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Sammanfattning  
Bostad är för de flesta den största investeringen en person gör och finansieras med hjälp av bolån. Bolån 
medför makroekonomiska risker, till följd av höga skuldkvoter och minskad konsumtion. För att minska 
dessa infördes år 2016 samt år 2018 amorteringskrav. Amorteringskraven kan ses som mindre reglering 
hos bankerna men är av många ansedd som ett komplext införande. Rådgivare på svenska banker är de 
som ansvarar för utlåning till privatpersoner och de har behövt anpassa sig efter de nya regelverken. 
Syftet med studien är att undersöka hur amorteringskraven påverkat bolånerådgivare i form av stress, 
standardiserad arbetsprocess och inlärning. Detta för att undersöka om det upplevdes som stressande 
att behöva anpassa sig till amorteringskraven. Vidare undersöktes vilka konsekvenser 
amorteringskravens införande fått för bolånerådgivares arbete, huruvida det i takt med ett ökande antal 
regleringar blivit mer standardiserat. Slutligen studerades om amorteringskraven upplevdes som svåra 
att lära sig eller implementera i det dagliga arbetet. Genom en kvantitativ forskningsmetod, har rådgivare 
svarat på en enkät baserad på studiens syfte. Tidigare studier har i större utsträckning fokuserat på 
amorteringskravens ekonomiska konsekvenser samt hur de påverkat bostadsmarknaden. Syftet med 
studien är därmed intressant att undersöka utifrån ett yrkesprofessionellt perspektiv.  
 

Resultatet av studien visade ett samband mellan amorteringskravens införande och en ökad stressnivå 
hos rådgivarna. Resultatet stödjer även tidigare forskning vad gäller att rådgivarna upplevt att 
amorteringskraven bidragit till en mer standardiserad arbetsprocess. Däremot fanns det inget stöd för att 
amorteringskraven varit svåra att lära sig eller att implementera i arbetet med bolånerådgivning.  
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Abstract  
For most people, housing is the biggest investment in life, and it is financed by mortgages. However, this 
entails macroeconomic risks as a result of high debt ratios and reduced consumption. To reduce these 
risks, amortization requirements were introduced in 2016 and 2018. The amortization requirements can 
be seen as a minor regulation for the banks, but it is considered by many to be a complex regulation. 
Advisors in Swedish banks are the ones responsible for lending to private individuals and have therefore 
had to adapt to the new rules. The purpose of the study is to investigate how the amortization requirements 
has affected mortgage advisors in terms of stress, standardized work process and learning. This is with 
the reason to examine investigate whether it was considered stressful to have to adapt to the amortization 
requirements. Furthermore, the consequences of the introduction of the amortization requirements for the 
work of mortgage counselors were examined, whether, as a growing number of regulations became more 
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responded to a survey based on the purpose of the study. Previous studies have focused to a greater 
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Förord 

 

Vi använder denna möjlighet att uttrycka vår tacksamhet till alla som arbetar på 

Högskolan Kristianstad som stöttat oss under vår tid på ekonomprogrammet. Likaledes 

vill vi rikta ett tack till de respondenter som deltog i undersökningen och som bidrog till 

att denna studie kunde genomföras. Vi vill även tacka våra vänner och familj för deras 

stöd under skrivningsprocessen.  

 

Slutligen vill vi framförallt tacka varandra för ett gott samarbete under uppsatsens gång! 

 

Tack! 

 

 

 

 

Emma Jönsson                 Nicole Tholén   
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1.  Inledning  

Uppsatsens inledande kapitel behandlar forskningsområdets bakgrundsinformation om 

den svenska bolånemarknaden samt bolånerådgivning hos svenska banker. Vidare förs 

det en problemdiskussion kring amorteringskraven och dess införande samt tillämpandet 

av detta hos svenska banker. Därefter presenteras syfte samt problemformulering med 

avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition av studien.  

 

1.1 Bakgrund  

Bostaden är en viktig del av livet och köp av bostad är i de flesta fall den största 

investeringen ett hushåll gör (Boverket, 2007). Ett bolån tas med syftet att finansiera ett 

köp av exempelvis en villa eller bostadsrätt. När individen tar ett bolån vill banken, som 

utgör långivaren, ha en säkerhet/pant i bostaden (Konsumenternas, 2015a). Bolån utgör 

även en makroekonomisk risk för samhället. De makroekonomiska riskerna innebär att 

inkomsterna inte ökar i samma takt som skulderna samt att hushåll minskar sin 

konsumtion. För att minska risken för detta, infördes år 2016 samt år 2018 

amorteringskrav (FI, 2017).   

 

Grunden till den moderna bolånemarknaden hämtas från 1950-talet när det svenska 

finansiella systemet var kraftigt reglerat, men utlåning har människan använt sig av sedan 

4000 år tillbaka (NE, u.d). Det som dåtidens utlåning har gemensamt med dagens bolån 

är att använda bostaden som säkerhet (Riksbanken, 2014). Regleringarna från 1950-talet 

styrde förutsättningarna för hushållens möjligheter att belåna sig och även villkoren för 

bostadsinstitutens finansiering av bolånen. På 1990-talet genomled Sverige en finanskris, 

där bostadsmarknaden stagnerade i kombination med ökade räntor, för att sedan 

återhämta sig igen (Riksbanken, 2014). År 2008 påverkades bostadsmarknaden av 

ytterligare en finanskris. Detta var den näst största krisen för kapitalismen efter den stora 

depressionen år 1929 (da Silva, de Area Leão Pereira, da Silva Filho, de Castro, Miranda 

& Zebende, 2016). Krisen började i USA med kollapsen av den spekulativa “bubblan” på 

bostadsmarknaden, främst orsakad av överflödet av fastighetslån. Efter krisen år 2008 
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antog flera länder finans- och monetär politik för att minska krisens effekter på deras 

ekonomier (da Silva m.fl., 2016).  

 

Tillsynsmyndigheten för svenska banker- och bolåneinstitut är Finansinspektionen (FI). 

FI är en statlig myndighet vars uppgift är att övervaka finansmarknaden (FI, 2020). De 

har ansvaret för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Sverige. För att minska de 

finansiella- och makroekonomiska riskerna samt för att göra svenska hushåll mer tåliga 

mot yttre störningar i form av finanskriser, införde FI i mitten av år 2016 ett 

amorteringskrav i Sverige (Regeringen, 2016; FI, 2017). Kravet innebär att bolån som 

beviljas därefter har ett krav på amortering på en procent om skuldsättningsgraden för 

låntagaren överstiger 50 procent (FI, 2019). Är belåningsgraden 70 till 85 procent blir 

amorteringskravet två procent. År 2018 stramades kravet åt ytterligare när en ny 

bestämmelse trädde i kraft. Detta nytillkomna krav innebär att låntagare som överstiger 

en belåningsgrad över 4,5 procent av sin bruttoinkomst behöver amortera ytterligare en 

procent. De nya amorteringskraven påverkar alla privatpersoner och är något som de 

svenska bankerna måste ta hänsyn till (FI, 2018).  

  

Efter den svenska finanskrisen på 1990-talet, blev bolånerådgivning en viktig funktion 

för banker (Riksbanken, 2014). En bolånerådgivare gör kredit- och riskbedömningar vid 

långivning samt svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner 

(Yrkeskollen, 2019). Arbetsuppgifterna inkluderar att leda, planera och samordna 

verksamheten vid bankkontor eller bankavdelning (Yrkeskollen, 2019). Collins (2007) 

skriver att bankernas rådgivning hjälper potentiella låntagare i form av 

rekommendationer i sitt ekonomiska beteende, med ändamål att låntagarna kan modifiera 

sitt finansiella handlande. Att modifiera handlandet innebär att rådgivaren ska anpassa 

sina råd efter låntagarens önskemål och behov och de ska inte rekommendera något annat 

än vad som kan anses lämpligt för låntagaren (Collins, 2007). Hur finansiella 

organisationer ska ge rådgivning i form av placering av pengar, regleras i  lagen 

(2003:862) om finansiell rådgivning till låntagare i Sverige. Exempelvis krävs det 

tillstånd från FI för att få ge råd om finansiella instrument (Konsumenternas, 2015b). Vid 

bedömning eller rådgivning till kund, måste rådgivaren följa rutiner steg för steg och 

avgränsa vad som kan anses vara relevant för bedömningen i det specifika fallet. Vidare 

är bankprodukter tämligen standardiserade produkter och definierar vad bankrådgivare 
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kan erbjuda kunden, som därefter själv måste välja mellan dessa alternativ. 

Bankrådgivare måste möta åtskilliga standarder som är utformade för att avgränsa och 

definiera möjligheterna att agera i vissa situationer (Grosen, 2014). Vidare måste 

rådgivaren ha tillräcklig kompetens och all rådgivning som ges ska dokumenteras, detta 

för att i efterhand kunna förstå bakgrunden till de tagna besluten (SFS 2003:862; 

Konsumenternas, 2015b).   

 

1.1.1 SwedSec 

Sedan 1 januari år 2020 är det krav på att alla lånehandläggare måste ha en licens 

(SwedSec, 2020a). SwedSec Licensiering AB (SwedSec) bildades år 2001 och är 

branschorganet för företag som står under FI’s tillsyn och är aktiva på 

värdepappersmarknaden (SwedSec, 2020b). SwedSec skapade ett branschregelverk över 

vilka kunskaper som en bolånerådgivare ska ha (SwedSec, 2020c). Vidare införde 

SwedSec i augusti år 2016 ett licensieringstest för bolån i samarbete med 

Bankföreningen. En orsak till licensieringen är de ökade krav på kompetens och kunskap 

hos personal som arbetar med bolån, som ska följa lagen (2016:1024) om verksamhet 

med bostadskrediter samt FI’s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om 

verksamhet med bostadskrediter. Vid införandet av amorteringskraven var det viktigt att 

säkerställa att alla bankernas anställda hade rätt kunskaper för att utföra en lagenlig 

rådgivning och utlåning (SwedSec, 2020a). Bolånerådgivare förväntas ha uppdaterade 

kunskaper om marknadsläge samt kunskap om de rättsliga påföljder som finns (SwedSec, 

2018). Eftersom bankbranschen kontinuerligt påverkas och anpassas efter nya- eller 

förändrade krav och lagar, är det av stor vikt att rådgivarna hålls uppdaterade och förnyar 

sina kunskaper. Rådgivarna som redan innan amorteringskravens införande hade 

bolånelicens genom SwedSec, fick sina kunskaper uppdaterade genom de årliga 

utbildningsuppdateringarna (FI, 2017).  
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1.2 Problemdiskussion  

Amorteringskraven har medfört en ny reglering för alla banker. Amorteringskravens 

införande är inte första gången det sker förändringar i banksektorn. Ett exempel är när 

affärsbankerna startades upp under 1980-talet och konkurrensen blev ett faktum 

(Bruzelius & Skärvad, 2012). Tydliga affärsmodeller behövde utformas och ledningen 

fick inte med sig rådgivarna i förändringsprocessen till följd av att utförande, målbild och 

engagemang var otydligt formulerat. Vändningen kom när rådgivarna fick bli en del av 

förändringsprocessen. Förändringsstyrning, även kallat change management, syftar till att 

genomföra förändringsarbetet på rätt sätt för att effekten av de nya implementeringarna 

ska ge ett så bra utfall som möjligt (Bruzelius & Skärvad, 2012). En studie gjord av 

Grosen (2014) visar att bankrådgivare upplever att deras arbete är begränsat av 

regleringar. Detta indikerar en begränsning av deras förmåga att göra professionella 

bedömningar på grund av att arbetet blir mer standardiserat. Banksektorn är präglat av 

lagar och regleringar, arbetsprocesserna måste därmed anpassas och förändras utefter 

lagarna, vilket har resulterat i att arbetsprocesserna anses vara standardiserade, något som 

även världsbanken påpekat (Shahjahan, 2016). Tidigare forskning har angett att 

förändringar inom banksektorn kan innebära höga nivåer av stress hos bankanställda 

(Mannocci, Marchini, Scognamiglio, Sinopoli, De Sio, Sernia & La Torre, 2018). Vidare 

är kunskapsövertaget hos rådgivarna inom banksektorn stort, och kunderna har ett stort 

förtroende för sina rådgivare på banken (Beckman, Björkman, Dahlström, Grundell, 

Holmstrand, Lundquist … & Wiberg, 2015). Det gör att bolånerådgivare innehar en 

fördel gentemot låntagarna, men det ställer även höga krav på rådgivaren. Då arbetet på 

bank ständigt utvecklas, behöver utbildning för de anställda anpassas efter förändringarna 

i arbetsorganisationen (Mannocci m.fl., 2018). Vid inlärning av ny kunskap behöver en 

lärandeprocess startas. Ofta kan denna utgå från kunskaper rådgivaren redan besitter och 

utvecklas utifrån dessa (Jacobsen, 2019).  

 

Hur amorteringskraven påverkat bolånerådgivare anses intressant att undersöka eftersom 

amorteringskraven utgör en stor del av bolånerådgivningen samt arbetsuppgifterna för 

rådgivare. Tidigare forskning fokuserar i större utsträckning på de ekonomiska 

konsekvenserna av amorteringskraven, inte på hur rådgivarnas arbete med bolån har 

förändrats. Amorteringskraven kan anses som en mindre reglering och följaktligen anses 



 

 5 

ha en mindre påverkan i rådgivarnas vardag. Däremot skriver Jacobsen (2019) att om 

organisationen befinner sig på en redan existerande marknad med givna tjänster betyder 

det inte nödvändigtvis att det inte sker stora förändringar. Det handlar i grunden om en 

pågående process där det är väsentligt att förbättra och utveckla det som redan existerar 

(Jacobsen, 2019). En studie av Barth, Caprio och Levine (2008) menar att många länder 

som har intensifierat restriktionerna för belåningsverksamhet har resulterat i att det skadat 

banksystemets stabilitet och minskar effektiviteten i bolånerådgivning.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur bankrådgivare, som arbetat med bolånerådgivning 

innan- och efter amorteringskravens införande år 2016, upplever att de införda kraven har 

påverkat deras arbete med bolån utifrån stress, standardiserad arbetsprocess och 

inlärning.  

 

1.4 Problemformulering 

Vad har amorteringskraven sedan dess införande, haft för påverkan på rådgivarens arbete 

med bolånerådgivning vad gäller stress, standardiserad arbetsprocess och inlärning?  

  

1.5 Avgränsning  

Undersökningen är avgränsad till att endast omfatta bolånerådgivare som varit aktiva i 

arbetsrollen innan- och efter amorteringskraven, som infördes år 2016 respektive år 

2018. 
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1.6 Disposition 
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2.  Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för studien samt de tre hypoteserna 

som bildats utifrån denna. Inledningsvis beskrivs begreppet change management och vad 

banksektorns relation till förändring är. Därefter introduceras vad amorteringskraven 

kan ha haft för påverkan på bankerna och slutligen redogörs det för inlärning hos 

anställda.   

 

2.1 Change management 

Organisatoriska förändringar är ett stressmoment för en individ (Nery, Franco & Neiva, 

2019). Bruzelius och Skärvad (2012) menar att förmåga till förändring är viktigare än 

både styrka och intelligens. Förändringstrycket kan komma från yttre krav, som 

organisationen måste förhålla sig till och startar därmed förändringsarbetet i 

organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2012). Är det förändringar som kräver snabb 

implementering är change management ett sätt att säkerställa förbättringarna. Change 

management innebär förändring utifrån det specifika målet, att leda ett förändringsarbete 

för att nå ett specifikt mål. Förändringen måste upplevas som uppfylld för såväl 

organisationen som för medarbetarna (Bruzelius & Skärvad, 2012), i detta fall för 

rådgivarna som utför bolånerådgivning. Jacobsen (2019) menar att ett utmärkande drag 

för förändringar är i vilken utsträckning som organisationens verksamhet regleras av 

offentliga myndigheter och andra tillsynsorgan. Många regler och lagar fungerar på ett 

sådant sätt att de konserverar en viss organisationsform eller organisationsstruktur, såsom 

banker. Ofta måste dessa lagar och regler, likt amorteringskraven, ändras eller uppdateras 

innan organisationen kan förändras (Jacobsen, 2019). Kaine, Murdoch, Lourey och 

Bewsell (2010) skriver att en individs benägenhet att ändra sitt beteende och följa 

regleringen först beror på graden av deras engagemang i regleringen samt deras 

inställning till regleringen.  
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2.1.1 Banksektorns relation till change management  

De senaste åren har det tillkommit betydande förändringar för banksektorn. Banksektorn 

presenterar flera tecken på dessa förändringar: massuppsägningar, digitalisering, 

outsourcing, multifunktionella uppgifter och regleringar (Mannocci m.fl., 2018). Tidigare 

forskning understryker att dessa förändringar innebär höga nivåer av stress hos de 

bankanställda (Mannocci m.fl., 2018). En studie visar även att de anställda står inför 

problem som utbrändhet, ansträngning och brist på tillfredsställelse inom banksektorn på 

grund av dessa förändringar (George & K.A, 2015). Förekomsten av jobbstress i 

organisationer kan även resultera i negativa effekter som minskad effektivitet, minskad 

självkänsla, låg motivation att arbeta samt dämpade initiativ hos medarbetaren (George 

& K.A, 2015). En studie från år 2018 som undersökte stressnivån hos banker, visade att 

82 procent av bankanställda är oroliga för att inte nå uppsatta mål (Mannocci m.fl., 2018). 

Vidare uttryckte 63 procent att de hade uppmanats av sin överordnade att vara “flexibla” 

när de utför sina arbetsuppgifter. Studien visade även att kvinnor är mer benägna än män 

att uppleva stress och höga krav. Inom banksektorn behöver de lagstadgade kraven för 

arbetet kontinuerligt uppdateras, kunskaper förnyas samt utbildning hållas för att 

bibehålla jämna steg med nya former av organisationen. Även dessa faktorer kan vara en 

ytterligare källa till stress (Mannocci m.fl., 2018). 

  

Långvarig professionell stress har en betydande inverkan på de anställdas psykologiska 

tillstånd som oundvikligen påverkar organisationens verksamhet (Rudaleva & Mustafin, 

2017). Rudaleva och Mustafin (2017) hävdar att huvudfaktorn för bankanställdas stress 

är en stor mängd arbete och en kort tidsperiod för att utföra arbetet. En studie av 

Michailidis och Georgiou (2005) visade att bankanställdas stressnivå kan bero på dennes 

utbildning- och erfarenhetsgrad. Yrkesrollen är av den karaktär att rådgivaren ständigt 

måste hålla sig uppdaterad och inte kan “slappna av”, vilket kan orsaka stress (Michailidis 

& Georgiou, 2005). Tidigare forskning visar att arbetsrelaterad stress uppstår när 

arbetsgivarens krav inte hänger samman med de kunskaper medarbetaren har, en sådan 

situation kan uppstå vid exempelvis införandet av en ny reglering (Dhandapani, 

Armugam & Chaturvedi, 2016).  

  

Hypotes 1 - Amorteringskravens införande har medfört stress för bolånerådgivare  
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2.2 Amorteringskravens påverkan på bankerna 

Världsbanken menar att standardiserade processer har ökat inom finansbranschen 

(Shahjahan, 2016). Standardiserade arbetsprocesser kan leda till understimulering samt 

svårigheter att uppnå- och upprätthålla nödvändig färdighet och kompetens (Persson, 

Wanek & Johansson, 2001). En studie gjord av Grosen (2014) visar att bankrådgivare 

upplever att deras arbete är begränsat av regleringar, vilket indikerar en begränsning av 

deras förmåga att göra professionella bedömningar. Vidare har bolånerådgivares 

dokumentationskrav medfört att de känner sig slitna och frustrerade. Rådgivarna upplever 

de krävande dokumentationerna som relativt resultatlösa och indikerar att uppföljningen 

av tillvägagångssättet inte uppfyller syftet som är att skydda kundernas intressen. Grosen 

(2014) skriver vidare att rådgivarnas erfarenheter begränsas av de standarder de måste 

följa. Komplexiteten av detta leder till att det ställs stora krav på rådgivarnas färdigheter 

och förmåga att kommunicera mångsidiga frågor till kunderna. De är positionerade som 

professionella rådgivare med vikt på deras förmåga att kommunicera pedagogiskt. Vidare 

skriver Grosen (2014) om att i början av år 2009 utvärderade en centralavdelning på en 

bank det administrativa arbetet i samband med privatrådgivning. Ledningen beslutade att 

de processer som fanns hade varit tillräckligt standardiserade och automatiserade för att 

en del av det administrativa arbetet skulle kunna placeras i händerna på enskilda rådgivare 

på filialerna. Grosen (2014) skriver att rådgivarna beskrev hur förändringen hade medfört 

ytterligare tidskrävande uppgifter och samtidigt avskaffat vikten av de rådgivande 

aspekterna. Extraarbetet med de administrativa uppgifterna gjorde emellertid deras 

positionering som rådgivare något diffus, eftersom tiden för de rådgivande uppgifterna 

blev otillräcklig (Grosen, 2014). Tid är en huvudfråga för rådgivarna och dessa uppgifter 

påverkade den tillgängliga tiden för rådgivning, information och relationsuppbyggnad 

som är centrala för rådgivarnas känsla av mening och arbetstillfredsställelse. I studien av 

Grosen (2014) verkade de standardiserade arbetsprocesserna ge ledningen intrycket att 

uppgifterna löstes utan problem. Däremot beskrev rådgivarna efter sex månader en 

osäkerhet och belastning. Standarderna fungerade inte bara av sig själva eller för att 

ledningen önskade det, utan krävde även stöd av rådgivarna. Både när det gällde att 

hantera den stora volymen av standarder samt vad gällde att balansera reglerna med deras 

egna professionella grepp om situationen, behövde rådgivarna göra så att de 

standardiserade arbetsprocesserna fungerade i praktiken (Grosen, 2014).  
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Hypotes 2 - Bolånerådgivare upplever att amorteringskraven genererat en mer 

standardiserad arbetsprocess 

 

2.3 Lärande  

Bankanställdas arbete förändras kontinuerligt och kan utvecklas genom utbildning för att 

hålla jämna steg med nya former av arbetsorganisationen (Mannocci m.fl., 2018). I SvD 

Näringsliv påpekar Frank Hojem, presschef på SEB, att amorteringskraven “är en 

komplex implementering, både för kunderna men även systemmässigt för oss på banken 

så klart. Det är prövningar av alla bolåneansökningar, alla riskbedömningar och alla 

kalkyler. Hela den delen behöver göras om såklart” (Jerdén, 2017, 21 november).  

 

Arbetssättet är något inlärt, och en förändring av detta måste ske genom en ny 

lärandeprocess, en omskolning (Jacobsen, 2019). Ett typ av lärande är när individen 

bygger på det den redan kan, vilket innebär att existerande värden och normer förstärks 

samt utvecklas. Den mest radikala formen av förändring i arbetssättet är när individen 

måste “lära bort” något gammalt och lära in sig något nytt (Jacobsen, 2019). I detta fall 

måste det gamla regelverket vid utlåning läras bort och det nya regelverket med 

amorteringskraven måste läras in på nytt. Jansson och Ljung (2015) skriver att Kolb 

menar att ens individuella lärstilsprofil påverkas av flera olika faktorer som tillsammans 

gör att profilen kan förändras under en människas liv. Denna profil påverkas av utbildning 

och vilken yrkesinriktning personen valt. Kolb fann även att de flesta tenderar att bli något 

mer observerande och reflekterande i sin lärstilsprofil med stigande ålder (Jansson & 

Ljung, 2015). Även Thomas och Feldman (2009) menar att ålder och arbetslivserfarenhet 

har ett positivt samband.  

 

Som tidigare diskuterat existerar stress hos bankanställda, och för att minska nivån på 

professionell stress, rekommenderar Rudaleva & Mustafin i en studie från år 2017 att 

genomföra professionella specialiserade utbildningar och föreläsningar. En studie från år 

2016 indikerade att anställda är motiverade samt vill delta i utbildningar. Studien visade 

vidare att internutbildningar har många positiva effekter på arbetstillfredsställelse och 

medarbetarnas åtagande gentemot banken (Bailey, Albassami & Al-Meshal, 2016). En 
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annan studie indikerar att bankernas framgång genererar ett “överlevnadsförbättrat” 

lärande, men först efter att en viss erfarenhetsnivå har uppnåtts (Kim, Kim & Miner, 

2009). Med det menas att om banken är framgångsrik resulterar det i att lärandet hos de 

anställda förbättras, men de anställda måste dessutom ha en viss erfarenhet inom området. 

Zagorc (2016) har visat att rådgivare ofta är positiva till de utbildningar som 

organisationen erbjuder och kan leda till att de förhåller sig bättre till förändringar i 

arbetsmiljön samt höjer medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Tidigare studier visar att 

valet av inlärningsmetod signifikant påverkar flera utgångar av inlärningsresultatet 

(Fröhlich, Segers & van den Bossche, 2014). Forskning har även understrukit vikten av 

lärande under utvecklingsprocessen i en bankorganisation samt dess relevans för att 

hantera processen mer effektivt (Stevens & Dimitriadis, 2005). Att förstå orsakerna till 

valet av inlärningsstrategier utifrån typen av reglering, kan leda till bättre styrning från 

ledningen. Detta är inte endast viktigt för den enskilda arbetaren, utan kan också ha 

positiva konsekvenser för organisationer och deras kunder (Taris & Schreurs, 2009). 

Förändring av arbetssättet kräver kunskaper om det nya som utgör förändringen, samt 

självreglerande kunskap (Littlejohn, Milligan, Fontana & Margaryan, 2016). Här 

fungerar bankorganisationen som en plats där lärande både genomförs och tillämpas och 

lärande formas av individens anslutning- och interaktion med denna miljö. Det bästa 

sättet att genomföra detta är genom utbildning samt att på arbetsplatsen arbeta i praktiken 

för att lära sig. På detta sätt sammanflätas arbete och lärande (Littlejohn m.fl., 2016). 

Tidigare studier har även observerat att det finns positiva samband mellan medarbetarnas 

erfarenhet och prestation i arbetet, vilket i sin tur gynnar erfarenhetsinlärningen (Anand, 

Mulotte & Ren, 2016). Författarna (2016) beskriver vidare att det finns en orsakskedja 

mellan erfarenhet, kunskap och prestationer. Fortsättningsvis har en studie från år 2005 

undersökt införandet av en reglering, där bankledningen upplevde utvecklingen av 

regleringen som ett problem (Stevens & Dimitriadis, 2005). De anställda hade stora 

svårigheter och många frågor som ledningen var tvungna att hitta lösningar på. 

Författarna (2005) identifierade att beslutsfattande och problemlösning är mycket 

effektivare när de anställda får utrymme för intern upplärning och utbildning (Stevens & 

Dimitriadis, 2005).  

 

Hypotes 3 - Amorteringskravens införande har upplevts som svårt att lära sig och 

tillämpa för bolånerådgivare   
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Övergripande bild över den teoretiska referensramen 

Sammanfattningsvis har en modell konstruerats för att förtydliga den teoretiska 

referensramen. Modellen baseras på studiens tre hypoteser, vars intention är att förklara 

amorteringskravens påverkan på rådgivares bolånerådgivning. Den första variabeln som 

presenteras är stress, där det kommer undersökas huruvida amorteringskravens införande 

har medfört stress för bolånerådgivare. Detta testas genom hypotes 1. Den andra variabeln 

som presenteras är standardiserad arbetsprocess. Den innebär huruvida 

amorteringskraven har lett till en ökad standardisering av bolånerådgivarens arbete. Detta 

testas genom hypotes 2. Slutligen presenteras den tredje och sista variabeln. Denna 

variabeln är lärande, som berör huruvida bolånerådgivarna upplevde att 

amorteringskraven var svårt att lära sig och tillämpa i sitt arbete med bolån. Detta testas 

genom hypotes 3. Andra nominalvariabler kommer att testas tillsammans med dessa tre 

hypoteser, såsom kön, ålder och erfarenhet av bolånerådgivning. Modellen sammanfattar 

därmed samtliga tre hypoteser och förtydligar tidigare nämnd litteratur kring 

hypoteserna.  
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3. Metod  

I detta kapitlet presenteras studiens forskningsfilosofi, som består av det positivistiska 

synsättet och därefter redogörs det för studiens deduktiva forskningsansats. Vidare 

beskrivs den valda kvantitativa forskningsmetoden. Därefter presenteras 

datainsamlingsmetod, vad som ligger till grund för studiens urval samt de etiska 

beaktanden som tagits hänsyn till. Slutligen presenteras variablernas operationalisering, 

reliabilitet och validitet, samt analysmetoder. 

 

3.1 Forskningsfilosofi  

Studien syftar till att undersöka hur amorteringskraven påverkat bolånerådgivares arbete 

vad gäller stress, standardiserad arbetsprocess och inlärning. Bryman och Bell (2015) 

beskriver att det finns olika filosofier och strategier för hur kunskap ska nås. Vanligen 

görs en åtskillnad mellan ett positivistiskt- och hermeneutiskt vetenskapssynsätt (Bryman 

& Bell, 2015). Det positivistiska synsättet är en forskningsfilosofi som inriktar sig på den 

kvantitativa forskningen (Denscombe, 2018). Grundantagandet är att de observationer 

som görs är oberoende av undersökningens teoretiska utgångspunkter och följaktligen 

avspeglar empiriska fenomen på ett objektivt sätt (Lind, 2014). Det positivistiska 

synsättet baseras på att hitta samband och symmetri för att sedan skapa samt pröva 

hypoteser. Vidare är det hermeneutiska synsättet en enhet mellan vetenskap och person 

(Andersson, 2014). Vid det hermeneutiska synsättet görs en strikt åtskillnad mellan 

socialvetenskaper och naturvetenskaper; deras mål, metoder och studieobjekt är åtskilda. 

Andersson (2014) beskriver vidare att enligt hermeneutiken är fenomen i sig abstrakta, 

och enligt positivismen måste fenomen göras abstrakta.  Positivismen innebär vad en 

människa är i egenskap av, i det här fallet en bolånerådgivare, inte får påverkas av vad 

samma människa är på andra livsområden. I denna mening råder det en motsättning 

mellan rådgivarrollen och rollen som exempelvis familjemedlem eller medlem i politisk 

förening (Andersson, 2014). Därmed var avsikten att samla in respondenternas åsikter, 

baserat på deras arbetsroll som bolånerådgivare, utan någon påverkan av andra 

erfarenhetsområden. Studien har följaktligen en inriktning mot den positivistiska 

forskningsfilosofin eftersom avsikten är att studera hypoteser som har konstruerats utifrån 
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befintlig teori med ändamålet att undersöka kausala samband samt att eventuellt utveckla 

nya teorier (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.2 Forskningsansats  

Det finns tre etablerade former av ansatser att bygga en empirisk studie kring. Dessa tre 

är  deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015). Den deduktiva 

forskningsansatsen innebär att se över befintliga teorier inom ämnet och de teoretiska 

övervägandena inom detta. Därefter skapas en eller flera hypoteser som måste genomgå 

empirisk granskning. Sedan härleds hypoteserna för att översättas till operativa termer. 

Den induktiva forskningsansatsen handlar om teori som utvecklas på ett datadrivet sätt 

med hjälp av kvalitativa data (Bryman & Bell, 2015). Ett problem med den här 

forskningsansatsen är att forskaren saknar förståelse och teoretiskt stöd för det som 

undersöks (Denscombe, 2018). Eftersom den induktiva forskningsansatsen används när 

forskaren saknar stöd i teorin, ansågs den inte passande för denna studie. Den abduktiva 

forskningsansatsen föreslås som ett sätt som övervinner begränsningarna med de 

deduktiva- och induktiva forskningsansatserna. Abduktion börjar med ett pussel och 

sedan försöker forskaren förklara detta. Detta pussel kan uppstå när forskaren möter 

empiriska fenomen som befintlig teori inte kan redogöra för (Bryman & Bell, 2015). 

Abduktion innebär alltså att forskaren väljer den "bästa" förklaringen från konkurrerande 

förklaringar eller tolkningar av data (Mantere & Ketokivi 2013). För denna studie har den 

deduktiva forskningsansatsen tillämpats, eftersom studien utgår från tidigare forskning 

om ämnet, vilket innebär att teorin har en betydande roll för denna undersökning (Lind, 

2014). 

 

3.3 Forskningsmetod  

Studien har tillämpat en kvantitativ metod eftersom studien syftar till objektivitet snarare 

än subjektiva åsikter av rådgivarna. Kvantitativ metod lämpar sig för studier som hanterar 

siffror som analysverktyg för undersökningen (Denscombe, 2018). Motsatsen till 

kvantitativ metod är kvalitativ metod som har ett verbalt uttryck. Den kvalitativa metoden 

har förankring i ett tolkande vetenskapsideal och observationer kan inte göras utan en 
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extern referenspunkt (Lind, 2014). Kvantitativa data är strukturerad, statistisk och stödjer 

forskaren i att dra allmängiltiga slutsatser av materialet (Denscombe, 2018). Därav ansågs 

den kvantitativa forskningsansatsen passande till undersökningen, då en generell samt 

bredare bild av amorteringskravens påverkan på bolånerådgivarens arbete ville 

undersökas, utan påverkan av andra yttre faktorer. Den kvantitativa metoden ansågs även 

lämplig för att säkerställa om problemen som formulerats i hypoteserna var verkliga och 

inte endast baserade på få personers uppfattning. 

  

3.4 Datainsamlingsmetod 

Enkätundersökning ansågs som ett lämpligt tillvägagångssätt för denna studie, för att få 

fram jämförbara resultat, där deltagarna gavs likadana frågor- och svarsalternativ (Lind, 

2014). Undersökningsmetoden lämpar sig vid undersökningar som kan hantera korta 

svar, vid standardiserade data samt när ämnet är tillräckligt obegränsat för deltagaren för 

att våga ge ärliga svar (Denscombe, 2018). Enkätundersökning ansågs även passande för 

studien för att kunna studera huruvida den tidigare forskningen, som nämnts i den 

teoretiska referensramen, kan appliceras på bolånerådgivare genom olika påståenden. För 

att få in analyserbara data som låg till grund för resultatet av studien, skickades en 

webbaserad enkätundersökning via mail till cirka 60 stycken rådgivare på svenska banker 

ut. Rådgivarna som svarat på enkäten arbetar på bank och arbetar med amorteringskraven 

i form av bolånerådgivning. Därav är ämnet relevant för deltagarna. Det är väsentligt att 

instruktioner för en enkätundersökning inte utelämnas, för att inte riskera att 

respondenterna är osäkra på hur frågans innebörd eller hur de ska ange sina svar när de 

svarar på stängda frågor (Denscombe, 2018). Om det inte är tydligt eller om vissa 

svarande väljer mer än ett svar måste deras svar behandlas som ogiltiga. Detta ökar risken 

för saknade data från vissa respondenter (Bryman & Bell, 2015).  

 

Rådgivarna som svarat på enkäten arbetar frekvent med bolån och amorteringskraven, 

vilket innebär att de har de förkunskaper som krävs för att förstå de bransch-begrepp som 

presenteras i enkäten. Rådgivarna innehar även SwedSec-licens, vilket ökar tron på att de 

förstår ordvalen och påståendena som ställs. Enkäten som rådgivarna tilldelats var 

självadministrerande, vilket innebar att de fick möjlighet att svara på enkäten vid den 
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tidpunkt som passade bäst för dem och alla behövde inte svara vid samma tidpunkt. För 

att få ett framgångsrikt resultat av enkäten krävdes det en hög svarsfrekvens där 

deltagarna svarat korrekt på alla frågor samt slutfört enkäten. Vidare var enkäten 

uppbyggd med en likertskala. Likertskala är en måttenhet som går från den ena 

ytterligheten till den andra. Skalan bestäms genom olika sifferskalor för att få fram index 

över flera frågor (Bryman & Bell, 2015). Påståenden som getts i studien tilldelades en 

likertskala mellan 1-7. Anledningen till detta val var för att en 7-gradig likertskala är 

lämplig för att fånga alla delar i ett fenomen (Davidson & Patel, 2011).   

 

3.5 Urval 

Urvalet av de deltagande av studien baserades på rådgivare på svenska banker som har 

SwedSec-licens. Detta då det sedan första januari år 2020 är ett krav för att få utföra 

bolånerådgivning (SwedSec, 2020a). Urvalet av deltagarna tog ingen hänsyn till hur länge 

rådgivaren arbetat, på vilken bank denna är verksam eller vad dennes titel är. Enkät är en 

passande undersökningsform eftersom många svar efterfrågas samt för att kunna nå ut till 

många deltagare som befinner sig på olika platser, vilket är passande för bankbranschen 

där kontoren är belägna på olika geografiska platser. Genom att skicka ut enkäten till 

olika geografiskt belägna kontor via mail, ökade chansen för ett bredare resultat som inte 

var begränsat till en specifik stad eller plats. Vid urvalet av de deltagande i en studie 

används representativt- eller explorativt urval (Denscombe, 2018). Vid kvantitativa 

undersökningar i form av enkäter, är det representativa urvalet mer fördelaktigt då det 

passar större undersökningar där ett tvärsnitt görs  I detta fall har enkäten skickats ut till 

kontor där sammansättningen av de anställda motsvarar populationen. Populationen i 

denna undersökning utgörs av bankanställda på svenska banker. Det finns många 

konkurrerande banker på den svenska marknaden men alla bankerna måste följa svensk 

lag och har därmed ofta en liknande uppsättning av positioner och även könsfördelningen 

är jämn (SCB, 2016). Därav anses urvalet motsvara ett typiskt bankkontor i Sverige och 

därmed motsvarar urvalet populationen. Motsatsen till det representativa urvalet är det 

explorativa urvalet, som inriktar sig på mindre forskning där teorier eller outforskade 

områden vill studeras. Här är ovanligheten viktigare är tvärsnittet (Denscombe, 2018). 

Denna studie har använt sig av representativt urval eftersom det är passande för 
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enkätundersökningar samt för att kunna dra slutsatser om hur detta förhåller sig i hela 

urvalet.  

 

Bankbranschen är en stor bransch som täcker hela landet och det hade således varit svårt 

att nå ut till alla. Vidare har det varit av stor vikt att tillfråga rådgivare som har arbetet 

med bolån innan samt efter amorteringskravens införande år 2016 för att kunna få 

rättvisande svar angående amorteringskraven. En form av icke-sannolikhetsmässigt urval 

är det subjektiva urvalet och passar för studier där deltagarna väljs utifrån deras specifika 

kunskap om det studerade området eller utifrån deras tillämplighet om området. Vid 

genomförandet av denna studie har deltagarna valts ut utifrån att de arbetar med bolån, 

även då de innehar olika befattningar på kontoren, eftersom det är av största betydelse i 

studien. Däremot innebär urvalet att resultatet aldrig kan vara helt representativt för hela 

populationen.  

 

3.6 Etiska beaktanden  

All forskning aktualiserar etiska frågeställningar (Lind, 2014). I Sverige regleras 

forskningsetiska frågor av en särskild etikprövningslag (SFS 2003:460). Där anges de 

etiska krav som ställs på forskare, som har sin grund i samhällets etiska normer och 

värderingar. Forskningskravet innebär att det är av stor vikt att forskningen är relevant 

för det undersökta området, att innehållet är av hög kvalité samt innehåller för ämnet 

betydelsefulla frågor, för att förbättra kunskapen inom det undersökta området samt för 

att hjälpa till att föra befintliga modeller framåt (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare ska de 

uppgifter som redovisas i vetenskapliga undersökningar vara sanningsenliga och 

utgångspunkter-, metoder- samt resultatet av forskningsarbetet ska redovisas öppet (Lind, 

2014).  

 

Utöver forskningskravet finns individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra delar. Första kravet är informationskravet som 

innebär att de personer som medverkar ska informeras om studiens syfte samt samtycka 

till sin medverkan och ska ges möjligheten att avbryta sitt deltagande (Lind, 2014). Andra 

kravet är samtyckeskravet som innebär forskarens skyldighet att erhålla deltagarnas 
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medgivande. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att forskaren har 

skyldighet att behandla deltagarnas personuppgifter oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet som innebär forskarens skyldighet att endast nyttja den 

insamlade information i sin egen forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten som 

skickades ut var webbaserad och med enkäten skickades det med ett följebrev (bilaga 1). 

Där framgick att deltagandet var frivilligt, varför dennes medverkan var viktig för studien 

samt enkätens omfattning.  

 

3.7 Operationalisering 

Operationalisering innebär att ta fram mått på de begrepp som forskaren är intresserad av 

(Bryman & Bell, 2015). Operationaliseringen handlar om att göra begreppen mätbara, det 

innebär att de blir möjliga att undersöka. Att operationalisera teorin i förhållande till 

problemformuleringen handlar om att fastställa vilka begrepp i teorin som är relevanta i 

sammanhanget (Eliasson, 2009). I den här studien har operationaliseringen skapats 

genom att definiera vad som kännetecknar begreppen i den teoretiska referensramen, att 

förklarande ange definitioner som är tydliga för läsaren. Med stöd i de valda 

mätinstrumenten utformades enkäten (bilaga 2), med avsikten att göra de abstrakta 

begreppen stress, standardiserad arbetsprocess och inlärning mätbara. 

 

3.7.1 Kontrollvariabler   

Variabler har olika egenskaper som bestämmer vilka statistiska metoder som kan 

användas för att analysera dem (Eggeby & Söderberg, 1999). Enkäten bestod totalt av 35 

frågor, och inledningsvis fick respondenterna besvara 11 kontrollfrågor (bilaga 2). Det 

med anledning av att om enkäten introduceras med komplicerade frågor kan det leda till 

att respondenten inte fullföljer enkäten (Denscombe, 2018). Enkäten var indelad i fyra 

delar för att underlätta för respondenten att fullfölja enkäten. Den första delen innehöll 

studiens kontrollfrågor och enklare bakgrundsfrågor om rådgivaren, för att sedan gå 

vidare till frågorna som behandlar studiens tre hypoteser.  
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Den första kontrollfrågan var om rådgivaren huvudsakligen arbetar med bolån. 

Respondenten fick en ja- eller nej fråga. Frågan ansågs intressant att ställa för att se om 

det var möjligt att dra paralleller till resterande data. Den andra- och tredje kontrollfrågan 

var obligatoriska för respondenten att besvara och behandlade om personen arbetat med 

bolånerådgivning innan- respektive efter år 2016. Dessa två kontrollvariabler var av 

största intresse eftersom om personen inte arbetat med bolånerådgivning både före- och 

efter 2016 blir dennes medverkan inte längre aktuell för studien. Detta eftersom studien 

syftar till att undersöka hur rådgivarna upplevt förändringen sedan amorteringskraven 

infördes. Den fjärde kontrollfrågan var en öppen fråga där respondenterna fick fylla i året 

de tog sin SwedSec-licens för att se om någon jämförelse kunde göras. Den femte- och 

sjätte frågan som ställdes var om hur länge personen arbetat med bolån respektive hur 

länge personen arbetat på bank, en fråga som kontrollerade respondentens erfarenhet av 

bolån och av bankbranschen. Detta för att kunna analysera huruvida erfarenhet har någon 

påverkan på hur rådgivaren upplever de ställda påståendena. De frågorna var uppdelade 

i intervallen 1-5 år, 6-10 år, 11-15 år, 16-20 år, 21-25 år, 26-30 år, 31-35 år, 36-40 år samt 

41-50 år. Detta för att underlätta för respondenten samt för att enkäten skulle upplevas 

som snabb och enkel att besvara. Den sjunde- samt åttonde frågan behandlade vilken bank 

de arbetar på samt deras nuvarande arbetstitel för att möjligtvis kunna utforma paralleller 

av detta i resultatet. Den nionde frågan var en fråga som behandlade respondentens åsikt 

om amorteringskraven, om respondenten anser att de är bra eller dåliga. Vidare berörde 

den tionde frågan respondentens kön, där de fick tre svarsalternativ; kvinna, man eller 

annat. Det finns stöd i litteraturen för att skillnader existerar bland hur könen mottar stress 

samt skillnader i ålder hur inlärning tillämpas (Mannocci m.fl., 2018; Jansson & Ljung, 

2015). Därmed blev den elfte och sista kontrollfrågan om respondentens ålder. Här fick 

respondenten kryssa i sin ålder och åldern var uppdelad i intervallen 20-30 år, 31-40 år, 

41-50 år, 51-60 år samt 61-70 år.  
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3.7.2 Beroende- och oberoende variabel  

Den oberoende variabeln påverkar och skapar variation i den beroende variabeln 

(Denscombe, 2018). Det är frågeställningen för den specifika studien som avgör vilka 

variabler som blir vad. Studiens frågeställning är att undersöka hur variablerna stress, 

standardiserad arbetsprocess samt lärande påverkar den oberoende variabeln 

amorteringskraven. Därmed blir amorteringskraven orsaksvariabel och den oberoende 

variabeln (Eliasson, 2009).  

  

I den här studien blir beroendevariablerna; stress, standardiserad arbetsprocess samt 

lärande. Detta eftersom studien syftar till att undersöka hur amorteringskraven har 

förändrat bolånerådgivningen för rådgivaren, via de tre beroendevariablerna. 

Beroendevariablerna är de som blir påverkade av den oberoende variabeln och är därmed 

effektvariablerna. De tre effektvaraiblerna kommer att kodas om och bli ordinalvariabler, 

då går dessa att rangordna utifrån inkodade siffror (Eliasson, 2009). Påståendena till 

studiens tre hypoteser, som ställs via enkäten till bolånerådgivarna (bilaga 2), baseras på 

tidigare forskning som är presenterad i den teoretiska referensramen. Däremot är 

påståendena egenformulerade utefter detta, och inte etablerade mätinstrument. 

Följaktligen bör resultat av denna studie därmed analyseras med varsamhet.  

 

3.7.2.1 Stress 

Den första beroendevariabeln stress behandlar huruvida bolånerådgivarna upplevde att 

tillämpandet av amorteringskraven var en stressfaktor. Tidigare forskning har påpekat att 

bolånerådgivningen är en yrkesroll av den karaktär att de ständigt måste hålla sig 

uppdaterade på nya regleringar, samt utföra en stor mängd arbete på en kort tid 

(Michailidis & Georgiou, 2005; Rudaleva & Mustafin, 2017). Andra orosmoment, som 

att inte uppnå uppsatta mål eller förekomsten av jobbstress, kan resultera i negativa 

effekter för rådgivaren, testades också i enkäten (Mannocci m.fl., 2018; George & K.A, 

2015). Nedanstående påståenden är mätinstrument som används för att undersöka hypotes 

1.  
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12. Jag kände mig stressad när jag behövde lära mig och tillämpa de nya 

amorteringskraven  

13. När amorteringskraven infördes kände jag en oro över att göra fel och bryta mot 

regler 

14. Arbetet med rådgivningen av bolån tar längre tid idag efter amorteringskravens 

införande 

15. Jag känner mig stressad över att ständigt behöva förhålla mig till nya regelverk 

16. Jag upplever en stor mängd arbete som ska utföras i förhållande till den arbetstid 

jag har  

17. Jag upplever en minskad arbetsglädje när det är stressigt 

18. Jag känner mig stressad över att inte uppnå de arbetsmässiga mål som 

arbetsgivaren förväntar sig 

19. Jag upplever att de administrativa arbetsuppgifterna har ökat sedan 

amorteringskraven infördes 

20. Jag ogillar förändringar i mina arbetsuppgifter 

  

3.7.2.2 Standardiserad arbetsprocess 

Den andra beroendevariabeln standardisering behandlar huruvida bolånerådgivarna 

upplevde att tillämpandet av amorteringskraven har inneburit en mer standardiserad 

arbetsprocess. Det finns stöd i litteraturen för att bolånerådgivare upplever att deras arbete 

är begränsat av regleringar, vilket indikerar en begränsning av deras förmåga att göra 

professionella bedömningar (Grosen, 2014). Vidare visar tidigare forskning att risken 

med standardiserade arbetsprocesser är att medarbetarna kan uppleva understimulering 

och därav ha svårt att behålla den nödvändiga kompetensen som arbetet kräver (Persson 

m.fl., 2001). Nedanstående påståenden är mätinstrument som används för att undersöka 

hypotes 2.  

 

21. Jag upplever att bolånerådgivningen har blivit krångligare efter att 

amorteringskraven infördes 

22. Jag upplever att bolånerådgivningen har blivit mer tidskrävande sedan 

amorteringskraven infördes 
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23. Jag anser att amorteringskraven har lett till att de personliga bedömningarna när 

en kund ansöker om bolån har minskat 

24. Jag upplever att mitt arbete är begränsat av regleringar, vilket begränsar min 

förmåga att göra professionella bedömningar 

25. Amorteringskraven har lett till att jag gör färre undantag från reglerna 

26. Amorteringskraven har lett till att jag inte kan se till den enskilda kundens 

förutsättningar i bedömningen 

27. Det är enkelt för mig att förklara för kunden varför amorteringskraven finns och 

varför de ligger i kunden intresse 

28. Amorteringskravens införande har inte förändrat mitt dagliga arbete som 

bolånerådgivare 

29. Jag upplevde en förändring i mitt arbetssätt när det gamla regelverket för bolån 

skulle läras bort och det nya regelverket med amorteringskraven behövdes läras 

in 

  

3.7.2.3 Inlärning  

Den tredje beroendevariabeln lärande behandlar huruvida bolånerådgivarna upplevde att 

amorteringskraven har varit svåra att lära sig och tillämpa i sitt arbete med bolån. 

Forskning understryker att det finns ett stort värde i att genomföra professionella 

specialiserade utbildningar och seminarier på arbetsplatser (Rudaleva & Mustafin, 2017). 

Detta är inte endast viktigt för den enskilda arbetaren, utan kan också ha positiva 

konsekvenser för organisationer och deras kunder (Taris & Schreurs, 2009). 

Nedanstående påståenden är mätinstrument som används för att undersöka hypotes 3. 

 

30. SwedSec-licensen (här menas bolånelicens) har gett mig tillräcklig utbildning för 

att ge bolånerådgivning till kund 

31. SwedSec-licensen har inte gett mig tillräcklig utbildning för att ge 

bolånerådgivning till kund 

32. Jag fick det informationsmaterial av min arbetsgivare som jag behövde för att 

förstå och tillämpa de nya amorteringskraven 

33. När amorteringskraven infördes var de lätta att tillämpa och förstå i mitt arbete 

med bolånerådgivning 
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34. Jag upplevde en förändring i mitt arbetssätt vid införandet av amorteringskraven 

35. Jag har goda insikter i vad som krävs av mig som bolånerådgivare enligt lag 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet används inom kvantitativ forskning för att förklara faktastödet 

(Lind, 2014). Eliasson (2009) menar att en trovärdig studie har en hög grad av dessa. 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är pålitlig, att den går att upprepa och 

då skulle ge samma resultat. Ur en vetenskaplig synvinkel är det här viktigt för att andra 

ska kunna kontrollera den data som undersökningens slutsatser bygger på. Om det inte 

går att kontrollera data kan undersökningens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas, 

liksom de slutsatser undersökningen kommit fram till. Eliasson (2009) menar vidare att 

ett sätt att öka reliabiliteten är att genomföra undersökningen väl. Med detta menas att 

förbereda undersökningen och formulera klara och tydliga instruktioner för hur den ska 

genomföras. Därav fanns det instruktioner i början av enkäten för att respondenten skulle 

veta och förstå förutsättningarna. Validitet handlar om undersökningen verkligen mäter 

som det som är menat att den ska mäta. Validiteten är beroende av vad undersökningen 

tar mått på, eftersom det viktiga är att undersökningen verkligen mäter det som är tänkt, 

vilket förutsätter en hög reliabilitet. Ett sätt att öka validiteten är att de operationella 

definitionerna, de begrepp som visar hur begreppen ska mätas, ska stämma överens med 

de teoretiska definitionerna, de som visar hur begreppen förhåller sig till teorin (Eliasson, 

2009).  

 

3.9 Analysmetoder 

SPSS är ett statistiskt analysverktyg som använts för att möjliggöra tolkningar av det 

insamlade materialet. Studiens material utgörs av svaren i enkätundersökningen som 

skickades ut till rådgivare som arbetar med bolånerådgivning på svenska banker. På 

merparten av testen har en konfidensgrad på 95 procent och en signifikansnivå på 5 

procent använts. Detta med anledning av att signifikansnivån bestämmer hur stor risken 

är att en sann nollhypotes förkastas (Körner & Wahlgren, 2015). Den signifikansnivån 
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valdes för att vidare kunna resultera i en korrekt analys i största möjliga utsträckning, det 

vill säga undvika att dra felaktiga slutsatser.  
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4. Empirisk analys  

I kommande kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet för att bedöma 

huruvida amorteringskraven påverkat bolånerådgivares arbete vad gäller stress, 

standardiserad arbetsprocess och inlärning. Först kommer den beskrivande statistiken 

för materialet att presenteras. Därefter redogörs det för variablernas reliabilitet via 

Cronbach’s Alpha, Kolmogorov-Smirnovs test för normalfördelning, faktoranalys för att 

se samband och Spearman’s korrelationstest. Avslutningsvis kommer de tre hypoteserna 

att testas.  

 

4.1 Beskrivande statistik  

Vid genomförandet av denna studie skickades cirka 60 stycken enkäter ut till rådgivare 

som arbetar på bank. Enkäten var öppen att besvara online under 4 arbetsdagar. Totalt 35 

personer besvarade enkäten varav 33 av enkätsvaren var relevanta då de var fullständigt 

ifyllda. För att kunna genomföra en fullständig analys krävdes kompletta svar och en av 

enkäterna var ofullbordad vilket gjorde att den sorterades bort. Av de 34 som fullföljde 

enkäten svarade 1 person “nej” på kontrollfrågan om personen arbetat med 

bolånerådgivning före år 2016, vilket gjorde att även detta svar togs bort, då 

undersökningen rör rådgivare som varit aktiva inom bolånerådgivning före- och efter år 

2016. Det resulterade i en svarsfrekvens på 55 procent, vilket uppfyller kraven för en 

godkänd svarsfrekvens (Eliasson, 2009). Av de 33 svarande var 19 stycken kvinnor och 

14 stycken män. Vid frågan om respondenternas åsikt angående amorteringskraven, 

svarade 96,97 procent att de tyckte de var bra, respektive 3,03 procent som ansåg att de 

var dåliga. Majoriteten av de deltagande i studien, 42,4 procent, var i åldersgruppen 51-

60 år. Vidare bestod åldersgruppen 31-40 år bestod 33,3 procent.  

 

Tabell 4.1.1 visar respondenternas fördelning mellan ålder och antalet år de arbetat med 

bolån. Majoriteten hade arbetat med bolån i 21-25 år och befann sig i åldern 51-60 år, 

vilket går i linje med tidigare studier som visar på samband mellan ålder och erfarenhet 

(Thomas & Feldman, 2009). 
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Tabell 4.1.1 Ålder fördelat på hur länge respondenterna arbetat med bolån  

 

 

 

 

 

 

I tabell 4.1.2 presenteras könsfördelningen fördelat på position, angett i procent. 

Övervägande del av respondenterna arbetar som privatrådgivare och detta gällde både 

kvinnor och män.  

 

Tabell 4.1.2 Kön fördelat på position  

 

 

 

 

 

 

 

 

De olika påståendena besvarades genom att respondenterna fick ange på̊ en likertskala 

från ett till sju hur väl de instämde med påståendet. De påståendena som respondenterna 

instämde högst med var “Det är enkelt för mig att förklara för kunden varför 

amorteringskraven finns och varför de ligger i kunden intresse” samt “Jag har goda 
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insikter i vad som krävs av mig som bolånerådgivare enligt lag” som båda hade ett 

medelvärde på̊ 6,03 (bilaga 3). Påstående 18 som behandlade huruvida respondenten 

kände sig stressad över att inte uppnå de arbetsmässiga mål som arbetsgivaren förväntar 

sig visade ett medelvärde på 5,0 (bilaga 3). Detta går i linje med forskning gjord av 

Mannocci m.fl. (2018) som visade att 82 procent av bankanställda är oroliga för att inte 

nå uppsatta mål. Påstående 19 “Jag upplever att de administrativa arbetsuppgifterna har 

ökat sedan amorteringskraven infördes” visade ett medelvärde på 5,24 (se bilaga 3). 

Detta stödjer tidigare forskning gjord av Grosen (2014), som menar att de 

dokumentationskrav som rådgivarna har, tar betydelsefull tid som de istället kunde lagt 

på rådgivning och kundmöten. Detta hänger även samman med påstående 14 “Arbetet 

med rådgivningen av bolån tar längre tid idag efter amorteringskravens införande” samt 

påstående 22 “Jag upplever att bolånerådgivningen har blivit mer tidskrävande sedan 

amorteringskraven infördes”. Dessa hade ett medelvärde på 5,24 respektive 5,42 (bilaga 

3). De ökade administrativa uppgifterna har, enligt respondenterna, resulterat i att arbetet 

med bolån tar längre tid idag i jämförelse med hur det var tidigare som går i linje med 

forskningen av Grosen (2014). Vidare visade påstående 30 “SwedSec-licensen har gett 

mig tillräcklig utbildning för att ge bolånerådgivning till kund” ett medelvärde på 5,36 

(bilaga 3). Detta svar tyder således på att det är fler av respondenterna som anser att 

SwedSec-licensen ger relevanta kunskaper, än som inte anser det. Det stämmer överens 

med resultatet av en tidigare studie gjord av Zagorc (2016), som visade att rådgivare ofta 

anser att utbildningar som organisationen erbjuder är bra och därmed leder till att de kan 

förhålla sig till förändringar i arbetsmiljön samt höjer medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse.  

 

4.2 Cronbach’s Alpha  

Påstående 25, 26, 30, 32, 33 samt 35 kodades om för att säkerställa att variablerna mätte 

samma sak. De påståenden som var positivt formulerade kodades om, vilket innebär att 

om en respondent angav en 7:a på en fråga som var positivt ställd, kodades den om till en 

1:a. Det med anledning av att de påståenden som var ställda i positiv bemärkelse inte 

skulle få samma värde som de negativa påståendena eftersom de mätte varandras motsats. 

Därefter testades variablernas reliabilitet genom Cronbach’s Alpha test. För att 
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variablerna ska anses vara en godkänd sammanslagning ska Alpha-värdet vara 0,7 eller 

högre (Pallant, 2013). Däremot anser Nunnally (1967) att ett Alpha-värde på 0,6 är den 

allmänt accepterade minimikriteriernivån och indikerar intern reliabilitet, vilket den här 

studien har baserat acceptansnivån på (Nunnally, 1967). Stress-variablerna fick ett Alpha-

värde på 0,658 efter att fråga 17 och fråga 20 tagits bort, vilket resulterade att 7 stress-

variabler togs med (tabell 4.2.1). De variablerna som mätte standardiserad arbetsprocess 

fick ett Alpha-värde på 0,677 efter att fråga 27 och fråga 28 tagits bort, vilket resulterade 

att 7 frågor relaterade till standardiserad arbetsprocess togs med. Slutligen utfördes ett 

Alpha-test på variablerna som mätte inlärning och dessa fick ett Alpha-värde på 0,636 

efter att fråga 33 och fråga 34 tagits bort, vilket resulterade att 4 inlärnings-variabler togs 

med. Efter Cronbach’s Alpha-testet skapades nya variabler för respektive kategori; stress, 

standardiserad arbetsprocess samt inlärning (bilaga 3). 

 

Tabell 4.2.1 Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s Alpha för beroendevariablerna 

 

 

4.3 Normalfördelningstest  

För att testa om en normalfördelning kunde antas för den här studien genomfördes ett 

Kolmogorov-Smirnov test för normalfördelning. Variablernas signifikansnivå bör 

överstiga 5 procent för att kunna betraktas som normalfördelade (Pallant, 2013). Det 

visade sig att samtliga variabler understeg den accepterade signifikansnivån vilket gör att 

variablerna inte kan betraktas som normalfördelade (bilaga 4). Däremot anser Pallant 

(2013) att det är relativt vanligt att den insamlade datan inte bedöms som normalfördelat. 

Vidare behöver ett icke-normalfördelat material inte nödvändigtvis vara ett problem med 
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skalan eller mätinstrumentet, utan att det inte är normalfördelat återspeglar snarare den 

underliggande svårigheten på problemformuleringen som mäts (Pallant, 2013). Det vill 

säga att i detta fall var det svårt att mäta hur amorteringskraven har påverkat 

bolånerådgivare på områdena stress, standardiserad arbetsprocess och inlärning.  

 

4.3.1 Faktoranalys 

En faktoranalys genomfördes med avsikten att titta på samband mellan olika variabler för 

att sedan eventuella urskilja bakomliggande faktorer eller mönster (Pallant, 2013). För att 

en faktoranalys ska anses godkänd behöver analysen ha ett KMO-värde på̊ 0,6 eller högre 

samt ha ett signifikansvärde på̊ 0,05 eller lägre (Pallant, 2013). Inledningsvis testades de 

påståenden för den nya variabeln stress i en faktoranalys och fick ett KMO-värde på 0,666 

samt en signifikansnivå på 0,043 (tabell 4.3.1). Vidare fick den andra nya variabeln 

standardiserad arbetsprocess ett KMO-värde på 0,605 och en signifikansnivå på 0,003. 

Den tredje nya variabeln inlärning fick ett KMO-värde på 0,645 och en signifikansnivå 

på 0,002. Slutligen gjordes en faktoranalys på samtliga tre nya variabler och de fick ett 

KMO-värde på 0,574 samt en signifikansnivå på 0,293. Då KMO-värdet för alla 

variablerna i studien är (0,574 < 0,6), ansågs det inte som ett lämpligt test att basera 

konstaterande av mönster på.  

 

Tabell 4.3.1 KMO-värde 

Ta 
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4.4 Korrelationstest  

För att undersöka relationen mellan variablerna genomfördes ett Spearman's rho 

korrelationstest (bilaga 5) som mäter korrelationen mellan de olika variablerna (Pallant, 

2013). Spearman’s rho korrelationstest är lämpligt att använda när variablerna inte är 

normalfördelade samt när variablerna mäts på likertskala. Korrelation (r) används för att 

fastställa en relations styrka och värdet kan variera från -1,00 till 1,00. En korrelation på 

0 indikerar inget samband alls, en korrelation av 1,0 indikerar ett perfekt positivt 

samband, och ett värde på –1,0 indikerar ett perfekt negativt samband. En korrelation 

mellan 0,10 och 0,29 indikerar en låg korrelation, ett värde mellan 0,30 och 0,29 indikerar 

en ordinär korrelation och slutligen tyder ett värde på 0,50 och 1,00 på en hög korrelation. 

Om korrelationen är negativ förklarar det endast riktningen av relationen, inte styrkan på 

den. En negativ korrelation ger bevis på att två variabler rör sig i olika riktning (Pallant, 

2013).  

 

De variablerna med hög korrelation (r > 0,5) valdes ut för att studeras närmare. De 

variablerna som korrelerade högst var “Antal år jag arbetat på bank” med “Antal år jag 

arbetat med bolån” (0,776**) samt  “Ålder” med “Antal år jag arbetat på bank” 

(0,757**) (bilaga 5). Detta betyder att det är ett starkt positivt samband mellan 

rådgivarens ålder och antal år de varit aktiva i branschen vilket är ett högst sannolikt 

samband. Thomas och Feldman (2009) skriver i sin forskning att de funnit ålder och 

arbetslivserfarenhet som positivt korrelerade till varandra. Vidare korrelerade “Ålder” 

med “Antal år jag arbetat med bolån” (0,679**). Likt sambandet mellan antal år de 

arbetat på bank, fanns det även här ett starkt positivt samband mellan ålder och antal år 

som rådgivaren arbetat med bolån. Högre ålder tillåter en längre tid som rådgivaren 

kunnat vara aktiv i branschen. Det visar också att rådgivaren som medverkat i studien 

arbetat större del av sin karriär inom bankbranschen. Vidare visade påståendena “Enkelt 

att förklara för kund varför amorteringskraven finns” med “Stressad över att ej uppnå 

arbetsmässiga mål” (0,528**) på hög korrelation. Tidigare forskning har påpekat att 

komplexiteten av rådgivarnas arbete leder till att stora krav ställs på dem både från 

ledningen och deras förmåga att vara pedagogiska gentemot kund (Grosen, 2014). En 

annan möjlig förklaring till detta samband kan vara att respondenterna som svarat att de 

tycker att det är enkelt att agera pedagogiskt för kunden, även upplever stress över att 
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uppnå mål, är en person som är påläst och gärna vill göra rätt för sig, det vill säga dels 

säkerställa att kunden får den information den behöver och dels leva upp till de krav som 

arbetsgivaren ställer.   

 

Vid höga korrelationer kan multikolinjäritet uppstå och det innebär att två eller fler 

variabler  är högt korrelerade med varandra (Pallant, 2013). Däremot argumenterar 

Pallant (2013) för att multikolinjäritet existerar vid variabler som har en korrelation på (r 

> 0,9). Multikolinjäritet kan även upptäckas vid en regressionsanalys, genom att värdet 

på Variance Inflation Factors överstiger 10. Om variablerna visar på multikolinjäritet, är 

det inte lämpligt att genomföra en regressionsanalys eftersom detta test inte passar sig för 

variabler med väldigt höga- och/eller låga värden. En regressionsanalys används för att 

undersöka hur stor del av den totala variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av det linjära sambandet i den oberoende variabeln utifrån 

determinationskoefficienten (Pallant, 2013). För denna studie var detta inte möjligt 

eftersom studien inte kunde sätta de beroende- och oberoende variablerna mot varandra i 

en regressionsanalys. Detta eftersom enkäten designades för att studera huruvida 

rådgivare som arbetar på svenska banker anser att arbetet med bolånerådgivning har 

förändrats sedan amorteringskraven infördes. Vilket gjorde att de beroende- och 

oberoende variablerna presenterades i samma påstående i enkäten, som resulterade i 

begränsningar i vilka tester som kunde utföras för att dra slutsatser om hypoteserna. Alltså 

kunde en regressionsanalys inte genomföras baserat på hur enkäten var utformad, vilket 

gör att studiens hypotesprövning kommer baserat på medelvärden.  

 

 

4.5 Hypotesprövning  

Hypotesprövningen baseras på medelvärdet av respondenternas svar på de tre olika 

kategorierna. Ett medelvärde på svaren över 4,0 leder till att hypoteserna accepteras då 

detta innebär att de instämmer i hög grad. Andra paralleller kommer att dras till teorin 

och resultat av utförda Mann-Whitney U-test för de tre variablerna stress, standardiserad 

arbetsprocess samt inlärning kommer att presenteras (bilaga 6). Med anledning av 

enkätdesignen som tidigare nämnt, kommer resultatet att analyseras med försiktighet.  
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4.5.1 Stress hos bolånerådgivare som följd av amorteringskraven 

Studiens första hypotes avsåg att ta reda på om amorteringskravens införande har medfört 

stress för bolånerådgivare. Medelvärdet för den summerade variabeln stress hamnade på 

4,72 (bilaga 3). Detta tyder på att rådgivarna som deltagit i studien upplever en något höjd 

stressnivå till följd av amorteringskravens införande. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning gjord av Mannocci m.fl. (2018), vars resultat visade att införda förändringar i 

bankorganisationen innebär höga nivåer av stress hos bankanställda. Det talar också för 

att det kan skapa stress hos medarbetaren att ständigt behöva hålla sig uppdaterad till nya 

regelverk och förändringar i arbetet (Mannocci m.fl., 2018).  

Som tidigare nämnt, innebär change management att förändringen som sker i 

verksamheten måste upplevas som uppfylld för såväl organisationen som för 

medarbetarna (Bruzelius & Skärvad, 2012). I detta fall blir det verkligt för rådgivarna 

som arbetar med bolånerådgivning samt för bankerna som vill inge förtroende för 

kunderna genom att följa de regelverk som finns. Change management kan ställa krav på 

medarbetarna att utveckla ny kunskap och lära sig nya färdigheter (Bruzelius & Skärvad, 

2012). Detta har rådgivarna fått göra genom att sätta sig i vad de nya amorteringskraven 

innebär och hur de ska kunna implementera dessa i sitt arbete med bolån. Mannocci m.fl. 

(2018) menar att ständigt behöva förhålla sig till nya regelverk kan upplevas som 

stressande och vid en djupare analys av variabeln stress visade resultatet att kvinnorna 

kände sig mer stressade i högre utsträckning än männen vid införandet av 

amorteringskraven (tabell 4.5.1). Av männen var det 57,1 procent som inte instämde alls 

med att införandet av kraven medförde stress, medan endast 10,5 procent av kvinnorna 

upplevde detsamma. Av kvinnorna var det 42,1 procent som svarade att de instämmer 

delvis, vilket även var det mest förekommande svaret hos kvinnorna på det 

påståendet. Under denna variabel tyder resultaten alltså på att kvinnorna har haft svårare 

att anpassa sig till change management och amorteringskraven.   
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Tabell 4.5.1 Kön fördelat på påståendet “Jag kände mig stressad när jag behövde lära mig och 

tillämpa de nya amorteringskraven” 

 

 

 

Det genomfördes även ett Mann Whitney U-test på materialet. Ett Mann Whitney U-test 

undersöker om det finns någon signifikant skillnad mellan styrkan av variablerna (Pallant, 

2013). Testet är även lämpligt när variablerna mäts genom en likertskala. Testet 

genomfördes på variabeln stress, med syftet att undersöka eventuella skillnader mellan 

hur män och kvinnor upplever stressen av amorteringskraven. Efter ett genomfört Mann 

Whitney-test påvisades det att det föreligger en signifikant skillnad mellan stress och kön 

(p < 0,05) (bilaga 6). Tidigare studie av Mannocci m.fl. (2018) påvisade att kvinnor är 

mer benägna än män att uppleva stress och höga krav, vilket stärker resultatet av detta 

test.  

 

Stress och kontrollvariabeln ålder visade ett lågt värde (0,048) som tyder på ett signifikant 

samband  (p < 0,05) (bilaga 7). Det högsta medelvärdet var 5,86 i hur väl de instämde 

med påståendena om stress och ålder, och påträffades hos respondenterna i åldersklassen 

20-30 år. Tidigare forskning menar att stress hör ihop med erfarenhet på det vis att längre 

erfarenhet leder till mindre stress (Michailidis & Georgiou, 2005). Även Dhandapani 

m.fl. (2016) menar att stress är något som kan uppstå när kompetensnivån hos 

medarbetaren inte är på samma nivå med de krav som ställs på denna.  

 

Utav de sju påståenden som behandlade stress var samtliga signifikanta på en 99 

procentig konfidensgrad (bilaga 4). Eftersom ett positivt samband påvisades på samtliga 

påståenden, ger det en hög grad av trovärdighet. De påvisade även ett medelvärde över 

4,0 (4,72) och därmed accepteras hypotes 1. 
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Hypotes 1 – Amorteringskravens införande har medfört stress för bolånerådgivare – 

Accepteras  

 

4.5.2 Standardiserad arbetsprocess för bolånerådgivare som följd av 

amorteringskraven 

Studiens andra hypotes avsåg att ta reda på om bolånerådgivare upplever att 

amorteringskraven genererat en mer standardiserad arbetsprocess. Den summerade 

variabeln standardiserad arbetsprocess hamnade med ett medelvärde på 4,51 (bilaga 3). 

Vid en djupare granskning av antal år som respondenten arbetat med bolån och påståendet 

“Jag anser att amorteringskraven har lett till att de personliga bedömningarna när en 

kund ansöker om bolån har minskat” (tabell 4.5.2). Övervägande av respondenterna har 

svarat att de instämmer delvis (5) i att amorteringskraven minskat de personliga 

bedömningarna och det var de som arbetat med bolån i 16-20 år.   

 

Tabell 4.5.2 Antal år som respondenten arbetat med bolån fördelat på påståendet “Jag anser att 

amorteringskraven har lett till att de personliga bedömningarna när en kund ansöker om bolån har 

minskat” 

 

 

Det genomfördes även ett Mann Whitney U-test för den samlade variabeln standardiserad 

arbetsprocess för att studera huruvida det är någon skillnad mellan hur män och kvinnor 

upplever standardiserad arbetsprocessen till följd av amorteringskraven. Testet visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen (p > 0,05) (bilaga 6).  
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Medelvärdet för variabeln standardiserad arbetsprocess var 4,51, vilket innebär att 

rådgivarna som deltagit i studien visar tecken på att amorteringskravens införande kan ha 

resulterat i en mer standardiserad arbetsprocess. Detta finner styrka i tidigare forskning 

gjord av Grosen (2014) som, likt denna studie, kom fram till att rådgivare upplever 

begränsningar i arbetet på grund av regleringar. Även Persson m.fl. (2001) menar i sin 

forskning att en riskfaktor med ett för standardiserat arbete är att medarbetaren tappar 

nödvändig kompetens och upplever en känsla av understimulans, vilket blir negativt för 

arbetet. Utav de sju påståenden som behandlade standardiserad arbetsprocess var samtliga 

signifikanta på en 99 procentig konfidensgrad (bilaga 4). Eftersom sambanden visade sig 

vara signifikanta kommer hypotes 2 att accepteras. Detta då ett positivt samband 

påvisades på samtliga påståenden, vilket är en hög grad av trovärdighet.  

 

Hypotes 2 – Bolånerådgivare upplever att amorteringskraven genererat en mer 

standardiserad arbetsprocess – Accepteras  

 

4.5.3 Inlärning av amorteringskraven för bolånerådgivare  

Studiens tredje hypotes avsåg att ta reda på huruvida amorteringskravens införande har 

upplevts som svårt att lära sig och tillämpa för bolånerådgivare. Medelvärdet för den 

samlade variabeln inlärning hamnade utifrån den insamlade empirin på 2,68 (bilaga 3). 

Detta innebär att rådgivarna som svarat på enkäten i hög grad instämmer med de 

påstående som ställts, då svaren var ställda i positiv form som sedan omkodades. Tidigare 

studie av Bailey m.fl. (2016) visar att medarbetare vill delta i utbildningar och att detta 

har positiva effekter på arbetstillfredsställelsen.  

 

Vid en djupare analys av materialet, visade påståendet “SwedSec-licensen (här menas 

bolånelicens) har gett mig tillräcklig utbildning för att ge bolånerådgivning till kund” ett 

medelvärde på 5,36, vilket tyder på att de instämmer i hög grad (bilaga 3). Påståendet 

presenteras tillsammans med ålder i tabell 4.5.3, där resultatet visar att de i åldern 51-60 

år instämde i mycket stor uträckning i påståendet. Detta styrker att SwedSec uppfyller sitt 

mål att hjälpa medarbetare i finansbranschen att utföra sitt arbete på ett regelrätt sätt 

utifrån de lagar som finns (SwedSec, 2020a). Även tidigare studie gjord av Zagorc (2016) 
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menar att medarbetare vill ha interna utbildningar och att det leder till att de kan möta 

förändringar i arbetet på ett bättre sätt. Jansson och Ljung (2015) skriver om Kolb som 

menar att högre ålder leder till att medarbetaren blir mer reflekterande vid inlärning av 

nya kunskaper. Det gäller att kunna sätta de nya kunskaperna i relation till de gamla och 

utvecklas utifrån detta då arbetssättet är något inövat (Jacobsen, 2019). Anand m.fl. 

(2016) menar även att det finns positiva samband mellan erfarenhet och prestationer i 

arbetslivet samt att dessa hänger samman. Likväl menar Thomas och Feldman (2009) att 

arbetslivserfarenhet och ålder korrelerar positivt med varandra.  

 

 

Tabell 4.5.3 Ålder fördelat på påståendet “SwedSec-licensen (här menas bolånelicens) har gett mig 

tillräcklig utbildning för att ge bolånerådgivning till kund” 

 

 

 

Även för denna variabel genomfördes ett Mann Whitney U-test för att studera huruvida 

det är någon skillnad mellan hur män och kvinnor upplever inlärningen till följd av 

amorteringskraven. Testet visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan könen 

(p > 0,05) (bilaga 6). 

 

Eftersom påståendena för denna variabel var ställda i en positiv form, till skillnad från 

resterande påstående i enkäten, blir det låga medelvärdet (2,68) en indikation på att de 

inte håller med i hypotesen som följaktligen förkastas. Rådgivarna upplevde det alltså 

inte svårt att lära sig och tillämpa amorteringskraven vid dess införande. Vidare blir 

change management applicerbart under denna variabel då resultaten från studien tyder på 

att bolånerådgivarna har fått den förändringsstyrning och det stöd som behövts för att 

kunna tillämpa de nya regleringarna utan att uppleva det som betungande.  
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Hypotes 3 – Amorteringskravens införande har upplevts som svårt att lära sig och 

tillämpa för bolånerådgivare – Förkastas  

 

4.6 Sammanfattning av hypotesprövning  

 

Figur 2. Övergripande bild över hypotesernas resultat 

 

Hypotesen som behandlande om amorteringskravens införande har medfört stress för 

bolånerådgivare, accepteras. Vidare slutsatser i hur hög grad denna stressnivå varit kan 

ej med säkerhet fastställas. Vidare accepteras även hypotesen som avhandlade 

huruvida  bolånerådgivare upplever att amorteringskraven genererat en mer 

standardiserad arbetsprocess. Däremot förkastas hypotesen om att amorteringskravens 

införande har upplevts som svårt att lära sig och tillämpa för bolånerådgivare. 

Anledningen till detta kan vara att majoriteten av de deltagande i studien hade varit aktiva 

inom branschen i 21-25 år vilket tyder på lång erfarenhet, tidigare forskning har vittnat 

om att ålder och arbetslivserfarenhet är positivt korrelerade (Thomas & Feldman, 2009). 
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5. Slutsatser 

I studiens avslutande kapitel kommer syftet med studien att kopplas till de resultat som 

den insamlade empirin kommit fram till. Vidare kommer dessa kopplas till tidigare 

forskning. Därefter kommer studiens bidrag att presenteras och avslutningsvis kommer 

begränsningar samt förslag till framtida forskning att presenteras.  

 

5.1 Diskussion och slutsatser  

Denna studie syftade till att undersöka hur amorteringskraven påverkat bolånerådgivares 

arbete vad gäller stress, standardiserad arbetsprocess och inlärning. Change management 

är ett tillvägagångssätt för förändring i en organisation, vilket införandet av 

amorteringskraven resulterade i. Många regler och lagar fungerar på ett sådant sätt att de 

konserverar en viss organisationsform eller organisationsstruktur, såsom banker. Därav 

är det av stor betydelse att nya regleringar införs på ett sätt som gör tillämpningen av 

dessa så enkel som möjligt för de anställda. (Jacobsen, 2019). Vidare valdes ämnet med 

anledning av att tidigare studier i större utsträckning fokuserat på de ekonomiska 

effekterna av amorteringskravens införande. Tre hypoteser skapades utifrån syftet för att 

svara på hur den oberoende variabeln amorteringskraven påverkar de beroende 

variablerna stress, standardiserad arbetsprocess samt inlärning. Via den genomförda 

hypotesprövningen dras slutsatserna att hypotes 1 och 2 accepteras och hypotes 3 

förkastas. Hypotesprövningen baseras på medelvärdet av respondenternas svar på de tre 

olika kategorierna. Ett medelvärde på svaren över 4,0 accepterades eftersom det innebar 

att respondenterna instämde i hög grad. På grund av det något enklare slutsatstagande är 

det viktigt att nämna är att slutsatserna bör beaktas med försiktighet. 

 

Resultatet för hypotes 1, stress, innebär att rådgivarna anser att införandet av 

amorteringskraven har inneburit en viss ökad stressfaktor i bolånerådgivningen. Detta 

kan vara en indikation på att trots att rådgivare är relativt vana vid att det tillkommer nya 

regleringar som de behöver förhålla sig till, och att detta är en del av deras arbete, så blir 

de ändå påverkade av att behöva ändra sitt arbetssätt. Vilket finner stöd i tidigare 

forskning av bland annat Mannocci m.fl. (2018), som menar att stress kan uppstå till följd 
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att rådgivarna ständigt behöver förhålla sig- samt anpassa sitt arbete efter nytillkomna 

regelverk. Resultatet för stress visade även att kvinnorna upplevde införandet av 

amorteringskraven mer stressande än männen.  

 

Vidare visade resultatet för hypotes 2, standardiserad arbetsprocess, att 

amorteringskravens införande har lett till att arbetet med bolånerådgivning har blivit mer 

standardiserat. Här visar tidigare forskning gjord av Grosen (2014) att hög grad av 

standardisering av arbetsuppgifter kan leda till att rådgivarna tappar betydelsefull 

kompetens och motivation. Vidare styrs bankbranschen av regleringar, vilket upplevs 

naturligt med tanke på samhällsrollen- och den inneboende instabilitet de bär, däremot är 

det något som samtliga respondenter anser begränsar arbetet med bolånerådgivning. 

Resultatet för denna hypotes visade även att respondenterna som arbetat med bolån i 16-

20 år är de där flest respondenter upplevde en ökning av standardiseringen av 

bolånerådgivningen sedan amorteringskravens införande. Forskning av Barth, Caprio och 

Levine (2008) visar att många länder som har höjt restriktionerna för 

belåningsverksamhet, har resulterat i att det skadat banksystemets stabilitet och minskar 

därmed effektiviteten i bolånerådgivning. Någon sådan slutsats kan däremot inte 

säkerställas i denna studien, men det finns bevis för att amorteringskraven har påverkat 

bolånerådgivare. Eftersom det existerar en upplevd ökad stress och en uppfattning om en 

ökad standardiserad arbetsprocess.  

 

Resultatet av hypotes 3, inlärning, visade att amorteringskraven inte upplevts som svåra 

att lära sig- eller implementera. Tidigare forskning menar att medarbetare uppskattar att 

få kontinuerliga utbildningar för att kunna utföra ett bra arbete (Bailey m.fl., 2016). Detta 

kan bero på att bankbranschen är van vid att det kommer nya typer av regelverk som de 

måste förhålla sig till, och att amorteringskravens införande därmed inte skiljer sig 

nämnvärt från införandet av andra typer av regleringar på just variabeln inlärning av ny 

kunskap. Undersökningen visade slutligen att rådgivarna upplever SwedSec-utbildningen 

som relevant för deras arbete, vilket gör att de uppfyller sitt mål med att säkerställa att 

rätt kompetenser finns för att utföra en lagenlig rådgivning (SwedSec, 2020c). 
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5.2 Studiens bidrag 

Amorteringskravens införande har varit i diskussioner huruvida de påverkar bland annat 

bostadsmarknaden, förstagångsköpare och ett hushålls konsumtionsnivå. Tidigare 

forskning har inte fokuserat på rådgivarens syn på införandet eller på hur dessa krav 

påverkat deras bolånerådgivning. Då studien syftar till att undersöka hur 

amorteringskraven påverkat bolånerådgivares arbete vad gäller stress, standardiserad 

arbetsprocess och inlärning ges en ny synvinkel på amorteringskravens relevans utifrån 

ett professionellt perspektiv. Studien bidrar till litteraturen om hur införandet av nya 

regelverk påverkar de bankanställda i deras arbete med bolånerådgivning. Vidare bidrar 

studien även till den framtida praktiska tillämpningen- och användningen av nya 

regelverk på svenska banker och om hur dessa kan upplevas för de som arbetar med 

bolånerådgivning. Detta anses som värdefullt då rådgivarna är de som mottager den nya 

informationen och det är rådgivarna som behöver anpassa sig efter det.  

 

5.3 Begränsningar samt förslag till framtida forskning 

Studien genomfördes med ambitionen att ge ett trovärdigt resultat, men under studiens 

gång har en del brister uppmärksammats. Genom att välja en kvantitativ forskningsmetod 

för studien gavs fler rådgivare möjligheten att besvara enkäten i jämförelse med om 

intervjuer hade genomförts i en kvalitativ forskningsmetod. Fördelen med intervjuer hade 

däremot varit att rådgivaren mer på djupet hade kunnat förklara tankar som de hade vid 

tillämpningen av kraven. Detta hade medfört en bredare förståelse för amorteringskravens 

påverkan på stress, standardiserad arbetsprocess samt inlärning. Risken med enkät är att 

forskaren går miste om viktig eller relevant information då deltagaren endast får möjlighet 

att besvara de ställda frågorna och inte kan fördjupa sina tankar på samma sätt som i till 

exempel en intervju. Däremot hade nackdelen med intervjuer varit att inte lika många 

respondenter hade kunnat höras. Dessutom finns det en risk för att respondenterna delger 

ny information som svävar bort från ämnet och fördjupas åt ett annat håll. Det blir en mer 

subjektiv undersökning som snarare ger insikter om personers individuella beteenden, 

snarare än att få representativitet, som ger information om helheten.  
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En ytterligare begränsning är enkätdesignen, som hade kunnat anpassas så att de 

beroende- och oberoende variablerna inte hamnat i samma påstående. Detta hade medfört 

till att  ytterligare analyser hade kunnat genomföras, till exempel en regressionsanalys. 

Vid utförande av regressionsanalys hade fler långtgående slutsatser kunnat dras. Däremot 

var det önskvärt att avgränsa studien och undersöka bolånerådgivares upplevda stress, 

standardiserad arbetsprocess och inlärning till just amorteringskraven. Det vill säga 

koppla deras upplevelser till amorteringskravens införande och inte få någon påverkan av 

andra erfarenhetsområden. Att inte kunna genomföra alla de analyser som var ämnat kan 

även vara en indikation på tidigare studier som beskriver problemformuleringen som ett 

väldigt komplext ämne och svårt att definiera. Vidare hade ett större och bredare urval 

resulterat i mer statiskt säkerställda slutsatser. 

 

Studien utgår från tidigare forskning om bland annat studier på bankanställda. I denna 

studien visar de samlade gruppvariablerna en relativt låg reliabilitet, vilket kan kritiseras. 

För att kunna öka reliabiliteten är ett förslag att utgå från en kvalitativ metod för att få en 

ökad förståelse för hur amorteringskraven hänger ihop med de undersökta variablerna. 

Fortsättningsvis är förslag på framtida forskning att genomföra studien med en kvalitativ 

metod, genom intervjuer vilket därefter hade kunnat kompletteras med en kvantitativ 

metod. Vidare förslag på framtida forskning hade varit att fördjupa studien genom en 

kvantitativ metod där det görs en jämförelse mellan svenska banker. Eftersom denna 

studie inte tagit hänsyn till vilken av de svenska bankerna rådgivaren arbetar på, till följd 

av det mindre urvalet,  hade detta varit intressant att  studera för att undersöka om det är 

någon skillnad mellan hur de olika bankernas anställda ser på amorteringskraven samt 

om det finns skillnader kring hanteringen av dessa. Vidare förslag på framtida forskning 

är att studera hur kundernas upplevelse av hur bolånerådgivningen har förändrats sedan 

amorteringskraven infördes, för att sedan jämföras med rådgivarnas syn eller/och mellan 

olika banker. Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur amorteringskraven 

påverkat bolånerådgivares arbete vad gäller stress, standardiserad arbetsprocess och 

inlärning, hade det även varit intressant att även göra vidare studier utifrån andra 

parametrar som kan kopplas till rådgivare och amorteringskraven. Det hade kunnat vara 

bostadsmarknaden, konsumtion eller bolån i relation till andra typer av privatlån i form 

av blanco- eller SMS-lån. Det hade slutligen varit av intresse att studera huruvida bolån 

är den mest skadliga formen av privatlån i Sverige eller hur mer riskfyllda och snabba lån 
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med högre räntor som till exempel blanco- eller SMS-lån påverkar skuldkvoter, makro- 

och samhällsekonomiska risker. 
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Bilaga 1 – Följebrev 

  

2020-05-08  

 

Hej!  

  

Vi behöver Din hjälp!  

  

Vi är två studenter som läser ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad med 

inriktning bank och finans. Vi skriver nu vår kandidatuppsats och hade behövt Din hjälp. 

Ämnet som vi har valt att studera är hur Du upplever att ditt arbete med bolånerådgivning 

har påverkats av amorteringskraven som infördes år 2016 samt år 2018.  

  

Enkäten består av 4 delar och tar uppskattningsvis 5 minuter att genomföra. Ditt 

deltagande betyder mycket för oss då det möjliggör genomförandet av vår uppsats. Du 

kommer självklart vara anonym och alla svaren behandlas konfidentiellt. Eftersom vår 

studie omfattar alla som arbetar med bolånerådgivning, hade vi uppskattat om Du 

eventuellt hade kunnat skicka vidare länken till dina kollegor så vi kan nå ut till så många 

som möjligt.   

  

Ni hittar länken här: https://forms.gle/aCxxW6MdtyKZxoWRA  

  

Vid frågor kan ni kontakta oss på  

emma.jonsson0170@stud.hkr.se eller nicole.tholen0016@stud.hkr.se   

  

Ett stort tack på förhand och ha en fortsatt trevlig dag! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Emma & Nicole  

Högskolan Kristianstad  

 

 

 

https://forms.gle/aCxxW6MdtyKZxoWRA
mailto:emma.jonsson0170@stud.hkr.se
mailto:nicole.tholen0016@stud.hkr.se
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Bilaga 2 – Enkät  

 

Hej! 

 

Denna enkät är riktad till Dig som arbetar på bank med bolån och bolånerådgivning. 

Enkätundersökningen syftar till att undersöka hur rådgivaren upplever att arbetet med 

bolån har förändrats sedan amorteringskraven infördes. 

 

Enkäten som består av 4 delar tar uppskattningsvis 5 minuter att genomföra. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Vid frågor kan ni kontakta oss på 

emma.jonsson0170@stud.hkr.se eller nicole.tholen0016@stud.hkr.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma & Nicole 

Högskolan Kristianstad 

 

1. Jag arbetar med huvudsakligen med bolån  Ja/Nej  

2. Jag har arbetat med bolån innan år 2016  Ja/Nej  

3. Jag har arbetar med bolån efter år 2016  Ja/Nej  

4. Året jag tog min Swedsec-licens (bolånelicens)  _____  

5. Jag har arbetat med bolån i     

6. Antal år jag arbetat på bank    

7. Jag arbetar på 

8. Min nuvarande arbetstitel är     

9. Jag anser att amorteringskraven är    Bra/dåliga 

10. Jag identifierar mig som   Kvinna/man/annat  

11. Ålder       
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Följande påståenden kommer behandla hur Du som rådgivare upplever huruvida 

amorteringskraven har medfört stress i Ditt arbete.  

Vänligen ta ställning till hur stor grad Du håller med i nedanstående påstående på en 

skala från 1-7 (1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt).  

12. Jag kände mig stressad när jag behövde lära mig och tillämpa de nya 

amorteringskraven  

13. När amorteringskraven infördes kände jag en oro över att göra fel och bryta mot 

regler 

14. Arbetet med rådgivningen av bolån tar längre tid idag efter amorteringskravens 

införande 

15. Jag känner mig stressad över att ständigt behöva förhålla mig till nya regelverk 

16. Jag upplever en stor mängd arbete som ska utföras i förhållande till den arbetstid 

jag har  

17. Jag upplever en minskad arbetsglädje när det är stressigt 

18. Jag känner mig stressad över att inte uppnå de arbetsmässiga mål som 

arbetsgivaren förväntar sig 

19. Jag upplever att de administrativa arbetsuppgifterna har ökat sedan 

amorteringskraven infördes 

20. Jag ogillar förändringar i mina arbetsuppgifter 

 

Följande påståenden kommer behandla hur Du som rådgivare upplever huruvida 

amorteringskraven har genererat en mer standardiserad arbetsprocess.  

 

Vänligen ta ställning till hur stor grad Du håller med i nedanstående påstående på en 

skala från 1-7 (1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt). 

 

21. Jag upplever att bolånerådgivningen har blivit krångligare efter att 

amorteringskraven infördes 

22. Jag upplever att bolånerådgivningen har blivit mer tidskrävande sedan 

amorteringskraven infördes 



 

 51 

23. Jag anser att amorteringskraven har lett till att de personliga bedömningarna när 

en kund ansöker om bolån har minskat 

24. Jag upplever att mitt arbete är begränsat av regleringar, vilket begränsar min 

förmåga att göra professionella bedömningar 

25. Amorteringskraven har lett till att jag gör färre undantag från reglerna 

26. Amorteringskraven har lett till att jag inte kan se till den enskilda kundens 

förutsättningar i bedömningen 

27. Det är enkelt för mig att förklara för kunden varför amorteringskraven finns och 

varför de ligger i kunden intresse 

28. Amorteringskravens införande har inte förändrat mitt dagliga arbete som 

bolånerådgivare 

29. Jag upplevde en förändring i mitt arbetssätt när det gamla regelverket för bolån 

skulle läras bort och det nya regelverket med amorteringskraven behövdes läras 

in 

  

Följande påståenden kommer behandla hur Du som rådgivare upplever huruvida 

amorteringskraven har upplevts svåra att tillämpa alternativt lära sig. 

 

Vänligen ta ställning till hur stor grad Du håller med i nedanstående påstående på en 

skala från 1-7 (1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt).  

 

30. SwedSec-licensen (här menas bolånelicens) har gett mig tillräcklig utbildning för 

att ge bolånerådgivning till kund 

31. SwedSec-licensen har inte gett mig tillräcklig utbildning för att ge 

bolånerådgivning till kund 

32. Jag fick det informationsmaterial av min arbetsgivare som jag behövde för att 

förstå och tillämpa de nya amorteringskraven 

33. När amorteringskraven infördes var de lätta att tillämpa och förstå i mitt arbete 

med bolånerådgivning 

34. Jag upplevde en förändring i mitt arbetssätt vid införandet av amorteringskraven 

35. Jag har goda insikter i vad som krävs av mig som bolånerådgivare enligt lag 
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Bilaga 3 – Cronbach’s Alpha och deskriptiv statistik 

för de beroende variablerna  
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Bilaga 4 – Kolmogorov-Smirnov test för 

normalfördelning 
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Bilaga 5 – Spearman’s korrelationsmatris 
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Bilaga 6 – Mann-Whitney U-test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Bilaga 7 – Chi-två test med ålder och respektive 

kategori   
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