utåt vill man försöka dölja detta genom att kalla dem just för rådgivare. 

Som man enkelt ser på vår utformade modell ses rådgivaren utifrån relationen mellan 

bankledningen som en försäljare av bankens produkter. Utifrån relationen till 

kunderna ses dem dock som just en rådgivare. Detta är ett svårt dilemma som 

rådgivaren hela tiden måste ha tryckande i bakhuvudet. Givetvis vill de uppfylla målen 

som bankledningen ställer för dem, kanske till och med starkare än att i första hand ge 

bra råd. Denna slutsats har författarna i uppsatsen ”etik inom finansbranschen” 

kommit fram till (Dahnsjö et al., 2002). Hon har i sin undersökning bevisat att många 

säljare säljer just för säljandets skull. I hennes uppsats är bilden tydlig av banken som 

en säljorganisation där pressen på rådgivarna att prestera, det vill säga dra in pengar 

till banken, leder till att rådgivarna ibland tvingas gå över gränsen till att inte sätta 

rådgivningen som prioritet ett. Hon menar även att ständiga säljkampanjer skapar 

tävlan mellan rådgivarna att sälja så mycket som möjligt av en viss produkt under en 

viss tid. Detta är just vad bankledningen vill i syfte att pressa rådgivarna så att de 

säljer mer. (Dahnsjö et al., 2002) Detta i sin tur leder till att rådgivaren när denne ska 

hjälpa en kund med att placera sina kapital riskerar att styra placeringen i riktning mot 

sitt eget mål. Ett annat syfte för rådgivaren kan vara att han/hon vill visa sig 

kompetent och duglig inför cheferna eftersom det är nyckeln till belöningar och 

befordran. Även om rådgivaren har som mål att vidareutbildas internt är det lättare om 

han/hon kan stapla upp ett bra resultat som visar vad som presenterats. I en 

undersökning gjord av (Dijk et al., 2006) framkommer det av slutsatserna att 

finansiella rådgivare sällan lyckas rådge den bästa produkten till kunden, det handlar i 

de flesta fallen om fel i riskbedömningen av kundernas riskbenägenhet. 

Hypotes 7: Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett 

större förväntningsgap. 

 

• Egenintresset. Då bankledningen hela tiden pressar rådgivarna med att ställa nya mål 

och säljkampanjer ökar pressen från rådgivarens sida att uppnå dessa. En bieffekt av 

påtryckningarna uppifrån leder till att rådgivarna ibland tvingas bortse från kundens 

behov för att kunna nå sina mål som satts av bankledningen. (Berner, 2003b) I en 

artikel skriven av Åsa Berner bekänner en rådgivare att han/hon många gånger känner 
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sig kluven på grund av att det finns en budget som måste uppnås. En annan rådgivare 

säger att högt uppställda mål kräver att man inte alltid tänker på kundens behov. En 

tredje exemplifierar med att det kan vara bättre för en viss kund att ha pengarna på ett 

konto, men då man inte har något mål på detta, istället ger rådet att placera i en 

räntefond. (Berner, 2003b) Kampanjerna leder till att rådgivarna stressas upp vilket 

kan få effekten av att fel produkt säljs till fel kund. För att minska detta dilemma som 

rådgivaren ställs inför borde det för kunden vara tydligare att det är en säljsituation det 

handlar om. Kunderna måste vara medvetna om att råden kanske inte alltid är så 

objektiva. Det finns till exempel rådgivare som fått folk att placera i warrants genom 

att påstå att det är lika säkert som bankfacket. (Berner, 2001) Ett annat exempel kan 

hänvisas till tv programmet ”Insider” där man tydligt kan se att rådgivarna för att nå 

sin egen nytta ibland undanhåller viktigt information. Information som om den varit 

känd för kunden hade fått denne att backa ”Insider” (TV3 torsdag 30 nov. 22:00, 

2006). Med ovan nämnda resonemang kan vi dra tydliga paralleller till agentteorin. 

Rådgivaren som i sin situation agerar agent undanhåller ibland viktig information som 

kunden inte har vetskap om att rådgivaren innehar. Rådgivaren handlar utifrån att 

maximera sin egen nytta som i detta fall är att nå uppsatta mål som i sin tur utger 

belöningar istället för att i första hand rådge utifrån kundens bästa. 

Hypotes 8: Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 

  

• Ledningens typ av ledarskap/tidigare erfarenhet. Att gå in i en tjänst utan 

erfarenhet eller komma till ett företag med en diger meritlista skapar olika 

förväntningar både på dig själv och omgivningen. Erfarenhet är oftast en viktig 

komponent i bra ledarskap, men ingen förutsättning. Att ha varit med om en situation 

och förhoppningvis därigenom lärt sig av sitt eventuella misstag kan vara mycket värt. 

Dessutom kan man ha lättare för att se helheten vid t ex finansiell rådgivning, det vill 

säga om man har förståelse för rådgivarens situation eller om ledningen bara fokuserar 

på måluppföljningen, vilket påverkar rådgivaren. En oerfaren ledning kan säkert stirra 

sig blind på att rådgivaren, (agenten) ska ha så hög omsättning som möjligt, vilket 

ställer ett högt krav på rådgivaren. Tilläggas skall dock att båda parter är ute efter att 

nyttomaximera till sin egen fördel enligt agentteorin. Principalen vill givetvis ha så 

stort bidrag till så lite belöning som möjligt medan agenten kräver så stor belöning 

som möjligt för ett litet bidrag. Viktigt i denna situation är ett välbalanserat 

incitamentsystem, det vill säga ett felutvecklat system kan få konsekvenser som 
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kunnat undvikas. En föreställning kan vara att en ledning konstruerar ett program som 

ofrivilligt endast ser till maximerad försäljning. Risken för ledningen (principalen) 

finns även att agenten ”mörkar” den kunskap den besitter, vilket kan medföra 

svårigheter att bedöma om agentens bidrag motsvarar belöningen. Tilläggas ska även 

att den allmänna inriktningen från ledningen har stor inverkan. Om t.ex. direktiven 

från ledningen är att säljmaximera utan att förklara riskerna, påverkar ju detta 

rådgivares ambitioner att sätta kunden i fokus. 

Hypotes 9: Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap/tidigare 

erfarenhet. 

 

• Licensiering. Den nya lagstiftningen angående licensiering av rådgivarna från bland 

annat Swedsec tror vi kommer ha effekt på kundernas krav/förväntningar på banken 

och rådgivaren. Dessutom tror vi att relationen mellan rådgivaren och bankledningen 

kan påverkas. Inte bara genom att kraven höjs som ju blir en uppenbar reaktion. 

Kunskapen finns ju nu dokumenterad och kan säkert inge trygghet hos kunderna, 

vilket i sin tur troligtvis innebär ökat kundtillflöde. Förväntningarna från ledningen på 

rådgivaren kommer säkerligen även de att höjas. Eftersom det blir en garant för 

ledningen vilket man delvis kan ”gömma” sig bakom vid eventuella problem vid 

rådgivningen. Det som skulle kunna vara en negativ följd av den lagstiftning som nu 

varit införd i över två år är det krav på dokumentation som Finansinspektionen infört 

(Berner, 2004).  

     Hypotes 10: Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet. 

 

3.6. Kapitelsammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga om det förekommer ett förväntningsgap i relationen 

Bankledning – Finansiell Rådgivare – Kunder. Då vi vetenskapligt utgår ifrån ett deduktivt 

angreppssätt har vi utformat ett antal hypoteser utifrån faktorerna vi tror kan utröna just ett 

gap av förväntningar. 

 

De faktorer vi tror kan vara orsaken till ett förväntningsgap inom denna relation är 

sammanfattningsvis: 

 

• Okunskap hos kunderna. 
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• Licensieringen utav rådgivarna. 

• Påtagligheten, utifrån Parasuramans mätinstrument (Lasser et al., 2000). 

• Kundernas tidigare erfarenhet utav rådgivning. 

• Strukturen på rådgivningstillfället. 

• Kommunikationen/Marknadsföring  

• Den dubbla rollen som försäljare/rådgivare. 

• Egenintresset. 

• Ledningens erfarenhet/typ av ledarskap. 

 

Utifrån dessa faktorer har vi grundat våra hypoteser: 

 

1. Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till kundernas 

okunskap. 

2. Kundens första intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. 

3. Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenhet av rådgivning. 

4. Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 

5. Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 

6. Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar förväntningsgapet hos 

kunderna. 

7. Rådgivarnas dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 

förväntningsgap. 

8. Rådgivarnas handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 

9. Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap/tidigare erfarenhet. 

10. Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet. 
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4. Empirisk Metod 

 

I detta kapitel beskriver vi valet av populationen i vår undersökning samt varför vi gjort de 
val som gjorts. Framställning av intervjuguide och enkätutformning beskrivs även ingående. 
Nämnas kan likaså att ett avsnitt om urval och bortfall och hur vi gått till väga för att erhålla 
den insamlade datan finns. Vi beskriver även begreppen validitet, reliabilitet och dess 
innebörd för denna uppsats samt operationaliseringen vi gjort för att statistiskt kunna mäta 
våra hypoteser. 
 

4.1. Datainsamlingsmetod 

 

Då vi lagt grunden till vår kunskap har vi använt oss av såväl sekundärdata som primärdata. 

Sekundärdata är sådan information som redan existerar och som tidigare samlats in utav 

någon annan (Saunders et al., 2007). Vi har även använt oss av undersökningsbaserad 

sekundärdata (Saunders et al., 2007) som vi haft till hjälpt av när vi undersökt hur vi ska mäta 

förväntningsgapet på bästa sätt. Vi har där kunnat se hur de framställt sin enkät och 

formulerat sina frågor för att på bästa sätt kunna mäta just detta. Den största fördelen med att 

använda oss av sekundärdata är den enorma resursbesparingen i både tid och pengar som det 

innebär (Saunders et al., 2007).  

 

Insamlingen av primärdata har skett genom så kallade halvstrukturerade personliga intervjuer 

och surveyinsamlingar. Vid valet av att samla in ny data finns det tre tillvägagångssätt, dessa 

är direkt observation, experiment och intervju. Med vår strukturella uppbyggnad på denna 

uppsats lämpar sig intervjuer bäst gentemot rådgivarna och bankledningen och enkäter 

gentemot kunderna. Detta val av metod för informationsinsamling från respektive grupp 

föreföll klart eftersom vi till att börja med, just med rådgivarna respektive bankledningen, 

ansåg det vara en fördel att ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor och att ha möjligheten 

att kunna förklara om något skulle vara oklart för respondenten. Det gav oss även den 

fördelen att den tillfrågade hade möjligheten att öppna för saker som vi inte direkt frågat om. 

Det vi vill observera lämpar sig helt enkelt bättre med en intervju i ena fallet och enkäter i 

andra, då vi vill nå en mångfald kunder för att statistiskt kunna säkerställa våra hypoteser. När 

det gäller intervjuer kan dessa delas in i tre grupperingar. Den första metoden, som vi valt att 

tillämpa, kallas personlig intervju. Dessa lämpar sig väl då man framförallt har möjligheten att 

ställa följdfrågor samt då man får en närmare kontakt med den intervjuade och på så vis 

kanske kan ge intrycket av förtroende som sedan kan leda till mer utformade svar. Problemet 
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kan vara att så kallade intervjuareffekter uppstår, det vill säga att man som intervjuare, 

speciellt om man är flera, kan hämma den utfrågade i sina svar. Risken finns också att man 

styr utfrågningen och svaren åt det håll man själv önskar. Bidragande faktorer till detta kan 

vara tonfallet, kommentarer eller icke-verbalt beteende. Ett annat problem är att respondenten 

kanske svarar som man bör svara istället för att ge uttryck för vad den egentligen tycker då 

ämnet kan uppfattas som känsligt. I valet av personlig intervju såg vi det viktigt att ha ett 

standardiserat förutbestämt frågeformulär. Detta på grund av att tiden vi hade tillgodo när vi 

intervjuade var kort och vi ville garantera oss att i första hand få svar på det vi undersöker. 

Alternativen till personlig intervju skulle kunna vara att göra så kallade telefonintervjuer eller 

post/webenkäter. I vårt fall tyckte vi dock att fördelarna med en direkt kontakt med 

respondenten vägde tyngre. Vi hade å andra sidan kunnat nå ett större antal respondenter ifrån 

rådgivarna och bankledningen om vi tillämpat postenkäter vilket i sin tur hade gett fördelen 

att få ett mer objektivt svarsresultat då fler respondenter deltar. (Saunders et al., 2007) 

 

 Vi förberedde oss till intervjuerna genom att sammanställa en intervjuguide som vi sedan 

skickade ut till varje respondent så att de på bästa sätt kunde förbereda sig på att svara, vi 

ställde även följdfrågor som vi efterhand kom på för att kunna utveckla deras svar bättre. Vid 

intervjuerna förde vi alla tre egna anteckningar på vad som sades. Direkt efter intervjuerna 

sammanställde vi, var för sig med hjälp av förda anteckningar, våra egna uppfattningar som vi 

fått av respondenternas svar. För att sedan få en mer objektiv bild av intervjun la vi ihop vad 

var och en hade sammanställt. Även datan som samlats in utifrån enkäterna hör till vår 

primära. Vi ställde fjorton frågor som utgick ifrån faktorerna som vi tror påverkar 

förväntningsgapet och där fick sedan respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om 

hur de upplever tjänstekvaliteten hos de finansiella rådgivarna. 

 

4.2.  Operationalisering 

 

När man ska mäta begrepp måste dessa för att kunna mätas översättas till något konkret och 

mätbart. Man gör med andra ord vissa begrepp empiriskt mätbara oavsett om det är siffror 

eller text. (Körner et al., 2002) 
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4.2.1 Utformning av intervjuguide/enkät 

 

Till hjälp för att undersöka förväntningsgapet har vi i vår teoretiska referensram utarbetat ett 

antal faktorer som vi tror att detta gap kan bero på. Dessa faktorer, närmare bestämt nio 

stycken har vi sedan utgått ifrån när vi utformat våra frågor. För att observera faktorerna har 

vi i intervjuerna ställt minst en fråga om varje faktor som tillhörde just det gapet. Vi började 

intervjun med att ställa några mer personliga frågor som t ex vilken befattning personen har, 

hur många år denne varit anställd och även vilken utbildning som personen har för att 

generellt kunna avgöra dennes kompetensnivå. När den inledande intevjudelen var över 

började vi ställa de mer uttömmande frågeställningarna om finansiella rådgivarnas roll samt 

rådgivningsprocessen i banken. 

 

Utifrån faktorerna vi utarbetat i vår modell och problemställningen som vi vill ha svar på 

formulerade vi frågor till enkäten som på bästa sätt inte skulle kunna missförstås av 

respondenterna. Vi har även när vi utarbetat dessa utgått ifrån hur man tidigare mätt 

förväntningsgap genom enkätundersökningar. Ett exempel, och förmodligen den uppsats som 

hjälpt oss mest i att just formulera och konstruera själva upplägget av hur frågorna kan ställas 

är Förväntningsgap mellan revisor och klient (Brisenborn et al., 2004). De börjar med att 

ställa ett påstående om vad respondenten tycker är just viktigt gällande deras förväntningar på 

en viss tjänst. Direkt efter kommer en följdfråga/påstående där respondenten får göra ett 

ställningstagande till hur denne tycker att detta har upplevts när de tog del av tjänsten för att 

på så vis observera det förväntade gapet som eventuellt föreligger. (Brisenborn et al., 2004) 

Denna frågeuppställning tyckte vi var lämplig då man kan se om ett gap av förväntningar 

existerar om respondenten anger olika grader av instämmelse på efterföljande frågor, det har 

som ovan sagts även fungerat bra att mäta förväntningar på detta vis i tidigare uppsatser. För 

att kunna mäta förväntningarna har vi använt oss utav en mätskala där respondenten kan ta 

ställning till vilken grad av instämmelse de håller med om. Skalan är rangordnad ifrån ett till 

sju vilket är optimalt då man använder sig utav skalor och undersöker just förväntningar, här 

har respondenten flera olika motiveringsgrader (Lassar et al., 2000).  

 

Vid utformningen av själva enkäten till allmänheten eller kunderna i detta fall, låg den 

primära fokusen på att begränsa sig både i form av frågor och material, det vill säga tryckta 

ark. Orsaken till detta var att respondenten inte skulle bli avskräckt då det lätt kan verka för 

tidskrävande om man har flera sidor med frågor. Även resursmässiga (naturen) och 
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kostnadsmässiga aspekter vägdes in, hela utfrågningen hade komplicerats avsevärt om 

enkäten bestått av fler än ett ark. Själva konstruktionen av enkäten försvårades i hög grad i 

och med dessa ramar som vi skulle röra oss inom. Ett problem som därigenom uppstod var 

vilka frågor vi skulle rikta in oss på och varför, för att få ett så bra svar som möjligt på om 

gapet verkligen existerar. Eftersom de fyra första frågorna på formuläret var av allmännare 

karaktär försvann ett givet utrymme redan där. Dessa fyra frågor var för att ta reda på kön, 

ålder, utbildning samt den eller de banker man var kund hos. Val av bank är givet varför vi 

frågar då vi utför fallstudier som grundar sig på tre banker, medan de andra tre frågorna var de 

områden som vi fann mest fängslande att undersöka i fråga om olika inställning till finansiell 

rådgivning. Det var även vår gemensamma uppfattning att vi inom dessa tre grupperingar 

skulle finna de största skillnaderna gällande inställning, men det kan naturligtvis ha funnits 

andra variabler som varit möjliga att undersöka, så som yrke, men även typ av bostad eller på 

vilken plats man är bosatt.  Med denna plats reserverad var utmaningen att få plats med 

tillräckligt uttömmande frågor på resterande utrymme för att undersöka om ett gap 

förekommer.  

 

Valet av frågor till enkäten har vi med omsorg inspirerats till att välja genom bl a 

Parasuramans (Lasser et al., 2000) fem olika kvalitetsaspekter. Han har genom 

undersökningar kommit fram till fem aspekter som påverkar just förväntningarna inom 

tjänstesektorn. Den första vi valde att grunda frågorna på är påtagligheten. Med denna menas 

de fysiska bevisen för tjänsten. Om en kund kommer in på ett kontor där han/hon direkt blir 

bemött och slipper vänta på att bli servad påverkas förväntningarna på bankens utförande av 

tjänster. Om allt är rent och i ordning, dokument ligger inte synliga och i oordning på 

skrivborden och utrustningen är modern är också exempel på just påtagligheten. För att mäta 

denna hos kunderna ställde vi först en fråga om de tyckte att första intrycket på banken i 

helhet var viktig för deras förväntningar på hur rådgivningen skulle bli. Direkt efter denna 

fråga får de sedan ta ställning till om detta har uppfyllts på deras bank. Nästa fråga lyder om 

de har varit på finansiell rådgivning och om de upplevt den som bra. Med denna fråga ville vi 

mäta om tidigare erfarenheter av finansiell rådgivning påverkar framtida förväntningar om hur 

nästa rådgivning kommer att upplevas. För att öka svarsfrekvensen på enkäterna ställde vi 

denna fråga till respondenterna redan innan vi gav enkäten för att på så vis spara resurser. Om 

vi låtit kunder som aldrig varit på rådgivning svara hade det blivit ett avsevärt bortfall då 

enkäten blir oanvändbar för oss. Efter denna fråga fick respondenten ta ställning till om den 

erfarna rådgivningen påverkar dennes framtida förväntningar på rådgivning. Nästa aspekt vi 
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valt att mäta är strukturen på rådgivningen. Detta mätte vi genom att fråga om respondenten 

tycker det är viktigt att rådgivaren har planerat rådgivningstillfället väl. Efterföljande 

ställningstagande är om respondenten tyckte att deras senaste rådgivningstillfälle verkade 

organiserat. Vi tror nämligen att om rådgivaren planerar rådgivningstillfället noggrant innan 

kunden kommer leder detta till ett mindre förväntningsgap. Om rådgivningen följer en logisk 

och röd tråd och att rådgivaren går igenom en sak i taget mer ingående och även verkar påläst 

inom sitt ämne leder förmodligen det till att förväntningar infrias. Den troligtvis viktigaste 

frågan som även mäter förväntningsgapet bäst är nästkommande fråga där vi undrar hur 

viktigt respondenten tycker det är att rådgivaren kan förklara för honom/henne. Som faktor i 

vår teori har vi här kommunikationen mellan rådgivaren och kunderna. Här får vi även in 

Parasuramans kvalitetsaspekt om försäkran, de anställdas förmåga att inge förtroende och 

trygghet genom sin kunskap och hövlighet.  Gapet av förväntningar mäts då genom att 

nästföljande ställningstagande tar upp om respondenten upplever att rådgivaren lyckats 

förklara allt för honom/henne. Då en av faktorerna i vår modell, som vi tror påverkar 

kundernas förväntningar på rådgivning, är den nyligen införda licensieringen lyder nästa 

fråga, om respondentens syn på finansiell rådgivning på senaste tid har förändrats. Här vill vi 

få fram om exempelvis licensieringen lett till ett ökat förtroende för kunden, om de på grund 

av denna idag ställer högre krav på rådgivaren i sig.  

 

När det gäller valet av frågor till de intervjuade utgick vi även där ifrån våra faktorer. Vi tror 

att bankledningens försäljningsrestriktioner kan leda till att rådgivarna ibland kan tvingas att 

agera utifrån sitt egenintresse. Det vill säga att de ibland kan stå inför ett dilemma då de kan 

tänkas hamna i en situation där de får välja att antingen sälja eller rådge för att uppnå sina 

mål, därigenom uppstår ett förväntningsgap. På dessa grunder föll valet av vissa frågor till 

bankledningen naturligt. Som till exempel om det finns några mål uppsatta för rådgivarna och 

hur dessa följs upp, även hur detta belöningssystem upplevs av rådgivarna. Om det kan 

förekomma någon konflikt för dem att rådge och sälja samtidigt. Samma frågor har vi även 

ställt till rådgivarna för att kunna se om de olika uppfattningarna skiljer sig åt mellan 

rådgivarna och bankledningen. Om det visar sig att svaren skiljer sig åt gentemot 

bankledningen och rådgivarna så är det uppenbart att det dem emellan finns ett visst gap av 

förväntningar. Vi tror även att ledningens tidigare erfarenheter kan spela roll för hur pass höga 

mål som sätts, om de är rimliga eller om bankledningen inte har någon förståelse för vilken 

situation som rådgivarna sätts inför. Detta mäter vi dels genom att fråga hur länge personen 

motsvarande bankledningen har varit aktiv i sin tjänst dels vilken typ av ledarskap som 
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förekommer och genom att fråga hur de ser på finansiella rådgivarnas roll. Det samma ställer 

vi till rådgivarna fast omvänt, hur de själva ser på sin roll som rådgivare och om de tycker att 

målen som sätts för dem är rimliga. Vi har även här en faktor gällande licensieringen. Vi 

frågar hur respektive part har berörts av den nya lagstiftningen och därmed licensieringen. 

Om detta har inneburit några förändringar för dem gällande hur kunderna ställer krav på dem.  

 

4.2.2. Tolkning av gap 

 

Då ett av våra syften var att just beskriva förväntningsgapet ska vi i detta stycke ge en bild av 

hur vi tolkar gapen av förväntningar. I vår undersökning definieras vår beroende variabel just 

som förväntningsgapet. Detta blir dock svårt att mäta då det kan tolkas som att det är något 

som hänger i luften och man inte direkt kan ta på. Vi blev först tvungna att operationalisera 

våra frågor för att statistiskt kunna mäta denna variabel. För att få fram gapen mellan vad 

kunderna förväntar sig och vad de faktiskt upplever fick vi ställa de frågor som mäter samma 

faktor emot varandra och därigenom skapa nya variabler utifrån skillnaden hur kunderna 

upplever det. Resultatet blev då fem nya variabler som vi döpt till enligt nedan. I det följande 

illustrerar vi hur vi gått till väga. 

 

Gap Intryck  5. Första intrycket på bankkontoret är viktigt. 

  6. Detta tycker jag har uppfyllts på mitt bankkontor. 

 

  7. Jag har varit på finansiell rådgivning tidigare och    

Gap Erfarenhet den var bra. 

  8. Detta anser jag påverkar mina framtida förväntningar på 

  rådgivning. 

 

  9. Det är viktigt att rådgivningstillfället är välplanerat av  

Gap Struktur              rådgivaren. 

  10. Planeringen på rådgivningen kändes organiserad. 

 

Gap Kommunikation 11. Rådgivarens förmåga att förklara är viktig. 

  12. Jag upplever att min rådgivare har förmågan att förklara allt för 

  mig. 
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  13. Min syn på finansiell rådgivning har förändrats de senaste  

Gap Licensiering åren. 

  14. Mina förväntningar på finansiella rådgivarna har blivit högre 

  under de senaste åren. 

 

För att sedan kunna identifiera om de olika gapen som uppstått är negativa, positiva eller rent 

av inte har något gap alls fick vi därefter koda om dessa fem så att varje gap fick tre olika 

kategorier. Gap Intrycket fick således ett positivt, ett negativt och ett nollgap, likadant gjordes 

för resterande olika förväntningsgap. Nedan illustrerar vi hur vi gått till väga. 

  

  Positivt gap 

Gap Intryck  Nollgap 

  Negativt gap 

 

Gap Intryck: I detta gap får vi fram om det förekommer ett förväntningsgap som beror på 

första intrycket av bankkontoret i helhet, med andra ord mäter vi om påtagligheten kan vara 

en faktor till detta eventuella gap av förväntningar. Har respondenten angett en 7 på skalan 

angående om denne anser att första intrycket är viktigt och sedan anger en 4 på efterföljande 

fråga där han/hon får ta ställning till om detta upplevts på deras bank är det uppenbart att ett 

förväntningsgap existerar. Skulle respondenten ange samma grad av instämmelse angående 

båda påståendena så förekommer inget gap. 

 

Gap Erfarenhet: Här mäter vi om respondentens tidigare erfarenheter av rådgivning leder till 

ett förväntningsgap. Om kunden anser sin rådgivning varit mindre bra och anger en 3 på 

skalan och på nästföljande fråga deklarerar en 7 är det här klart att ett förväntningsgap 

existerar. Om respondenten anser sin rådgivning vara dålig förväntar han/hon sig även att 

nästa rådgivning ska vara av samma karaktär.  

 

Gap Struktur: I detta gap fastställs om förväntningsgapet beror på om rådgivningstillfället var 

välplanerat. Anser respondenten att detta är en viktig faktor och anger en 7 på skalan och 

sedan inte upplever att rådgivningen som erhållits kändes särskilt organiserad existerar här ett 

förväntningsgap.  
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Gap Kommunikation: Här mäter vi om rådgivarens förmåga att förklara för kunden leder till 

ett förväntningsgap. Med andra ord mäter vi rådgivarens förmåga att kommunicera med 

kunden. Anser respondenten detta som en viktig faktor och anger en 7 på skalan som sedan 

inte följs av en 7 på efterföljande påstående angående hur de upplevt rådgivarens förmåga att 

förklara existerar här ett förväntningsgap. 

 

Gap Licensiering: Sista gapet som vi mäter är om den relativt nyinförda licensieringen hos 

rådgivarna leder till ett förväntningsgap. Om respondenten anser sig har fått en förändrad syn 

på finansiell rådgivning de senaste åren och även tycker att förväntningarna på rådgivarna 

blivit högre existerar här ett förväntningsgap.  

 

Man hade även kunnat tänka sig att under varje gap endast ha två stycken kategorier av gapen, 

det vill säga ett som mäter det positiva och ett som mäter det negativa. Då vi ansåg oss inte 

kunna slå ihop nollgapet med något av dessa två, då förväntningarna faktiskt uppfylls här, 

valde vi att ha tre kategorier. Vi tycker även att det är intressant att kunna granska hur stor 

mängd av respondenterna som inte anser sig ha något gap över huvudtaget. Anledningen till 

att vi slog ihop till dessa tre kategorier är att ett negativt gap på två eller tre attitydsgrader 

betyder samma sak, enda skillnaden är hur negativt det är och samma gäller för det positiva 

gapet. 

 

4.3. Validitet 

 

Validitet är ett mått på hur väl undersökningen mäter just det fenomen som är avsett att mätas 

(Saunders et al., 2007). Det är frånvaron av systematiska fel som gör att undersökningen blir 

valid och därmed mäter vad den ämnar mäta, det är dock svårt att bedöma om den verkligen 

är valid (Sörqvist, 2000). Enligt Peter  kan validiteten på ett instrument bevisas endast om den 

erhållna servicekvaliteten mäts med två olika mätinstrument och att samma resultat påvisas 

ifrån dessa (Bahia et al., 2000). 

 

I vår empiriska undersökning har vi baserat våra enkät- och intervjufrågor på insamlade 

kunskaper och teorier och även egna utformade teorier/modeller. Frågorna har utformats på 

ett klart och tydligt sätt för att undvika missförstånd hos respondenterna. Skulle missförstånd 

ändå uppstå vid enkätsituationen har vi möjlighet att förklara och tydliggöra vad vi menar då 

vi under tiden som respondenten fyller i sin enkät finns närvarande. Vi har även använt oss 
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utav ett redan testat mätinstrument som påvisats vara lämpligt att använda vid just mätning av 

förväntningar. Detta instrument har vi inspirerats av utifrån Parasuramans undersökningar om 

tjänstekvaliteten inom bankväsendet (Bahia et al., 2000). För att så lite information som 

möjligt skall gå förlorad eller snedvridas har vi direkt efter varje intervjutillfälle enskilt 

sammanställt vad som sagts.  Enkäterna har vi innan vi börjat undersökningen kontrollerat 

genom att ett antal försökspersoner fått svara på frågorna, detta för att upptäcka om det bland 

respondenterna på något sätt kan misstolkas. Vår handledare har även godkänt enkäten innan 

vi satt den i bruk.  

 

Totalt antal besvarade enkäter 203
Kristianstads Sparbank 122
SEB 22
Handelsbanken 25
Annan Bank 34
Tabell 4.1. Besvarade enkäter uppdelat per bank. 
 

4.4. Reliabilitet  

 

Reliabilitet är ett mått för pålitligheten i undersökningen. Enligt Saunders kan man mäta detta 

genom att ifrågasätta sig om undersökningen kommer att frambringa samma resultat vid ett 

annat tillfälle förutsatt att man gör likadant eller om det visar samma resultat om liknande 

observationer görs av andra forskare. (Saunders et al., 2007) Undersökningen ska alltså inte 

påverkas av vem den är gjord utav eller situationen den är gjord under och inte heller ska 

slumpmässiga fel förekomma för att en god reliabilitet ska uppnås (Sörqvist, 2000). 

 

För att öka reliabiliteten i vår uppsats skickade vi ut intervjuguider till våra respondenter så att 

de kunde förbereda sig inför intervjun. Detta på grund av att vi skulle kunna få bättre, 

genomtänkta svar, men också för att respondenten skulle kunna sätta sig in i vårt ämne. En 

hög validitet har vi också försökt få genom att vi via direkt kontakt med respondenten kunde 

kontrollera respondentens svar genom följdfrågor och ytterliggare klargörande. När det gäller 

enkätundersökningen har vi gjort enkla och tydliga frågor som inte leder respondenten till att 

svara på ett visst sätt. Öppna svarsskalor där man svarar i vilken grad man instämmer med 

våra påståenden.  
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4.5. Urval och Bortfall 

 

Målet med vår undersökning är, precis som med de flesta andra studier, att komma fram till 

ett resultat. Det vi ämnar avbilda är dock inte möjligt att göra i sin helhet. Istället blir målet att 

först studera, för att sedan förklara och eventuellt förstå en del av den (Arbnor et al., 1994). 

 

Urvalet vi gör som undersökningen sedan kommer grundas på blir beroende av dels den 

tidsbrist som råder dels våra ekonomiska resurser. Urvalet har även gjorts utifrån att 

omgivningen häromkring gjorde sig mest lämplig. Närheten till både bankerna ifråga samt 

kunderna till respektive bank kändes enklast att nå då vi med kort varsel kan ställa upp på 

både intervjuer och även insamling av enkäter. Enkäterna har vi valt att samla in vid Domus 

som ligger beläget i centrala Kristianstad. Här var ruljansen på människor hög och även 

åldern i blandad sort. Om vi istället hade valt en större stad som t ex Malmö hade vi fått 

betydligt svårare att få svar ifrån allmänheten eftersom det förmodligen hade tagit längre tid 

att få in önskat antal respondenter ifrån rätt banker. Vi tror oss även ha haft en relativt 

gynnsam period att jobba under, då julen har attraherat många människor till staden för att 

göra diverse inköp. Det som kan nämnas som negativt i detta fall är just den tidsbrist som vi 

fann var stor hos många tillfrågade, speciellt hos människor mellan ca 35 och 60, vilket 

kanske är den vanligaste arbetsföra åldern. Svarsfrekvensen var klart lättare att få fylld hos 

människor som passerat denna gräns med ett par år. I tron att vi inkluderade en så bred grupp 

människor som möjligt valde vi att stå vid ingången till Domus, beläget i centrala 

Kristianstad. Detta val grundar sig även på det faktum att vi ville ha tak över oss under själva 

utfrågningen, och då inte bara för vår egen del, utan givetvis för att den tillfrågade skulle 

kunna stå bekvämt och även kunna utnyttja de bord som fanns i entrén. Kvarstår gör då det 

faktum att Domus kanske inte utgör ett klart medelvärde på individer gällande vår fråga i 

Kristianstad. Dock ska tilläggas att det i samma lokal som vi utförde undersökningen fanns ett 

systembolag som även det lockar till sig en bred skara människor, som dessutom kanske inte 

är synonyma med dagligvaruhandeln som bedrivs där.  Kristianstad kändes därför som ett bra 

val för oss, med en relativt stor population att utgå ifrån.  

 

Vid valet av respondenter från allmänheten har vår inställning varit att efter bästa förmåga 

försöka vara så breda som möjligt i vår urvalspopulation. Vårt mål har varit att söka så 

varierande som möjligt, så att alla typer av individer finns representerade i vårt underlag. 

Återigen finns här ingen garant för att detta lyckats utan har bara gjorts efter bästa förmåga. 
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Själva populationen kommer att bestå av hela Kristianstad kommun, eller rättare sagt de som 

är kunder hos någon utav de tre utvalda bankerna som vi valt att tillämpa fallstudier på. Något 

som vi efter några dagars insamlande av data kom underfund med var att den äldre 

generationen av populationen var de som var mest pigga på att vara med i vår undersökning. 

Detta kom vi fram till genom att denna ålderspopulation var de som mest var benägna att 

svara, vi behövde inte fråga lika många respondenter ur denna åldersgrupp då de oftast var 

hjälpsamma att fylla i direkt. Vi fick flest nekande av populationen runt medelåldern, där fick 

vi troligtvis fråga dubbelt så många innan någon ställde upp på att fylla i enkäten. Orsakerna 

till detta kan givetvis vara flera men ett skäl som verkade klart för oss var just att de verkade 

ha mer tid att avvara och inte lika stressade eller rent av ointresserade som de yngre 

uppfattades vara. En annan orsak kan vara att de äldre även är mer engagerade i sparande 

eftersom de under sin livstid förmodligen hunnit spara ihop lite mer kapital. Ett annat bortfall 

som blev uppenbart för oss var att den yngre populationens svar inte i lika stor utsträckning 

var användbar för vår undersökning. Anledningen till detta var att många av de inte hade varit 

på finansiell rådgivning ännu och därför heller inte kunde yttra sig om den. Orsaken till detta 

tror vi kan vara att finansiell rådgivning trots allt är en företeelse som gör sig bäst och som 

fler utnyttjar om det finns ett relativt starkt grundkapital vilket denna målpopulation kanske 

inte hunnit skaffa sig ännu.  

 

När vi gjorde valet av bankerna hade vi även där den geografiska aspekten i beaktande. Vi 

sökte efter banker som hade lokalkontor, avdelningskontor på gemensam ort, vilket enklare 

skulle möjliggöra intervjuer med både rådgivarna respektive representanter ifrån 

bankledningen. Resor, eventuella av/ombokningar samt möte med kort varsel underlättades 

därmed. Vår undersökning av bankerna skulle ju även sammanfalla med utfrågning av en stor 

grupp kunder/individer, vilket gjorde att ett val av banker i närheten var mest logisk och 

enklast att utföra. Vi kunde ju inte heller göra det valet att ha olika residens på kontoren och 

respondenterna eftersom vi ville ha svar från kunderna till just de utfrågade kontoren.  

Avsikten var även att finna bankverksamheter där inriktningen gentemot kunderna skilde sig 

åt, därav valde vi att utöva våra fallstudier på Kristianstad Sparbank, Skandinaviska Enskilda 

banken (SEB) och Handelsbanken. Dessa tre banker är kända för olika typer av 

bankverksamhet. SEB är en affärsbank som i största utsträckning satsar på kunder som äger 

större kapital. Sparbanken har en bredare population och satsar på mångfald. Handelsbanken i 

sin tur är en bank som hamnar mittemellan de ovan nämnda. Anledningen till dessa val var att 

se om det eventuella förväntningsgapet skiljer sig åt mellan de tre storbanker. 
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4.6. Kapitelsammanfattning 

 

Syftet med vår empiriska undersökning är att undersöka vilka faktorer som kan tänkas 

påverka ett förväntningsgap i relationen Bankledning – Finansiell Rådgivare – Kunder. För att 

på bästa sätt fastställa detta valde vi att tillämpa intervjuer gentemot Bankledningen och 

rådgivarna medan vi ansåg det lämpligare med enkäter gentemot kunderna. För att sedan 

kunna mäta om det förekommer ett förväntningsgap i relationen Rådgivare – Kunder var vi 

först tvungna att operationalisera frågorna så att de blir statistiskt mätbara vilket vi i detta 

kapitel ingåenden beskriver hur vi gått till väga.  

 

Då vi valt att tillämpa fallstudier på tre utav Kristianstads största banker innebar detta att vi 

gjorde ett icke sannolikhetsurval gällande målpopulationen.  
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5. Analys 

 
5.1. Struktur 

 

I detta avsnitt har vi valt att granska våra tre fall var för sig. För att få en inblick i vårt 

material, gällande relationen Kund-Rådgivare, har vi bestämt oss för att först analysera hela 

materialet och sedan uppdelat på vardera bank med start på Kristianstads Sparbank följt av 

SEB och Handelsbanken. Analysen av hela materialet görs för att först kunna se de generella 

mönstren som råder för att sedan rikta in oss på de olika fallen, det vill säga de tre olika 

bankerna. Vårt urval gällande surveymetoden uppgår till 203 totalt och någon 

normalfördelning på de enskilda variablerna gällande hela materialet råder inte, det 

förekommer heller inte någon normalfördelning när vi testar bankerna var för sig. Detta har vi 

prövat med hjälp av Kolmogorov-Smirnov testet. 

 

Kruskal-Wallis testet kan tillämpas om man vill jämföra tre eller fler grupper med varandra 

och om one way anova, som är ett parametriskt test, inte kan användas. Kruskal-Wallis testet 

är det samma som Mann-Whitney testet med enda skillnaden att det förra kan jämföra mer än 

två grupper (Djurfeldt et al., 2003).  För att mäta den eventuella signifikansen som råder 

mellan faktorerna och de olika gapen har vi tillämpat det ovan nämnda Kruskal-Wallis testet. 

Vi tog således frågorna som mäter de olika faktorerna och ställde mot de olika gapen för att 

på såvis klargöra om något samband råder dem emellan, om så är fallet kan vi här säga att ett 

förväntningsgap beror på just den faktorn vi testar. Det kan dock tyckas bli cirkulärt när vi 

testar, låt säga, påtagligheten mot Gap Intryck. Detta anser vi dock ändå att det inte behöver 

bli, låt säga att man gör en undersökning mellan hur långa ett antal individer är gentemot hur 

mycket de väger. Här kan ju tyckas att ju längre de är desto mer borde de väga men fallet är 

ändå att vikten inte bara förklaras av längden på individen. Det samma gäller då vi undersöker 

förväntningsgapet på en viss faktor. 

 

När det gäller materialet ifrån vår kvalitativa metod, det vill säga relationen mellan 

Bankledning – Rådgivare, utgår vi även här ifrån varje hypotes under de olika fallen med start 

på Kristianstads Sparbank följt av SEB och Handelsbanken men först gör vi dock en generell 

analys över alla bankerna gemensamt. Vi börjar med att kortfattat sammanställa 

respondenternas svar under respektive hypotes med start på finansiella rådgivarens följt av 
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bankledningens svar ifrån varje bank.  I slutet på varje hypotessammanställning analyserar vi 

sedan materialet. 

5.2. Hypotesprövning av alla banker 

När vi evaluerar alla bankerna gemensamt utgår vi ifrån det totala antalet i vårt urval. När det 

gäller relationen mellan Rådgivare – Kunder utgår vi ifrån det totala antalet respondenter i 

Surveymetoden för att på så vis kunna se generella mönster. Detta görs under hypoteserna 1-6 

som mäter just detta gap. När vi sedan går över till relationen mellan Bankledning – 

Rådgivare analyserar vi generellt vad bankerna svarat och ser om vi finner något 

förekommande förväntningsgap, detta görs under hypotes 7-10.  

 

Hypotes (H1): Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till 
kundernas okunskap. 
 

Tabell. 5.1. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation

Gap 
Licensiering 

H1 Okunskap/Utbildning Kruskal Wallis 0,339 0,111 0,019 0,357 0,566 

 

Genom att studera tabellen ovan kan vi se att, då vi testar den oberoende variabeln 

okunskap/utbildning mot de olika gapen av förväntningar, endast ett gap (0,019) blir 

signifikant. Då det inte förekommer någon genomgående signifikansnivå hos de olika gapen 

kan vi inte se några tendenser till att den oberoende variabeln skulle vara en orsak till att ett 

förväntningsgap mellan kunderna och rådgivarna uppstår. Just denna variabel anser vi inte 

vara tillräckligt betydelsefull genom att endast bli signifikant gentemot ett gap. För att 

kundernas grad av utbildning ska vara en orsak till att ett förväntningsgap existerar anser vi att 

denna faktor borde bli signifikant på fler av gapen eller åtminstone att den skulle vara nära en 

signifikansnivå på de andra. Vi drar här slutsatsen att, efter utförda statistiska tester, 

förväntningsgapet ej beror på kundernas utbildningsnivå. Vi förväntade oss här ett annorlunda 

svar då vi trodde att ju lägre utbildning desto högre förväntningsgap. Tron var även att de med 

högre utbildning också hade större förståelse för vad som ingick i rådgivarens uppgift och 

även hade lättare förståelse för innebörden i just rådgivning. Att denna faktor dock blir 

signifikant med Gap Struktur kan vara rena slumpen, en annan orsak kan vara resultatet av för 

få respondenter.  
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Vi förkastar härmed vår hypotes om att förväntningsgapet beror på kundernas okunskap. 

 

Hypotes (H2): Kundens första intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. 
 

När vi studerar histogrammet för Gap Intryck över hela 

materialet kan vi se att 96 individer (47,3%) av 203 inte har 

något förväntningsgap mellan förväntat och upplevt intryck på 

bankkontoren. När vi sen studerar det positiva gapet, det vill 

säga att förväntningarna var lägre än det upplevda intrycket, 

kan vi se att de flesta individer som har ett positivt gap har en 

skillnad med en attitydsgrad och ligger förhållandevis nära 

nollgapet. Det negativa gapet innebär att det upplevda 

intrycket varit sämre än det förväntade. De flesta individer i detta negativa gap anser 

skillnaden mellan upplevt och förväntat intryck som 1 till 2 attitydsgrader. Genom 

observationen kan vi se att det negativa gapet (75st) är större än det positiva gapet (32st), med 

andra ord är det fler som anser sig ha ett negativt gap än ett positivt. 

 
Tabell.5.2. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H2 Första Intrycket Kruskal Wallis 0,000 0,163 0,027 0,196 0,927 

 

Denna oberoende variabel är signifikant med Gap Intryck (0,000) och Gap Erfarenhet 

(0,027). Här kan vi utifrån hela vårt material säga att förväntningsgapet påverkas av 

respondentens första intryck på bankkontoret. De som anser detta viktigt tycker även att det är 

av vikt att rådgivningen är välplanerad av rådgivaren. Slutsatsen av denna analys blir att 

påtagligheten har betydelse för hur förväntningsgapet löper ut. Det är viktigt så som bank att 

det råder följsamhet gällande ordning och reda. Banker förväntas även ha uppdaterad och 

relevant utrustning. En bank ska utåt leverera förtroende och detta görs på ett bra sätt genom 

att visa en hög grad av påtaglighet. Detta ansvar ligger även på rådgivarna som levererar 

intryck genom hur det ser ut på deras arbetsplats som exempelvis deras skrivbord. Att även 

Gap Struktur blir signifikant med denna faktor är kanske inte så överraskande att se. Gap 
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Struktur som poängterar om det finns ett förväntningsgap gällande planeringen av 

rådgivningstillfället kan sägas gå hand i hand med första intrycket av banken som helhet. 

Anser man att första intrycket är viktigt anser man troligtvis även att planeringen är av 

betydande karaktär. Som vi kan se är Gap Erfarenhet och Gap Kommunikation svagt 

signifikanta och Gap Licensiering är det som sticker ut mest.  

 

Vi förkastar därmed inte vår hypotes med hänvisning till ovan förda resonemang. Vi finner att 

samband mellan att gapet av förväntningar beror på kundens första intryck av bankkontoret 

som helhet, alltså finns ett förväntningsgap. 

 

Hypotes (3): Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av 
rådgivning. 

 

Ur histogrammet kan vi utläsa att 76 individer (37,4%) av det 

totala antalet respondenter i materialet inte har något gap 

mellan hur bra rådgivningen var och hur det kommer att 

påverka framtida förväntningar. Till höger om nollgapet hittar 

vi det positiva gapet, i detta fall är det positiva gapet inte så 

bra eftersom det visar på skillnaden mellan hur bra 

rådgivningen var och hur det påverkar de framtida 

förväntningarna. Med andra ord om rådgivningen har varit mindre bra påverkas de framtida 

förväntningarna med skillnaden i attitydsgraderna. I det negativa gapet till vänster om 

nollgapet som i detta fall inte är negativt kan vi se graden av att kvaliteten på rådgivningen är 

större än vad de framtida förväntningarna är. Med detta förda resonemang kan vi säga att det 

positiva gapet (68st) är större än det negativa gapet (59), vilket innebär att fler individer har 

haft en mindre bra rådgivning i förhållande till de framtida förväntningarna. Alltså påverkas 

de framtida förväntningarna av den tidigare erfarenheten.  

 
Tabell.5.3. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H3 Tidigare erfarenhet Kruskal Wallis 0,020 0,000 0,000 0,000 0,891 

 

-5 -2,5 0 2,5 5

GAPerfarenheter

0

20

40

60

80

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 0,35
Std. Dev. = 1,849
N = 203



Existerar ett förväntningsgap mellan finansiella rådgivare och dess intressenter? Antonsson, Bertilsson, Norberg 

 - 51 -

I tabellen ovan kan vi se att kundernas tidigare erfarenhet av rådgivning är signifikant med 

Gap Intryck (0,020), Gap Erfarenhet (0,000), Gap Struktur (0,000) och Gap Kommunikation 

(0,000). Med detta test utfört kan vi säga att förväntningsgapet beror på kundens tidigare 

erfarenhet av rådgivning, upplevs denna som bra speglas även nästa rådgivningstillfälle som 

bra. De som anser att förväntningarna påverkas av tidigare erfarenheter tycker även att första 

intrycket på banken är viktigt. Samma respondenter anser det också som viktigt att 

rådgivningstillfället är välplanerat och att rådgivaren kan förklara för dem. Vi kan här dra 

slutsatsen att rådgivarens tidigare erfarenhet av rådgivning påverkar dennes framtida 

förväntningar gällande nästa rådgivningstillfälle. Precis som med många andra tjänster och 

varor sätts spår efter hur man första gången upplever dem. Det gäller här för rådgivarna, för 

att knyta goda kontakter, ha i beaktande hur rådgivningen utförs. Att de som anser tidigare 

erfarenheter av rådgivning är viktigt även anser att planeringen är av betydande roll är kanske 

inte så lustigt. Har man haft finansiell rådgivning tidigare så sätts spåren om framtida 

förväntningar bl a på hur planeringen av rådgivningen var utförd. Denna variabel var som sagt 

signifikant med alla gapen förutom Gap Licensiering. Anledningen till detta kan vara att 

kunderna, precis som intervjupersonerna antydde inte är fullt medvetna om att en licensiering 

faktiskt har skett.  

 

Vi förkastar härmed inte vår hypotes om att kundens tidigare erfarenhet av rådgivning 

påverkar framtida förväntningar om hur nästa rådgivningstillfälle kommer att bli. Vår slutsats 

är att det finns ett förväntningsgap som påverkas av kundernas tidigare erfarenheter. 

 

Hypotes (H4): Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 
 

Genom att studera ovanstående histogram för Gap Struktur 

gällande om rådgivningen kändes organiserad i relation till hur 

viktigt det är att rådgivningen är välplanerad kan vi se att 70 

individer (34,5%) anser att den upplevda planeringen av 

rådgivningstillfället motsvarade den förväntade. När vi 

studerar det positiva gapet kan vi se att de flesta som har ett 

positivt gap har en skillnad i attitydsgrader på +1 till +2 (11st). 

De anser sig alltså upplevt bättre planering än vad som var förväntat. Det negativa gapet med 

121 individer är betydligt större än det positiva gapet med 12 individer, alltså förväntar sig 

majoriteten av kunderna att planeringen skall vara bättre för att motsvara deras förväntningar. 
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 Tabell 5.4. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H4 Struktur/Planering Kruskal Wallis 0,056 0,463 0,000 0,325 0,022 

 

Denna faktor visar sig bli signifikant (0,000) med Gap Struktur vilket betyder att detta gap 

beror på rådgivarens förmåga att strukturera rådgivningen. Även Gap Licensiering blir här 

signifikant vilket betyder att de som anser att rådgivningen är välplanerad anser också att 

deras syn på rådgivarna har förändrats de senaste åren och att högre krav ställs på dem. 

Slutsatsen blir även här att denna faktor orsakar ett förväntningsgap. Precis som att kundens 

tidigare erfarenheter har stor betydelse är även strukturen på själva rådgivningstillfället av 

bemärkelse. Rådgivaren bör innan kunden kommer strukturerat upp en plan på hur 

rådgivningen ska se ut. Anledningen till att vi ansåg denna faktor viktig var tron om att 

kunden behöver följa en röd tråd genom rådgivningen. Att rådgivaren som till exempel börjar 

med att förklara viktiga segment innan själva rådgivningen inleds och att detta noga 

genomtänkts innan kunden kommer. Vår slutsats i denna analys är att ett förväntningsgap 

faktiskt förekommer och orsakas av strukturen på rådgivningstillfället. Att Gap Licensiering 

även är signifikant med denna faktor är kanske inte överraskande då den nya licensieringen 

faktiskt har inneburit högre struktur i form av all dokumentation och även i form av vilka 

punkter rådgivaren ska ta upp med kunden.  Kunden får även chansen att i efterhand kunna 

sätta sig ner i lugn och ro och gå igenom vad som sagts på rådgivningen ytterligare en gång då 

denne alltid får en utskrift på dokumentationen som förts. Vi ser även att det råder en svag 

signifikansnivå vid Gap Intryck vilket som vi ovan nämnt anser går hand i hand med 

strukturen på rådgivningstillfället.  

 

Vi förkastar inte vår hypotes om att rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. Vi 

finner här att ett förväntningsgap existerar. 
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Hypotes (H5): Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 
 

Vid studien av histogrammet kan vi se att 69 individer (34,0%) 

upplever att rådgivarens förmåga att förklara motsvarar 

förväntningarna. Det positiva gapet visar på att den upplevda 

förmågan att förklara för kunden är högre än den förväntade. 

Det negativa gapet med 124 individer är i detta fall avsevärt 

större än det positiva gapet med 9 individer vilket betyder att 

kunderna förväntar sig att banken skall bli bättre på att 

förklara för denne.  

 
Tabell 5.5. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H5 Kommunikation Kruskal Wallis 0,361 0,207 0,003 0,000 0,509 

 

Rådgivarens förmåga att förklara visar sig signifikant med Gap Struktur och Gap 

Kommunikation. Detta innebär att förväntningsgapet beror på att rådgivaren kanske inte har 

tillräcklig förmåga att förklara för kunden. Då kunden kanske inte har samma kompetensnivå 

inom detta område är detta en klart viktig faktor som om den inte upplevs leder till att ett gap 

av förväntningar bildas. Vi ser också att de som anser detta som viktigt även tycker det är av 

stor vikt att rådgivningstillfället är välplanerat utav rådgivaren. Slutsatsen blir som vi väntat 

oss, att denna faktor leder till ett förväntningsgap. Kan rådgivaren inte uttrycka sina råd på rätt 

sätt kan det lätt missuppfattas utav kunden som kanske tolkar rådet på helt fel sätt. Följderna 

kan här bli stora och leda till en missnöjd kund. Lite oväntat var dock att Gap Licensiering 

inte visade sig vara signifikant. Vi trodde helt klart att rådgivarens förmåga att kommunicera 

skulle styra kundens bild på rådgivaren. Om en kund är missnöjd med rådgivarens 

förklaringsförmåga trodde vi även att detta skulle förändra dennes syn på rådgivaren. 

 

Vi förkastar härmed inte vår hypotes angående rådgivarens förmåga att förklara. Vi finner att 

ett förväntningsgap förekommer. 
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Hypotes (H6): Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar 
förväntningsgapet hos kunderna. 
 

I histogrammet för Gap Licensiering som illustrerar om 

förväntningarna på rådgivarna har blivit högre de senaste åren 

i relation till om respondenternas syn på den finansiella 

rådgivningen förändrats. Nollgapet med 79 individer (38,9%) 

anser att förändringen av synen står i relation till om 

förväntningarna blivit högre, har förändring av synen skett så 

har också förväntningarna gjort det i samma takt. Det negativa 

gapet visar om synen på finansiell rådgivning har förändrats mer än förväntningarna på 

rådgivningen. Skillnaden inom gapet visar att förväntningarna blivit högre och förändrats mer 

än synen på finansiell rådgivning under senare år. 

 
Tabell 5.6. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H6 Licensiering Kruskal Wallis 0,066 0,202 0.384 0,130 0,000 

 

I detta fall kan vi se att rådgivarnas licensiering leder till att ett förväntningsgap uppstår. Det 

vill säg att större krav möjligen ställs på rådgivarna efter lagstiftningen som säger att 

rådgivarnas kompetens ska stärkas med en licensiering. De som faktiskt har vetskap om den 

införda licensieringen har troligen fått ett ökat förtroende för sin rådgivare. Detta då 

rådgivarens kompetensnivå här bekräftats. Vi hade dock misstanken att kunden med 

hänvisning till rådgivarens licensiering kanske uppfattar detta som ett förväntningsgap då 

denne kanske helt förlitar sig på rådgivarens kunskap och inte inser att det endast är råd som 

ges. Detta kanske blir lite tvetydigt att fastställa då vi i efterhand insett att dessa två 

påståenden kanske inte mäter just det vi avsåg att mäta. Vi ser även att det råder svag 

signifikans med Gap Kommunikation vilket i våra ögon är rimligt. Har förväntningarna på 

rådgivarna blivit högre så är det även troligt att dessa respondenter tycker det är viktigare med 

rådgivarens förklaringsförmåga. 
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Vi förkastar med ovan förda resonemang vår hypotes om att den ökade regleringen efter 

rådgivarnas licensiering leder till ett förväntningsgap, vi anser oss inte kunna fastställa om ett 

förväntningsgap rådet på grund av licensieringen. 

 

Hypotes (H7): Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 
förväntningsgap. 
 

Enligt hypotesen vi utarbetat tror vi att det föreligger en tvist utåt sett hur man presenterar sig 

inför kunden. Det vill säga som rådgivare, vilket enligt oss kan få kunden att känna en viss 

trygghet gentemot att å andra sidan framställa sig som säljare. Vi tror att man associerar 

säljande mer med något som kan liknas vid den vanliga daglighandeln, där ordet ”kränga” är 

vanligt förekommande och uppfattas som något mer osäkert. Att istället gå in till en rådgivare 

med inställningen att man är där för att få rådgivning angående kommande placeringar blev så 

vår hypotes att just ordvalet kan vara betydelsefullt för kunden. Något som banken är 

medvetna om, därav användningen av termen rådgivare framför säljare.  

 

Vår hypotes grundade sig i den dubbla rollen som kan upplevas beroende på de olika 

benämningar som rådgivaren har, rådgivare-säljare, och att detta kan leda till ett ökat 

förväntningsgap. De svar som inkom angående denna prövning visade generellt att så ej var 

fallet även om svaren skilde sig åt en aning, dels beroende på bank, men även beroende på om 

det istället var en rådgivare som fick frågan. De svar som stack ut från övriga var klart de vi 

fick från rådgivarna på SEB samt från ledningen på Kristianstad Sparbank. På SEB kunde 

man förstå att det var möjligt att det från kundens sida upplevdes som försäljning även om det 

poängterades att så ej var fallet, vilket ledningen inte hade samma uppfattning om. Likadant 

var gapet mellan åsikterna i Sparbanken där ledningen kunde förstå om detta var fallet 

eftersom det fanns rådgivare som letade så kallade ”pinnar”. Från rådgivarnas håll var det 

dock självklart att det inte fanns någon anledning att se till volym i fråga om 

rådgivningstillfällen, utan bara se till kundens bästa. Övriga inkomna svar visade inte på något 

som kunde påvisa ett gap. De svaren som avvek kan ju bero på flera olika saker. Ett enkelt 

svar skulle kunna vara att man faktiskt ser på saken olika eller bara har olika uppfattningar 

eller rent av har annan information om ämnet. Det skulle även kunna bero på att det från 

rådgivarens håll t ex ska svaras på ett visst sätt som ska ”låta bra” och överrensstämma med 

den policy som banken utfärdat i sådana här frågor. Detta kan vi naturligtvis bara anta. Istället 
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får vi rätta oss efter de svar som inkommit och försöka se så brett som möjligt med dessa.  

Vår hypotes förkastas härmed. 

 

Hypotes (H8): Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 
 

Att handla utifrån egenintresse i detta fall blir ju även en fråga om att vara ”lojal” mot 

bankledningen eftersom målen som sätts upp kommer från högre ort. I inledningsfasen kanske 

rådgivaren bara ser till sitt eget bästa men eftersom provision verkar vara ytterst ovanligt 

måste ett eventuellt egenintresse inkludera bankledningen. Det är ju från detta håll uppsatta 

mål och riktlinjer för själva rådgivningen kommer. Vår grundtanke med denna hypotes var 

dock att någon form av provision drev rådgivaren till att ibland behöva välja mellan att se till 

kunden. Detta i sin tur kanske skulle ta mer tid eller rent av inte leda till en försäljning. I och 

med att de flesta som går till en rådgivare gör så med en viss förhoppning och förväntan om 

att erhålla en tjänst som man inte är förmögen till själv trodde vi att det med en 

provisionsinriktad försäljning/rådgivning skulle skapas ett förväntningsgap. 

 

Vår tes grundade sig här på att det från rådgivarens håll fanns ett egenintresse att gagna sig 

själv före ledning och framför allt kund och på så vis skapa ett förväntningsgap. Med de 

frågor som vi ställde och med de svar som inkom i detta ämne blir slutsatsen att det inte inom 

någon av bankerna föreligger en drift eller något incitament som skulle skapa ett gap på de 

grunderna. Vår teori inkluderade även att ett eventuellt gap kan förorsakas redan på 

ledningsnivå för att ge extra vinning åt banken. Detta framkom speciellt eftersom det inte 

inom någon av bankerna fanns något utstakat och rent provisionssystem som gynnar 

rådgivarna efter den typen av insats.  Ett exempel skulle kunna vara försakning av kund pga. 

tidsproblematik som skulle bekräfta detta agerande. Samstämmigheten i alla tre bankerna var 

slående inom detta ämne. Denna lilla avvikelse som kunde noteras var i så fall den möjlighet 

till viss ersättning utöver lön som kunde observeras i SEB där bl.a. kunskapsutveckling i form 

av exempelvis Swedsec var ett kriterie som skulle kunna ge en viss extra summa. De tre 

bankerna har däremot alla en form av gemensam bonus som dock går på koncernnivå där det 

inte hjälper med enbart insatser på personlig nivå. Dessa anser vi dock inte ge upphov till att 

besanna vår hypotes eftersom vår tro är att egenintresset inte kan vara berört på den nivån. 

Vår hypotes förkastas härmed. 
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Hypotes (H9): Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap. 
 
Enligt vår förra hypotes kan ett gap skapas av en rådgivare med dubbla intressen, både mot 

sig själv och ledningen, men även mot kunden. Scenariot kan ju dock även vara att klara 

direktiv kommer från ledningen hur rådgivningen ska bedrivas och hur inriktningen ska se ut 

vilket kan göra att rådgivaren får svårt att avgöra hur hans/hennes agerande bör vara. En 

ledning med uppmaning att agera enbart för försäljning och klart se mindre till kundens bästa 

sätter rådgivaren i en prekär situation. Denna typ av ledarskap behöver ju inte nödvändigtvis 

baseras på ren girighet utan även vara en följd av orutin inom ämnet och brist på kunskap för 

denna typ av ledning. Likt vår förra tes har incitamentsystemets utformning stor betydelse för 

hur rådgivningen kommer att bedrivas och här har givetvis ledningen en avgörande roll även 

om det i vissa fall kan göras i samförstånd med de anställda.  

 

Att agera under en ledning med klara direktiv om hur verksamheten ska bedrivas kan i många 

fall vara en fördel men när dessa direktiv är klart felaktiga och stjälpande för företaget samt 

att en ledning som genom sin oerfarenhet ej är förmögen att agera rätt ansåg vi att denna 

faktor skulle kunna öppna för ett förväntningsgap.  Två av bankerna, HB och SEB, har en klar 

decentraliserad ledning medan Kristianstad Sparbank är mer centraliserad. I fråga om styrning 

är det framför allt kundaktivitet som präglar svaren vi fått angående hur man styr rådgivarna. 

Dock skiljer sig SEB åt eftersom de i sin styrning har direktiv om antal rådgivningstillfällen 

och även försäljning vilket de andra två inte har. Som vi nämnt tidigare är detta en klar faktor 

till att skapa ett förväntningsgap, dock mycket beroende på hur dessa mål ser ut, vilket vi inte 

fick svar på. Något som de tre bankerna poängterat är just kundnöjdheten och hur viktig 

denna är, speciellt i avseendet att man bedriver en verksamhet som är särskilt känslig för att 

tappa kunder eftersom man är låst till just den platsen. Likt flera andra verksamheter kan man 

inte bara byta marknad eller plats för sitt utbud utan är klart begränsad till det område som 

basas över. Att se till om ren oerfarenhet skulle ligga till grund för ett eventuellt 

förväntningsgap hade vi svårt att uppfatta, då det förmodligen krävs mer utförliga studier för 

att kunna påvisa. Direktiven var klart utstakade och relativt likvärdiga, även om det enligt oss 

fanns en överhängande risk att styrning på SEB kunde hjälpa till att skapa ett förväntningsgap. 

Det intryck vi fick av intervjuerna var i alla fall positivt utifrån lednings synpunkt och därmed 

ingen riskbenägenhet gällande denna tes. Vår hypotes förkastas härmed. 
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Hypotes (H10): Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet 
 
Efter diverse uppmärksammade skandaler gällande finansiell rådgivning i början på 2000-

talet, ansåg sig regeringen tvungen att agera på området. Detta resulterade i Lagen om 

finansiell rådgivning, som framför allt kräver en typ av licensiering av rådgivarna samt en 

grundlig dokumentation av vad som skett på kundmötet. Detta kan ju upplevas som enbart 

positivt men enligt oss även skapa en viss form av förväntningsgap mellan kunder och 

rådgivare och även mellan ledningen och rådgivarna.  

 

Att som kund gå till ett rådgivningstillfälle med vetskapen om att rådgivaren som ska hjälpa 

en har genomgått en kvalificerad specialutbildning och är godkänd av det s.k. Swedsec trodde 

vi skulle göra att kunden kände en större trygghet samt ställa klart högre krav på själva 

rådgivningen. Dessutom var vår tro att även ledningen skulle ha denna åsikt om sina rådgivare 

och förvänta sig mer och på så vis leda till att ett s.k. förväntningsgap skulle uppstå. Det 

visade sig dock snabbt att några högre krav inte ställdes, ledningarna var mycket 

samstämmiga i fråga om det efter licensieringskravet nu var högre förväntningar. Det svar 

som också gick igen hos alla tre ledningarna var den positiva biten med själva 

dokumentationen. En säkerhetskälla som man vid problem och eventuella tvister kunde söka 

upp vad som faktiskt sagts. Återigen var det dock en viss skillnad i svar mellan rådgivare och 

ledning hos SEB. Rådgivarna i denna bank upplevde det som en viss attitydförändring 

gällande noggrannhet i kundkontakten. Skälet torde vara att i största möjliga mån undvika 

konflikter med kunderna. Själva dokumentationsbiten var något som alla tre bankernas 

rådgivare tog upp som klart tidsödande men efter ett par år av invänjning ansågs vara positivt 

och även en bra säkerhetsgrund att stå på. Från rådgivarna var även svaren kusligt likartade 

gällande hur man uppfattade hur kunden såg på själva licensieringen. Alla tre uppgav att det 

var i princip aldrig någon som frågade om man hade gått denna utbildning. Vår tes om att det 

skulle leda till att man som kund nu hade klart högre förväntningar när man gick till ett 

rådgivningstillfälle faller därmed. Finns inte medvetenheten om att det existerar kan ju inte 

ens förväntningarna påverkas.  Vår hypotes förkastas härmed.  
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5.3. Fall 1, Kristianstads Sparbank 

 

Här börjar evalueringen utav de enskilda fallen med start på Kristianstads Sparbank följt av 

SEB och Handelsbanken. Vi följer samma struktur som vi gjort när vi analyserade alla 

bankerna tillsammans. Vi börjar med relationen Rådgivare – Kunder där vi utgår ifrån 

surveyinsamlingen som kunde härledas till vardera bank. Det totala antalet respondenter 

tillhörande Kristianstads Sparbank uppgick till 122. Under hypotes 1 – 6 analyserar vi alltså 

ovan nämnda relation och under 7 – 10 evaluerar vi relationen mellan Bankledning och 

Rådgivare. 

 

Hypotes (H1): Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till 
kundernas okunskap. 
 

Tabell.5.7. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H1 Okunskap/Utbildning Kruskal Wallis 0,153 0,265 0,017 0,358 0,924 

 

I studien av hypotesen om att okunskapen hos kunderna skulle leda till ett förväntningsgap ser 

vi i tabellen ovan att någon genomgående signifikansnivå ej råder vid de olika gapen. Endast 

Gap Struktur visas vara signifikant (0,017). Vi kan här inte säga att graden av utbildning hos 

respondenterna leder till ett förväntningsgap på finansiella rådgivare då majoriteten av gapen 

inte påvisas vara beroende av utbildningsnivån hos kunderna. Vår tanke var ju här att desto 

mer bildad kunden var ju mindre förväntningsgap. Men slutsatsen vi kan dra efter att gjort 

ovan illustrerade signifikanstest är att så inte var fallet. 

 

Vi förkastar därmed vår hypotes, vi kan inte finna att de olika gapen beror på 

utbildningsnivån hos kunderna. 
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Hypotes (H2): Kundens första intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Intryck: Vi kan ur ovanstående histogram se att 62 

individer av 122 som har Kristianstads Sparbank inte upplever 

något gap vad gäller denna faktor. De anser att det första 

intrycket på banken motsvarar det förväntade och upplevda 

intrycket. Desto längre till höger om den stapel som motsvarar 

nollgapet ju högre är det positiva gapet. Till vänster om 

nollgapet ser vi det negativa gapet, som innebär att det 

förväntade intrycket på banken är högre än det upplevda intrycket. Vi kan härmed säga att det 

negativa gapet, som består av 39 individer överstiger det positiva gapet som består utav 23 

individer. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,020 → signifikant 

 
Tabell. 5.8. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H2 Första Intrycket Kruskal Wallis 0,000 0,322 0,135 0,062 0,438 

 

Vid studerandet av om förväntningsgapet beror på första intrycket av banken som helhet kan 

vi i tabellen ovan se att detta är en signifikant (0,000) variabel för Kristianstads Sparbank. I de 

övriga gapen kan inte påvisas att denna faktor är en orsak till att förväntningarna inte upplevts 

vad gäller första intrycket på bankkontoret. Vi ser dock en svag signifikansnivå på Gap 

Kommunikation.  

 

Vi förkastar inte vår hypotes om att första intrycket leder till ett förväntningsgap. 
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Hypotes (3): Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av 
rådgivning. 

 

Gap Erfarenhet: När vi studerar detta histogram kan vi utläsa 

att 48 av 122 individer som har Kristianstads Sparbank inte 

upplever något gap mellan hur bra rådgivningen var och hur 

det kommer att påverka framtida förväntningar. Till höger om 

nollgapet hittar vi det positiva gapet, i detta fall är det positiva 

gapet inte så bra eftersom det visar på skillnaden mellan hur 

bra rådgivningen var och hur det påverkar de framtida 

förväntningarna. Med andra ord om rådgivningen har varit mindre bra påverkar detta de 

framtida förväntningarna med skillnaden i attitydsgraderna. I det negativa gapet till vänster 

om nollgapet som i detta fall inte är negativt kan vi se graden av att kvaliteten på 

rådgivningen är större än vad de framtida förväntningarna är. Efter denna studie kan man 

utläsa att det positiva gapet med 44 individer är större än det negativa gapet med 30 individer 

vilket innebär att fler individer har haft en mindre bra rådgivning i förhållande till de framtida 

förväntningarna.  

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,104 → ej signifikant 

 
Tabell 5.9. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering

H3 Tidigare erfarenhet Kruskal Wallis 0,132 0,000 0,000 0,000 0,565 

 

I tabellen ovan kan vi se ett starkt samband mellan respondenternas tidigare erfarenheter av 

rådgivning och Gap Erfarenhet (0,000), Struktur (0,000) och Kommunikation (0,000). Med 

detta kan sägas att de som varit på rådgivning förut grundar redan där sina förväntningar om 

hur nästa rådgivningstillfälle kommer att se ut. De som upplevde att rådgivningstillfället 

påverkar deras förväntningar om nästa rådgivning anser det också viktigt att 

rådgivningstillfället är välplanerat utav rådgivaren och att denne har en förmåga att kunna 

förklara. Vi kan här dra slutsatsen att vår hypotes om att den tidigare erfarenheten utav 

rådgivning leder till ett förväntningsgap. Har man varit på rådgivning och ansåg sig vara 
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tillfredsställd med denna förväntar man sig sannerligen att nästa rådgivningstillfälle ska vara 

lika tillfredsställande. I detta fall har respondenterna upplevt sin rådgivning som mindre bra 

vilket även påverkar förväntningarna på hur det ska bli nästa gång. Att Gap Struktur är 

signifikant är heller inte konstigt då man troligtvis uppfattar rådgivningen som bättre om den 

var bra strukturerad. Det samma gäller med rådgivarens förmåga att förklara som även den 

faktorn hänger ihop med om rådgivningen uppfattades som bra. 

 

Med ovan förda resonemang förkastar vi inte vår hypotes, vi finner att Gap Erfarenhet beror 

på vår faktor om att kundernas tidigare erfarenhet av rådgivning påverkar förväntningsgapet. 

 

Hypotes (H4): Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Struktur: Genom att granska histogrammet för gällande 

om rådgivningen kändes organiserad i relation till hur viktigt 

det är att rådgivningen är välplanerad kan vi se att 37 individer 

anser att den upplevda planeringen av rådgivningstillfället 

motsvarade den förväntade. Det positiva gapet innebär här att 

respondenterna hade lägre förväntningar än hur man upplevde 

planeringen. Det negativa gapet innebär att respondenterna 

hade större förväntningar på planeringen av rådgivningstillfället än vad de upplevde. 

Sammanfattningsvis kan vi säg att det negativa gapet med 76 individer är större än det 

positiva gapet med 9 individer, alltså förväntar sig majoriteten av kunderna att planeringen 

skall vara bättre för att motsvara deras förväntningar. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,000 → signifikant 

 
Tabell 5.10. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H4 Struktur/Planering Kruskal Wallis 0,013 0,286 0,000 0,166 0,369 

 

Vad gäller hypotesen om rådgivningstillfället är välplanerat kan vi ovan se är signifikant med 

Gap Struktur (0,000) och Gap Intryck (0,013). Med andra ord beror förväntningsgapet på hur 
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rådgivaren strukturerar rådgivningstillfället. De respondenter som anser detta viktigt tycker 

även att första intrycket på banken som helhet är av betydelse. Här är dock överraskande att 

Gap Licensiering inte är signifikant, den införda licensieringen har nämligen medfört ökad 

strukturering.  

 

Vi förkastar inte vår hypotes då vi kan se en signifikansnivå på (0,000). 

 

Hypotes (H5): Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 
 
Gap Kommunikation: När vi studerar histogrammet kan vi se 

att 42 individer upplever att rådgivarens förmåga att förklara 

motsvarar deras förväntningar. Det positiva gapet visar på att 

den upplevda förmågan att förklara för kunden är högre än den 

förväntade. Det negativa gapet visar att den upplevda 

förmågan att förklara var lägre än den förväntade. I detta fall 

är det negativa gapet avsevärt större än det positiva vilket 

betyder att kunderna förväntar sig att rådgivarna ska bli bättre på att förklara för dem. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,000 → signifikant 

 
Tabell 5.11. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H5 Kommunikation Kruskal Wallis 0,522 0,024 0,041 0,000 0,724 

 

Enligt vår teori tror vi att kommunikationen mellan rådgivarna och kunderna har en stor 

betydelse för om ett förväntningsgap råder. Denna faktor visar sig i ovan illustrerade tabell 

signifikant med Gap Erfarenhet (0,024), Gap Struktur (0,041) och Gap Kommunikation 

(0,000). Härmed kan vi säga att Gap Kommunikation beror på rådgivarens förmåga att 

förklara för kunderna. De respondenter som anser detta viktigt anser även att deras tidigare 

erfarenheter av rådgivning påverkar deras förväntningar om nästa rådgivningstillfälle och att 

det är viktigt att rådgivningstillfället är välplanerat utav rådgivaren. Vi finner även Gap 

Erfarenhet och Gap Struktur signifikanta. Dessa faktorer kan sägas ha ett samband med 
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kommunikationen. Anser man att rådgivarens förmåga att förklara är viktig tycker man 

troligen det är viktigt att rådgivningen är strukturerad och den tidigare erfarenheten utav 

rådgivning påverkas utav både kommunikationen och strukturen på rådgivningen. 

 

Vi väljer här att inte förkasta vår hypotes med hänvisning till ovan förda resonemang, vi 

finner att ett förväntningsgap föreligger. 

 

Hypotes (H6): Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar 
förväntningsgapet hos kunderna. 

 
Gap Licensiering: När vi studerar histogrammet för om 

förväntningarna blivit högre de senaste åren i relation till om 

deras syn på den finansiella rådgivningen förändrats ser vi att 

nollgapet med 49 individer anser att förändringen av synen 

står i relation till om förväntningarna blivit högre. Har 

förändring av synen skett så har också förväntningarna gjort 

det i samma takt. Det positiva gapet visar på att 

respondenterna anser att förväntningarna blivit högre men inte förändringen av synen på 

finansiell rådgivning i samma attitydförändringstakt. Det negativa gapet visar att synen på 

finansiell rådgivning har förändrats mer än förväntningarna på rådgivarna. Skillnaden mellan 

gapen visar att förväntningarna blivit högre och förändrats mer än synen på finansiell 

rådgivning 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,014 → signifikant 

 
Tabell 5.12. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering

H6 Licensiering Kruskal Wallis 0,123 0,409 0,175 0,198 0,000 

 

Vid studerandet av om förväntningsgapet beror på den nyligen införda licensieringen av 

rådgivarna ser vi här att det råder en signifikansnivå med (0,000) på Gap Licensiering. Detta 

säger med andra ord att synen på de finansiella rådgivarna har förändrats de senaste åren och 
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att förväntningarna på rådgivarna har blivit högre. Att licensieringen inte påverkar Gap 

Intryck kan vara resultatet av att kunderna inte är medvetna om att rådgivarna utgjort detta 

kompetenslyft. Hade de varit medvetna om det så hade troligen första intrycket på banken 

förändrats då man går in med förväntningen om att man hamnat i goda händer. Även Gap 

Struktur, det vill säga strukturen, borde möjligtvis ha blivit signifikant då den införda 

licensieringen inneburit just hårdare struktur. En anledning till att detta inte skett kan bero på 

ovetskapen hos kunderna att det införts en licensiering. 

 

Vi förkastar därmed inte vår hypotes gällande licensieringen påverkningsgrad gentemot 

förväntningsgapet. 

 

Hypotes (H7): Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 
förväntningsgap. 
 

Finansiell Rådgivare: Rådgivarna i denna bank ansåg det var positivt att de som övriga 

banker inte var tvungna att rikta in sig på ett prestationsbaserat provisionssystem även om 

antal kundbesök och nöjda kunder givetvis var något som kunde framhävas i lönesamtal. Att 

jobba på provision trodde man uppmanade till att i högre utsträckning tvingas välja mellan att 

verkligen rådge och kanske mer rikta in sig på att sälja.  Rådgivarna ansåg heller inte att de 

någon gång tvingats välja mellan att rådge och sälja. Tron var stor på att detta resonemang 

skulle påverka kundnöjdheten ytterst negativt.   

 

Bankledning: Skillnaden mellan att rådge och sälja bankens produkter är hårfin och inte 

alltid något som kunden förstår, samt heller inget man tar upp med kunden. Från ledningens 

sida är man medveten om att förhållandet mellan att sälja och rådge har blivit ett infekterat 

ämne på sistone. Ledningen berättar vidare att det finns en viss konflikt mellan våra två 

benämningar. Detta exemplifieras genom att det finns de som har tendenser till att bara jaga 

s.k. ”pinnar”, det vill säga antal rådgivningstillfällen och kunder som sedan kan ses som en 

merit vid ett eventuellt lönesamtal. Detta är nämligen enda möjligheten att påverka sin 

ersättning från arbetsgivaren eftersom det även inom denna bank ej finns något individuellt 

bonussystem. Tron finns dock på att det är möjligt med en balansgång. Detta menar ledningen 

förhoppningsvis efterlevs till en högre nivå tack vare årliga stickprovskontrollsystem. Liksom 

övriga banker påpekar Kristianstad Sparbank att kundnöjdhet är av yttersta vikt mycket pga. 
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den geografiska utsattheten med förklaring till att det inte som för många andra 

affärsverksamheter bara går att ”dra vidare”, utan man är bunden till sin marknad.  

 

Den klart intressantaste skillnaden mellan de svar som ledningen och rådgivaren gav var att 

man från ledningens håll var övertygade om att det fanns rådgivare som inriktade sig på att 

mer se till volym ifråga om antal rådgivningstillfällen snarare än kvalitén på dem. Detta 

eftersom man eftersträvade så kallade pinnar som skulle kunna gynna det egna 

förhandlingsläget vid ett eventuellt kommande lönesamtal. Detta agerande hos vissa rådgivare 

ska tilläggas kan vara en klar faktor till att ett förväntningsgap uppstår. Någon samstämmighet 

ifrån svaren vi fick från rådgivaren och ledningen fanns nämligen inte inom detta område. 

Enligt rådgivarna var tron att det inte fanns någon som hade varit tvungen att välja mellan att 

rådge och sälja eftersom Kristianstad Sparbank skiljer sig från övriga banker och inte 

tillämpar någon form av provisionssystem. Vi förkastar härmed vår hypotes. 

 

Hypotes (H8): Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 
 

Finansiell Rådgivare: Intervjun med rådgivaren på Kristianstad Sparbank gav i stort sett 

liknande utfall som frambringats utav intervjuerna med andra rådgivare. Någon märkbar 

skillnad i svar kunde inte uppfattas utan var relativt likstämmiga gällande hur 

belöningssystemet är uppbyggt och därmed inräknat hur man som individ har möjlighet att 

påverka sin egen ersättning i form av direkt lön och bonussystem. Med detta sagt går 

slutsatsen till att det inte finns några direkta incitament för rådgivaren att se till för att gynna 

sig själv och på så vis missgynna kundens ställning, s.k. informationsasymmetri. Någon form 

av förväntningsgap borde enligt oss på dessa premisser inte öka eftersom det saknas anledning 

för rådgivaren att agera jävigt. Den form av bonus som finns är lagt på mer nationell nivå och 

mycket svår att påverka individuellt. Fördelen med detta har redan nämnts medan nackdelen 

kan vara att det just är svårt för en del anställda att finna den riktiga motivationen att göra den 

där extra ansträngningen, beakta dock, till vems fördel!   

 

Bankledning: För att erhålla någon form av ersättning utöver den fasta månadsbaserade 

lönen har de anställda på Kristianstad Sparbank en resultatinriktad bonus som går på årsbasis 

med diverse parametrar som måste uppfyllas för att ge utslag. De olika delmålen renderar i en 

viss summa lika mellan alla anställda och placeras i fonder som inte får röras förrän efter fem 

år. Enligt undersökningar av de anställda upplevs detta som positivt även om det hos en del 
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kan finnas svårigheter att se den direkta kopplingen till sin egen vardagsinsats. Systemet 

upplevs av vissa som för komplext och det finns problem med att se återkopplingen till den 

egna prestationen. Det kan ju även få den effekten att det blir en stor arbetsbörda på ett fåtal, 

medan ett stort antal tar tillfället i akt att underprestera avsiktligt. Däremot finns det som i 

övriga banker den personliga bedömningen som återspeglas i lönebeskedet som är av 

kollektiv art men där individuella prestationer kan leda till klart bättre förhandlingsläge. Men 

likt övriga banker finns ingen direkt ersättning som är baserad på provision. Just denna typ av 

ansträngning är av subjektiv art, och därmed svår att bedöma.  Vi förkastar härmed vår 

hypotes. 

 

Hypotes (H9): Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap. 
  
 

Finansiell Rådgivare: Enligt rådgivarna på Kristianstad Sparbank är de uppsatta målen 

rimliga. Även om det fasta antalet kundmöten kan vara relativt högt så är det framför allt i och 

med att det sedan lagen om finansiell rådgivning numera är lag på att föra dokumentation över 

all rådgivning. Att slippa arbeta under provision upplevs även här som en trygghet snarare än 

något negativt. Ledningens styrning av banken känns klar även om möjligheterna att påverka 

sin egen lön inte är speciellt stor.  

 

Bankledning: Till skillnad från både SEB och Handelsbanken är Kristianstad Sparbank helt 

centraliserad och råder över sig själva men är i sig huvudkontor för en rad Sparbanker i 

närområdet. Huvudkontoret beskriver sig själva som helt målinriktade och sätter övergripande 

mål på 1-2 år. Framförallt ser man till att söka förbättringar på områden som upplevs som 

svaga enligt undersökningar. Som vi beskrivit tidigare är det bonussystem man tillämpar i en 

form av resultatandelar som kan lyftas först efter fem år. Däremot existerar inte någon form 

av provision eller något liknande systemet som i SEB där det finns utrymme att premiera 

vissa typer av icke ordinära scenarion. Som i övriga banker och företag för den delen finns 

möjligheten att påverka sin lön vid lönesamtalet. Här bedöms hur man har levt upp till målen 

och vissa kriterier. Till grund för lönen ligger dock ett fast kollektivavtal. Denna utformning 

anser vi inte ger upphov till något förväntningsgap men däremot kan det upplevas som vi 

tidigare nämnt som alltför komplext för de anställda. Inom Kristianstad Sparbank finns en 

faktor som skulle kunna påverka ett förväntningsgap, nämligen de fasta målen och vad de för 
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med sig. Risken är enligt oss därför inte av betydande storlek att ett gap uppstår som vi 

indikerat i vår hypotes hos Kristianstad Sparbank. Vi förkastar härmed vår hypotes. 

 

Hypotes (H10): Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet 
 

Finansiell Rådgivare: Den spontana uppfattningen om själva licensieringen är att den är allt 

för djupgående, och användningen av den i det dagliga arbetet är ytterst sällsynt, speciellt i 

förhållande till vad som krävs för att erhålla den. Vad gäller ökning av förväntningar från 

ledningen finns heller inga, medan förståelsen för att de som sitter i kassan kan känna av att 

det ibland, eftersom det kan vara svårt att veta när svaren på vissa frågor övergår i rådgivning, 

som ju kräver licensiering. I sparbanken upplevde inte rådgivarna att något större tryck hade 

tillkommit från ledningen efter lagstiftningen. Något förväntningsgap går därför inte att 

utläsa.   

 

Bankledning: Licensieringen upplevs som ett klart kompetenslyft och en bra utbildning för 

de anställda. För själva banken blir det en bra kvalitetskontroll. Likt de två andra bankerna är 

övertygelsen stor att kunderna inte ens har kännedom om licensieringen, eftersom man inte 

för någon aktiv diskussion om detta. Upplevs även som en bra kvalitetssäkring för båda 

parter. Några ökade förväntningar uttalas inte, även om det ses som en extra säkerhet. Med 

det sagt kan inget förväntningsgap från ledningen på rådgivarna utläsas. 
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5.4. Fall 2, SEB 

 

Hypotes (H1): Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till  
kundernas okunskap. 
 

Tabell. 5.13. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering

H1 Okunskap/Utbildning Kruskal Wallis 0,172 0,012 0,524 0,124 0,465 

 

Vid studerandet av om okunskapen hos kunderna skulle leda till ett förväntningsgap kan vi i 

tabellen ovan endast se en signifikansnivå (0,012) på Gap Erfarenhet. Vi kan här inte se några 

tendenser till att något utav gapen skulle bero på kundernas grad av okunskap. Till vår 

förvåning gick denna hypotes inte fram, vi hade en tro om att ju högre utbildning kunden har 

desto lägre förväntningsgap. Denna faktor blir dock signifikant med Gap Erfarenhet som 

mäter om kunden varit på rådgivning tidigare och om den upplevts som bra, detta kan visst ha 

ett samband med kundens okunskap. Men just i denna hypotes hade vi önskat se en mer 

genomgående signifikansnivå hos de olika gapen för att anse att utbildningen är en orsak till 

ett förväntningsgap. 

 

Vi förkastar härmed vår hypotes om att förväntningsgapet beror på kundernas okunskap. 

 

Hypotes (H2): Kundens första intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Intryck: Ur histogrammet för kan vi utläsa att 9 individer 

(40,9%) av  22 individer som är kunder hos SEB anser att det 

första intrycket på banken motsvarar både det förväntade och det 

upplevda första intrycket. De har med andra ord inget gap av 

förväntningar. Det positiva gapet som befinner sig till höger om 

nollgapet innebär att det upplevda första intrycket överstiger det 

förväntade. Det negativa gapet innebär att det förväntade 

intrycket överstiger det upplevda intrycket på banken. Det 
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negativa gapet med 12 individer är i majoritet mot det positiva gapet med 1 individ. Detta 

innebär att kunderna på SEB tycker att det första intrycket är viktigt och att det inte motsvarar 

det förväntade.  

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,002 → signifikant 

 
Tabell. 5.14. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering

H2 Första Intrycket Kruskal Wallis 0,179 0,929 1,000 0,542 0,962 

 

I ovan förda test kan vi inte urskilja någon signifikans med vår faktor om att kundens första 

intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. Detta kan vara en effekt av att vi 

inom denna bank har alldeles för få respondenter. Eller också påverkas kunderna i SEB inte 

av första intrycket av bankkontoret. Det finns kanske någon bakomliggande faktor till varför 

utfallet blev som det blev. Då SEB till stor del riktar sig till de lite förmögnare kunderna kan 

vi kanske säg att denna kategori kunder inte anser denna faktor som viktig. Anledningen till 

att de andra gapen ej blev signifikanta är som vi precis nämnde, att de förmögnare kunderna 

kanske inte i lika stor utsträckning upplever ett förväntningsgap. 

 

Vi förkastar här vår hypotes om att förväntningsgapet beror på kundens första intryck av 

banken som helhet. Vi finner här inget förväntningsgap. 

 

Hypotes (3): Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av 
rådgivning. 
 

Gap Erfarenhet: Ur histogrammet kan vi utläsa att 6 individer 

av 22 som är kunder hos SEB inte har något gap mellan hur 

bra rådgivningen var och hur det kommer att påverka framtida 

förväntningar. När vi granskar det negativa gapet som i detta 

fall inte klassas som negativt kan vi se graden av att kvaliteten 

på rådgivningen är större än vad de framtida förväntningarna 

är. Därmed kan man säga att det positiva gapet med 5 -3 -2 -1 0 1 2 3
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individer är mindre än det negativa gapet med 11 individer. Med andra ord var rådgivningen 

bra och det påverkar förväntningarna mindre då man förväntar sig samma rådgivning nästa 

gång. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,134 → signifikant 

 
Tabell. 5.15. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering

H3 Tidigare erfarenhet Kruskal Wallis 0,509 0,023 0,010 0,126 0,439 

 

I denna studie kan vi se att Gap Erfarenhet och Gap Struktur är signifikant med vår 

oberoende variabel om att förväntningsgapet beror på kundernas tidigare erfarenheter av 

rådgivning. Med denna illustration kan vi säga att respondenterna som varit på rådgivning 

grundar sina förväntningar på om hur nästa rådgivningstillfälle kommer att se ut efter vad de 

upplevt på det förra. De respondenter som grundar sina framtida förväntningar om nästa 

rådgivningstillfälle utifrån vad de upplevt anser det också viktigt att rådgivningstillfället är 

välplanerat. Har man haft rådgivning tidigare så påverkas förväntningarna om hur bra 

planeringen var. Något märkligare var att Gap Kommunikation inte förklaras signifikant, man 

kan ju tycka att om man anser förklaringsförmågan bra vid senaste tillfället förväntar man sig 

minst lika bra vid nästa rådgivning. Förklaringen till varför Gap Licensiering inte blir 

signifikant kan vara just den orsaken att alla kanske inte går på rådgivning varje år och har 

därmed inte kunnat uppleva om någon förändring hos rådgivarna/rådgivningen skett. 

 

Härmed förkastar vi inte vår hypotes, vi finner ett samband med att tidigare erfarenheter av 

rådgivning påverkar förväntningsgapet. 
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Hypotes (H4): Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Struktur: Genom att studera histogrammet över om 

rådgivningen kändes organiserad i relation till hur viktigt det 

är att rådgivningen är välplanerad kan vi utläsa att 8 individer 

anser att den upplevda planeringen av rådgivningstillfället 

motsvarade den förväntade. Det finns i detta fall inget positivt 

gap, troligen på grund av det låga antalet respondenter. Det 

negativa gapet med 14 individer innebär att majoriteten av 

kunderna förväntar sig att planeringen skall vara bättre för att motsvara deras förväntningar. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen kunde ej testas i Chi-Square då något 

positivt gap ej råder. 

 
Tabell. 5.16. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H4 Struktur/Planering Kruskal Wallis 0,545 0,480 0,375 0,413 0,804 

 

Vi finner med hänvisning till ovan illustrerade tabell inget samband med de olika gapen och 

vår hypotes om att rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. Detta svar var ej väntat 

då strukturen faktiskt anses som en viktig faktor och leder till att kunden kan hänga med i 

resonemangen. Men som vi resonerat innan kan detta vara resultatet av SEB:s kategori av 

kunder. Är det så att de förmögnare kunderna faktiskt inte i lika stor utsträckning har ett 

förväntningsgap? Då man har lite mer kapital blir man kanske mer intresserad av att förstå hur 

man kan placera sina pengar på ett bra sätt. 

 

Vi förkastar härmed vår hypotes då vi inte finner någon signifikans. Vi finner inte att SEB:s 

kunder har ett förväntningsgap som påverkas av strukturen på rådgivningen. 
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Hypotes (H5): Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Kommunikation: När vi studerar histogrammet  kan vi se 

att 7 individer upplever att rådgivarens förmåga att förklara 

motsvarar förväntningarna på denna ambition. Det positiva 

gapet visar på att den upplevda förmågan att förklara för 

kunden är högre än den förväntade. Det negativa gapet med 14 

individer är i detta fall avsevärt större än det positiva gapet 

vilket betyder att de flesta kunderna förväntar sig att banken 

skall bli bättre på att förklara för dem.  

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,001 → signifikant 

 
Tabell. 5.17. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H5 Kommunikation Kruskal Wallis 0,030 0,015 0,369 0,032 0,527 

 

Här kan vi utläsa att kommunikationen är signifikant med Gap Intryck (0,030), Gap 

Erfarenhet (0,015) och Gap Kommunikation (0,032). Rådgivarens förmåga att förklara 

framkommer här som en orsak till att ett förväntningsgap råder. De som anser det viktigt att 

rådgivaren kan förklara anser också att första intrycket på bankkontoret är viktigt och att 

tidigare erfarenheter av rådgivning påverkar deras framtida förväntningar om en sådan. Något 

som vi anser konstigt är att strukturen på rådgivningen inte blivit signifikant, detta är ju trots 

allt något som skulle kunna underlätta för kunden att förstå. Även att Gap Licensiering ej blev 

signifikant var för oss oväntat då vi trodde att om man ansåg sin rådgivare vara mindre bra på 

att förklara för en så borde synen på denne förändras. 

 

Vi finner att rådgivarens förmåga att kommunicera med kunderna är en orsak till 

förväntningsgapet, därmed förkastar vi inte vår hypotes. 
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Hypotes (H6): Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar 
förväntningsgapet hos kunderna. 
 

Gap Licensiering: När vi granskar histogrammet över om 

förväntningarna blivit högre de senaste åren i relation till om 

deras syn på den finansiella rådgivningen förändrats kan vi se 

att nollgapet med 5 individer anser att förändringen av synen 

står i relation till om förväntningarna blivit högre. Har en 

förändring av synen skett så har också förväntningarna gjort 

det i samma takt. Det positiva gapet visar på att 

respondenterna anser att förväntningarna blivit högre men inte förändringen av synen på 

finansiell rådgivning i samma attitydförändringstakt. Det negativa gapet visar på att synen på 

finansiell rådgivning har förändrats mer än förväntningarna på rådgivningen. Skillnaden med 

12 individer som har ett negativt gap och 5 individer som har ett positivt gap betyder att synen 

på finansiell rådgivning förändrats samtidigt som förväntningarna blivit lägre under senare år. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,090 →  ej signifikant 

 
Tabell. 5.18. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

    

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H6 Licensiering Kruskal Wallis 0,304 0,499 0,801 0,375 0,066 

 

Av studien i tabellen ovan kan vi ej finna något utav gapen signifikanta med den ökade 

regleringen efter rådgivarnas licensiering. En orsak till detta kan återigen vara att kunderna 

inte i så stor utsträckning är medvetna om att en licensiering utav rådgivarna faktiskt skett. 

Eller också kan vi återigen poängtera detta med SEB:s typ av kunder, att dessa är just mer 

insatta i vad rådgivning innebär och på så vis inte har något förväntningsgap.  

 

Vi förkastar härmed vår hypotes om att denna faktor påverkar förväntningsgapet.  
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Hypotes (H7): Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 
förväntningsgap. 
 

Finansiell Rådgivare: Rådgivarna anser att det från kundens sida kan uppfattas som endast 

försäljning från banken. Det poängteras dock att så ej är fallet. Kunden ligger i fokus och då 

främst kundnöjdheten, vilket skulle vara omöjligt att få om ren försäljning var målet. Det 

upplevs heller ej som något speciellt tryck från ledningen eftersom de inte arbetar på 

provision. Däremot finns ett bonussystem som alla får ta del av om det går bra för banken 

som helhet, det vill säga om målen har uppfyllts (detta system beskrivs utförligare längre ner). 

Rådgivarna anser dock att det kan ses som positivt att det finns något extra att sträva efter, 

som dock inte är provisionsbaserat. 

 

Bankledning: Vid den raka frågan om det finns en konflikt mellan ledningen och rådgivarna i 

fråga om säljare kontra rådgivare ansåg man på SEB att detta inte var fallet. Man ser det även 

som att det faktiskt är försäljning då man som rådgivare säljer/förmedlar produkter. Däremot 

påverkar det inte mål eller någon form av belöning, eftersom man inom SEB inte belönar 

rådgivarna gällande uppsatta volymmål. Däremot har man specifika lönesamtal för att belöna 

extra ansträngningar,  ”hur annars motivera anställda”? Det ska även tilläggas att vi här fick 

vetskap om att rådgivningsmarknaden i Sverige var mycket prispressad. Enligt (Kangis et al., 

19979) är det just differentiering som är det avgörande för hur en bank klarar sig i ett längre 

tidsperspektiv eftersom det på de flesta marknader inom bankväsendet skiljer mycket lite 

mellan produkter och priser. Detta fick vi i princip bekräftat här. Eftersom man på banken är 

väl medveten om rådgivarens roll och i samband med det belöningssystem som finns verkar 

ett förväntningsgap ej föreligga. Det raka svaret på om det föreligger en konflikt mellan 

ledningen och rådgivarna gällande den dubbla rollen, att rådge kontra försälja, förkastades av 

ledningen. Detta är kanske i och för sig inte så konstigt och därför kan vi inte påvisa huruvida 

ett förväntningsgap verkligen existerar, i vart fall inte om det uppkommer från ledningens 

håll. I beaktande ska även fattas att ledningen faktiskt inte förnekar att det trots allt är 

försäljning, utan snarare betonar att det ju vore osant att påstå motsatsen.  

 

Här kan en viss tendens till förväntningsgap att påvisa eftersom rådgivarna förstår att det från 

kundens sida kan uppfattas som försäljning. Vi kan dock inte på dessa grunder dra slutsatsen 

att det faktiskt förekommer ett förväntningsgap. Vi förkastar härmed vår hypotes. 
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Hypotes (H8): Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 
 

Finansiell Rådgivare: Man har som vi redan sagt ett gemensamt bonussystem där hela 

koncernen som helhet måste nå upp till ett visst resultat för att utdelning över huvudtaget ska 

ske. Även gällande denna bank anser vi det högst otroligt att detta system skulle göra att man 

driver på för ett eventuellt förväntningsgap. Visst finns risken att detta kan hända när en viss 

typ av belöning ligger i potten men samtidigt måste detta vägas mot att inte ha någon form av 

prestationsbaserat system alls, vilket enligt oss säkert kan leda till viss likgiltighet och brist på 

engagemang. 

 

Bankledning: I denna bank kan man finna ett liknande scenario som tidigare, där en 

resultatbonus fungerar och räknar in hela Retail Sverige. Detta system fungerar som 

Oktagonen i Handelsbanken, d v s ansträngningar på personlig nivå skulle inte orka dra upp 

resultatet till önskad nivå utan det krävs en nationell insats för att systemet ska ge utdelning. 

Det som skulle kunna skapa en viss risk för förväntningsgap i just SEB är att i denna pott som 

ges ut finns utrymme för varje lokal chef att disponera en viss summa för att premiera vissa 

ansträngningar som skiljer sig från mängden. Dessa kriterier för tilldelning kan dock skilja sig 

åt från kontor till kontor. Vanligast är emellertid t ex så kallad kunskapsutveckling (liknande 

Swedsec-licensiering), ökad kundnöjdhet, antal nya kunder samt grad av aktivitet till 

befintliga kunder (exempelvis antal kundträffar och kundmöten). En sak som dock kan 

nämnas i sammanhanget är att vi ju valt att undersöka privatrådgivarna, medan det framgick 

att provision förekommer men endast gällande aktie- och försäkringsmäklare. Även här med 

tanke på bankens belöningssystem och då med betoning på den extra pott som ledningen kan 

dela ut finns tendenser till att ett förväntningsgap kan uppstå. Vi kan dock inte på dessa 

grunder dra slutsatsen att så är fallet och förkastar därmed vår hypotes. 

 

Hypotes (H9): Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap. 
 

Finansiell Rådgivare: Eftersom kraven skilde sig åt gentemot de andra bankerna blir 

förutsättningarna här annorlunda. Från rådgivarnas håll upplevs kraven för det mesta som 

rimliga, även om viss stress och en känsla av för mycket kan finnas under vissa perioder.  

Det som skulle kunna skapa ett förväntningsgap inom SEB är just kombinationen av att dels 

ha en viss form av system där det finns utrymme att belöna prestationer som skiljer sig, dels 

ha klara mål för både rådgivningstillfällen och försäljning. Dessa två tillsammans anser vi kan 
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vara en klar faktor till att ett förväntningsgap kan uppstå. En kund som har träff hos en 

rådgivare som dels har tidspress i form av att uppfylla mål och som även drivs av egenintresse 

i form av att bara ”hinna med så mycket som möjligt” kan vara en vansklig kombination. 

 

Bankledning: Ledarskapet präglas likt Handelsbanken av kraftig decentralisering där varje 

bank i sig styr det mesta av verksamheten, även om det givetvis finns riktlinjer och 

lönsamhetsmål/krav från huvudkontoret i Stockholm. Målen som beskrivs för just detta 

kontor handlar även här mycket om kundkontakt och att bjuda in kunder till rådgivning för att 

ständigt föra en dialog. Initiativet till kundmöten är man övertygade om är avgörande för hur 

kundnöjdheten ser ut. Långsiktiga kundrelationer anser man skapar förutsättningar till att 

målen kan uppfyllas, dock påpekas ett flertal gånger att det inte är någon ideell verksamhet 

utan huvudmålet är givetvis att tjäna pengar. Kundinriktad och målinriktad ledning anser man 

går hand i hand i denna bransch och för att uppnå mål måste kunderna vara nöjda vilket 

resulterar i en så kallad win-win situation. På de förutsättningar vi beskrivit går inte att finna 

några orsaker till ett förväntningsgap. Något direkt provisionssystem går inte att påträffa och 

därmed inget konkret incitament att inte se till kundens bästa vilket skulle kunna resultera i att 

vissa kunders intressen delvis försakas. Däremot finns mål för hur stor volym varje rådgivare 

borde ligga på i antal rådgivningstillfällen och försäljning. Detta svar skiljer sig markant åt 

från hur man uttryckte sig i Handelsbanken där kundaktivitet sågs som det primära. Enligt oss 

skulle SEB: s strategi kunna leda till ett visst förväntningsgap, allt dock beroende på hur dessa 

mål ser ut vilket vi ej fick tillräcklig information om. Skulle målen vara rimliga kan gapet 

undvikas även om problem kan uppstå. Om, låt säga, kundkvoten eller försäljningsnivån är 

låg ända till slutet av den bestämda perioden kan detta drabba de kunder som har 

rådgivningstillfällen då. Skulle målen dessutom vara för högt satta från början kan detta sätta 

press på rådgivaren även i början av den bestämda perioden. Denna typ av mål sätts från 

ledningshåll och ett eventuellt förväntningsgap skapas alltså redan här. Att sätta dessa mål och 

krav kan vara medvetna från ledningen för att uppnå vissa affärsmässiga mål men kan även 

bero på oerfarenhet från ledningens håll. Om målen sätts för första gången eller det finns 

nyanställningar inom ledningen kan detta leda till att kunskapen om det känsliga området är 

otillräcklig.   
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Hypotes (H10): Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet 
 

Finansiell Rådgivare: Från rådgivarnas håll upplever man lagstiftningen som något positivt 

även om vissa delar upplevs som överkurs. Också innebörden av den ökade dokumentationen 

tas upp. Denna sågs som tidsödande till en början men är enbart en trygghet idag där man kan 

gå tillbaka och se precis hur förfarandet såg ut. Kännedomen från kunderna om licensieringen 

är knapp. Ett intressant svar inkom emellertid om hur man upplevde om någon 

inställningsförändring skett gentemot rådgivarna från ledningens håll efter lagstiftningens 

tillkomst. Det upplevdes som att ett ökat tryck ställdes från ledningen i form av noggrannhet i 

alla kundkontakter. Förmodligen för att i största möjliga mån undvika eventuella problem i 

framtiden och inte riskera stämningar och påföljande tvister. Detta kan klart tolkas som att ett 

förväntningsgap existerar mellan ledningen och rådgivarna, vilket kan beror på lagstiftningen. 

Gällande detta har dock inte ledningen utryckt att man ställt några högre krav på rådgivarna, 

utan detta är endast en uppfattning som rådgivarna upplevt.  

 

Bankledning: Ledningen i SEB har samma uppfattning gällande licensieringen som 

Handelsbanken, nämligen att den är något för de anställda och fungerar mer som en säkerhet 

än som användbar lagstiftning. Upplevelsen om att folk knappt är medvetna om lagens 

existens går igen även i SEB. Den effekt lagen haft för banken är bara den tid som själva 

dokumentationen tar. Slutsatsen måste följaktligen även här bli att någon effekt på ett 

förväntningsgap inte kan förekomma vid denna hypotes eftersom den för kunderna är okänd. 

Någon ökad förväntning från ledningen på rådgivarna talas det inte heller om utan ses även 

här bara som en säkerhet i fall någon tvist skulle uppkomma. Vi förkastar härmed vår hypotes. 
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5.5. Fall 3, Handelsbanken 

 

Hypotes (H1): Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till 
kundernas okunskap. 
 

Tabell. 5.19. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation

Gap 
Licensiering 

H1 Okunskap/Utbildning Kruskal Wallis 0,726 0,79 0,854 0,968 0,231 

 
I studien av hypotesen om att okunskapen hos kunderna skulle leda till ett förväntningsgap ser 

vi i tabellen ovan att någon genomgående signifikansnivå ej råder vid de olika gapen. Vi kan 

därmed inte säga att graden av utbildning hos kunderna leder till ett förväntningsgap på 

finansiella rådgivare. Detta är som tidigare sagt förvånande i våra ögon då vi trodde att denna 

faktor helt klart skulle vara orsaken till att ett förväntningsgap existerar. Vår tes var att ju 

högre utbildning desto lägre förväntningsgap. Som vi kan se i tabellen ovan ligger det ej till 

på detta vis, de med högre utbildning kan därför inte sägas förstå rådgivarens uppgift bättre än 

de som inte har någon utbildning. 

 

Vi förkastar härmed vår hypotes om att förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte 

anpassas korrekt till kundernas okunskap. 

 

Hypotes (H2): Kundens första intryck av banken som helhet påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Intryck: Vi kan ur histogrammet utläsa att 8 individer   av 

25 som har Handelsbanken inte har något gap alls, de anser att 

det första intrycket på banken motsvarar det förväntade och 

upplevda intrycket. Det negativa gapet innebär att det 

förväntade intrycket på banken är högre än det upplevda 

intrycket. Därmed kan man se att det finns ett större negativt 

gap än det finns ett positivt gap, det upplevda intrycket är 

sämre än det förväntade intrycket. 
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Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,029 → signifikant 

 
Tabell. 5.20. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H2 Första Intrycket Kruskal Wallis 0,005 0,177 0,678 0,430 0,010 

 
Vid studerandet av om förväntningsgapet beror på första intrycket av banken som helhet kan 

vi i tabellen se att detta är en signifikant variabel i Gap Intryck (0,005) och Gap Licensiering 

(0,010). Vi kan härmed säga att förväntningsgapet beror på kundens första intryck av banken. 

De respondenter som tycker att detta är en viktig faktor anser också att rådgivarnas ökade 

reglering påverkar deras förväntningar. Att Gap Kommunikation inte har något samband med 

första intrycket är för oss överraskande då man kan tycka att om första intrycket är bra skulle 

påverka vad man förväntar sig utav rådgivaren.  

 

Vi förkastar inte vår hypotes med hänvisning till ovan förda resonemang. Vi finner att ett 

förväntningsgap råder. 

 

Hypotes (3): Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av 
rådgivning. 

 
Gap Erfarenhet: Ur histogrammet kan vi utläsa att 5 individer 

av 25 som har Handelsbanken inte har något gap mellan hur 

bra rådgivningen var och hur det kommer att påverka framtida 

förväntningar. När vi granskar det negativa gapet i 

histogrammet som i detta fall inte klassas som negativt kan vi 

se graden av att kvaliteten på rådgivningen är större än vad de 

framtida förväntningarna är. Vi kan ur histogrammet se att det 

positiva gapet är lika stort som det negativa gapet. Poängteras bör att bredden på det positiva 

gapet är större vilket innebär att en del av dessa individer har haft en mindre bra rådgivning i 

förhållande till de framtida förväntningarna 
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Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 1,000 → ej signifikant 

 
Tabell. 5.21. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet

Gap 
Struktur

Gap 
kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H3 Tidigare erfarenhet Kruskal Wallis 0,051 0,000 0,300 0,869 0,580 

 
I tabellen ovan visas ett starkt samband mellan Gap Erfarenhet (0,000) och kundernas tidigare 

erfarenheter utav rådgivning. Med detta kan vi säga att kundernas framtida förväntningar om 

rådgivning påverkas utav vad de redan upplevt. Orsaken till att Gap Intryck inte blir 

signifikant borde vara att kunden redan varit på rådgivning och då kommit förbi första 

intrycket och upplevt tjänstekvaliteten vilket antingen infriar förväntningarna eller ställer nya. 

Gap Struktur och Kommunikation kan även de tyckas skulle bli signifikanta då den tidigare 

erfarenheten beror på hur bra rådgivningen var framställd och även rådgivarens förmåga att 

förklara. 

 

Vi förkastar härmed inte vår hypotes om att förväntningsgapet påverkas utav kundernas 

tidigare erfarenheter. Vi finner att ett förväntningsgap råder. 

 

Hypotes (H4): Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 
 
Gap Struktur: Genom att studera histogrammet om 

rådgivningen kändes organiserad i relation till hur viktigt det 

är att rådgivningen är välplanerad kan vi se att 9 individer 

anser att den upplevda planeringen av rådgivningstillfället 

motsvarade det förväntade. Det positiva gapet innebär att 

respondenterna haft lägre förväntningar på strukturen av 

rådgivningen än vad de upplevt. Det negativa gapet med 14 

individer är större än det positiva gapet med 2 individer vilket innebär att majoriteten av 

kunderna upplever att planeringen skall vara bättre för att motsvara deras förväntningar. 
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Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,003 → signifikant 

 
Tabell. 5.22. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H4 Struktur/Planering Kruskal Wallis 0,812 0,236 0,022 0,571 0,533 

 
Studien av om strukturen på rådgivningen påverkar förväntningsgapet visar en signifikansnivå 

(0,022) på Gap Struktur. Vi kan här få fram att strukturen på rådgivningstillfället påverkar 

förväntningsgapet. Det kan tyckas förvånande att endast detta gap är signifikant med 

strukturen. Både Gap Erfarenhet och Kommunikation och även Licensiering kan tänkas ha ett 

samband med denna faktor. Gap Licensiering som beror på rådgivarnas licensiering innebär 

även ökad struktur på rådgivningstillfället. Gap Kommunikation som ser på rådgivarens 

förmåga att kommunicera borde underlättas om en bra struktur på rådgivning förekommer. 

 

Vi förkastar inte vår hypotes då vi finner ett samband mellan faktorn och gapet. Det finns ett 

förväntningsgap som orsakas utav strukturen på rådgivningen. 

 

Hypotes (H5): Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 
 

Gap Kommunikation: I histogrammet kan vi se att 5 individer 

upplever att rådgivarens förmåga att förklara motsvarar 

förväntningarna. Det positiva gapet visar på att den upplevda 

förmågan att förklara för kunden är högre än den förväntade. 

Det negativa gapet med 19 individer är i detta fall avsevärt 

större än det positiva gapet vilket betyder att majoriteten av 

kunderna förväntar sig att banken skall förklara bättre för dem.  

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 0,000 → signifikant 
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Tabell. 5.23. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H5 Kommunikation Kruskal Wallis 0,841 0,407 0,501 0,133 0,655 

 

Vår förväntan var att kommunikationen mellan rådgivaren och kunden skulle vara en stark 

faktor som leder till ett förväntningsgap. Denna faktor visar sig dock inte signifikant med 

något utav gapen ovan. Detta kan vara en effekt av att vi inte hade tillräckligt många 

respondenter ifrån denna bank. Eller är det rent av så att Handelsbankernas kunder inte ser 

kommunikationen som en viktig faktor gällande rådgivningen. Ses inte denna faktor som 

viktig så är det rimligt att varken strukturen eller tidigare erfarenheter påverkar ett 

förväntningsgap. Att Gap Licensiering inte blir signifikant förklarar vi som vi tidigare gjort 

att kunderna kanske inte i så stor utsträckning ens är medvetna om att rådgivarna utfört en 

licensiering. 

 

Vi förkastar hypotesen om att det skulle förekomma ett förväntningsgap som beror på 

rådgivarens förmåga att förklara hos Handelsbankens kunder. 

 

Hypotes (H6): Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar 
förväntningsgapet hos kunderna. 

 
Gap Licensiering: När vi studerar ovanstående histogram för 

om förväntningarna blivit högre de senaste åren i relation till 

om deras syn på den finansiella rådgivningen förändrats kan vi 

observera att nollgapet med 13 individer anser att förändringen 

av synen står i relation till om förväntningarna blivit högre. 

Har förändring av synen skett så har också förväntningarna 

gjort det i samma takt. Det positiva gapet visar på att 

förväntningarna blivit högre men inte förändringen av synen på finansiell rådgivning. Det 

negativa gapet visar att synen på finansiell rådgivning har förändrats mer än förväntningarna 

på rådgivarna. Det finns inga skillnader mellan det negativa gapet med 6 individer och det 

positiva gapet med 6 individer vilket innebär att en förändring av förväntningarna i relation 

till förändringar av synen på finansiell rådgivning inte skett. Sägas kan att det positiva gapet 
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har större variation inom gapet vilket skulle tyda på att förväntningarna blivit högre och 

förändrats mer än synen på finansiell rådgivning. 

 

Skillnaden mellan de två olika förväntningsgapen har testats i Chi-Square för att se om de har 

något samband med varandra. CHI-SQUARE 1,000 → ej signifikant 

 
Tabell. 5.24. Signifikanstest 

Oberoende Variabel Test Beroende Variabler       

 

Gap 
Intryck 

Gap 
Erfarenhet 

Gap 
Struktur 

Gap 
Kommunikation 

Gap 
Licensiering 

H6 Licensiering Kruskal Wallis 0,221 0,431 0,263 0,385 0,226 

 

Vid studerandet av om förväntningsgapet beror på den nyligen införda licensieringen av 

rådgivarna ser vi i tabellen att någon signifikansnivå mellan denna faktor och de olika gapen 

ej finns. Vi kan inte finna något samband med att licensieringen av rådgivarna skulle vara en 

faktor som påverkar förväntningsgapet. Antingen är detta resultatet av att vi har för få 

respondenter ifrån denna banken eller också som vi tidigare nämnt är det så att kundernas 

vetskap om licensieringen är liten. 

 

Vi förkastar härmed vår hypotes om att licensieringen påverkar förväntningsgapet hos 

kunderna i Handelsbanken. 

 

Hypotes (H7): Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 
förväntningsgap. 
 
Finansiell Rådgivare: Ur rådgivarnas vinkel ansåg man inte att det förelåg någon dubbel roll 

eller att man kände ett tryck från ledningen angående att sälja så mycket som möjligt eller att 

bara se till volym i fråga om försäljning. Just kundmötet var viktigare och på årsbasis var ett 

antal träffar per kund något att sträva efter. Från rådgivarnas synvinkel upplevde man inte 

heller att någon sådan rolluppdelning fanns utan det stod enligt dem klart för kunden att det 

inte var någon tvist mellan att rådge och sälja. Något förväntningsgap går därför inte att finna 

som vi enligt vår hypotes föreställt. 

 
Bankledningen: I denna bank ansåg man inte heller från ledningens håll att de fanns ett 

problem med det dubbla uttrycket. Här påpekas istället att man inte formellt använder sig av 
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detta uttryck utan att det inom Handelsbanken istället refereras till 

kundansvarig/kontaktperson. Det framgick istället av intervjun att det finns en tro på kunden 

att den i sig själv inser att det finns en koppling mellan dessa uttryck inom området. Vidare 

ansågs att det givetvis är så att man idkar affärsverksamhet som inkluderar att tjäna pengar, 

men att rådgivningen är det viktigaste och en nöjd kund alltid ska stå i fokus. Det elementära i 

verksamheten är nämligen att få stadiga kunder som återkommer och vill fortsätta sitt 

samarbete. Detta eftersom det är på denna kategori av kunder som banken tjänar pengar, nya 

kunder är nämligen de dyraste kunderna enligt Handelsbanken. Detta poängterar även 

(Bloemer et al., 1999), som skriver att en ärvd kund, d v s som fortsätter vara kund över en 

lång period är klart gynnande för banken. Motivet till detta är att det är på denna kategori av 

kunder som banken tjänar pengar. Som svar och delvis garant för att det inte skulle föreligga 

något tryck på rådgivarna att bara sälja för att gynna sin egen vinning, samt se till mängden i 

antal försäljningar framför kvaliteten på rådgivning var att det inte fanns något 

belöningssystem som var baserat på mängd eller volym i antal transaktioner gjorda för 

kunder. Det system som fanns för att t.ex. erhålla någon form av ersättning för extra 

ansträngning var ett individuellt lönesamtal en gång om året där alla aspekter vägdes in. Att 

sammanfatta ledningens åsikter gällande högre förväntningar angående den dubbla rollen som 

rådgivare blir att så inte är fallet. Det primära är att kunden står i fokus och tron finns på 

kunderna inser att det handlar om försäljning. Vi kan med svaren vi fått inte dra någon slutsats 

om att det förekommer ett förväntningsgap, även om det kan finnas tendenser även här till ett 

egenintresse för rådgivarnas del. Då allt vägs in i lönesamtalen kan tänkas att man vill visa 

höga siffror i både volym och antal kundträffar för att på så vis bevisa sitt engagemang. Vi 

förkastar även här vår hypotes. 
 

Hypotes (H8): Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 
 
Finansiell Rådgivare: Vår hypotes bygger mycket på att det finns krafter som påverkar 

rådgivaren att välja hur man ska agera gällande valet att premiera sig själv eller se till kundens 

bästa. Enligt representanten från Handelsbanken finns inget tryck från högre ort utan det är 

klart införstått att marknaden florerar samt att man tar med konjunktursvängningar i 

beräkningarna. Lönen speglas helt av de mål som satts gemensamt och hur dessa blivit 

uppfyllda vilket upplevs som en trygghet. Upplevelsen är att det är så pass centralstyrt från 

bankens sida att det inte finns utrymme för något rent produktsälj.  
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Bankledning: Som vi nämnt ovan finns inget direkt belöningssystem av individuell karaktär. 

Däremot finns det flera olika typer av gemensamma system för belöning. Denna form av 

ersättning benämns som Oktagonen i Handelsbanken och är en personalstiftelse. Detta system 

baseras på hur hela banken går som helhet, och kan lyftas först när den anställde når en ålder 

av 60. I och med att detta endast är på en övergripande nivå för hela verksamheten och inte 

alls på individuell nivå är det svårt att se någon direkt koppling till egenintresset med varje 

individ. Visst kan varje rådgivare i sig agera i egenintresse för koncernen, men eftersom detta 

skulle påverka banken som helhet ytterst negativt anser vi detta scenario föga troligt. Det går 

dock inte att bortse från att det alltid kommer att finnas en drivkraft hos vissa individer att på 

olika vis försöka se till sig själva, även om detta inte direkt resulterar i ekonomisk vinning. 

Att visa effektivitet och en hög grad av försäljning kan nämligen vara något den anställde vill 

belysa och påpeka vid ett lönesamtal.  

 

Hypotes (H9): Förväntningsgapet orsakas av ledningens typ av ledarskap. 

 
Finansiell Rådgivare: Den roll och styrning som rådgivarna fått från ledningen är att vara 

aktiva med kunderna. Dessutom se till vilken kund som kan vara intresserad av just produkten 

i fråga, så att inte tid läggs på att erbjuda en tjänst som är helt ointressant för just den kunden. 

Från rådgivarens sida upplevs styrningen inom banken som bra och tydlig. Just 

incitamentsystemet med provision är den bit som förändrats, från att ha varit något att sträva 

efter, till att mer kännas som en trygghet att det inte finns. Med detta sagt kan det tolkas som 

att det funnits ett förväntningsgap, men inte längre. För rådgivaren finns tydliga mål och 

riktlinjer för placering men den kan brytas från rådgivaren beroende på kunden och dess 

önskemål. Med beaktande av vad som sagts om ovan nämnda information anser vi det inte 

möjligt att typ av ledarskap/ledares erfarenhet har någon effekt på ett eventuellt 

förväntningsgap inom Handelsbanken. En klar och accepterad struktur på ledarskapet verkar 

råda. Rådgivaren har en del riktlinjer att rätta sig efter, men är i övrigt fri att agera å bankens 

vägnar.  

 

Bankledning: Handelsbanken använder sig av ett klart decentraliserat ledarskap där varje 

kontorschef själv styr över hela budgeten för den verksamheten, t.ex. i frågor om antal 

anställda och löneförhandlingar. Det ”enda” som behöver uppnås är lönsamhet och hur detta 
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görs styr respektive chef över själv. Målet och den press som läggs på varje rådgivare är 

kundaktivitet och alltså inte volym i fråga om försäljning. Enligt ledningen behöver nämligen 

inte en nöjd kund nödvändigtvis ha köpt något utan bara vara nöjd med själva rådgivningen. 

Att istället bara se till omsättning från ledningens håll kan i detta fall skapa ett 

förväntningsgap eftersom kunden nu kanske inte får rätt- eller all kunskap som den behöver 

för att fatta ett så korrekt beslut som vanligt. Skälen till detta från rådgivarens sida skulle då 

kunna vara tidsbrist som i sin tur kan vara press från ledningen eller ren okunskap från 

rådgivaren som kanske inte ledningen uppfattat. För att motverka denna typ av problematik är 

tydlig information, internutbildning mm av yttersta vikt. På grund av den decentralisering som 

existerar i Handelsbanken kan vi inte förutsätta att det finns andra typer av ledarskap 

representerat inom koncernen men med tanke på vad vi tidigare sagt om hur banker ser på sin 

utsatthet rent geografisk finner vi dock detta mindre troligt, det vill säga att en avvikelse av 

betydande art skulle vara möjlig. Vi kan med ovan förda resonemang utifrån svaren vi erhållit 

inte påvisa att ett förväntningsgap existerar, vi förkastar vår hypotes. 

  

Hypotes (H10): Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet 
 
Finansiell Rådgivare: Från rådgivarnas håll i Handelsbanken ser man det som en 

uppfriskning av vissa kunskaper. Dock tror man mest att det gynnar arbetsgivaren som då har 

ryggen fri. Det hela är ytterst lite kundrelaterat och frågan om man innehar licensiering är 

sällsynt. Så som vi tolkar det verkar aspekterna som påverkats genom lagstiftningen enbart 

varit till godo för de tre parterna bankledning - rådgivare - kund. 

 

Bankledning: Från ledningen upplevs licensieringen som positiv eftersom man nu kan 

fastställa vilken kunskap rådgivarna har. Däremot är det enligt ledningen ytterst få som 

känner till denna lagstiftning och vad den innebär och följaktligen inte heller många som 

frågor om rådgivaren är licensierad. Inom Handelsbanken använder man sig av två olika 

benämningar på sina rådgivare där alla är, som man kallar det certifierade, medan det på 

kontoret i Kristianstad finns tre stycken licensierade rådgivare. I det vardagliga arbetet märks 

inte mycket av lagstiftningen förutom den dokumentation som sker. Det är även ytterst sällan 

det blir någon tvist där detta material behöver användas. Det som påverkats i själva 

rådgivningen skulle vara att man från banken upplever det som att avrådan nu är viktigare än 

förut. Själva reformeringen gav även det utslaget att det till en början fanns en viss skepsis 

och rädsla för att göra fel hos en del av rådgivarna. Om man bara ser till hur ledningen yttrat 
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sig i denna hypotes borde inte någon risk för ett förväntningsgap mellan ledning och rådgivare 

föreligga. Några högre krav ställs inte, även om det upplevs som en säkerhet att 

dokumentation sker efter varje rådgivningstillfälle. Skulle banken sedan av någon anledning 

gå in i en tvist och riskera stämning kan allt återföras till vad som sagts och skrivits mellan 

kund och rådgivare i denna pappersexercis. Vi kan inte heller här med den information vi 

erhållit dra slutsatsen till om ett förväntningsgap föreligger, vi förkastar härmed hypotesen. 
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6.  Diskussion och Slutsatser 

 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kan dra utifrån vår forskning. 
Slutsatserna knyter vi ihop med de teorier som tidigare presenterats. Vi drar även paralleller 
till det förväntningsgap som råder mellan revisorerna och deras intressenter. Avslutningsvis 
ges förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
6.1. Inledning 

 

Syftet med uppsatsen var att beskriva samt förklara det eventuella förväntningsgap som kan 

finnas mellan de finansiella rådgivarna och två utav deras intressenter. För att kunna beskriva 

förväntningsgapet har vi tillämpat diverse teorier samt utformat vår egen teori om hur ett 

förväntningsgap uppstår. För att sedan förklara förväntningsgapet har vi empiriskt genom 

operationalisering fastställt våra hypoteser om vilka faktorer som påverkar detta gap. 

 
6.2. Fastställande av förväntningsgap 

 

H1: Förväntningsgapet beror på att rådgivningen inte anpassas korrekt till kundernas 
okunskap.  
 
I vår undersökning blev resultatet av denna hypotes på generell nivå endast signifikant med 

ett utav gapen, nämligen det som mäter om rådgivningstillfället var välplanerat. Vår 

förväntning här var att denna faktor skulle påverka gapen genomgående. Det gap vi främst 

trodde skulle vara beroende av kundernas okunskap var det som motsvarar kommunikationen. 

Vår tes var att ju högre utbildning desto lägre förväntningsgap då kunder med utbildning 

förmodligen har lättare att förstå rådgivarens resonemang. Dessutom innefattade vår tes att en 

individ med en högre utbildning har bättre insikt och bättre vet hur marknaden fungerar, 

eventuellt florerar. När vi tittar vi på de enskilda bankerna var och en för sig, så blev Gap 

Struktur signifikant även för Kristianstad Sparbank. För SEB blev Gap Erfarenhet signifikant 

med utbildning medan inget av gapen blev signifikant för Handelsbanken. Gap Erfarenhet för 

SEB kan enligt oss vara relevant då fler med högre utbildning borde anse rådgivningen som 

bra då dessa möjligen förstår rådgivarens uppgift bättre. Vår slutsats blir dock att förkasta 

denna hypotes då vi ej anser det tillräckligt med att endast ett gap blir signifikant med faktorn 

okunskap. Förväntningsgapet kan inte förklaras av kundernas grad av utbildning. Ytterliggare 
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en slutstats som vi kommit fram till är att om rådgivningstillfället är välplanerat så har 

utbildningsnivån ingen betydelse.   

 
H2: Kundens första intryck av banken som helhet påverkat förväntningsgapet. 
 
Härledningen ifrån denna hypotes grundas på Parasuramans kvalitetsaspekter (Lasser et al., 

2000). Det vi avsåg att mäta var om påtagligheten har betydelse för kundernas förväntningar 

på rådgivningstjänsten. Med detta avses hur banken uppfattas innan tjänsten erhållits, det vill 

säga utseendet på kontoret med teknisk utrustning, tillgänglig personal och hur ordningen på 

arbetsplatsen kan uppfattas. Att påtagligheten förklarar förväntningsgapet tydliggör som med 

andra tjänster att det är viktigt hur man visar sig utåt. Kunden kopplar med andra ord ihop vad 

de ser med hur tjänsten för övrigt kommer löpa ut. Ett kontor som är rent och fräscht, där man 

ser att personalen räcker till och där det förekommer modern teknisk utrustning ger inblicken i 

att rådgivningen ska utges bli likadan. Detta fenomen går här att påvisa då denna hypotes 

generellt visas bli signifikant med förväntningsgapet. Då man tittar på de enskilda bankerna 

blir samma gap signifikant för Kristianstads Sparbank och Handelsbanken dock inte för SEB.  

Vi kan här inte dra några slutsatser om varför SEB sticker ut gällande denna faktor då vi tror 

att om antalet respondenter varit fler möjligen lett till ett annat resultat. Vi kan statistiskt 

säkerställa att vår faktor angående påtagligheten är en orsak till att ett förväntningsgap 

existerar. 

 
 
H3: Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av rådgivning. 

 
Med denna hypotes mäter vi vår faktor angående om kundernas tidigare erfarenheter påverkar 

framtida förväntningar gällande nästa rådgivningstillfälle. Vår härledning till denna teori går 

till Parasuramans kvalitetsaspekter och då hans utformade Gapmodell. Har kunden upplevt en 

bra rådgivning så förväntas förmodligen nästa tillfälle att bli lika lyckat. Skulle istället 

rådgivningen upplevas som sämre finns troligtvis inte lika höga förhoppningar om att erhålla 

någon bättre rådgivning nästa gång. Precis som med andra tjänster och varor påverkar 

upplevelsen om hur det i framtiden kommer att erfaras. Vi kunde här statistiskt påvisa att 

förväntningsgapet påverkas av kundernas tidigare erfarenheter utav rådgivning. Att denna 

hypotes blev signifikant hos alla bankerna för sig och även generellt för alla banker påvisar att 

det finns ett samband med förväntningsgapet. Vi förkastar därmed inte vår hypotes. 
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H4: Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 
 
Denna hypotes precis som många andra härleds ifrån vår egen utarbetade teori om vad ett 

förväntningsgap påverkas av. Vår tro är att om rådgivaren lägger ner energi på att försöka 

kartlägga kundens bakgrund och strukturera upp hur rådgivningen ska frambringas underlättar 

förståelsen för kunden, med andra ord om den följer en röd tråd rakt igenom.  Strukturen har 

som framkommit ifrån intervjuerna stärkts utav den relativt nyligen införda licensieringen 

utav rådgivarna. Detta förklarar även signifikansens med Gap Licensiering på generell nivå. 

Med hänvisning till vår beskrivning av bankernas olika kategorier av kunder där SEB är en 

affärsbank och främst riktar sig till mer förmögna kunder skulle en slutsats kunna vara att 

denna kategori av kunder är mer insatta i placeringsförfarandet och därmed inte anser 

strukturen vara av den betydelsen. Detta kan dock inte säkerställas då vi återigen får påpeka 

att antalet respondenter kan vara en orsak till resultatet. Vi kunde även här statistiskt påvisa 

att förväntningsgapet påverkas av hur strukturen på hur rådgivningen ser ut. Denna faktor 

blev på generell nivå samt för två av de tre bankerna enskilt signifikant. Vi förkastar därmed 

inte denna hypotes. 

 

H5: Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 
 

Resultatet av denna hypotes blev inte signifikant för mer än två utav tre banker, nämligen för 

Kristianstads Sparbank och SEB. Generellt sett följdes samma mönster. Då rådgivarens 

förmåga att förklara är länken till om kunden ska förstå innebörden trodde vi klart att denna 

faktor skulle bli signifikant för de tre, poängteras kan dock att signifikansen låg relativt nära 

för Handelsbanken. Förväntningen var här att alla banker skulle stödja vår hypotes. En 

fungerande kommunikation mellan rådgivare och kund är nödvändig för att öka kundens 

förståelse. Därför borde bra eller dålig kommunikation leda till förväntningar och möjligtvis 

förväntningsgap. Här har vi statistiskt kunnat fastställa att just rådgivarens förmåga att 

förklara leder till ett förväntningsgap och vi förkastar därmed inte hypotesen. 

 

H6: Den ökade regleringen efter rådgivarnas licensiering påverkar förväntningsgapet 
hos rådgivarna. 
 

Efter de omdebatterade rådgivningsskandalerna blev följden att en ny lag uppstod där 

licensieringen utav rådgivare går under. Syftet med denna licensiering var just att säkerställa 

rådgivarnas kompetens och även att en ökad dokumentation var nödvändig. Våra 
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förväntningar var här att då kunderna fått vetskap om detta kompetenslyft skulle lägga 

ytterligare ansvar på rådgivaren och till fullo lita på dennes råd. Detta har vi dock ej kunnat 

påvisa då vårt test inte visade sig bli signifikant på mer än en (Kristianstads Sparbank) utav 

tre banker. Poängteras kan dock att SEB visade sig vara svagt signifikant. Orsaken till detta är 

antagligen att kunderna inte ens har vetskap om att denna lagstiftning införts och på så vis 

medfört licensiering av rådgivare. Detta bekräftas även genom de svar vi erhållit genom 

intervjuerna då både rådgivare och bankledning upplevde att kunderna ej har kännedom om 

denna förändring. Denna utveckling är dock inget bankerna går ut med eller använder sig av i 

marknadsföringen eftersom det inte anses som en konkurrensfördel. Orsaken till att faktorn 

blir signifikant på Kristianstads Sparbank kan helt enkelt vara att respondenterna upplever en 

större förändring på den finansiella rådgivningen. Med ovan förda resonemang förkastar vi 

denna hypotes, vi finner inte att det förekommer ett förväntningsgap som orsakas av den 

införda licensieringen.    

  

H7: Rådgivarens dubbla roll, som både försäljare och rådgivare, leder till ett ökat 
förväntningsgap. 
 
Härledningen av denna hypotes grundas på vår egna uppsatta teori om att kundernas ovetande 

gällande rådgivarens agerande som både försäljare och rådgivare kan leda till ett 

förväntningsgap. Även agentteorin kan appliceras på denna hypotes. Dessutom ser vi det som 

att detta fenomen kan uppstå redan i ett marknadsföringsperspektiv. Enligt bytesperspektivet i 

denna teori är det grundläggande i markandsföring att få gamla som nya kunder att köpa 

företagets produkter och åstadkomma enskilda köp och transaktioner. Hur detta genomförs 

spelar naturligtvis stor roll. Är den föreställning man framför genom sin annonsering t ex för 

”aggressiv” kan detta skapa fel sorts intryck hos kunden. Man går då till sitt bankmöte med 

måhända allt för högt ställda förväntningar pga. den exponering som man utsatts för i media. 

Att framföra det som att ens banks produkter kan göra mer för kunden än möjligt, eller i alla 

fall ge intrycket av det, kan få en omvänd effekt på kunden. Detta eftersom den då är mer 

benägen att se mötet som ett negativt utslag. Den bit som vi ju speciellt utgått ifrån i detta 

ämne, är dilemmat med hur man som Rådgivare-Säljare framför sig utåt sett.  Rådgivarna 

kallar sig nämligen utåt som rådgivare och poängterar inte på något vis att det faktiskt är 

produkter de säljer. Detta antas å andra sidan från banken att kunderna själva förstår.  Här 

skiljer sig dock Handelsbanken åt där man benämner sina rådgivare för kundkontakter vilket 

minskar risken för missuppfattning. Svaren vi fått in både ifrån bankledning och rådgivare 

visar generellt att något förväntningsgap ej existerar. SEB nämnde dock att de kan förstå om 
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det uppfattas från kunden att banken i första hand väljer att sälja, men poängterar att så är 

dock inte är fallet. För att verkligen kunna fastställa en slutsats om detta är fallet borde vi 

möjligen ha tagit med en fråga som berör detta i enkäten. Härmed väljer vi att förkasta denna 

hypotes, då vi anser att vi inte har tillräckliga grunder för att dra någon annan slutsats.   

 

H8: Rådgivarens handlande i egenintresse leder till ett förväntningsgap. 
 
Denna hypotes härleds ifrån Agentteorin, ju högre försäljningskrav rådgivarna har på sig 

desto större egenintresse råder. Vår tes var här att bankerna i någon form skulle ha ett 

incitamentsystem där rådgivarna i mån av att ha uppfyllt sina mål på något vis skulle belönas 

extra. Ingen av bankerna vi valt att undersöka tillämpade någon form av detta system. Dock 

påpekade Bankledningen ifrån Kristianstads Sparbank att det fanns tendenser hos rådgivarna 

att jaga så kallade ”pinnar” i form av rådgivningskunder som sedan kan ses som en merit vid 

lönesamtal. Detta är nämligen enda möjligheten att påverka sin ersättning från arbetsgivaren. 

Enligt rådgivaren i samma bank var detta dock ej möjligt. Redan här kan vi se tendenser till 

att ett förväntningsgap mellan Bankledning – Rådgivare existerar, då olika åsikter om detta 

fenomen förekommer. Gemensamt för de tre bankerna är att de har ett bonussystem som alla 

anställda får ta del av om det går bra för banken. En utstickare var dock att SEB har en extra 

pott som varje lokal chef disponerar över för att premiera vissa ansträngningar som skiljer sig 

ifrån mängden. Detta kan klart påverka de anställda att agera i visst egenintresse beroende på 

vad det är som belönas extra och möjligen leda till ett förväntningsgap. Med intervjuerna som 

utgångspunkt och svaren vi därigenom fått anser vi oss inte kunna dra någon slutsats om att 

ett förväntningsgap förekommer. Utfallet hade möjligen blivit annorlunda om vi tillämpat en 

undersökning som inkluderat ett större antal respondenter, där man lättare skulle kunna 

urskilja ett mönster. Med ovan förda resonemang förkastar vi även denna hypotes, om att det 

förekommer ett förväntningsgap som kan hänföras till egenintresset.  

 

H9: Förväntningsgapet orsakas av ledningen typ av ledarskap/erfarenhet. 
 
Denna hypotes är utformad utifrån Parasuramans Gapmodell, man kan även tillämpa 

agentteorin då ledningens utformning av mål kan leda rådgivarna till ett agerande i 

egenintresse. Vi hade här en föreställning om att en bank med centraliserat ledarskap skulle ha 

lägre förväntningsgap än en bank med decentraliserat ledarskap. Det visade sig att 

Kristianstads Sparbank skiljde sig åt gentemot de andra bankerna med just ett centraliserat 

ledarskap. SEB och Handelsbanken hade visserligen ett decentraliserat ledarskap men varje 
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kontor styr sig själva och tar själva beslut som rör kunderna och marknaden i Kristianstad. I 

fråga om styrningen är det främst kundaktivitet som präglar svaren vi fått angående hur man 

styr rådgivarna. Dock skiljer sig SEB åt då de i sin styrning har direktiv om antal 

rådgivningstillfällen samt volym. Detta kan om målen sätts allt för högt leda till ett 

förväntningsgap som uppstår i form av egenintresse. Detta för att nå upp till målsättningarna 

och på så vis kunna redovisa bra inför sitt kommande lönesamtal. Med andra ord skulle man 

kunna säga att ledningens uppsatta mål, om dessa är för högt satta, kan skapa ett 

förväntningsgap mellan parterna. Något som de tre bankerna poängterat är just att 

kundnöjdheten är viktigast, speciellt i avseende att man bedriver verksamhet som är speciellt 

känslig för att tappa kunder eftersom man är låst till en och samma plats. Vi kunde dock inte 

med svaren vi erhållit dra någon slutsats om att det förekommer ett förväntningsgap som 

orsakas av ledningens typ av ledarskap eller erfarenhet. För att kunna påvisa detta hade vi 

förmodligen behövt studera organisationen mer ingående och inte basera slutsatser utifrån en 

enstaka intervju. Vi förkastar härmed vår hypotes. 

 

H10: Licensieringen av finansiella rådgivare ökar förväntningsgapet. 
 
Att som kund gå till ett rådgivningstillfälle med vetskapen om att rådgivaren som ska hjälpa 

en har genomgått en kvalificerad specialutbildning trodde vi skulle öka förväntningsgapet 

genom att kunden på så vis kände sig tryggare och i sin tur ställde allt för höga krav. Detta har 

dock inte påvisats vara fallet, samma svar rådde rakt igenom på de tre bankerna. Ingen utav 

dem hade uppfattat det som att kunderna överhuvudtaget hade vetskap om att en licensiering 

hade genomförts av rådgivarna. Denna licensiering kan som ett första steg ses som ett led för 

att säkerställa kvaliteten på rådgivningen gentemot bankens kunder. Därmed kan man se vissa 

likheter med licensieringen och ett godkännande eller auktorisation för revisorer. Alla tre 

bankerna var överens om att licensieringen ej var något man väljer att marknadsföra då det 

inte ger konkurrensfördelar. Alla banker har där trots allt samma krav på sig. Detta i sin tur 

leder ju till att vetskapen om licensieringen hos kunderna är liten. Vi förkastar härmed vår 

hypotes om att licensiering skulle leda till ett förväntningsgap. 
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6.3. Summering av ej förkastade hypoteser på förväntningsgapet 

 

• H2: Kundens första intryck av bankkontoret som helhet påverkar förväntningsgapet. 

• H3: Förväntningsgapet påverkas utav kundernas tidigare erfarenheter av rådgivning. 

• H4: Rådgivningens struktur påverkar förväntningsgapet. 

• H5: Kommunikationen påverkar förväntningsgapet. 

 

6.4. Slutdiskussion 

 

Vi har i vår analys kunnat konstatera att det i relationen mellan rådgivarna och kunderna 

existerar ett förväntningsgap då flertalet av våra hypoteser inte förkastas.  Vi kan även 

konstatera att både Bankledningen och Rådgivarna inte uppfattat att så är fallet. Det fanns 

dock skillnader mellan de olika bankerna avseende vilka faktorer som just påverkar detta gap 

av förväntningar. Orsaken till detta är förmodligen att vi samlat in olika många enkäter ifrån 

respektive banks kunder och att det på så vis skiljer sig åt. En annan bakomliggande orsak kan 

vara hur de olika bankerna styrs. Ledningens typ av ledarskap i den ene banken kanske rentav 

leder till ett mindre förväntningsgap, en indikation kan bero på måluppsättningen. Detta har vi 

dock inte kunnat påvisa. Det kan även vara så att kategorierna av kunder till respektive bank 

skiljer sig så markant att det blir just större förväntningsgap hos någon utav dem.  

 

Förväntningsgapet vi förutspått i relationen Bankledning – Rådgivare var dock svårare att 

påvisa. Inga av hypoteserna där vi testar just detta gap kunde bekräftas. Rent primärt kan 

sägas att svaren var förvånansvärt likvärdiga mellan både rådgivare och bankledning, samt 

mellan de olika bankerna. Vår tro var att eftersom vi valt banker med relativt differentierade 

inriktningar, att även svaren skulle skilja sig åt mer än vad de gjorde. Tilläggas ska även att vi 

endast riktade in oss på att få en allmän uppfattning av varje banks rådgivaruppsättning. Om 

varje rådgivare på alla tre bankerna hade intervjuats hade förmodligen möjligheten att dra 

klarare slutsatser samt bättre paralleller öppnat sig. Dessutom hade möjligheten att se mönster 

varit större, och på så vis finna om svaren vi fick representerade hela yrkesgruppen eller om 

det endast var en uppfattning som inte speglade helheten. En slutsats som vi är beredda att se 

är att det måste finnas en viss skepsis i alla de svar som inkommit. Detta eftersom det ju trots 

allt finns ett egenintresse även här. 
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Enligt modellen vi konstruerat och även utgått ifrån var tanken att de två eventuella gapen inte 

bara skulle existera mellan de direkt inblandade parterna utan att de även skulle beröra 

varandra. Då vi endast kunnat konstatera gapet mellan rådgivare och kunder blir svårigheterna 

att här kunna dra slutsatsen om gapen påverkar varandra. Vi har dock en föreställning om att 

man möjligen skulle kunna fastställa ett gap även i den andra relationen om man, som vi 

tidigare nämnt, låter utföra en undersökning som omfattar en större mängd respondenter. 

Svårigheter att påvisa gapet mellan rådgivare och ledning kan kanske föranledas till att vi från 

början haft för svag teori. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att den data som samlats in 

till grund för undersökningen var bristfällig. Detta kan i sin tur bero på att vi till respondenten 

ställt fel frågor i förhållande till vad vi mäter. Ytterliggare en orsak kan vara att svaren som vi 

erhållit från respondenterna ej varit så konkreta och möjligen även färgade av bankens policy. 

Denna policy skulle kunna förklaras som en ”saga”, som blir enhetlig för bankernas alla 

anställda om hur de ska förhålla sig till denna typ av undersökningar och intervjuer. Denna tes 

om att representanterna från respektive bank gömde sig bakom en sorts ”kuliss” var enhällig 

från alla tre gruppmedlemmarna. Detta kändes mer troligt eftersom alla intervjuer uppvisade 

samma scenario och i stort sett samma svar, vilket vi tycker borde skilja sig i och med att 

bankerna ej har samma inriktning. Upplevelsen var att svaren kändes inövade och att den 

svarande hade en förutbestämd mall att röra sig inom, ett tecken på detta var att samtliga 

rådgivare ställde frågan om svaren skiljde sig åt gentemot banklednings. Oturligt nog, för oss, 

inföll denna undersökning samtidigt som ett inslag om finansiell rådgivning i tv programmet 

Insider. Att detta sammanföll tror vi var till en klar nackdel då vi uppfattade det som att de 

intervjuade intog en försvarsställning för att inte måla upp en negativ bild av banken.   

 

6.5 Förslag till åtgärder 

 

För att förebygga och minska risken för att ett förväntningsgap ska uppstå måste rådgivaren i 

sin rådgivning hela tiden anpassa den till kundens okunskap. Rådgivaren måste ha en social 

kompetens som gör att denne har lätt för att göra sig förstådd, en pedagogisk utbildning skulle 

kunna vara en lösning för dem som inte innehar denna kompetens. Dokumentationspappren 

som efter varje rådgivningstillfälle erhålls utav kunden skulle kunna skrivas på ett språk som 

även den oinsatte förstår. Just denna biten, att kunden ska skriva under och godkänna allt som 

sagts, kan verka befriande för bankens del. All den text som faktiskt står läses kanske 

överhuvudtaget inte igenom utav kunden. Inte heller är det lätt för kunden att säga emot om 

denne får en bunta med dokument som ska skrivas under, det kan lätt bli att kunden skriver 
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under utan att veta vad som verkligen signeras. Tidsmässigt pressade rådgivningstillfällen 

skulle även kunna göras längre för att på så vis minska risken för att rådgivaren ska glömma 

något, eller rent av att välja bort att gå igenom en viss punkt i mån av tid.  

 

Alla banker borde ha en bra fungerande intern kontroll, med detta menar vi att dokumentation 

ska samlas och förvaras på oåtkomliga, för otillbörliga, ställen och även följa en viss ordning. 

Även den tekniska utrustningen bör idag med jämna mellanrum uppdateras för att på bästa 

sätt öka effektiviteten. All personal bör vara kunnig, från golvpersonal till ledning. Det ger ett 

oerhört bättre intryck om man inte blir omkopplad till en rad anställda innan man får svar på 

en fråga. För att öka kundförståelsen skulle en uppföljning utav rådgivningen vara ett bra 

förslag, där kunden anonymt får bidra med sin synpunkt. Även en upplysning om den relativt 

nya licensieringen utav rådgivarna skulle utge förtroende och trygghet för kunden.  

 
6.6. Koppling till revisorsgapet 

 

Att ha olika uppfattningar om vad som ska inkluderas i en viss arbetsuppgift är bl.a. påvisat i 

det gap av förväntningar som förekommer mellan revisorn och dess intressenter. Detta 

konstaterade gap använde vi som grundstomme för vår egen undersökning och de teser som vi 

hade för avsikt att besvara. Gapet som vi utgått ifrån var konstaterat genom flertalet 

undersökningar, medan vår uppgift var att se om det verkligen existerar. Även om inte 

rådgivarna anses som en profession fanns klara likheter mellan dessa två yrkesutövningar. De 

uppenbara parallellerna är enligt oss att man har flera intressenter att rätta sig efter och ta 

hänsyn till. Dessutom har man en liknande historik där båda runt 2000-talets början 

genomgick en kris, efter diverse skandaler. I och med börskraschen, när den s.k. IT-bubblan 

sprack, var det många individer som förlorade ansenliga summor pengar som dessutom i vissa 

fall var halvt rekommenderade av finansiella rådgivare. Detta ledde till ett antal 

uppmärksammade stämningar mot bankerna i fråga. Revisorsyrket upplevde en liknande kris, 

dock mer skandalartad när ett par amerikanska börsbolag, Enron och WorldCom, fullständigt 

kollapsade. Detta eftersom de in till slutdagarna var rejält ”hausade” och dessutom hade en 

revisionsfirma som backade upp deras glädjekalkyler. Arthur Andersen gick i konkurs, samt 

lämnade ett svart avtryck på revisorsmarkanden som helhet. Enligt oss går det dock inte att 

dra en direkt koppling till detta gap som finns dokumenterat för revisorerna. Detta gap är 

konstaterat medan vårt, efter genomförd undersökning, endast kan ses som delvis påvisat på 
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ett par punkter. Dessutom när det väl finns ett gap av något slag, är det bara i en bank och 

symboliserar inte bankverksamheten som helhet. Revisionen idag är dock en profession, till 

skillnad från den rådgivningsbransch som vi undersökt. Dessutom finns klara skillnader i 

själva uppläggen inom områdena. Revisorer agerar inte för något egenintresse alls, Arthur 

Andersen undantaget, utan ska bara följa normer och rekommendationer. Rådgivarna 

däremot, om än inte fullt ut påvisat, har vissa incitament att agera i egenintresse. De styrs 

dessutom inte av några normer likt revisorer, utan enbart av sin respektive ledning. En fråga 

man ställer sig i och med att gapet mellan speciellt rådgivare och bankledning inte existerar i 

den utsträckning som vi först trodde är vad som då kan ha skapat dessa föreställningar. Kan 

det vara så att allt blåsts upp till orimliga proportioner av media, mycket pga. de anmälningar 

som tog stort utrymme i tv och tidningar i början på 2000-talet. Var antalet drabbade inte så 

stort i förhållande till utrymmet som denna påstådda problematik trots allt fick? Var det helt 

enkelt en klick individers klara missnöje som fick spegla marknaden som helhet?    

 

6.7. Förslag till fortsatt forskning 

 

Avslutningsvis vill vi ge några förslag till fortsatt forskning. Under forskningens gång 

upptäckte vi att det finns många intressanta infallsvinklar som skulle kunna belysas. En aspekt 

skulle kunna vara att även se om det existerar ett förväntningsgap mellan finansiella 

rådgivarna och deras övriga intressenter, vilka vi i vår intressentmodell kartlagt. Man skulle 

även kunna göra en liknande studie fast med andra faktorer och se om detta gav samma 

resultat som vårt. En ytterligare infallsvinkel skulle vara att göra en undersökning av mer 

omfattande slag, som ser till ett bredare urval samt på så vis kan finna avvikelser och även dra 

klarare slutsatser kring fenomenet om ett förväntningsgap mellan finansiella rådgivare och 

dess intressenter existerar. 
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Bilaga 1 
 
 
Presentationsbrev 
 
Hej! 

 

Vi är tre studenter på Högskolan i Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats inom 

Revisor/Controller programmet. Vi har talats vid per telefon och kommit överens om en 

intervjutid den ……. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tjänstekvaliteten hos finansiella rådgivarna upplevs 

av kunderna. 

 

Intresset för att titta närmare på just denna tjänstekvalitet väcktes då en ny lag om finansiella 

rådgivare trädde i kraft den förste juli 2004. En annan bidragande faktor är att många idag 

aktivt tar del av sitt långsiktiga sparande och att denna kontakten kan vara formerande för 

många kunders syn på banken. 

 

Vi bifogar här ett dokument med de frågor vi planerat att ställa under intervjun. 

 

Om Ni önskar vara anonyma kommer vi att behandla Era uppgifter konfidentiellt. 

 

Tack på förhand 

 

Martin Antonsson , Fredrik Bertilsson, Therese Norberg 

 
Har Ni några frågor är ni välkomna att höra av Er antingen per telefon eller via email. 

 

Handledare:  Sven-Olof Yrjö Collin 

 Professor i Företagsekonomi 

 Tel: 044-203119 

 E-mail: sven-olof.collin@e.hkr.se  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – Bankledningen 
 
Personinformation 
 
Vad har du för tjänst inom företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Finansiella rådgivare på banken 
 
Hur ser den finansiella rådgivarens roll ut i ER bank? 
Vad ingår enligt dig i rådgivarens roll? 
Hur tydliggör rådgivaren för kunden vad som ingår i hans/hennes roll? 
Hur stor del av er omsättning utgörs av finansiella rådgivarnas försäljning av produkter? 
  
Mer om rådgivning 
 
Vad innebär licensieringen av rådgivarna för dig? 
Har det inneburit några förändringar sen tidigare?  
I så fall, på vilket sätt? 
 
Målen för rådgivarna 
 
Hur skulle du vilja beskriva ledarskapet i er bank? 
Finns det några mål uppsatta för rådgivarna? 
Hur följs de upp? 
Hur belönas prestationen? 
Hur upplevs detta hos medarbetarna? 
Finns det en konflikt mellan försäljningen och rådgivningen ? 
 
Upplever du att kunden har rimliga förväntningar på rådgivningen och att dessa motsvarar 
genomförandet av den?  
Beskriv detta. 
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Intervjuguide – Finansiella Rådgivare 
 
Personinformation 
 
Hur länge har Ni varit anställd på banken? 
Vad har Ni för utbildning? 
Är ni Licensierad rådgivare? 
 
Din roll som rådgivare 
 
Hur ser Ni på din roll som finansiell rådgivare? 
Vad är Er uppgift gentemot banken? 
Vad ska Ni leverera?  
Vad är Er uppgift gentemot kunden? 
Hur strukturerar Ni rådgivningen? 
 
Mål gentemot banken 
 
Finns det några mål uppsatta för Er som rådgivare? 
Anser Ni att dessa mål alltid är rimliga? 
Hur belönas dessa? 
Hur upplever Ni belöningssystemet? 
Har Ni någon gång upplevt att Ni ställts inför valet att sälja eller rådge? 
 
 
Licensieringen 
 
Vad anser Ni om licensieringen för Er som rådgivare? 
Vad har detta inneburit för Er situation? 
Känner Ni ett ökat tryck ifrån kunderna/ledningen? 
 
 
 
Mer om rådgivning 
 
Vad är Er generella uppfattning om kunders åsikter och förväntningar på Er som rådgivare? 
Känns det som att kunden alltid förstår vad det är Ni ger råd om? 
Upplever du att kunden har rimliga förväntningar på rådgivningen och att dessa motsvarar 
genomförandet av den?  
Beskriv detta. 
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Bilaga 3 

 

Upplevd tjänstekvalitet i Kristianstad. 

1. Vilket kön tillhör du?      Man      Kvinna  

2. Hur gammal är du? __________. 

3. Vilken utbildning har du?        Grundskola      Gymnasium      Universitet/Högskola 

4. Vilken bank är du kund i?          Kristianstads Sparbank           SEB           Handelsbanken         

Annan bank _____________ 

5. Första intrycket på bankkontoret är viktigt. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

6. Detta tycker jag har uppfyllts på mitt bankkontor. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

7. Jag har varit på finansiell rådgivning tidigare och den var bra. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

8. Detta anser jag påverkar mina framtida förväntningar på rådgivning. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

9. Det är viktigt att rådgivningstillfället är välplanerat av rådgivaren. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

10. Planeringen på rådgivningen kändes organiserad. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

11. Rådgivarens förmåga att förklara är viktig. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

12. Jag upplever att min rådgivare har förmågan att förklara allt för mig. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

13. Min syn på finansiell rådgivning har förändrats de senaste åren. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 

14. Mina förväntningar på finansiella rådgivarna har blivit högre under de senaste åren. 

Instämmer inte   1    2    3    4    5    6    7   Instämmer helt 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
Frequency Table, Hela materialet 
GAPa 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 1 ,5 ,5 ,5
-4 6 3,0 3,0 3,4
-3 8 3,9 3,9 7,4
-2 21 10,3 10,3 17,7
-1 39 19,2 19,2 36,9
0 96 47,3 47,3 84,2
1 23 11,3 11,3 95,6
2 3 1,5 1,5 97,0
3 5 2,5 2,5 99,5
4 1 ,5 ,5 100,0

Valid 

Total 203 100,0 100,0  
 
GAPb 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 1 ,5 ,5 ,5
-3 3 1,5 1,5 2,0
-2 17 8,4 8,4 10,3
-1 38 18,7 18,7 29,1
0 76 37,4 37,4 66,5
1 26 12,8 12,8 79,3
2 22 10,8 10,8 90,1
3 8 3,9 3,9 94,1
4 3 1,5 1,5 95,6
5 1 ,5 ,5 96,1
6 8 3,9 3,9 100,0

Valid 

Total 203 100,0 100,0  
 
GAPc 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 9 4,4 4,4 4,4
-5 5 2,5 2,5 6,9
-4 2 1,0 1,0 7,9
-3 18 8,9 8,9 16,7
-2 29 14,3 14,3 31,0
-1 58 28,6 28,6 59,6
0 70 34,5 34,5 94,1
1 8 3,9 3,9 98,0
2 3 1,5 1,5 99,5
3 1 ,5 ,5 100,0

Valid 

Total 203 100,0 100,0  
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GAPd 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 7 3,4 3,4 3,4
-5 4 2,0 2,0 5,4
-4 9 4,4 4,4 9,9
-3 12 5,9 5,9 15,8
-2 29 14,3 14,3 30,0
-1 63 31,0 31,0 61,1
0 69 34,0 34,0 95,1
1 9 4,4 4,4 99,5
3 1 ,5 ,5 100,0

Valid 

Total 203 100,0 100,0  
 
GAPe 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 2 1,0 1,0 1,0
-5 1 ,5 ,5 1,5
-4 3 1,5 1,5 3,0
-3 6 3,0 3,0 5,9
-2 11 5,4 5,4 11,3
-1 27 13,3 13,3 24,6
0 79 38,9 38,9 63,5
1 36 17,7 17,7 81,3
2 23 11,3 11,3 92,6
3 6 3,0 3,0 95,6
4 4 2,0 2,0 97,5
5 1 ,5 ,5 98,0
6 4 2,0 2,0 100,0

Valid 

Total 203 100,0 100,0  

 
Frequency Table, Kristianstads Sparbank 
GAPa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 1 ,8 ,8 ,8
  -4 2 1,6 1,6 2,5
  -3 4 3,3 3,3 5,7
  -2 12 9,8 9,8 15,6
  -1 20 16,4 16,4 32,0
  0 62 50,8 50,8 82,8
  1 15 12,3 12,3 95,1
  2 2 1,6 1,6 96,7
  3 4 3,3 3,3 100,0
  Total 122 100,0 100,0  
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GAPb 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 1 ,8 ,8 ,8
  -3 1 ,8 ,8 1,6
  -2 8 6,6 6,6 8,2
  -1 20 16,4 16,4 24,6
  0 48 39,3 39,3 63,9
  1 18 14,8 14,8 78,7
  2 12 9,8 9,8 88,5
  3 5 4,1 4,1 92,6
  4 3 2,5 2,5 95,1
  5 1 ,8 ,8 95,9
  6 5 4,1 4,1 100,0
  Total 122 100,0 100,0  

 
GAPc 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 6 4,9 4,9 4,9
  -5 2 1,6 1,6 6,6
  -4 1 ,8 ,8 7,4
  -3 13 10,7 10,7 18,0
  -2 18 14,8 14,8 32,8
  -1 36 29,5 29,5 62,3
  0 37 30,3 30,3 92,6
  1 6 4,9 4,9 97,5
  2 2 1,6 1,6 99,2
  3 1 ,8 ,8 100,0
  Total 122 100,0 100,0  

 
GAPd 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 5 4,1 4,1 4,1
  -5 1 ,8 ,8 4,9
  -4 5 4,1 4,1 9,0
  -3 8 6,6 6,6 15,6
  -2 14 11,5 11,5 27,0
  -1 40 32,8 32,8 59,8
  0 42 34,4 34,4 94,3
  1 6 4,9 4,9 99,2
  3 1 ,8 ,8 100,0
  Total 122 100,0 100,0  
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GAPe 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 1 ,8 ,8 ,8
  -3 1 ,8 ,8 1,6
  -2 9 7,4 7,4 9,0
  -1 15 12,3 12,3 21,3
  0 49 40,2 40,2 61,5
  1 25 20,5 20,5 82,0
  2 15 12,3 12,3 94,3
  3 2 1,6 1,6 95,9
  4 3 2,5 2,5 98,4
  5 1 ,8 ,8 99,2
  6 1 ,8 ,8 100,0
  Total 122 100,0 100,0  

 
 
Frequency Table, SEB 
GAPa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -4 2 9,1 9,1 9,1
  -2 4 18,2 18,2 27,3
  -1 6 27,3 27,3 54,5
  0 9 40,9 40,9 95,5
  1 1 4,5 4,5 100,0
  Total 22 100,0 100,0  

 
GAPb 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -3 1 4,5 4,5 4,5
  -2 4 18,2 18,2 22,7
  -1 6 27,3 27,3 50,0
  0 6 27,3 27,3 77,3
  1 3 13,6 13,6 90,9
  2 1 4,5 4,5 95,5
  3 1 4,5 4,5 100,0
  Total 22 100,0 100,0  

 
GAPc 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -3 4 18,2 18,2 18,2
  -2 3 13,6 13,6 31,8
  -1 7 31,8 31,8 63,6
  0 8 36,4 36,4 100,0
  Total 22 100,0 100,0  
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GAPd 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -5 1 4,5 4,5 4,5
  -4 1 4,5 4,5 9,1
  -2 7 31,8 31,8 40,9
  -1 5 22,7 22,7 63,6
  0 7 31,8 31,8 95,5
  1 1 4,5 4,5 100,0
  Total 22 100,0 100,0  

 
GAPe 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 1 4,5 4,5 4,5
  -4 3 13,6 13,6 18,2
  -3 1 4,5 4,5 22,7
  -1 7 31,8 31,8 54,5
  0 5 22,7 22,7 77,3
  1 3 13,6 13,6 90,9
  2 1 4,5 4,5 95,5
  6 1 4,5 4,5 100,0
  Total 22 100,0 100,0  

 
 
Frequency Table, Handelsbanken 
GAPa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -2 5 20,0 20,0 20,0
  -1 8 32,0 32,0 52,0
  0 8 32,0 32,0 84,0
  1 2 8,0 8,0 92,0
  2 1 4,0 4,0 96,0
  3 1 4,0 4,0 100,0
  Total 25 100,0 100,0  

 
GAPb 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -2 3 12,0 12,0 12,0
  -1 7 28,0 28,0 40,0
  0 5 20,0 20,0 60,0
  1 3 12,0 12,0 72,0
  2 3 12,0 12,0 84,0
  3 2 8,0 8,0 92,0
  6 2 8,0 8,0 100,0
  Total 25 100,0 100,0  
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GAPc 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid -6 2 8,0 8,0 8,0
  -2 4 16,0 16,0 24,0
  -1 8 32,0 32,0 56,0
  0 9 36,0 36,0 92,0
  1 2 8,0 8,0 100,0
  Total 25 100,0 100,0  

 
GAPd 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
-6 2 8,0 8,0 8,0
-5 1 4,0 4,0 12,0
-3 2 8,0 8,0 20,0
-2 5 20,0 20,0 40,0
-1 9 36,0 36,0 76,0
0 5 20,0 20,0 96,0
1 1 4,0 4,0 100,0

Valid 

Total 25 100,0 100,0   
 
GAPe 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
-3 2 8,0 8,0 8,0
-1 4 16,0 16,0 24,0
0 13 52,0 52,0 76,0
1 3 12,0 12,0 88,0
2 1 4,0 4,0 92,0
4 1 4,0 4,0 96,0
6 1 4,0 4,0 100,0

Valid 

Total 25 100,0 100,0  
 

 
 

 


