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Sammanfattning 
Sveriges största banker erbjuder både förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning till sina kunder. 
Förmögenhetsrådgivare ger råd till bankkunder som innehar ett stort kapital, där storleken varierar från bank till 
bank, medan privatrådgivare ger råd till kunder som inte kvalificeras som förmögenhetskunder. Det som både 
förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare har gemensamt är skapandet av kundernas riskprofiler som görs innan 
finansiella råd ges. De väsentliga påverkansfaktorerna i denna uppsats är reglering, styrsystem, kundens 
demografiska attribut, professionalism samt rådgivaren som individ. 
 
Det har tidigare studerats hur olika faktorer kan tänkas påverka generell risksättning men då har jämförelsen mellan 
förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning inte tagits i bejakande. Syftet med denna uppsats är hur de olika 
faktorerna kan tänkas påverka den riskprofil som fastställs inom förmögenhetsrådgivning i jämförelse med 
privatrådgivning. Två hypoteser har konstruerats utifrån uppsatsens syfte och de teorier som är inkluderade. I denna 
uppsats används ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats, där data har samlats in med hjälp av en 
enkätundersökning för att undersöka studiens syfte.  
 
Resultatet kan inte påvisa att faktorerna påverkar den riskprofilering som de finansiella rådgivarna fastställer och 
därför gick inte hypoteserna att acceptera. En antydan finns dock i att förmögenhetsrådgivare har högre precision i 
att fastställa kundens risktolerans. En annan antydan är att förmögenhetsrådgivare överskattar kundens risktolerans.  
 
Slutsatsen visar att forskningen ger en antydan till att rådgivarens professionalitet samt rådgivaren som individ 
påverkar den riskprofilering som förmögenhetsrådgivarna och privatrådgivarna sätter på kunden.  
 
Slutligen bidrar studien till en diskussion om skillnader mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare när de 
fastställer kundens risktolerans. Idén i denna studie har därmed bidragit till nya tankar gällande uppsatsens koncept.  
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1. Inledning 
Uppsatsens fokus kommer att ligga på hur kundens risktolerans fastställs inom 

förmögenhetsrådgivning i jämförelse med privatrådgivning. Första avsnittet förklarar 

bakgrunden till varför ovanstående ämne valts och grunderna till det. Problematiseringen av 

ämnet framgår också i avsnittet där de olika faktorerna som kan tänkas påverka riskprofilen 

presenteras. Sista delen av avsnittet behandlar forskningsfrågan, syftet samt dispositionen i 

uppsatsen.  

 

1.1. Bakgrund 

På senare år har finansiella rådgivare hamnat i blåsväder på den svenska marknaden. Media 

anklagar rådgivare för att vara säljare där de bortser från kundens önskemål med rådgivningen 

(Shaftoe, 2014). Andra menar att regleringen för den finansiella rådgivningen inte är tillräcklig 

och där konsumenterna ligger i ett underläge då det existerar ett kunskapsgap mellan rådgivare 

och kund (Carlsson, 2011). Det är lagstadgat att rådgivarna är skyldiga att skapa sig en bild av 

kundens ekonomiska situation, där lagen även inkluderar att fastställa en risktolerans på 

kunden. Detta görs genom en så kallad riskprofilering där kunden får besvara ett antal frågor 

för att rådgivaren ska få en uppfattning om kundens risktolerans samt att ge råd därefter.  

 

Inom finansiell rådgivning finns det olika slags rådgivare. En finansiell rådgivare finns till som 

stöd för kunden i beslutfattandet inför en investering. Då rådgivarens roll är att ge handledning 

till kunden gällande dennes finansiella tillgångar kan tillvägagångsättet tänkas se annorlunda ut 

för olika rådgivare (Se avsnitt, 5.7). Rådgivare som arbetar med förmögna kunder, kunder som 

innehar ett kapital på minst en miljon, och rådgivare som arbetar med kunder som innehar ett 

svagare kapital har samma utgångspunkt vad gäller kunden, nämligen att ge råd om deras 

finansiella tillgångar (Se avsnitt, 5.7). Det kan dock tänkas skilja sig åt mellan de olika 

arbetssätten när rådgivarna ska finna kundens risktolerans. En förmögenhetsrådgivare och en 

privatrådgivare kan utifrån olika faktorer tänkas påverkas av den risktolerans som de upplever 

att kunden har, vilket i sin tur kan ha en påverkan på den riskprofil som skapas för kunden. 

Dessa faktorer kan tänkas vara olika beroende på vem kunden är och vem rådgivaren är. Mest 

relevanta faktorer för skillnaderna mellan rådgivarna och påverkan vid skapandet av 

riskprofilen är demografiska, regleringar, styrsystem, kundens önskemål samt 

professionalismen inom rådgivningen Deakin et Al. (2004), (Deegan & Unerman, 2011), 

(Merchant & Van der Stede, 2012), (Ojasalo, 2001), (Nordenflycht, 2010). Demografiska 
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aspekter i tidigare studier har visat sig påverka personer inom risktagande beslut. Kan dessa 

även tänkas påverka vilken typ av rådgivare som sitter bakom handledningen inför 

investeringsbeslut samt vilken kund det är och vad denna önskar med rådgivningen? 

Rådgivarna rättar sig efter reglering och styrsystem, som finns inom större organisationer så 

som de svenska bankerna. Hur professionellt en rådgivare ställer sig till kunden och dennes 

ekonomiska situation bör även ha en effekt vid skapandet av riskprofilen. 

 

I de svenska hushållen finns det kunder som behöver få guidning om hur de ska investera då de 

kan sakna kunskap och förståelse för de finansiella produkter som erbjuds på 

värdepappersmarknaden. Almenberg och Widmark (2011) menar att rådgivarna ska informera 

om risk och placeringsalternativ för kunder som vill handla på värdepappersmarknaden då detta 

i sin tur också kan leda till ett skydd för kunden. Detta betyder att kunderna är beroende av de 

finansiella rådgivarna och att de sätter rätt riskprofil. 

 

På senare år har kritik riktats mot bankväsendet då det har uppkommit situationer på den 

svenska marknaden där finansiella rådgivare går emot kundens risktolerans och säljer 

finansiella instrument som inte är i enlighet med de önskemål kunden har (Shaftoe, 2014). Ebba 

Thornéus skriver i Dagens Nyheter om att rådgivare uppfattas allt mer som säljare på grund av 

de provisionssystem som finns idag och där all information om möjligheterna och riskerna med 

investeringarna inte framkommer till kunderna (Thornéus, 2017). Vidare belyser Thornéus, 

2017, om att provisionsförbud bör lyftas fram då rådgivarna skulle bli mer öppna i sitt 

rådgivande för kunderna. I dagsläget har propositioner överlämnats till Riksdagen där en 

önskan om ett ökat kundskydd förekommer. Hårdare reglering för den finansiella rådgivningen 

samt ett minskande av intressekonflikter är de lagändringar som efterfrågas (Regeringskansliet, 

2017).  

 

De båda rådgivarna, förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare, har inte bara kundens 

önskemål att gå efter utan även en organisation i ryggen som kan ge mål och direktiv som ska 

efterföljas. Dessa mål och direktiv kan handla om försäljning av produkter och tjänster till kund 

som är gynnsamma för organisationen (Latham & Locke, 2002). Deloitte (2017) visar i sin 

undersökning att det finns ett intresse världen över i att reglera intressekonflikterna i den 

finansiella rådgivningen så att de råd som ges ska följa kundens risktolerans. 
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Hur förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare skiljs åt vid skapandet av riskprofileringen har 

tidigare inte undersökts. Agerar finansiella rådgivare på olika sätt när de fastställer kundens 

risktolerans eller arbetar de liknande? Kommer ovanstående faktorer att påverka de olika 

rådgivarna vid skapandet av kundens riskprofil eller ej? Eftersom att det finns ett forskningsgap 

gällande detta ämne kommer denna studie att forska kring de skillnader som finns vid 

riskprofileringen inom förmögenhetsrådgivning respektive privatrådgivning.  

 

1.2.  Problematisering 
Huvuduppgiften för finansiella rådgivare är att ge råd och förvalta kundens förmögenhet enligt 

de önskemål som kunden har. Rådgivarens kund kallas för investerare. För att rådgivaren ska 

kunna ge råd efter kundens önskemål behövs en förståelse för kundens risktolerans. Veld och 

Veld-Merkoulova (2008) menar att detta skapas genom att göra en riskprofil av kunden. Vidare 

har tidigare forskning visat att det finns utmaningar med att skapa en riskprofil då rådgivare 

och kund har olika uppfattningar kring begreppet risk (Callan & Johnson, 2002; Nofsinger & 

Varma, 2007).  

 

Denna uppsats fokuserar på de skillnader som finns mellan förmögenhetrådgivning och 

privatrådgivning samt olika påverkansfaktorer vid rådgivningstillfället. Faktorer som kan 

tänkas påverka rådgivaren vid skapandet av kundens riskprofil är rådgivarens professionalism, 

regleringar, styrsystem, kundens förväntningar samt demografiska aspekter. Eftersom tidigare 

forskning inte har lagt fokus på just skillnaderna mellan rådgivarna och påverkansfaktorerna, 

blir detta intressant att studera. Det bidrar också till en svårighet att anamma studien då ingen 

tidigare guidelinje för ämnet finns.  

 

Tidigare forskning har visat att finansiella rådgivare inte gör tillförlitlig riskprofil och i samband 

med detta uppstår felbedömningar av kundens risktolerans (Elsayed & Martin, 1998). Detta är 

i linje med Söderbergs (2012) forskningsresultat om att rådgivaren överskattar den risktolerans 

kunden har. Kan det vara så att överskattningen av kundens risktolerans överensstämmer mer 

på en förmögenhetrådgivare än på en privatrådgivare? Eftersom förmögenhetsrådgivare har en 

kapitalstark kund att arbeta med är denna kapabel att ta högre risker för en högre önskad 

avkastning vilket i sin tur kan leda till att förmögenhetrådgivaren blir ivrig och överskattar den 

risk som kunden verkligen har (Se avsnitt 5.7). Förmögenhetrådgivaren kan tro att kunden vågar 

satsa mer än vad denne verkligen gör.  
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Enligt Cain et al. (2005) agerar finansiella rådgivare i en miljö som ständigt utsätts för 

intressekonflikter. Intressekonflikterna kan vara att rådgivarens organisation vill öka 

försäljningen av finansiella instrument och att provision ges till rådgivaren efter försäljning. 

Vidare nämner Cain et al. (2005) att rådgivarens uppfattning om sin professionalism påverkar 

de värderingar rådgivaren har. Det kan därför tänkas vara rimligt att detta påverkar hur 

rådgivaren gör riskprofilen av kundens risktolerans, i en miljö som präglas av 

intressekonflikter. Det kan även tänkas att professionalism skiljer sig åt mellan en 

förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare. Eftersom en förmögenhetrådgivare arbetar med en 

förmögen kund, vilket leder till att organisationen får in mer kapital, kan det tros att denna blir 

mer professionell i sin ställning och därmed bortse från försäljningsdirektiv inom 

organisationen. En mer professionell attityd kan bidra till en rådgivare som har mer fokus på 

kunden och som i sin tur lägger högre precision på kundens risktolerans.  

 

Enligt Swahn och Wendleby (2005) nämner rådgivningslagen att rådgivaren ska kartlägga den 

risktolerans som kunden har, vilket görs genom den så kallade riskprofilen. Dessa lagar följer 

både en förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare. Det är av intresse att förklara rådande 

regleringar då de innehåller krav och riktlinjer för hur rådgivaren ska agera och lär även 

påverka hur skapandet av en riskprofil görs då råd ska ges efter kundens risktolerans. 

Regleringen innefattar även hur legitim rådgivaren och dennes organisation är mot kunden i 

samhället. Howald (2007) och Tilmes (2002) belyser om hur privatrådgivare arbetar mer enligt 

ett standardiserat arbetssätt än vad förmögenhetsrådgivare gör vilket kan bidra till skillnader i 

skapandet av riskprofileringen. Trots att alla finansiella rådgivare har samma lagar att förhålla 

sig till bidrar detta till en tro om att privatrådgivare har striktare interna regler och riktlinjer att 

anpassa sig efter, jämfört med en förmögenhetrådgivare som har mer fria händer att leda 

rådgivningen (Se avsnitt 5.7). Ett strikt och standardiserat arbetssätt leder till en varsamhet i 

arbetet där riskprofilen på kunden troligtvis skapas med försiktighet. En privatrådgivare som 

har detta att förhålla sig till bör inte överskatta kundens riskprofil.  

 

Chang och Hanna (1992) menar att den information som kunden får gällande investeringen är 

obegriplig. Detta kan tänkas vara en anledning till varför de vänder sig till den finansiella 

rådgivaren. Detta kan även tänkas påverka den risktolerans kunden verkligen har då dess 

förväntningar på den finansiella rådgivningen kan stå i konflikt på grund av okunskap. Således 

borde kundens förväntningar påverka hur rådgivaren fastställer kundens risktolerans. Enligt 
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Howald (2007) och Tilmes (2002) arbetar förmögenhetsrådgivare med finansiella tjänster som 

är individuellt anpassade efter kundens behov. Detta kan tänkas ge förmögenhetsrådgivarna en 

större chans att uppnå bättre informationsspridning till kund i jämförelse med privatrådgivarna 

vilket i sin tur kan leda till att kundernas förväntningar blir lättare att förstå för rådgivaren. En 

rådgivare som vet mer hur kunden tänker har också lättare att precisera kundens risktolerans.  

 

Vidare tar Kolakowski (2017) upp att ett flertal finansiella rådgivare får ersättning via 

provision, som ett styrsystem, där incitament finns i att generera transaktioner istället för att 

fokusera på investeringens avkastning. Tidigare studier nämner även att ekonomiska styrsystem 

kan påverka rådgivaren att ge överoptimistisk information gällande ett investeringsalternativ 

(Paroush & Krausz, 2002). Detta alternativ kan tänkas stå i konflikt med kundens risktolerans 

då rådgivaren erbjuder ett investeringsalternativ med högre risk. Apropå det som tidigare 

nämnts, är det av intresse för denna studie att undersöka hur ekonomiska styrsystem påverkar 

den risktolerans rådgivaren fastställer för kunden då konflikter kan uppstå mellan vad som 

passar bäst för kunden och vad rådgivarens arbetsgivare uppmanar.  

 

Enligt tidigare forskning anses kön och ålder ha en inverkan på vilken risktolerans som 

individen har samt vilken risk som individen fastställer. Forskning visar att kvinnor har en lägre 

risktolerans än vad män har vilket beror på att de är med aktsamma i en investeringsfråga 

(Charness & Gneezy, 2012). Forskning har även visat att ålder blir en relevant aspekt vid 

risksammanhang där Grable (2000) menar att äldre personer, både kunder och rådgivare, har 

en lägre risktolerans än vad yngre har. Det kan därför tänkas att både kundens och rådgivarens 

demografiska attribut påverkar skapande av kundens riskprofil då vissa demografiska grupper 

innehar ett högre riskseende som i sin tur kan ge rådgivaren incitament i att fastställa en högre 

risktolerans på kunden.  

 

Sammanfattningsvis har problematiseringen förklarat att kundens risktolerans är väsentlig att 

veta för att skapa en riskprofil på kunden. Problematiseringen tar även upp olika aspekter att 

studera för att se om det finns skillnader mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare vid 

skapandet av kundens risktolerans. Rådande lagar och riktlinjer ska styra hur fastställandet av 

kundens risktolerans ska göras inom de olika rådgivarnas arbete. Ekonomiska styrsystem kan 

ge upphov till ett visst beteende hos de olika rådgivarna. Rådgivare agerar i en miljö som 

ständigt utsätts för intressekonflikter vilka tacklas olika beroende på vilken rådgivare kunden 

träffar. Vissa kundsegment har en högre risktolerans än vad andra har och beror på olika 
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faktorer, så som ålder och kön. Kundens förväntningar kan stå i konflikt med dennes 

risktolerans och rådgivarens professionalitet kan påverka hur intressekonflikter hanteras. Det 

är av intresse att undersöka hur ovanstående faktorer påverkar den riskprofil som en 

förmögenhetsrådgivare respektive en privatrådgivare skapar på kunden då forskning tidigare 

inte har studerat detta.  

 

1.3. Problemformulering 
Vilken påverkan har förmögenhetsrådgivarens i jämförelse med privatrådgivarens attityd 

gentemot styrsystem, professionalitet, regleringar och typ av kund vid fastställandet av 

kundens risktolerans? 

 
1.4.  Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra hur finansiella rådgivare inom förmögenhetsrådgivning 

och privatrådgivning skapar riskprofiler utifrån olika faktorer som kan tänkas påverka den 

risktolerans som fastställs på kunden.  

 

1.5. Disposition  

Kapitel 1 - Inledning  

Detta kapitel introducerar uppsatsens bakgrund, problematisering, forskningsfråga och syfte. 

 

Kapitel 2 - Metod  

I det andra kapitel tas uppsatsens metoddelar upp, vilka täcker den vetenskapliga metoden och 

vetenskapliga ansatsen. I slutet på kapitlet presenteras en förklaring till de teorier som studiens 

forskningmodell är skapad efter.  

 

Kapitel 3 – Regleringar för finansiella rådgivare 

Detta kapitel redogör för den lagstiftning finansiella rådgivare följer samt SwedSec.   

 

Kapitel 4 - Teori  

Fjärde kapitlet presenterar de relevanta teorier som ligger till grund för denna uppsats. Kapitlet 

belyser även studiens forskningsmodell samt olika begreppsförklaringar. Sista delen av kapitlet 

beskriver uppsatsens två hypoteser.  
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Kapitel 5 – Empirisk metod 

Detta kapitel förklarar urval, begränsningar, datainsamling samt operationalisering. 

Avslutningsvis presenteras ett resonemang kring reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 6 – Empirisk analys 

I detta kapitel behandlas de resultat som framgick ur undersökningen och en analys av dessa 

som sedan kopplats till de hypoteser och den teori som uppsatsen bygger på. 

 
Kapitel 7 – Slutsats 

Det sista och sjunde kapitlet innehåller den slutsats som framkommit från undersökningen. Det 

innehåller även studiens bidrag, självkritik och förslag på framtida forskning.  
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar de metodval som gjorts för uppsatsens sammansättning och 

motivering till varför dessa valts.  

 

2.1.     Vetenskaplig metod 

I dagens samhälle används en vetenskaplig metod för att beskriva hur ett ämne undersöks. 

Avsnittet kommer att inledas med studiens vetenskapliga ansats där det vetenskapsteoretiska 

synsättet presenteras. Vidare kommer den teori som har använts för att skapa studiens teoretiska 

undersökningsmodell att presenteras.  

 

2.2.     Teorier i modellen	

I denna studie har en undersökningsmodell skapats utifrån studiens syfte där modellen är 

uppdelad i tre olika kategorier. Modellen presenteras senare i teoriavsnittet. Då syftet är att se 

skillnaderna mellan en förmögenhetsrådgivare och privatrådgivares sätt att fastställa kundens 

risktolernas utifrån de olika påverkansfaktorerna, är modellen skapad för att visa detta 

systematiskt. Modellen inleds med fyra faktorer. Faktorerna är rådgivarens professionalitet, 

rådande reglering, organisationens ekonomiska styrningssystem och vilken typ av kund som 

rådgivaren möter samt dennes förväntningar. Professionaliteten är en del av modellen som 

skapats genom teorin professionalismen. Denna teori visar hur finansiella rådgivare förhåller 

sig till professionaliteten i yrket, dels genom kunskapsintensitet, dels genom det beteende som 

rådgivaren har gentemot kund (Nordenflycht, 2010). Regleringar är nästa faktor i modellen där 

legitimitetsteorin är aktuell samt de olika lagarna som en rådgivare förhåller sig till. 

Legitimitetsteorin belyser hur en rådgivare och dess organisation förhåller sig till samhällets 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Den tredje faktorn som ingår i modellen är 

styrsystem (Merchant & Van der Stede, 2012). Tanken att olika organisatoriska styrsystem 

påverkar rådgivaren vid skapandet av riskprofilen är grunden till att denna faktor är med i 

undersökningsmodellen. Kunden blir den sista påverkansfaktorn i undersökningsmodellen. 

Kundens förväntningar och demografiska attribut ingår i modellen (Ojasalo, 2001). Nästa 

kategori i modellen tar upp rådgivaren som individ. Rådgivaren som individ kan tänkas 

påverkas av dess utbildning, erfarenhet, ålder, kön samt vilken slags finansiell rådgivare den 

är. Den del som heter individ i modellen kommer inte att appliceras på någon teori utan nämns 

endast som en påverkansfaktor. Modellens avslutande del är det syftet som denna studie 
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undersöker, nämligen hur ovanstående faktorer påverkar rådgivaren att skapa en riskprofil 

utifrån kundens risktolerans. 

 

2.3.     Vetenskaplig ansats 

I undersökningen används ett positivistiskt synsätt som kännetecknas av att kunskap 

framkommer genom att samla in fakta för att sedan skapa hypoteser utformade av befintlig teori 

(Bryman & Bell, 2015). Fördelen med att använda ett positivistiskt synsätt är att förbli objektiv 

i den forskning som används i denna undersökning då tidigare forskning har påverkats av 

subjektiva bedömningar (Lind, 2014). I denna studie har en deduktiv analysstrategi använts då 

undersökningen utgår från teori inom forskningsområdet. Denna studie kommer att utforma 

hypoteser som agerar som förväntningar för samband mellan begrepp, då detta kännetecknar 

en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 1997). Hypoteserna utformas utifrån det som den tidigare 

forskningen inte har studerat. Enligt Lind (2014) är det av betydelse att ha ett tydligt 

utgångsläge i teorier för att kunna inrikta undersökningen på det som studeras. Vidare menar 

Bryman och Bell (2015) att det är hypoteserna som styr hur empiriska data ackumuleras. En 

forskningsmodell har därmed skapats som ett hjälpmedel till undersökningens syfte för att 

förtydliga detta. Modellen prövas sedan genom en enkätundersökning som grundar sig i två 

intervjuer från en privatrådgivare och en förmögenhetsrådgivare. Med hjälp av dessa intervjuer 

kan sedan frågor i enkäten utformas efter hur förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare tänker 

så att rätt fakta samlas in.    

 

Hypoteser kommer att formuleras utifrån undersökningens teorier, vilket visar att denna studie 

har en kvantitativ forskningsansats. En kvantitativ forskningsansats kännetecknas av att 

undersökningen har en logisk struktur där teorin är riktlinjer för den problemställning som 

presenteras i undersökningen (Bryman & Bell, 1997). För att uppfylla detta kommer denna 

undersökning, som tidigare nämnts, skapa hypoteser som är förankrade i den teoretiska 

referensramen. Anledningen till att en kvalitativ ansats inte genomförs är för att syftet med 

denna undersökning är att mäta insamlat material för att finna samband mellan teori och 

verklighet. Detta är då problematiskt inom den kvalitativa ansatsen eftersom den data som 

ackumulerats ofta är svår att operationalisera (Bryman, 2011). Det har riktats kritik mot 

kvantitativ forskningsansats som grundas på att människor är olika, har egna uppfattningar och 

egna tankar kring områden vilket påverkar forskaren till att använda kvalitativ metod såsom 



10 
 

samtal för att förstå människors handlande (Tufte & Johannessen, 2002). Detta undviks i denna 

studie då syftet är att undersöka de bakomliggande faktorerna till människors handlande.  

3. Regleringar för finansiella rådgivare	
I detta avsnitt kommer SwedSec och Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till 

konsumenter att presenteras. Anledningen att detta inkluderas i uppsatsen är för att skapa en 

förståelse om hur reglering för finansiella rådgivare ser ut på den svenska marknaden och vilka 

krav den ställer på rådgivarna. SwedSec kommer även att presenteras då den agerar som en 

kontroll för det kompetenskrav som lagen innehåller.  

 

3.1.     SwedSec 

SwedSec-licensieringen infördes 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. Företag som är 

verksamma inom finansmarknaden är oftast anslutna till SwedSec. Per 2017-03-16 är det så 

många som 177 stycken företag som är anslutna till SwedSec och 22 256 stycken rådgivare är 

licenshavare (SwedSec, 2017). Idén med licensieringen är att skapa förtroende för företag som 

är verksamma inom finansmarknaden.  

 

Licenseringstestet är inriktat på rådgivare, specialister och ledningspositioner. För rådgivare 

består testet av frågor som berör hantering av kundens tillgångar, ekonomisk teori, etik och 

regelverk samt pensioner och försäkringar. Kunskapskravet för att kunna erhålla en licens från 

SwedSec inkluderar även ett kunnande om olika riskbegrepp såsom spridningsmått, 

marknadsrisker, total risk, riskdekomponering m.fl. (SwedSec, 2017a).   

 

Det finns ingen lag som nämner att rådgivare ska inneha en SwedSec-licensiering för att vara 

verksam på värdepappersmarknaden, däremot finns det ett regelverk för företag som är anslutna 

till SwedSec vilket är framtaget av SwedSec själva. För att fortsätta vara anslutna till SwedSec 

är det obligatoriskt för ett antal positioner inom det anslutna företaget att inneha en licens där 

finansiella rådgivare inkluderas (SwedSec, 2017b). 

 

3.2.     Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 

För att kunna skapa en uppfattning kring vad som krävs utav rådgivaren vid ett rådgivningsmöte 

kommer detta avsnitt att behandla den lag som finansiella rådgivare behöver förhålla sig till. 

Lagen tillkom dels p.g.a. ökade klagomål mot finansiell rådgivning och dels för att stärka 
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konsumentskyddet (Swahn & Wendleby, 2005). De skyldigheter rådgivaren har i sin 

rådgivning är följande:  

4 § Näringsidkaren skall 

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens, 

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och 

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten 

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

Swahn och Wendleby (2005) menar att det är av betydelse för rådgivaren att skapa sig en 

uppfattning kring kundens kunskap om begreppet risk. Anledningen är att få en bättre förståelse 

för kundens önskemål och ge rådgivning därefter. Enligt lagen krävs det att rådgivaren gör en 

kartläggning kring kundens finansiella kunskaper, ekonomiska förhållanden, riskpreferenser 

och önskemål som sedan dokumenteras. Dokumentationskravet gäller vid alla 

rådgivningstillfällen. Dokumentationskravet existerar för att tillsynsmyndigheten, i detta fall 

finansinspektionen, ska kunna evaluera den finansiella rådgivningen som distribueras ut till 

konsumenter samt för att kunna se om kunskapskravet efterföljs (Swahn & Wendleby, 2005). 

Rådgivaren har även en avrådningsplikt som innebär att rådgivaren är skyldig att avråda 

konsumenten från investeringsbeslut som inte är optimala med den kartläggning som 

rådgivaren har gjort av konsumenten (Swahn & Wendleby, 2005). 
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4. Teori 
Nedan kommer undersökningsmodellen att presenteras vilken agerar som ett ramverk för den 

teori som presenteras i teoriavsnittet. Teoriavsnittet kommer innehålla förklarande faktorer för 

den riskprofil rådgivaren gör av kunden där teori gällande risk och riskprofil, kundens 

förväntningar, professionalism, legitimitetsteorin, organisationens styrsystem och 

demografiska attribut sätts i förhållande till risktoleransen. Vidare kommer även den finansiella 

rådgivaren inom privatrådgivning och förmögenhetsrådgivning att presenteras. Detta är inte 

teori utan snarare forskningsvärldens definition av den finansiella rådgivaren vilket har som 

syfte att ge läsaren en förståelse i tidigt skede av vad som definierar de båda. 

 

4.1.     Undersökningsmodell 

 

 

 

 

 
	

I problemdiskussionen togs det upp att kundens risktolerans kan variera beroende på olika 

demografiska attribut såsom kön och ålder (Deakin, 2004; Croson & Gneezy, 2009). Vidare 

belyser Ojasalo (2001) att kundens förväntningar spelar in på den upplevda nöjdheten för 

servicen och att dessa kan stå i konflikt till den risktolerans som kunden har. Modellen kommer 

därför att innehålla en förklarande kraft som benämns Kunden där teorier kring kundens 

förväntningar och demografiska attribut har applicerats för att förklara de krafter som utgör 

sambandet till studiens syfte. Vidare har även begreppen risktolerans och riskuppfattning 

förklarats för att visa att dessa är två särskilda fenomen som påverkar den finansiella 

rådgivningen. Även allmän teori kring risk och riskprofil har inkluderats i 

undersökningsmodellen för att ge läsaren en översiktlig uppfattning om vad risk innebär.  

 

Nästa faktor som inkluderas i undersökningsmodellen är Professionalism där syftet är att 

undersöka hur rådgivarens professionalism kan tänkas påverka riskprofileringen. Anledningen 

till att teori presenteras kring detta är att Cain et al. (2005) menar att professionalism kan 

Reglering  

Professionalism 

Styrsystem 
 
Kund 

RÅDGIVAREN 

Individen 

RISKPROFIL 
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minimera de intressekonflikter en rådgivare ställs inför i sitt dagliga arbete. Denna studie har 

även valt att undersöka hur Regleringar kan tänkas påverka rådgivaren där legitimitetsteorin 

kommer att inkluderas. Syftet med att använda legitimitetsteorin är att den belyser 

organisationens strävan om att påvisa sin legitimitet utifrån samhällets förväntningar. Detta 

inkluderar att organisationen förhåller sig till rådande lagar och förväntningar. Styrsystem är 

den fjärde faktorn som inkluderas i modellen, vilket undersöker hur den finansiella rådgivaren 

agerar utifrån organisationens styrsystem. Tidigare forskning har visat att styrsystem kan leda 

till etiska problem, exempelvis att provision kan ge incitament till att rådgivaren 

rekommenderar ett investeringsalternativ som går emot den risktolerans som kunden egentligen 

har.  

 

Ovanstående faktorer används i undersökningsmodellen som förklarande krafter till att de olika 

rådgivarna, förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare, agerar på ett visst sätt vilket sedan 

leder till hur riskprofilen görs av kundens risktolerans.  

 

4.2.     Begrepp 

För att kunna förstå hur finansiella rådgivare sätter en riskprofil för kunden är en kännedom om 

följande begrepp relevant. Denna del kommer därför definiera väsentliga begrepp som är 

kopplade till studien.  

4.2.1. Risk 

Inom finansiell rådgivning är det viktigt att finna en rättvisande bild av en risk och hur denna 

är involverad i olika investeringsalternativ. Det är även av betydelse för rådgivaren att utveckla 

en förståelse för den individuella investerarens risktolerans och riskuppfattning (Söderberg, 

2012). Vid finansiell rådgivning finns det krav på att rådgivaren ska öka investerarens 

medvetenhet om vilken risk denna vill acceptera. Rådgivaren har därmed en roll i att informera 

kunden om det som är relevant och vad kunden bör veta innan investeringen utförs (Korling, 

2010). 

En finansiell risk definieras som variationen i placeringens avkastning inom finansiell ekonomi 

(De Ridder & Rådbrant, 2009). Definitionen av risk kan dock uppfattas på ett annat sätt för 

kunderna då de ser annorlunda på vad en risk innebär och tänker inte bara i finansiella 

sammanhang. Begreppet ”risk” utifrån en kunds perspektiv ses vanligtvis som något negativt 

och våghalsigt, till exempel riskera att sätta sig i ett flygplan då det finns en viss risk i att det 

kraschar, men samtidigt finns det inget riskabelt med att gå in i själva planet. 
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Sammanfattningsvis kan begreppet risk i denna undersökning förklaras som en beskrivelse om 

en händelse som kan ske, men med ett oönskat resultat (Pritchard, 2015).  

 

4.2.2. Risktolerans 

Beroende på om kunden är riskbenägen, riskavert eller riskneutral visar detta vilken risktolerans 

kunden är villig att acceptera. De personer som är riskaverta undviker helst risker (Olsen, 1998). 

En riskbenägen kund är däremot inte rädd för att ta risker medan en riskneutral kund är villig 

att både acceptera risker men också att bortse från dem. Om rådgivaren tolkar dessa begrepp 

fel kan det leda till en felplacering av kundens risktolerans (Gai & Vause, 2005). 

Risktolerans blir alltså ett relevant begrepp i denna uppsats då det visar kundens finansiella 

attityd gentemot den risknivå ett finansiellt instrument innehåller, det är även denna definition 

som uppsatsen kommer att förhållas efter (Cooper & Richard, 2011).  

4.2.3. Riskuppfattning 

Riskuppfattning definierar den tolkning en investerare har angående placeringsrisken (Waller 

& Finke, 2011). Investeraren kan tänkas uttrycka sig på ett sätt men uppfatta risktoleransen på 

ett annat, därav blir det svårt att finna den rätta riskuppfattningen för varje individ vilket kan 

bli förvirrande för rådgivaren. Många investerare kan ha svårt att förklara med egna ord för 

rådgivaren vilken attityd de har mot risk. Detta kan leda till att kunden väljer ett 

placeringsalternativ som ”andra hade valt” istället för att välja det alternativ som egentligen 

passar den individuella investeraren. Sammanfattningsvis förklaras därför riskuppfattning som 

det synsätt kunden har på en risk men behöver nödvändigtvis inte återspegla kundens 

risktolerans.  

4.2.4. Riskprofil 

Det är upp till varje enskild investerare att fatta beslut om vilken risktolerans denne är bekväm 

med (Bernhardsson, 2007). När rådgivaren tycker att bedömningen av risktoleransen känns rätt 

kan denna utveckla en skräddarsydd investeringsplan som reflekterar investerarens uppfattning 

om den acceptabla avvägningen mellan risk och avkastning, detta blir då riskprofilen. För att 

rådgivaren ska få ett bättre intryck om hur riskprofilen ska fastställas för investeraren är en 

analys om dennes risktolerans aktuell (Callan & Johnson, 2002). Sammanfattningsvis kan 

riskprofilen förklaras som en sammanställning av kundens risktolerans och visar vilken risknivå 

denna är villig att acceptera. 
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4.3.     Finansiella rådgivare 

För att få bättre förståelse om de olika begrepp som diskuteras i denna uppsats såsom 

förmögenhetsrådgivare, privatrådgivare och finansiell rådgivning, krävs även en förklaring till 

vad dessa betyder.  

 

4.3.1. Finansiell rådgivning	

Finansiell rådgivning har blivit en betydande verksamhet inom Sverige då allt fler blir 

verksamma på den finansiella marknaden. Behovet av en rådgivare har kommit att bli allt mer 

betydande på den etablerade marknaden då investeraren inte alltid har den kunskap som krävs 

vid val av finansiella tillgångar (Korling, 2010). Investeringsrådgivning förklaras enligt MiFID-

direktivets art. 4.1.4 som: ”Tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på 

dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner 

som avser finansiella instrument”. 

 

Rådgivaren måste förhålla sig till kundens riskuppfattning genom att undersöka hur de ser på 

risk utifrån den information som rådgivaren ger angående olika placeringsalternativen (Korling, 

2010). En rådgivare har även andra krav som måste följas under rådgivningstillfället. Lag om 

värdepappersmarknaden (8 kap. §23) belyser att rådgivaren är skyldig att följa god 

rådgivningssed och ska anpassa rådgivningen till kundens förutsättningar och behov så att givna 

råd är lämpliga för kunden. Rådgivaren behöver även kommunicera med kunden så att ett 

förtroende byggs upp och stärker relationen. På så sätt blir informationsspridningen också mer 

tydlig och en öppen dialog bildas. Då kunden och rådgivaren är två individer har detta också 

sin påverkan vid rådgivningen och den risk som fastställs (Oxenstierna, 2010).  

 

Sammanfattningsvis är finansiell rådgivning när kunden får förslag på olika 

placeringsalternativ av rådgivaren där även krav ställs på hur rådgivaren ska agera vid 

rådgivningstillfället.   

 

4.3.2. Förmögenhetsrådgivning 

En förmögenhetsrådgivare arbetare med kapitalstarka kunder. Gränsen på vad som definierar 

en kapitalstark kund varierar mellan bankerna men brukar anses vara när kunden har ett 

placeringsbart kapital över 1 miljon kronor (Se avsnitt, 5.7). Chase (1981) beskriver 

förmögenhetsrådgivning som en tjänstesektor där tjänsten utförs i den förmögna kundens 
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närvaro där en trygg relation byggs upp så förtroende finns mellan rådgivare och kund. 

Förmögenhetsrådgivare erbjuder tjänster där deltagande av kunden är viktigt (Grönroos C. , 

1984). En högre avkastning betyder nöjdare förmögenhetskunder och möjligtvis kunder som är 

villiga att fortsätta investera. Privatrådgivare anses arbeta enligt ett standardiserat arbetssätt 

medan förmögenhetsrådgivare arbetar efter att individuellt anpassa tjänsten efter kundens 

behov (Howald, 2007; Tilmes, 2002).  

 

4.3.3. Privatrådgivning 

En privatrådgivare arbetar med kunder som har ett mindre kapital i jämförelse med 

förmögenhetskunder. En privatrådgivare ger råd om finansiella produkter till kunden som är 

intresserad av att investera. En privatrådgivare arbetar oftast med ett bredare utbud av tjänster 

såsom bolån, sparande och övrigt bankengagemang. Detta betyder att en privatrådgivare har 

större fokus på fler tjänster än vad en förmögenhetsrådgivare har då de endast har fokus på 

placeringar till kund (Se avsnitt, 5.7). Privatrådgivare fokuserar på försäljning och rådgivning 

av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner. Privatrådgivare ska finna den finansiella 

produkt som passar kundens behov och gör detta genom ett standardiserat arbetssätt (Bapat, 

2015). 

 

4.4.     Rådgivarens professionalitet 

Tidigare i problematiseringen nämndes det att rådgivare ständigt utsätts för intressekonflikter 

som kan påverka de råd som ges men att yrkesutövarens professionalism kan tänkas minimera 

konflikterna mellan rådgivare och kund (Cain, Loewenstein, & Moore, 2005). Detta kan 

härledas till studiens syfte om att undersöka vilken påverkan förmögenhetsrådgivares 

respektive privatrådgivares professionalism har inom riskprofileringen. Nedan kommer det 

därför att presenteras teori om professionalism utifrån vad som definierar ett professionellt yrke, 

organisationens påverkan på professionalism och hur professionalism påverkar marknaden.  

 

En studie gjord av Atkinson (1983) menar att det är relationen mellan professionell kunskap 

och beteende som definierar ett professionellt yrke, d.v.s. att den professionella yrkes-

innehavaren beter sig på ett sätt som är godtyckligt för yrket, exempelvis att finansiella 

rådgivare ska ge råd efter de önskemål kunden har. Vidare tas det upp att kunskapsintensitet är 

ett av de karaktärsdrag som definierar professionalism där yrkena präglas av skicklig och 

intellektuell arbetskraft (Nordenflycht, 2010). Kunskapsintensitet kan tolkas som att kunskap 
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erhålls genom omfattande utbildningar såsom universitetsutbildning men även att 

vidareutveckling såsom utbildningar på arbetet kvalificeras in (Freidson, 2001). 

 

Andra studier framhäver att professionalism innehåller en hög självständighetsgrad från 

regleringar på arbetsmarknaden (Campbell-Verduyn, 2015). Anledningen till självregleringen 

är att skapa legitimitet för industrin hos allmänheten och rättsväsendet (Campbell-Verduyn, 

2015). Dokumentationskrav är även en viktig del gällande självständighetsgraden i arbetet och 

har sin betydelse vid alla rådgivningstillfällen då en kartläggning kring kundens finansiella 

kunskaper, ekonomiska förhållanden, risktolerans och önskemål görs (Swahn & Wendleby, 

2005). Som tidigare nämnts gällande förmögenhetsrådgivare och deras sätt att arbeta efter att 

individuellt anpassa tjänsten efter kundens behov, kan detta tänkas ge upphov till ett mer 

självständigt arbete. Högre självständighetsgrad bidrar till att rådgivaren har flexibilitet vid 

skapandet av kundens riskprofil vilket betyder att denne kan ha högre precision i att fastställa 

risktoleransen på kunden.  

 

Sammanfattningsvis har teorin belyset att kunskapsintensitet är en faktor som definierar 

professionalism där rådgivarens utbildning styr individens uppfattning om sin egen 

professionalitet. Vidare har det framkommit att den professionella rådgivarens etiska 

förhållningssätt mot sin professionalitet påverkar hur godtyckligt individen beter sig i sitt yrke. 

Rådgivarens professionalitet kan även påverkas av organisationens beteende som avgör om 

lojaliteten ligger gentemot arbetsgivaren eller det professionella yrket. Ovanstående faktorer 

kan ha en påverkan på hur råd som rådgivaren ger är styrda efter organisationens mål eller 

kundens önskemål.  

 

4.5.     Kundens förväntningar  

Ojasalo (2001) berättar om hur konsumenter inte alltid har en full förståelse för vad de 

efterfrågar av serviceleverantören men önskar att förbättra sin situation. Inom finansiell service 

finns ett behov från konsumenter att veta mer om den tjänsteleverans som en finansiell 

rådgivare bistår med (Howcroft, Hamilton, & Hewer, 2007). Vidare har Ojasalo (2001) tagit 

fram en modell som förklarar konsumenters förväntningar inom ett professionellt 

serviceföretag, som svenska banker, där förväntningar är uppdelat i tre faktorer: oklara, 

indirekta och orealistiska.  
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Ojasalo’s (2001) forskningsmodell visar att kunders risktolerans ändras över tiden beroende på 

olika faktorer, exempelvis marknadsavkastningar (Curl & Yao, 2011). Att kunders risktolerans 

ändras över tiden påverkar även den riskprofil som sätts av finansiella rådgivare. Nedan 

presenteras de tre olika förväntningarna av Ojasalo (2001). Oklara förväntningar är när 

konsumenten inte har en klar bild av vad de förväntar sig av serviceleverantören och känner en 

önskan om att förbättra sin situation (Ojasalo, 2001). Vidare kan detta påverka kundnöjdheten 

då konsumenten inte förstår vad som saknas i att bli nöjd med den serviceleverans som är köpt 

(Ojasalo, 2001). Wittreich (1966) menar att professionella organisationer behöver minimera 

osäkerheten för att konsumenterna ska känna sig trygga med den köpta leveransen.  

 

Nästa faktor är indirekta förväntningar där investeraren tar förgivet att rådgivaren ska uppfylla 

deras förväntningar (Ojasalo, 2001). I Zeithhaml et al. (1993) studie förklaras det att 

organisationer kan ge indirekta och direkta löften till kunden där forskarna menar på att löften 

påverkar förväntningarna. Ojasalo (2010) menar att studien kan jämföras med förväntningarna 

då båda antyder att indirekta och direkta förväntningar ingår i kundens evalueringsprocess av 

tjänsten.  

 

Den sista faktorn är Orealistiska förväntningar där förväntningarna från kunden är så pass höga 

att det är svårt för serviceleverantörerna att möta de krav som kunden har och kan därmed 

påverka kundens upplevelse av servicekvaliteten (Ojasalo, 2001). Detta går i linje med 

Grönroos (2007) som menar att orealistiska förväntningar har en negativ effekt på den totala 

upplevda servicekvaliteten.  

 

Sammanfattningsvis säger teorin om kundens förväntningar att risktoleransen inte är något som 

är konstant då kundens förväntningar med tiden ändras vilket skapar utmaningar för rådgivaren 

att uppmärksamma för att behålla en hög servicekvalitet. Vidare har kundens förståelse kring 

den finansiella tjänsten stor betydelse för vilka förväntningar kunden har. Rådgivaren kan möta 

på problem i att uppfylla kundens förväntningar då kundens kunskap om investeringen är ett 

hinder. Genom att rådgivaren utbildar kunden om tjänsten, risk och finansiella instrument kan 

detta i sin tur bidra till att kunden får nya insikter om sin risktolerans och vad som förväntas av 

rådgivaren. 
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4.6.     Legitimitetsteorin  

I problematiseringen presenterades det att förtroendet för finansiella rådgivare är lågt i det 

svenska samhället (Se avsnitt, 1.2). För att skapa förtroende behöver den finansiella 

rådgivningen anses vara legitim i samhällets ögon (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet kan 

skapas genom en hårdare reglering av rådgivningen men även genom att industrin vill förändras 

för att möta allmänhetens förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). För att undersöka det 

syftet säger om reglering, en påverkansfaktor på hur kundens riskprofil skapas från de olika 

rådgivarna, presenteras därför legitimitetsteorin.  

 

Legitimitetsteorin hävdar att organisationer ständigt strävar efter att allmänheten ska se på 

organisationen som ett legitimt företag och att de verkar inom de regler och normer som finns 

i samhället. Detta för att organisationens företagsamhet ska kunna anses vara legitimt för dess 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin förklarar ett socialt kontrakt som 

finns mellan organisationen och samhället, där samhället har både indirekta och direkta 

förväntningar på hur organisationerna ska bete sig. De direkta förväntningarna kan tänkas vara 

de lagar som organisationerna behöver förhålla sig till medan de indirekta är samhällets 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Detta kan jämföras med det som presenterades 

tidigare i studien, att rådgivningslagen är de direkta förväntningarna medan SwedSec-licensen 

är de indirekta (Se avsnitt, 3.1). 

 

Ett samhälles förväntningar ändras över tiden och det är av betydelse för organisationer att 

uppmärksamma detta vilket annars kan leda till ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). 

Ett legitimitetsgap uppstår när organisationer inte förhåller sig till de förväntningar ett samhälle 

har eller när kommunikationen mellan parterna är låg (Lindblom, 1993). För att skapa 

legitimitet kan organisationer kommunicera ut att ett förändringsarbete är igång, att ändra 

samhällets förväntningar genom att manipulera uppfattningen av organisationen och genom att 

säga att specifika förväntningar är orealistiska (Lindblom, 1993).  

 

Sammanfattningsvis har teorin visat att samhället har förväntningar på den finansiella 

rådgivningen, både indirekta och direkta. Legitimitet kan uppstå genom att yttre parter reglerar 

rådgivningen samt genom industrin som möter samhällets förväntningar om vad som anses 

legitimt med den finansiella rådgivningen. Vidare arbetar rådgivarens arbetsgivare mot 

legitimitet för att skapa förtroende där rådgivningen kan tänkas bli påverkad då råd ska ges efter 

kundens önskemål. Om detta inte görs kan förtroendet skadas och ett legitimitetsgap uppstår. 
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Både förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare arbetar efter samma lagar, dock kan 

regleringar och riktlinjer skilja sig åt mellan de olika rådgivarna. En privatrådgivare kan tänkas 

har striktare interna regler och riktlinjer än vad en förmögenhetsrådgivare har. Detta betyder att 

en förmögenhetsrådgivare har större chans att uppfylla kundens/samhällets förväntningar då 

denne har mer möjligheter. Detta betyder att förmögenhetsrådgivaren kan ge andra råd och höra 

vad kunden verkligen vill. På så sätt kan denne finna en korrekt bild av kundens risktolerans, 

även bli ivrig och överskatta den risktolerans som kunden faktiskt har.  

 

4.7.    Demografiska aspekter  

En finansiell rådgivare måste ta del av olika faktorer när skapandet av kundens riskprofil görs. 

Kunder som vill investera och få hjälp av en rådgivare bör alla ses som individer. Att de kan ha 

liknande demografiska aspekter är inte ovanligt men rådgivaren måste vara uppmärksam över 

att risktoleransen kan se olika ut. Denna del av uppsatsen belyser två olika faktorer, kön och 

ålder, som ingår i demografiska aspekter och som är relevanta inom finansiell rådgivning.  

 

Intresset att studera om det finns skillnader mellan kön och risktagande har funnits i tidigare 

studier. Detta betyder att undersökningar har gjorts mellan män och risktagande samt kvinnor 

och risktagande. Resultaten från de olika forskningsstudierna visar att kvinnor är mer benägna 

att ta lägre risker vid jämförelse med män som generellt tar högre risker. Kvinnor har alltså ett 

mer aktsamt beteende vid risktagande situationer, som exempelvis investeringar (Charness & 

Gneezy, 2012).  

 

Vidare visar även forskning att det finns skillnader i ålder och risktagande. Hunter och Kemp 

(2004) gjorde en granskning av aktieägare på två riskabla e-handelsföretag och ett mindre 

riskfyllt elektronikföretag. Resultatet från denna studie visade att aktieägare i de riskfyllda 

företagen tenderar att vara yngre och mer impulsiva än aktieägarna i det mindre riskfyllda 

företaget som tenderar att vara äldre (Hunter & Kemp, 2004). Grable (2000) förstärker 

argumentet om att äldre personer har lägre risktolerans än vad yngre personer har. Detta kan 

tänkas bero på det faktum att äldre personer inte har samma möjlighet och tid att riskera att 

förlora, exempelvis kapital, i ett investeringssammanhang. Yngre människor däremot vågar 

chansa och ta högre risker.  
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Sammanfattningsvis har forskning visat att det finns skillnader i de två aspekterna kön och ålder 

vad gäller risktagande. Detta betyder att både kundens och rådgivarens demografiska aspekter 

bör ha en betydande roll inför skapandet av kundens riskprofil, då kunden ska yttra sig om 

vilken risknivå denna befinner sig i medan rådgivaren ska avgöra vilken risktolerans kunden 

har.  

 

4.8.     Organisationens styrsystem 
Det är allmänt känt inom forskningen att ledningens styrsystem påverkar hur organisationen 

agerar och att styrsystem har en essentiell funktion för företagets framgång (Merchant & Van 

der Stede, 2012). Nedan kommer det därför att presenteras teori kring prestationsmål, 

personlighets- och kulturstyrning och monetära belöningssystem för att få en förståelse för hur 

detta kan påverka den finansiella rådgivaren och hur det kan undersökas.  

 

4.8.1. Prestationsmål  

För att ge organisationens anställda tydliga mål gällande vad som förväntas av deras arbete 

förekommer det att prestationsmål appliceras. Tidigare forskning har visat att prestationsmål 

har ett samband med den anställdes motivation och att för enkla mål kan leda till att den 

anställda inte producerar starkare resultat (Landauer & Kerr, 2004). Vidare har det visats att för 

höga mål däremot kan påverka motivationen negativt vilket kan leda till bristande engagemang 

för att uppnå målen (Latham & Locke, 2002). Greve (2014) nämner att det kan förekomma 

osäkerhet kring hur målen nås av de anställda, d.v.s. att målen uppnås på ett tvivelaktigt sätt. 

För att hantera detta kan organisationen använda regelstyrning där organisationen observerar 

hur den anställda beter sig efter de anvisningar ledningen har gett (Greve, 2014). Det kan även 

förekomma att den anställde agerar i eget intresse och går emot ledningens direktiv vilket 

skapar ett så kallat agentproblem (Eisenhardt, 1989; Fama, 1980). Organisationer kan undvika 

detta genom att implementera styrsystem för att se hur den anställda rättar sig efter 

organisationens policys.  

 

4.8.2. Personlighets- och kulturstyrning 

Forskningsområdet för styrsystem tar även upp att organisationer kan använda sig av ett mer 

personlighetstyrt styrsystem för att motivera och kontrollera de anställda. En metod för att 

uppnå detta är att organisationen erbjuder utbildningar som förbättrar den anställdes förmåga 

att göra ett bra arbete och det kan implementera en känsla av professionalism för sitt yrke 
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(Merchant & Van der Stede, 2012). Vidare har det visats att kulturell styrning har en inverkan 

på hur de anställdas normer och värderingar skapas gentemot sitt arbete. Ett exempel på 

kulturell styrning är uppförandekoder som är till för att ge information om vilken typ av 

beteende organisationen förväntar sig från sina anställda när lagar är uteblivna (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Forskning visar att organisationer inte uppfyller sitt krav på etisk 

beteende då uppförandekoderna inte tas seriöst av de anställda (KPMG, 2017). Vidare nämner  

 

4.8.3. Monetära belöningar 

Monetära belöningar är ett styrsystem som företag kan använda sig av för att påverka de 

anställdas prestationer i sina arbetsuppgifter. Detta kan ske exempelvis genom löneökning, 

provision och optionsplaner. Provision är exempelvis en belöning en finansiell rådgivare kan 

få vid försäljning av en finansiell tillgång, såsom en fond (Nofsinger & Varma, 2007). 

Forskning om hur detta påverkar rådgivare har gjorts och där resultat visar att en riskavers 

investerare får överoptimistisk information från rådgivaren gällande ett investeringsalternativ 

då rådgivaren belönas av dennes organisation (Paroush & Krausz, 2002). Ett monetärt 

belöningssystem kan vara skadligt för organisationer om det skulle påverka den anställda att 

bete sig på ett oetiskt sätt (Efendi, Srivastava, & Swanson, 2007).  

 

Sammanfattningsvis skapar organisationen prestationsmål för att motivera rådgivare att 

prestera efter vad som är önskvärt från ledningen. Det kan dock påverka rådgivarens motivation 

negativt om målen skulle vara för höga. Det kan även resultera i att intressekonflikter skapas 

då rådgivaren sätts i en situation där organisationens mål står i konflikt med kundens 

risktolerans. Vidare kan organisationer använda sig av personlighets- och kulturstyrning för att 

styra rådgivarens beteende i sitt yrke. Uppförandekoder och utbildningar kan resultera i att 

rådgivaren beter sig etiskt mot sitt yrke men även i att saknandet av detta kan skapa incitament 

att gå emot kundens risktolerans. Rådgivare som har en del av deras ersättning i provision kan 

skapa ett beteende som står i konflikt med kundens risktolerans då det finns en ökad chans för 

att sälja in produkter som inte överensstämmer med kundens risktolerans.  
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4.9.     Hypoteser 

I avsnittet professionalism presenterade Cain et al (2005) att finansiella rådgivares 

professionalism kan minimera intressekonflikten mellan rådgivaren och kunden. 

Intressekonflikterna kan uppstå när rådgivarens organisation handlar på ett sådant sätt som går 

mot rådgivarens professionella yrke och kan ha en inverkan på rådgivarens lojalitet gentemot 

organisationen. Kunskapsintensitet är ett karaktärsdrag inom professionalismen som säger att 

yrket präglas av skicklig och intellektuell arbetskraft (Nordenflycht, 2010). Freidson (2001) 

menar att både utbildning och vidareutveckling inom arbetet kvalificeras in i begreppet 

kunskapsintensitet (Freidson, 2001). En förmögenhetsrådgivare har bredare utbildning och 

kunskap gällande investeringar än vad en privatrådgivare har, då denna har klättrat 

karriärmässigt från privatrådgivare till förmögenhetsrådgivare (Grönroos C. , 1984). Det kan 

därför betyda att förmögenhetsrådgivaren har en hög professionalism i sitt yrke och kontakt 

med kapitalstarka kunder vilket kan betyda en bättre bild av kundens risktolerans. Kapitalstarka 

kunder tros ofta vara mer villiga att ta höga risker vilket betyder att en förmögenhetsrådgivaren 

får chans att sätta en högre risktolerans, detta kan då också innebära att förmögenhetsrådgivaren 

har högre precision i att fastställa kundens risktolerans.  

 

En kunds förväntningar och okunskaper gällande investeringar har sin påverkan när rådgivaren 

skapar riskprofiler (Ojasalo, 2001). En kund kan ha svårt att uttrycka sig gällande sin 

risktolerans och om vad denna förväntar sig av rådgivaren. Det uppstår då 

kommunikationsproblem som kan resultera i felaktig investeringsrådgivning och därmed en 

missbelåten kund (Callan & Johnson, 2002). En förmögenhetsrådgivare kan tänkas få mycket 

tid med sina kapitalstarka kunder, vilket i sin tur kan bidra till att kommunikationsproblem 

undviks då rådgivaren förstår kundens förväntningar (Chase, 1981). En privatrådgivare kan 

tänkas ha mindre tid med sina kunder, p.g.a. regleringar, vilket då kan leda till att kundens 

risktolerans blir svårare att precisera då denna inte har samma möjlighet att möta kundens 

förväntningar. En annan faktor som kan tänkas påverka riskprofileringen är brist av 

information. Har en rådgivare misslyckats att ge information och inte sett till att investeraren är 

införstådd i investeringen, kommer detta visas sig bli ett problem vid riskprofileringen (Gallois 

& Callan, 1997). En rådgivare som har mer tid till kunden, förmögenhetsrådgivare, kommer 

sannerligen kunna ge mer information och klarhet gällande investeringen. Det kan då tänkas 

sig att denna har högre precision i att fastställa kundens risktolerans.  
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Som tidigare nämnts i uppsatsen har både risktolerans och riskuppfattning sin betydelse till den 

finansiella rådgivningen. Risktoleransen visar kundens risknivå för investering medan 

riskuppfattningen beskriver kundens intryck om placeringsalternativens risk (Cooper & 

Richard, 2011; Slovic, 1987). För att uppnå skapandet av en kunds riskprofil behöver 

rådgivaren ta hänsyn till kundens riskuppfattning (Callan & Johnson, 2002). Tidigare nämndes 

även att kundens egna riskuppfattning kan vara svår att begripa för en finansiell rådgivare. En 

kund som får mer tid och en bra kommunikation med sin rådgivare kommer kunna förklara och 

visa den riskuppfattning som denna känner. Tankegången går mot att en förmögenhetsrådgivare 

har tillfälle att ge mer tid till sin kund och därmed samla information för att fastställa en 

rättvisande bild av kundens risktolerans (Chase, 1981). Detta bygger på att 

förmögenhetsrådgivare lägger stor fokus på sina kunder och låter dem vara delaktiga under 

riskprofileringen (Grönroos C. , 1984). En privatrådgivare däremot kan tänkas ha mindre tid 

med sin kund då denna följer ett standardiserat arbetssätt och har inte bara investeringar i fokus 

utan även bolån och övrigt bankengagemang (Howald, 2007; Tilmes, 2002). Att en 

förmögenhetsrådgivare, i jämförelse med en privatrådgivare, har högre precision i att fastställa 

kundens risktoleransen känns därför troligt.   

Som tidigare nämnts gällande de demografiska attributen och hur dessa skiljer sig åt från 

individ till individ är detta något som inte bara gäller kunderna men också de olika finansiella 

rådgivarna (Croson & Gneezy, 2009; Deakin et al. 2004). De finansiella rådgivarna är också 

individer vilket betyder att deras egna demografiska aspekter och agerande vid 

rådgivningstillfällena också kan tänkas ha sin påverkan på den riskprofileringen som sätts på 

kunden. Beroende på om det är en man eller kvinna som är yngre eller äldre har detta också en 

påverkan på hur rådgivaren ställer sig till kundens risktoleransen eftersom en som är äldre och 

en kvinnlig rådgivare sägs ha en lägre riskbenägenhet jämfört med en som är yngre och manlig 

rådgivare.  

Hur företagets regler och policys kan påverka rådgivaren har tidigare nämnts i undersökningen 

(se 4.9 Organisationens styrsystem). Börjar rådgivaren gå emot ledningens regler och 

styrsystem och arbetar istället enligt eget intresse, kan detta ha sin inverkan på kundens 

riskprofilering. Om rådgivaren exempelvis skulle försöka sälja en viss finansiell produkt som 

ledningen vill öka försäljning av och gör detta för att få högre provision, skulle det kunna 

påverka rådgivarens val av kundens riskprofil och leda till en felaktig bild. Låt säga att en 

rådgivare skulle välja att inte agera på detta vis, exempelvis förmögenhetsrådgivaren som kan 
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ha starkare band till professionalismen, utan istället väljer ett mer professionellt intryck och 

bortser från dessa provisioner. Därmed kan förmögenhetsrådgivaren tänkas ha högre precision 

i att fastställa kundens risktolerans vid riskprofilering än vad privatrådgivare har. Regleringen 

spelar dock roll vid rådgivningsmötet mellan kund och finansiell rådgivare vilket betyder att 

rådgivarna har interna regler och externa lagar att förhålla sig till. Hur förmögenhetsrådgivare 

i jämförelse med privatrådgivare förhåller sig till de olika regleringarna kanske skiljer sig åt 

eller ser liknande ut.  

 

Att det finns många olika påverkansfaktorer gällande riskprofilering har tidigare nämnts i 

kapitlet såsom professionalism, kundens förväntningar, styrsystem, regleringar och 

demografiska attribut. Utifrån ovanstående yttranden och teorier har därmed följande hypotes 

utvecklats. 

 

H1. Förmögenhetsrådgivare har en högre precision i att fastställa kundens risktolerans i 

jämförelse med privatrådgivare. 

 

Tidigare forskning har visat att kundens demografiska attribut har en inverkan på dennes 

risktolerans. Ålder och kön är därmed relevanta aspekter för hur rådgivaren väljer att fastställa 

riskprofilen för individen, då rådgivaren utgår från dessa faktorer till kundens risktoleransen. 

Detta har även nämnts i teoriavsnittet för att utöka förståelsen vid uppbyggnaden av riskprofiler 

(Sundén & Surette, 1998). Både kundens och rådgivarens (individen) demografiska attribut får 

sin innebörd när riskprofiler skapas då de har olika riskbenägenheter beroende på deras kön och 

ålder. 

 

Att legitimitetsteorin också har en betydande faktor för rådgivning har tidigare belysts. Den 

säger hur samhället och dennes förväntningar ser på rådgivningen. Att företaget verkar enligt 

de regler och normer som finns i samhället är en strävan för att uppfattas legitimt och inte 

bestraffas för att bryta lagar. Då yttre parter behöver reglera rådgivningen samt att industrin 

möter samhällets förväntningar, kan detta ge sina påtryckningar vid rådgivningen. (Deegan & 

Unerman, 2011). Det kan därför tänkas att en hårdare reglering och ett högre krav på legitimitet 

från samhället påverkar den finansiella rådgivaren.  

 

Förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare arbetar efter samma lagarstiftning, dock kan 

regleringar och riktlinjer skilja sig åt mellan de olika rådgivarna. En privatrådgivare kan tänkas 
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ha striktare interna regler och riktlinjer, då den följer ett standardiserat arbetssätt, än vad en 

förmögenhetsrådgivare kan tänkas ha. Detta betyder att en förmögenhetsrådgivare har större 

chans i att uppfylla kundens/samhällets förväntningar då denne har fler möjligheter och friare 

händer. Alltså kan förmögenhetsrådgivaren ge regelrätta råd och höra hur kunden verkligen vill 

investera sitt kapital. En förmögenhetsrådgivare som är väldigt beroende av kundens närvaro 

och kundens önskemål kan tänkas påverkas av legitimiteten i samhället (kunden) (Chase, 1981). 

Förmögenhetsrådgivaren vill uppnå kundnöjdhet för att gynna företaget vilket kan tänkas leda 

till att förmögenhetsrådgivaren lägger stor fokus på vilken risknivå kunden befinner sig i. Låt 

säga att förmögenhetsrådgivaren tror sig veta vilken risktolerans den förmögna kunden har men 

pga. regleringar och tron om höga förväntningar från kunden, exempelvis önskan om hög 

avkastning, kan tänkas leda till att rådgivaren tror att kunden har högre riskuppfattning än vad 

den faktiskt har. Detta leder då till överskattning av risktoleransen. 

 

Dokumentationskrav gäller vid alla rådgivningstillfällen och betyder en kartläggning kring 

kundens finansiella kunskaper, ekonomiska förhållanden, risktolerans och önskemål (Swahn & 

Wendleby, 2005). En förmögenhetsrådgivare som arbetar med kunden i en hög servicenivå har 

troligtvis insamlad dokumentation om allt som sker under rådgivningstillfällena (Howald, 

2007; Tilmes, 2002). På så sätt har förmögenhetsrådgivaren större kunskap om kunden och 

dennes tankesätt utifrån de dokument som insamlats. Detta kan tänkas bidra till att rådgivaren 

visar sig stabil i vetandet om kundens risktolerans och därmed skapar den riskprofil som tros 

stämma in på kunden. Eftersom förmögenhetsrådgivaren är självständig i sitt arbete behöver 

denna inte ta hänsyn till standardiserat arbetssätt och kan bortse från intressekonflikter vid 

skapandet av riskprofilen (Cain, Loewenstein, & Moore, 2005) (Howald, 2007; Tilmes, 2002). 

En kapitalstark kund har vanligtvis större utrymme att ta risker, i hopp om att få en bra 

avkastning på sin investering. Detta betyder att förmögenhetsrådgivaren får uppfattning om att 

kunden vågar ta höga risker, men som denne kanske egentligen inte är bekväm med. Detta leder 

i sin tur till att förmögenhetsrådgivaren kan ha en tendens att överskatta kundens risktolerans. 

Följande resonemang går i linje med teorin professionalism då rådgivarens kunskap om 

kundens risktolerans utspelar sig (Atkinson, 1983). Vid diskussion om en privatrådgivare, som 

har fokus på marknadsföring, sparande samt lån, får svårare att samla lika stora kvantitet av 

dokumentation om kunden då de har en bredare fokus än på bara placeringar. Detta kan bidra 

till underskattning av kundens risktolerans då en osäkerhet om att sätta för hög risk på kunden 

kan tänkas finnas (Bapat, 2015).  
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Ett styrsystem är relevant för att rådgivaren ska följa ledningens direktiv, men vilket i sin tur 

också kan resultera i att problem uppstår vid rådgivningen. Styrsystem som motivation via 

utbildning, målsättning och belöningssystem har sin inverkan på rådgivarens sätt att arbeta. Då 

organisationer kan använda sig av ett mer personlighetstyrt system, för att motivera de 

anställda, kan detta göras genom interna utbildningar som även ger de anställda en känsla av 

professionalism för sitt yrke (Merchant & Van der Stede, 2012). En förmögenhetsrådgivare har 

högre utbildning och kunskap i jämförelse med en privatrådgivare (Se avsnitt 5.7). Alltså kan 

en förmögenhetsrådgivare tänkas tagit emot ett personlighetstyrt system genom att utbilda sig 

på högre nivå. På så sätt har förmögenhetsrådgivaren en högre tjänst som tillåter denna att lägga 

större fokus på kunden och dennes förväntningar. I samband med detta kan 

förmögenhetsrådgivaren utöka sina möjligheter i att skapa en korrekt bild av kundens riskprofil. 

Efter de prestationsmål som organisationerna sätter, är syftet att bilda en motivation hos den 

anställda. Skulle målen vara för höga och för svåra för rådgivaren att nå kan detta ge en negativ 

effekt. Detta kan betyda att en privatrådgivare som arbetar med kundens hela ekonomi, gällande 

bolån, placeringar och övrigt engagemang, inte vill sätta för hög riskprofil på kunden utan väljer 

hellre ett säkrare alternativ. Detta kan då leda till att privatrådgivaren underskattar kundens 

verkliga risktolerans.  

 

Ovanstående teorier gällande kunden, individen, professionalismen, regleringar och styrsystem, 

som presenteras är kopplade till studiens undersökningsmodell och har tillsammans med 

studiens syfte bildat följande hypotes: 

 

H2. Förmögenhetsrådgivare överskattar kundens risktolerans relativt en privatrådgivare.  
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5. Empirisk metod 
Detta avsnitt i uppsatsen kommer att behandla datainsamling, urval, begränsningar, 

variablernas operationalisering och uppsatsens reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras 

det resultat som framkommit ur de intervjuer som gjordes, som en förundersökning till 

uppsatsens enkät.  

5.1.     Diskussion av vald metod 

Då denna studie följer en kvantitativ forskningsansats kommer det att användas en kvantitativ 

metod för att samla in empiriska data. Det finns ett flertal tillvägagångsätt att göra detta på 

vilket kräver argumentation för att välja det alternativ som är mest lämpad för denna studie. De 

vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning är intervjuer, observationer och enkäter 

(Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). Nedan kommer det därför att presenteras för- och 

nackdelar med metoderna som sedan leder till denna studies valda metod. Att utföra intervjuer 

för att samla in data förekommer både inom kvantitativ och kvalitativ forskning, där skillnaden 

inom ansatserna är att en kvantitativ intervju ställer exakt samma frågor till respondenterna för 

att förena svaren medan en kvalitativ intervju har en lösare struktur där samtalet leder vilka 

frågor som ställs (Bryman & Bell, 2011). Det finns både för- och nackdelar med intervjuer. När 

intervjuer genomförs på respondenter innebär det en hög personlig kontakt. Den personliga 

kontakten kan influera respondenten att svara på ett sätt som denne vanligtvis inte hade gjort 

ifall det exempelvis hade varit en anonym enkät (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). 

Vidare menar Bryman och Bell (2011) att problem kan uppstå när öppna frågor ställs då 

frågorna måste kodas för att kunna mätas. Fördelarna med att göra intervjuer är att forskare kan 

styra hur frågor ställs och ge förklaring när respondenten inte förstår. Det kan även ge upphov 

till information som inte var planerad, alltså att ytterligare information kommer till ytan som 

kan vara användbar för undersökningen (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). 

 

Intervjuer har en förmåga att upptäcka hur ett fenomen fungerar i praktiken och ger en djupare 

insikt i hur respondenten känner för det fenomen som undersöks. Denna studie har genomfört 

intervjuer med en privatrådgivare och en förmögenhetsrådgivare för att ge en insikt i hur de 

finansiella rådgivarna arbetar. Intervjuerna användes som en förundersökning till hur enkäten 

skulle utformas och är av kvalitativ metod.  

 

Den vanligaste observationen som görs i kvantitativ forskning är strukturerad observation. En 

strukturerad observation följer tydliga regler för hur observationen ska genomföras och mätas 
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genom ett så kallat experiment som sker i en kontrollerad miljö (Bryman & Bell, 2011). Att 

genomföra ett experiment i denna studie hade tillåtit oss som forskare att skapa ett ”case” där 

rådgivare både inom privat- och förmögenhetsrådgivning hade fått göra en riskprofil av en 

individs risktolerans för att kunna testa undersökningens hypoteser (Bryman & Bell, 2011). 

Denna studie kommer att applicera en variant av enkätundersökning och experiment (Se avsnitt, 

5.5.3). 

 

Det sista alternativet som undersöktes var att utforma en enkät. Fördelen med enkäter är att det 

går snabbt att distribuera ut till finansiella rådgivare, speciellt när detta sker via en webenkät 

och att intervjueffekten faller bort dvs att intervjuaren omedvetet påverkar det svar som 

respondenten ger (Bryman & Bell, 2011). Nackdelen med att genomföra enkäter är att 

svarsfrekvensen ofta är låg vilket kan bero på för många och ointressanta frågor (Frankfort-

Nachmias & Nachmias, 1996). Svårigheter uppstår även när respondenten inte förstår eller 

tolkar en fråga fel, där vi som forskare inte har möjligheten att ingripa (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). Efter att ha vägt för- och nackdelar med insamlingsmetoderna valde vi att 

utforma en variant av enkät där experiment även inkluderades. Motiveringen till detta behandlas 

i operationaliseringen (Se avsnitt, 5.5.3). 

 

5.2.     Datainsamling 
För att kunna genomföra en undersökning är det aktuellt att göra insamlingar, analysera, 

tolkningar och presentationer av den data som är relevant (Christensen, 2010). Datamaterialet 

som analyseras i denna uppsats är kvantitativ vilken betyder att denna är mätbar och formuleras 

i form av statistiska metoder (Christensen, 2010). 

 

Vid diskussion om olika materialskillnader finns det antingen primärdata eller sekundärdata att 

använda sig av (Christensen, 2010). Eftersom enkätutskick och intervjuer har genomförts blir 

detta primärdata. Primärdata betyder insamling av ny information, alltså information som inte 

tidigare funnits tillgänglig (Christensen, 2010). Sekundärdata är data som inte tidigare används 

i sammanhanget men som redan finns tillgänglig. Primärdata blir då mer relevant att använda 

då enkät och intervjuer görs utifrån uppsatsens. Sekundärdata kan vara mer osäkert och sakna 

den datainsamling som önskas (Christensen, 2010). 
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Innan studiens enkät utformades gjordes intervjuer med två finansiella rådgivare. Den första 

intervjun var med en förmögenhetsrådgivare och den andra med en privatrådgivare. Dessa 

intervjuer agerade som en förundersökning till enkäten för att få information om hur enkäten 

skulle konstrueras (Se avsnitt, 5.7). För att förbereda oss till intervjuerna utformade vi en 

intervjuguide som bygger på de teorier som är kopplade till studiens undersökningsmodell. 

Intervjuguiden inkluderade frågor om professionalismen, reglering, styrsystem, kundens 

förväntningar, risktolerans samt rådgivaren som individ (Se bilaga, 1). Detta tillvägagångssätt 

gjordes för att få bättre en förståelse för hur förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare 

arbetade med att fastställa kundens risktolerans. Innan intervjuerna utfördes existerade ingen 

personlig relation med de rådgivare som intervjuades vilket resulterade i att vi inte påverkade 

intervjupersonernas svar (Alvehus, 2013).  

 

Innan enkäten distribuerades till olika banker inom Sverige skickades den till respektive 

intervjuperson för att få slutgiltiga kommentarer om det var något som upplevdes otydligt. 

Enkäten utformades med hjälp av Surveymonkey.com eftersom det gav möjligheten att 

exportera respondenternas svar till SPSS (SurveyMonkey, 2017). I samband med 

enkätutskicket bifogades även ett följebrev där vi bjöd in respondenterna till att besvara 

enkäten. I brevet framkom vårt syfte med studien samt motivering till varför just de utvalda 

respondenterna önskades svara på enkäten (Bryman & Bell, 2011). Motiveringen blev att 

rådgivaren fick ta del av studiens resultat om de så önskade (Se bilaga, 3). 

 

Vid användning av en enkät uppkommer också problem. Om en respondent inte förstår vad 

som menas med frågan kan detta bli ett problem vid svarandet då det enklare alternativet istället 

kan bli att välja ”vet ej” (Bryman & Bell, 2011). I vår enkät har vi försökt att utforma frågor 

och påstående till att vara lättbegripliga för att motverka detta. För att motivera respondenterna 

att medverka erbjöd vi att skicka resultaten av undersökningen.  

 

5.3.     Urval 

Bryman (2011) nämner att det finns två olika urvalsmetoder för vilka respondenter som ska 

ingå i undersökningen. Dessa är icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. Skillnaden är att 

sannolikhetsurval görs slumpmässigt vilket innebär att varje individ i populationen har en chans 

att ingå i undersökningen medan inom icke-sannolikhetsurval gör forskarna själva urvalet för 

vilka respondenter som ska ingå i undersökningen.  
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Denna undersökning har applicerat ett icke-sannolikhetsurval då enkäten skickades ut till valda 

svenska banker där privatrådgivare och förmögenhetsrådgivare arbetade. Detta innebar att hela 

populationen inte fick en chans att ingå i undersökningen vilket då uteslöt sannolikhetsurval. 

Anledning till att gränsen dragits vid att undersöka svenska banker beror på bristen i tid och 

resurser då det skulle bli svårt att nå ut till internationella banker och finansiella rådgivare. Detta 

dels för att det i dagsläget inte finns något kontaktnät till banker i utlandet och dels för att 

språket i enkäten hade behövt översättas. Studien begränsar sin validitet då inget slumpmässigt 

urval kunde göras ur ett offentligt register över antalet finansiella rådgivare i Sverige (Bryman 

& Bell, 2011). Dock kan en härledning göras till antalet finansiella rådgivare då 22 544 stycken 

har SwedSec-licens. Detta är dock inte helt rättvisande då det inte är alla finansiella rådgivare 

som har en SwedSec-licens (Se avsnitt, 3.1). 

 

Inför enkätens konstruktion gjordes två intervjuer på en svensk bank. Anledning till att just den 

banken valdes till intervjuerna var för att det redan fanns en etablerad kontakt. Detta 

underlättade för snabb återkoppling och frivilliga finansiella rådgivare. 

 

För att få kontakt med banker användes en lista över anslutna företag till SwedSec samt olika 

svenska bankers webbplatser där e-mail gick att tillhandahålla. För att utnyttja de kontakter som 

redan fanns bad vi även våra intervjupersoner att bifoga studiens enkät till sina kollegor inom 

privatrådgivning och förmögenhetsrådgivning. På så sätt fick vi också in fler svar från 

respondenterna. Enkätutskicket gjordes till totalt 596 stycken finansiella rådgivare, varav 510 

stycken var privatrådgivare och 86 stycken var förmögenhetsrådgivare. Vid sökandet av e-

mailadresser observerades en majoritet av privatrådgivare som arbetade som finansiella 

rådgivare inom bankerna.  

 

5.4.     Begränsningar 
Denna studie är inriktat mot finansiella rådgivare som endast arbetar på svenska banker vilket 

då kan tänkas ses som en begränsning i forskningen. Banker är mer kontrollerade av 

tillsynsmyndigheter och än vad andra finansbolag kan tänkas vara (Finansinspektionen, 2017). 

En annan begränsning är att studien endast avgränsats till svenska banker och därmed bortsett 

från de internationella bankerna.  
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5.5.     Operationalisering 

Enligt Körner och Wahlgren (2005) innebär operationalisering att man omvandlar de begrepp 

som har framkommit i den teoretiska referensramen till mätbara och konkreta begrepp genom 

att fastställa mätvärden. Anledningen till varför detta görs är att kunna beräkna relationer 

mellan begrepp, beskriva skillnader med hjälp av begreppen och att ge forskarna ett konsekvent 

verktyg för att göra åtskillnader (Bryman, 2011). Eftersom denna studie använder sig av en 

deduktiv ansats kommer begrepp som har tagits upp i teoridelen att operationaliseras för att 

kunna observeras. Nedan kommer tillvägagångsättet för operationaliseringen att presenteras. 

 

5.5.1. Oberoende variabel 

Syftet med denna studie är att jämföra hur finansiella rådgivare inom förmögenhetsrådgivning 

och privatrådgivning blir påverkade av olika faktorer när de sätter kundens risktolerans inom 

riskprofilen vilket kan enligt de utformade hypoteserna bidra till att förmögenhetsrådgivare har 

en bättre precision samt överskattar kundens risktolerans i förhållande till privatrådgivare. De 

olika påverkansfaktorerna som är relevanta i denna uppsats är: individen (rådgivaren), 

reglering/legitimitet, kund, styrsystem och professionalism. Ovannämnda faktorer är också 

uppsatsens oberoende variabler som påverkar den beroende variabeln. 

 

Individen är den en av de oberoende variabler som studiens undersökningsmodell innehåller. 

Tidigare forskning har visat resultat kring att individuella karaktärsdrag influerar finansiella 

beslut där faktorer såsom ålder och kön har ett samband med individens inställning gentemot 

risk (Söderberg, 2013). Eftersom studiens syfte är att jämföra privatrådgivare och 

förmögenhetsrådgivare inkluderades en fråga där respondenten fick ange inom vilken den 

tillhörde. De frågor som presenteras nedan ställs även för att kunna särskilja de finansiella 

rådgivarna då som tidigare nämnt olika karaktärsdrag påverkar deras beteende. Genom att 

kunna särskilja rådgivarna skapas möjligheter att mäta hur den oberoende variabeln individen 

påverkar den risktolerans som appliceras på kunden. Nedan presenteras de frågor som har ställts 

i enkäten för att kunna mäta individen: 

 

1. Vilket år du är född? 

Här fick respondenterna svara i siffror vilket år de är födda. Detta gjordes för att undvika ett 

intervallspann och ge en klarare bild. Anledningen till att vi vill veta respondenternas ålder är 

för att det har påvisats samband mellan ålder och risktolerans (Grable, 2000). Att veta 
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rådgivarens ålder kan därför agerar som en förklarande faktor till att en viss risktolerans 

fastställs på kunden. 

 

2. Vilket kön? 

Här fanns tre alternativ att välja mellan: Man, kvinna och ”vill inte ange”. Tidigare forskning 

har visat på att respondentens kön kan skilja risktoleransens åt och det är av intresse att 

ackumulera denna information för att kunna se om riskprofileringen skiljer sig åt mellan könen 

(Grable, 2000). Anledningen till varför ett ”vill inte ange” alternativ har inkluderats är för att 

inte forcera någon att ta ställning till vilket kön man associerar till (Bryman & Bell, 2011).  

 

3. Högsta utbildningsnivå? 

Här fick respondenteten välja högsta utbildningsnivå där alternativen var: grundskola, 

gymnasium, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen eller högre. Anledningen till att 

frågan har inkluderats är att teorin har belyst att utbildning är ett karaktärsdrag för 

professionalism och där olika utbildningsnivåer kan påverka den upplevda professionaliteteten. 

Anledningen till att sex alternativ har valts är kunna få detaljerad information om 

respondenternas utbildningsnivå. 

 

4. Inom vilket område är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Här fick respondenten välja mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare eftersom 

studiens syfte är att jämföra de båda vilket kräver att de går att särskiljas. 

 

5. Hur många år har du arbetat som finansiell rådgivare? 

Ett svarsfält fanns tillgängligt för respondenten att svara i siffror hur många år. Frågan ställs då 

teorin tar upp att utbildning och erfarenheter är ett av de karaktärsdrag som definiera ett 

professionellt yrke och är därför av intresse för denna studie att mäta för att kunna undersöka 

om exempelvis vissa finansiella rådgivare upplever en högre eller lägre professionalism 

(Nordenflycht, 2010).  

 

6. Har du Swedsec-licens för rådgivning? 

Här hade respondenten möjlighet att välja ja eller nej. Frågan har inkluderats då den agerar som 

en kunskapskontroll enligt den lagstiftning som finns på den svenska marknaden (Se avsnitt 
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3.1). Frågan ställs även då senare påstående i enkäten vill undersöka SwedSec-licensieringens 

roll i riskprofileringen. Anledningen till varför ”för rådgivning” nämns är att SwedSec-licensen 

är uppdelad för olika arbetsområden.  

 

7. Hur ser din ersättning ut? 

Ovanstående fråga gav tre svarsalternativ som respondenten kunde svara på. Fast lön, endast 

provisionsbaserad lön eller en kombination av båda. Forskning har visat på provisionsbaserade 

belöningar kan ge upphov till ett visst beteende bland de finansiella rådgivarna och där en av 

de oberoende variablerna behandlar just organisationens styrsystem (Paroush & Krausz, 2002). 

 

Reglering är den andra oberoende variabeln i uppsatsen och påstående om denna har utformats 

i enkäten där respondenterna fick välja på en sjugradig skala om de instämmer helt eller 

instämmer inte alls. Denna skala är grundad på Likertskalan där svarsalternativen har hämtats 

från Saunders et al. (2009). Skalan har använts för att få större variation mellan respondenternas 

svar och används även inom forskningsvärlden för att mäta deras attityd gentemot ett 

presenterat påstående (Denscombe, 2009; Saunders et al. 2009). Likertskalan används för alla 

påståendena som behandlar de oberoende variablerna. Anledning till varför en femgradig skala 

inte har använts är för att det hade minskat chanserna till att få varierande svar från 

respondenterna (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Nedanstående påståenden är uppdelade 

i två olika delfaktorer. 

Lagar och regler: 

8. Rådande rådgivningsreglering styr hur jag som finansiell rådgivare sätter kundens 

risknivå 

9. Rådande rådgivningsreglering gör så att jag ibland sätter en lägre risknivå för kunden 

 

 

För att respondenterna skulle få en bättre förståelse för de påstående som ställdes 

omformulerades begreppet risktolerans till risknivå eftersom i intervjuerna uppmärksammades 

det att både förmögenhetsrådgivaren och privatrådgivaren använde ordet risknivå när samtalet 

behandlade kundens risktolerans (Se avsnitt, 5.7). Inom riskprofileringen har rådgivare 

lagstiftning att förhålla sig till som exempelvis att kartlägga kundens ekonomiska situation och 

kunskap om finansiella instrument/risk (Se avsnitt, 3.2). När samtal fördes med 
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privatrådgivaren nämnde hon att arbetet var väldigt styrt då man behövde följa utformade 

frågeformulär som efterföljde marknadsregleringen gällande riskprofileringen (Se avsnitt, 5.7) 

Ovanstående frågor formulerades som en följd av detta då rådgivarens frihet kan begränsas av 

lagar och regler vilket kan leda till att kundens risktolerans påverkas då det finns ett behov av 

att följa marknadsregleringen inom organisationer. Sammanfattningsvis ställs ovan frågor för 

att undersöka om rådgivarna upplever ett regelstyrt arbete vilket kan tänkas påverka att kunden 

får en lägre risktolerans då man vill följa rådande lagar och regler.  

 

Samhällets förväntningar: 

10. Jag upplever att min rådgivning är anpassad efter kundens önskemål 

11. Min arbetsgivare betonar betydelsen av att ge råd efter kundens önskemål 

 
Påstående 10 grundas i att samhället och organisationens kunder har förväntningen att 

rådgivningen ska ske enligt kundens önskemål. Deegan och Unerman (2011) menar på att det 

är viktigt för organisationer och anställda att förhålla sig till då det annars kan leda till ett 

legitimitetsgap, vilket sänker allmänheten förtroende (Se avsnitt, 4.6). Påstående 11 används 

för att mäta arbetsgivarens inställning gentemot legitimitet.  

 

Kunden är den tredje oberoende variabeln där sju olika påstående har utformats. Påståendena 

är även uppdelade i tre olika delfaktorer då Saunders et al. (2009) menar på att detta ger bättre 

möjlighet till att veta inom vilka område data behöver samlas in.  

 

Kundens förväntningar:  
12. Jag vet vilket syfte kunden har med sina placeringar 

13. Jag upplever att kundens finansiella mål ibland kan stå i konflikt med den risk de är 

villiga att ta 

14. Det är svårt att fastställa kundens risknivå när kundens finansiella mål är orealistiska 

 
Påstående 12 har även denna tagits från Eriksson et al. (2009) studie. Påståendet har använts då 

tidigare forskning har visat på samband mellan kundens risktolerans och förväntning (Curl & 

Yao, 2011). Påstående 13 och 14 är formulerad då Ojasalo (2001) menar att kundens 

förväntningar kan skapa utmaningar för den professionella yrkesinnehavaren att förhålla sig 

till. Undersökningen har därför valt att använda sig av påstående 13 och 14 för att mäta om 

kundens förväntningar påverkar rådgivarnas riskprofilering.  
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Demografiska attribut: 

15. Jag upplever att kunder av manligt kön tenderar att ligga på en högre risknivå än vad 

kunder av kvinnligt kön gör 

16. Jag upplever att kunder av kvinnligt kön tenderar att ligga på en högre risknivå än vad 

kunder av manligt kön gör 

17. Jag upplever att äldre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad yngre kunder 

gör 

18. Jag upplever att yngre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad äldre kunder 

gör 

 
Tidigare forskning har presenterat resultat kring att människors demografiska attribut har en 

påverkan i den risk det är villig att ta, där män anses ha en högre risktolerans och att yngre är 

mer risktoleranta (Croson & Gneezy, 2009; Deakin et al, 2004). Av detta har påstående 

15,16,17,18 formulerats för att undersöka hur de finansiella rådgivarna upplever kundens 

demografiska attribut och om det är något upplevs påverka riskprofileringen.  

 

Riskuppfattning: 

28. Majoriteten av mina kunder har svårt att förstå den risk ett finansiellt instrument      

innehåller 

       29. Vanligtvis behövs en förklaring av begreppet risk till mina kunder 

 

Tidigare i denna undersökning har det presenterats att rådgivaren och kunden har olika 

uppfattningar kring den risk ett investeringsalternativ innehåller (Callan & Johnson, 2002). En 

felaktig uppfattning kring investeringsalternativets risk kan leda till att den risktolerans som 

fastställs på kunden speglar en felaktig bild av kundens verkliga risktolerans. Därav har 

påstående 28 och 29 formulerats för att se hur rådgivarna upplever kundens riskuppfattning.  

 

Styrsystem är den fjärde oberoende variabeln som undersökningsmodellen innehåller. Även 

denna mäts på en sjugradig Likertskala då vi vill mäta rådgivarnas attityd gentemot 

organisationens styrsystem. Styrsystem är uppdelad i tre olika delfaktorer som presenteras 

nedan: 
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Prestationsmål: 

19. Min rådgivningskvalitet påverkas av de säljkrav arbetsgivaren har 

 
Även detta påstående har tagits från Eriksson et al. (2009) studie då det mäter om rådgivarna 

upplever att arbetsgivarens säljkrav påverkar rådgivningen.  

 

Monetära belöningar: 

20. Jag upplever att produkter där jag får belöning påverkar den rådgivning jag ger till 

kunden 

Forskning genomförd av Paroush och Krausz (2002) belyser att provisionsbaserade instrument 

kan påverka den information som finansiella rådgivare ger till kunden. Detta då olika finansiella 

instrument kan ge provision/belöning till rådgivaren ifall kunden köper den. Anledningen till 

varför denna fråga ställs är att tidigare forskning menar på att kunden kan få råd som inte är i 

enlighet med deras risktolerans då den finansiella rådgivaren vill sälja produkter som de kan 

belönas för. Det är därför intressant att observera hur rådgivarna förhåller sig till denna fråga 

då rådgivaren kan åsidosätta den risktolerans som har framkommit ur riskprofileringen 

(Paroush & Krausz, 2002). 

 

Uppförandekoder: 

21.  Min arbetsgivares etiska standarder och riktlinjer (Code of Conducts) påverkar mig att 

agera i kundens intresse 

För att organisationer ska ha anställda som beter sig på ett etiskt sätt används ibland 

uppförandekoder vilka agerar som riktlinjer för ett acceptabelt beteende. Vidare menar tidigare 

forskning att uppförandekoderna ska kunna minimera intressekonflikter mellan exempelvis 

kundens önskemål och rådgivarens egna intressen. Denna fråga är intressant att ställa då den 

ger information om hur rådgivaren förhåller sig till etisk rådgivning dvs följa kundens önskemål 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Likt fråga 20 ges det även möjligheter att observera 

rådgivarens förhållningssätt gentemot att följa kundens risktolerans samt om arbetsgivaren 

betonar en etisk rådgivning. Sammanfattningsvis ges möjligheten att se om en lägre grad av 

påverkan från arbetsgivaren påverkar rådgivaren att inte följa kundens risktolerans eller om en 

högre grad leder till att följa kundens risktolerans.   
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Professionalism är den femte oberoende variabeln i studiens undersökningsmodell. Variabeln 

innehåller totalt fyra påståenden som är uppdelad i tre olika delfaktorer och kommer att 

presenteras nedan: 

 

Kunskap: 

22. Den kunskapsnivå jag har efter SwedSec-utbildningen hjälper mig att erbjuda 

rådgivning enligt de önskemål kunden har  

23. Swedsec-licensen har bidragit med kunskap som jag har användning av när kundens 

risknivå fastställs 

 
I Nordenflycht (2010) studie presenteras resultat om att kunskapsintensitet är ett av 

karaktärsdragen för ett professionellt yrke. Vidare menar även Grey (1998) att professionalism 

handlar om kunskap eller expertis inom ett specifikt område. Påstående 22 och 23 har utformats 

i detta syfte för att se om rådgivarna upplever att SwedSec-licensiering har bidragit till kunskap 

som har en roll inom riskprofileringen samt om de upplever en högre grad av professionalism.   

 

Etiskt beteende: 

24. Det viktigaste i mitt arbete är att rekommendera produkter som överensstämmer med 

kundens risknivå 

 
Atkinson (1983) menar att ett professionellt yrke präglas av att yrkesinnehavaren beter sig på 

ett godtyckligt/etiskt sätt, vilket inom rådgivning är att ge råd efter kundens önskemål och 

risktolerans. Påståendet har som syfte att undersöka rådgivarnas attityd mot att bete sig på ett 

professionellt sätt.  

 

Handlingsfrihet: 

25. Jag upplever att min arbetsgivare ger mig frihet när jag rekommenderar produkter till 

kunden 

26. Jag upplever att arbetsgivaren sätter begränsningar i de produkter jag kan 

rekommendera 

27. Jag upplever att lagstiftningen för den finansiella rådgivningen ger mig frihet i de 

produkter jag kan rekommendera till kunden. 

 



39 
 

Påstående 25 grundar sig i att handlingsfrihet i de vardagliga arbetsuppgifterna är en faktor som 

definierar ett professionellt yrke (Alvehus, 2012). Syftet är att undersöka om rådgivaren 

upplever frihet eller inte i de produkter som rekommenderas till kunden. Påstående 27 är av 

intresse att ställa för att se hur rådgivarna upplever sin handlingsfrihet utifrån regelverket för 

marknaden.   

 

5.5.2. Beroende variabel 

Studiens syfte är att jämföra hur finansiella rådgivare inom förmögenhetsrådgivning och 

privatrådgivning skapar riskprofiler utifrån olika faktorer som kan tänkas påverka den 

risktolerans som fastställs. De olika faktorerna är de oberoende variabler som har presenterats 

ovan. I studiens undersökningsmodell är den beroende variabeln rådgivarens uppfattning om 

kundens risktolerans. 

 

5.5.3. Hypotetiska fall 

När undersökningsmetoden skulle konstrueras ansågs det att två olika metoder kunde används 

för att undersöka de framtagna hypoteserna, survey eller experiment. Att använda en survey-

undersökning gör det möjligt att samla in information om människor för att sedan jämföras med 

det som behandlats i teorin för att hitta eventuella orsakssamband men där nackdelen finns att 

det inte går att testa (Fink, 2002). Efter att teorin hade behandlats uppenbarades problem med 

att använda en surveyundersökning då det inte hade gått att samla in information om den 

risktolerans de finansiella rådgivarna fastställer i deras riskprofilering för att kunna testa 

hypoteserna. Alternativet var att konstruera ett experiment där rådgivarna skulle få fastställer 

risktoleransen på utvalda människor. Fördelen med att konstruera ett experiment är att det ger 

forskarna möjlighet att presentera en verklighet som man är intresserad av att undersöka 

(Denscombe M. , 2016). Nackdelen med ett experiment är att det oftast utförs på två grupper 

där ena gruppen inte utsätts för en variabel medan den andra gör det, för att se skillnader 

(Denscombe M. , 2016). Att använda sig av detta är inte applicerbart för denna undersökning 

då vi vill undersöka både privatrådgivare och förmögenhetsrådgivare och hur de teoretiska 

faktorerna påverkar deras riskprofilering. Eftersom båda metoderna innehöll restriktioner men 

även fördelar jämtemot det som undersöktes valdes det att använda en kombination av 

surveyundersökning och experiment. Resultatet blev att tre hypotetiska fall konstruerades med 

hjälp av de intervjuer som hölls med de finansiella rådgivarna (Se avsnitt, 5.7) samt teori inom 

området. Nedan kommer det att presenteras hur fallen var utformade: 
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Respondenterna fick välja på en sjugradig skala vilken risktolerans som passar bäst in till varje 

fall där 1= lägre risk/lägre möjlig avkastning och 7= Högre risk/Högre möjlig avkastning. Inom 

den finansiella branschen kallas denna skala för risk/avkastningsindikatorn och har använts i 

denna studie då de intervjuade rådgivarna bäst kunde associera till den (Se avsnitt, 5.7). 

Anledningen till varför ett ”Vet ej” alternativ inte valdes att ta med var för att tvinga 

respondenterna att ta ställning till fallen. Fallen innehöll för lite information om den fiktiva 

kunden, anledningen till detta var att fallen hade blivit för långa vilket hade ökat 

undersökningens bortfall (Fink, 2002). Utifrån de två intervjuer som gjordes med en 

förmögenhetsrådgivare och en privatrådgivare ställdes frågan om vilken information som 

ansågs mest nödvändig i enkäten för att kunna sätta risktoleransen på en fiktiv kund (Se avsnitt, 

5.7). Den information som rådgivarna ansåg nödvändig var sparhorisont, storlek på det 

investerade kapitalet, förväntad avkastning, accepterad förlust, totala tillgångar och kunskaper 

om finansiella instrument. Till hjälp för att utforma fallen har en studie gjord av Valentine 

(2012) använts där frågor presenteras avsedda för att ta reda på kundens risktolerans. Valentine 

(2012) menar att frågor ska ställas kring hur kunden kan tänkas reagera på förluster men även 

vad kunden kan tänka sig för avkastning, där svarsalternativen presenterades i procent. Denna 

undersökning valde att applicera procentuell utvecklingen i fallen då rådgivarna upplevde att 

det var en bra indikator på kundens risktolerans men även att Valentine (2012) upplevde att det 

gav rådgivarna en antydan om kundens risktolerans. Det har även valts att inkludera totalt 

placeringsbart kapital eftersom det ansågs ge en bra bild av kundens ekonomiska ställning (Se 

avsnitt, 5.7).  

 

Varje fall är även utformat för att mäta olika nivåer av den fiktiva kundens risktolerans. 

Anledningen till att det har gjorts är att en av undersökningens hypoteser är att se om 

förmögenhetsrådgivare har bättre precision i att uppskatta kundens risktolerans. Den möjlighet 

som ges av detta är att det blir mätbart i undersökningens analysavsnitt.  

 

Fall 1 innehåller information som representerar en kund som har en hög risktolerans. Detta 

visas genom att kunden har en lång sparhorisont vilket inom praktiken ofta leder till en högre 

risktolerans och att det förväntande avkastningen är högt. Vidare har den fiktiva kunden en hög 

acceptans för förlust vilket indikerar på en högre benägenhet att ta mer risk (Valentine, 2012). 

Fall 2 representerar en kund som har ett medel risktolerans då den förväntade avkastningen är 

lägre och har en lägre benägenhet i att acceptera en större förlust. Det som även gör fallet till 



41 
 

medel är att sparhorisonteten är 10 år vilket driver upp kundens risktolerans (Valentine, 2012). 

Fall 3 representerar en kund som har en låg risktolerans då 25 % av kundens totala 

placeringsbara kapital ska investeras samt att den fiktiva kunden har en lägre förväntad 

avkastning än resterande fall. Benägenhet att förlora kapital är på 10 % vilket är lägre än 

resterande fall (Se, bilaga 1). 
 
5.6.     Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet kan förklaras som den trovärdighet som undersökningens resultat ger, om studien 

är repeterbar eller inte. Reliabilitet kännetecknas av att forskningens resultat är relevant i tiden. 

Detta betyder att resultatet från forskningen ska kunna upprepas och ge samma svar inom 

urvalet av respondenter (Bryman & Bell, 2011). Eftersom denna undersökning studerar hur 

finansiella rådgivare agerar vid en viss tidpunkt kan det uppstå att liknande forskning vid ett 

annat tillfälle uppvisar andra resultat. Detta eftersom omgivning kring de finansiella rådgivarna 

kan förändras såsom lagstiftning och utbildning. Detta kan tänkas minska studiens reliabilitet. 

Andra faktorer som kan minska studiens reliabilitet är osäkerheten kring att det verkligen är 

finansiella rådgivare som svarar på enkäten (Denscombe M. , 2016). För att försöka behålla 

reliabiliteten i studien har det nämnts i följebrevet att enkäten avses till privatrådgivare och 

förmögenhetsrådgivare (Se bilaga, 3). Det ingår även en kontrollfråga i enkäten där 

respondenten får svara på om den antingen arbetar som privatrådgivare eller 

förmögenhetsrådgivare (Se bilaga, 2). Vidare menar Körner och Wahlgren (2002) att det är 

viktigt för studiens reliabilitet att eliminera slumpmässiga fel och att den inte påverkas av 

tillfälligheter. För att undvika detta har samma enkät distribuerats ut till respondenterna där de 

fick svara på samma frågor. Vidare hanterades alla svar konfidentiellt vilket även påpekades i 

följebrevet (Se bilaga, 3). 

 

Validiteten är om måttet för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman & Bell, 

2013). En bra validitet är när undersökningen mäter det som avses (Körner, 2002). Utfallet av 

en studie som har låg validitet är om det skulle uppstå empiriska och teoretiska begrepp som 

inte överensstämmer med varandra (Körner, 2002). Hypotesernas syften i denna uppsats är om 

förmögenhetsrådgivare har högre precision i att fastställa kundens risktoleransen samt om de 

överskattar risktoleransen vid riskprofileringen, i jämförelse med privatrådgivare. För att skapa 

validitet i undersökningen konstruerades hypoteser utifrån det teoretiska området och där 

begreppen utförligt har beskrivits. För att kunna studera hypoteserna inkluderades de 

hypotetiska fallen i enkäten vilka var avsedda att mäta den risktolerans som fastställdes på 
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kunden. Något som även ökade validiteten i enkäten var att två intervjuer hölls med finansiella 

rådgivare för att kunna konstruerar de hypotetiska fallen där värdefull information gavs (Se 

avsnitt, 5.7) 

 

5.7.     Intervju med förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare 

Två intervjuer utfördes som en förundersökning till uppsatsens enkät. Första intervjun gjordes 

med en förmögenhetsrådgivare och den andra med en privatrådgivare. Samma frågor ställdes 

till båda respondenterna för att få en större förståelse i de skillnader som finns.  

 

Den första intervjun var med en förmögenhetsrådgivare som har 11 års erfarenhet som finansiell 

rådgivare, 6 år som förmögenhetsrådgivare. Han arbetar med kunder som innehar ett kapital på 

minst 2 miljoner kronor. När riskprofilen fastställs följer förmögenhetsrådgivaren ett 

standardiserat verktyg men ställer även följdfrågor om hur kunden känner gällande förlust i 

placeringen och tidigare erfarenheter. Förmögenhetsrådgivaren beskriver sambandet mellan 

avkastning, risk och allokering för kunden och frågar hur mycket avkastning kunden förväntar 

sig. 

 

Kundens vanligaste förväntningar på rådgivningen är att de vill ha hög avkastning till liten risk. 

Kunderna ligger, enligt sparhorisonten, vanligtvis på en låg risk eller medelrisk då de vill 

behålla värdet på kapitalet. Yngre kunder är mer bredda på att ta risker än vad äldre är. 

Förmögenhetsrådgivaren känner även att han har en hög självständighetsgrad i sitt arbete, 

gällande arbetstider och uppföljningar. För att skapa ett förtroende till kunden görs 

avstämningar före och efter investeringen. De uppförandekoder som organisationen har är att 

alla måste ha SwedSec, alltid välja det säkrare valet i fonder, agera efter kundens bästa samt 

dokumentera allt. Vad gäller regelverket anser förmögenhetsrådgivaren att det är för mycket 

regler nu för tiden då allt ska dokumenteras istället för att kunder får ta ansvar för sina egna val. 

Vid riskprofileringen kan förmögenhetsrådgivaren känna av regleringen då mycket fokus ligger 

på penningtvätt och kundkännedom.  

 

I den andra intervjun berättar privatrådgivaren att hon har arbetet inom yrket i 21 år. På banken 

har hon ansvar för placeringar och lån. När privatrådgivaren sätter riskprofilen på kunden börjar 

hon med att ta reda på hur kunden bor, arbetar, allmän information samt om engagemanget hos 

banken. För att göra riskprofilen behöver privatrådgivaren även information om hur kunniga 
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och intresserade kunderna är i att investera, hur aktiva de är och hur de tänkt spara. Vid 

diskussion om begreppet risk får privatrådgivaren förklara för kunden om risken i varje fond 

och presenterar en sjugradig riskskala som banken utgår från. Privatrådgivaren anser att det är 

svårt att få information om kundens risktolerans. Frågorna i placeringsmodellen kan kännas 

svårtolkade för kunden och därmed kan svårigheter uppstå vid riskprofileringen. 

Placeringsmodellen är det verktyg som används för att ta reda på kundens risktolerans. Andra 

svårigheter som kan uppstå är att kunden vill ha låg risk men samtidigt hög avkastning, vilket 

är orealistiskt.  

 

Privatrådgivaren anser att män tar högre risker än vad kvinnor gör. Hon tror det beror på en 

generellt högre inkomst samt ett större intresse för investeringar. Privatrådgivaren tycker inte 

att hon har så stor självständighetsgrad i sitt arbete då är det väldigt styrt idag. Privatrådgivaren 

nämner att förmögenhetsrådgivarnas kunder har högre förväntningar på rådgivningen då 

förmögenhetsrådgivare har en annan erfarenhet och konstant uppdaterar sig om den finansiella 

marknaden i jämförelse med privatrådgivarna. Privatrådgivaren har en bredare roll då fokus 

ligger på både lån och sparande. Vid målsättning har privatrådgivaren budgetmål och antal 

placeringsplaner att förhålla sig till.  

6. Empirisk analys 
För att undersöka hur finansiella rådgivare fastställer kundens riskprofil inom både 

förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning är denna studie baserad på en enkät som skickats 

ut till finansiella rådgivare runtom i Sverige. Den empiriska analysen ger en förklaring till hur 

kundens risktolerans upplevs bland rådgivarna samt skiljer sig åt mellan privatrådgivare och 

förmögenhetsrådgivare. Kapitlet introduceras med beskrivande statistik som framkommit från 

enkätens frågor. Därefter presenteras reliabilitet, faktoranalys, regressionsanalys, logistisk 

regressionsanalys och slutligen hypotesprövning. 

 

6.1.     Beskrivande statistik  

Utav de 596 enkätutskick som gjordes till de finansiella rådgivarna besvarade 42 stycken 

enkäten, varav 13 var förmögenhetsrådgivare och 29 privatrådgivare. Detta antal blev betydligt 

lägre än vad vi förväntade oss och kan tänkas bidra till en mer osäker forskning (Bryman & 

Bell, 2013). Detta betyder att 554 stycken finansiella rådgivare valde att inte besvara enkäten 

och klassificeras som bortfall.  
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I enkäten fick respondenterna svara om de var förmögenhetsrådgivare eller privatrådgivare. Det 

var fler privatrådgivare som besvarade enkäten, 29 stycken och 13 stycken 

förmögenhetsrådgivare. Detta var förväntat eftersom utskicket av enkäten gjordes till hela 510 

stycken privatrådgivare men endast till 86 stycken förmögenhetsrådgivare. Dock var 

svarsfrekvensen från förmögenhetsrådgivarna bättre på 15,12%, i jämförelse med 

privatrådgivarnas som var på 5,7%.  

 
Tabell 6.1 – Finansiella rådgivare 

 Finansiell rådgivare Antal Andel (%) 

 

Svarsfrekvens 

 Förmögenhetsrådgivare 13 31% 15,12% 

 Privatrådgivare 29 69% 5,7% 

 Totalt: 42 100% 20,82% 

 

I den första delen av enkäten fick respondenterna svara vilket år de var födda. Följande tabeller 

visar åldersfördelningen mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare. I ålderskategorin 

36–45 år befinner sig flest rådgivare, 4 förmögenhetsrådgivare och 10 privatrådgivare. I tabell 

6.3 avläses medelvärdet som högre för förmögenhetsrådgivarna vilket betyder att dessa i 

genomsnitt är äldre än privatrådgivarna. Förmögenhetsrådgivarnas medelvärde är 45,77 år och 

privatrådgivarnas medelvärde är 40,55 år. Resultaten presenteras nedan i tabell 6.2 och tabell 

6.3.  

 
Tabell 6.2 – Åldersfördelning mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare 

 

 

 

Tabell 6.3 – Deskriptiv statistik, Ålder 
 Antal Minimum Maximum Medelvärde 
Privatrådgivare 29 25 år 61 år 40,55 år 

Förmögenhetsrådgivare  13 32 år 64 år 45,77 år 
 

Åldersintervall 
  

18-25 26-35 36-45 46-55 56 > Total 
Förmögenhetsrådgivare 
 
Privatrådgivare 

 0 2 4 6 1 13 
 1 9 10 6 3 29 

 
Total 1 11 14 12 4 42 
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I nästa enkätfråga skulle respondenterna besvara om de var man eller kvinna. Här fick 

respondenterna tre val: man, kvinna eller vill inte ange. Respondenterna svarade enligt tabell 

6.4 som presenteras nedan. Det var alltså fler män än kvinnor som svarade på enkäten, 59,5% 

män och 40,5% kvinnor. Vid jämförelsen av kön mellan förmögenhetsrådgivare och 

privatrådgivare visade det sig att förmögenhetsrådgivarna som deltog i enkätundersökningen 

var fler män än kvinnor då endast två av förmögenhetsrådgivarna var kvinnor. Privatrådgivarna 

var jämt fördelade mellan könen med 14 män och 15 kvinnor. Eftersom att ingen information 

kring populationens könsfördelning har tillhandahållits går det ej att undersöka om 

datamaterialets könsfördelning är representativt för populationen.   
 

Tabell 6.4 – Kön 

 Man Kvinna        Totalt  
Förmögenhetsrådgivare 
Privatrådgivare 

 11 2 13 
 14 15 29 

Total 
Andel 

25 
59,5% 

17 
40,5% 

42 
100% 

 

 

I nästa tabell 6.5 framkommer respektive respondents utbildningsnivå. Frågan som 

representerar tabellen innehöll fem svarsalternativ i enkäten: gymnasium, kandidatexamen, 

magisterexamen, masterexamen eller högre utbildning. Det visade sig vara lika många 

respondenter med en gymnasieutbildning som med en kandidatutbildning, 35,7% i vardera. 

Vidare visar även tabellen att förmögenhetsrådgivare har högre utbildningsnivå i jämförelse 

med privatrådgivare då så mycket som 30,77% av förmögenhetsrådgivarna har en 

magisterexamen och 15,38% har en masterexamen. Privatrådgivarna har generellt en lägre 

utbildningsnivå då endast 13,8% har en magisterexamen och så lite som 6,9% en 

masterexamen. 

 

 

Tabell 6.5 – Utbildningsnivå 

 Utbildning Gymnasium 
Kandidat-
examen 

Magister-
examen 

Master-
examen 

 Totalt 
(antal) 

Förmögenhetsrådgivare 
Privatrådgivare 

  30,7% 23,0% 30,7% 15,4% 13 
 37,9% 41,4% 13,8% 6,9% 29 

Total 
 

   15 
          

         15 
 

     8 
 

   4 
 

         42 
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Nästa faktor som studerades var hur länge respektive respondent hade arbetat som finansiell 

rådgivare. Tabell 6.6 har utformats i tre olika kategorier: lite erfarenhet, medel erfarenhet samt 

mycket erfarenhet. Kategoriseringen har gjorts för att få en översiktlig bild och se hur 

rådgivarnas erfarenhet skiljer sig åt. Teorin professionalismen handlar dels om hur stor 

erfarenhet rådgivaren har och dels om hur rådgivarens professionalism ökar ju mer erfarenhet 

denna har. Lite erfarenhet motsvarar 1–5 år, medel erfarenhet motsvarar 6–14 år och mycket 

erfarenhet motsvarar 15 > år. Enligt tabell 6.6 går det att utläsa att av de totalt 42 respondenterna 

befinner sig hela 19 stycken på medel erfarenhet. Inom förmögenhetsrådgivning befinner sig 

många inom mycket erfarenhet nämligen 8 av 13 stycken. Tabellen visar att hela 45,2% av de 

42 respondenterna har medel erfarenhet. Den visar även att större delen av respondenterna har 

mycket erfarenhet, hela 38,1%.  

 
Tabell 6.6 – Erfarenhet – rådgivare 

Erfarenhet 1-5 år 6-14 år 15 > år Totalt Medelvärde 
Förmögenhetsrådgivare 0 5 8 13 17,0 
Privatrådgivare 7 14 8 29 11,4 
Totalt 7 19 29 42  
Andel 16,7% 45,2% 38,1% 100%  

Den sjunde frågan i enkäten behandlade vilken typ av ersättning varje respondent hade. Här 

fick respondenterna tre svarsalternativ att välja mellan: fast lön, endast provisionsbaserad lön 

eller kombination av fast lön och provisionsbaserad lön. Det visade sig att största delen av 

respondenterna hade fast lön. Endast 4 stycken av de 42 respondenterna har en kombination av 

fast lön och provisionsbaserad lön medan ingen av respondenterna uppgav att de endast hade 

provisionsbaserad lön. Enligt tabell 6.7, visar resultatet att 90,5% av respondenterna har fast 

lön.  

 
Tabell 6.7 – Ersättning - rådgivare 

 Ersättning 
Kombination av fast och 

provisionsbaserad lön Fast lön Total 
Förmögenhetsrådgivare 
Privatrådgivare 

 2 11 13 
 2 27 29 

Totalt 
Andel 

4 
9,5% 

38 
90,5% 

42 
100% 
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6.2.     Reliabilitet i mätinstrumenten	
I operationaliseringen skapades fyra olika kategorier utifrån de påstående som skulle ingå i 

studiens empiriska analys. Kategorierna benämndes efter den teori som studiens 

undersökningsmodell baserades på. Kategorierna var Reglering, Kund, Styrsystem och 

professionalism. Kategorierna skulle alltså representera den underliggande teori som den 

baserades på. Innan analysen gjordes var det därför viktigt att testa om kategorierna visade sig 

mäta samma fenomen. För att testa om påståendena mäter samma fenomen kan ett Cronbach´s 

Alpha beräknas (Pallant, 2013). Metoden beräknar den interna konsistensen av de påståendena 

som ingår i kategorin för att se om reliabilitet kan styrkas i mätinstrumentet. Metoden innehåller 

även krav som behöver vara uppfyllda för att kunna beräkna ett korrekt alfa-värde. Ett av kraven 

är att vända påståenden som är negativt formulerade till positiva eftersom detta kan ge ett 

negativt värde vilket inte är acceptabelt då värdet ska ligga mellan 0.00-1.00 (Pallant, 2013).  

 

För att uppfylla kravet vändes tre variabler då dessa var negativt formulerade. Den första 

variabeln som vändes var påstående 11 då den agerade som motsats till påstående 10 (Se tabell, 

6.14). Genom att observera Spearman´s Korrelationsmatris identifierades signifikant 

korrelation mellan det nya värdet och påstående 10 vilket innebar att variablerna beräknade 

samma fenomen. Den andra variabeln som vändes var påstående 9 då det agerade som motsats 

till påstående 8. Genom att observera korrelationsmatrisen identifierades även här signifikant 

korrelation mellan den nya variabeln och påstående 8. Det nya alfa-värdet uppgick till 0,419 

vilket indikerar på att de inte mäter samma fenomen. Därför kommer det att observeras i den 

kommande faktoranalysen hur detta påstående ”laddar” för att dra slutsatsen om det eventuellt 

ska uteslutas från undersökningens analys. Det sista påstående som vändes var nr 19 som 

agerade motsats till påstående 18 (Se tabell, 6.14). Korrelationen mellan den nya variabeln och 

18 var signifikant vilket innebar att de beräknade samma fenomen. I nedanstående tabell 

presenteras ett Cronbach´s Alpha-värde för varje kategori: 

 

Tabell 6.8 Reliabilitet Statistik 

Kategori 

Cronbach´s 

Alpha            Antal 

Reglering 0,567 4 

Kund 0,446 9 
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Styrsystem 0,687 3 

Professionalism 0,584 6 

 

För att kategorierna ska innehålla reliabilitet ska Cronbach´s Alpha värdet ligga över 0,7, dock 

existerar det en diskussion bland forskare gällande acceptansnivån vilket kommer att behandlas 

senare i detta avsnitt (Pallant, 2013). Enligt tabellen finns det ingen kategori vars värde 

överstiger 0,7. Kategorin styrsystem har ett värde som ligger nära den acceptabla nivån för 

reliabilitet vilket ger en indikation på att de inkluderande påståendena inom kategorin mäter 

samma sak. Enligt Pallant (2013) är dock Cronbach´s Alpha känslig mot ett fåtal påstående 

inom kategorierna där kategorier under 10 påstående kan generera ett lägre värde vilket kan 

vara en förklaring till att värdena inte är acceptabla för att styrka reliabilitet. 

 

När en kategori innehåller ett fåtal påstående kan det ge ett mer rättvisande resultat att observera 

den interna korrelationen mellan de påstående som ingår i kategorin. Detta kan ge en indikation 

på vilka påstående som ger ett lågt alfa-värde (Pallant, 2013). För att kunna observera detta 

användes Spearman´s korrelationsmatris där alla påstående ställdes mot varandra för att kunna 

identifiera påstående som inte korrelerade inom kategorierna (Se tabell, 6.14). 

 

För kategorin Regleringar fanns det ett påstående som korrelerade väldigt lågt med resterande 

inom kategorin och där det inte fanns någon signifikant korrelation. Påståendet som utmärkte 

sig handlade om rådgivarens attityd gentemot att förhålla sig till samhällets förväntningar. När 

påståendet testades att ta bort, resulterade detta i ett nytt alfa-värde på 0,627 vilket är högre än 

det ursprungliga på 0,567. Anledningen till att påståendet hade en lägre korrelation jämfört med 

resterande påstående kan bero på att kategorin Regleringar består av två delgrupperingar (Se 

avsnitt, 5.5.1). I faktoranalysen kommer det att diskuteras ifall variabeln ska uteslutas helt från 

undersökningens analys.  

 

Kategorin Kunden hade ett ursprungligt alfa-värde på 0,446. När den interna korrelationen 

observerades resulterade detta i att alla påståenden som berörde kundens förväntningar 

korrelerade väldigt lågt med varandra och inga signifikanta korrelationer existerade. Här 

genomfördes ett reliabilitetstest för alla tre påståendena för att se om de kunde kategoriseras 

tillsammans. Det nya alfa-värdet blev 0,294 vilket innebar att detta inte var möjligt. Resterande 

påstående som behandlade kundens demografiska attribut i förhållande till risktolerans och 

kundens riskuppfattning korrelerade till en viss del med varandra och där signifikanta 
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korrelationer existerade (Se tabell, 6.14). Påståendena testas även för reliabilitet, där alfa-värdet 

ökade från 0,446 till 0,592. Inom kategorin Kunden var det alltså tre påståenden som inte mätte 

samma fenomen. För att upptäcka vad som resulterade i detta genomfördes en faktoranalys då 

det kan upptäcka bakomliggande faktorer till en variabel (Pallant, 2013). Faktoranalysen 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

För kategorin Styrsystem gavs ett alfa-värde på 0,687 vilket ligger nära acceptansnivån. Som 

tidigare nämnt innehåller även kategorin ett fåtal påstående vilket inte är idealt för ett 

reliabilitetstest och kan resultera i ett lägre alfa-värde (Pallant, 2013). När korrelationsmatrisen 

observerades identifierades signifikanta korrelationer mellan påståendena vilket tyder på att de 

mäter samma fenomen. Fenomenet som kategorin behandlade var rådgivarens attityd gentemot 

deras arbetsgivares styrsystem (Se avsnitt, 5.5.1). 

 

Den sista kategorin var Professionalism som tilldelades ett alfa-värde på 0,584 vilket inte är 

acceptabelt för att styrka på reliabilitet. Även här observerades korrelationsmatrisen vilket 

resulterade i att signifikanta korrelationer mellan de påstående som behandlade SwedSec-

licensen och rådgivarens upplevda arbetsfrihet. Påståendet som korrelerade svagt med de andra 

behandlade rådgivarens attityd gentemot etisk rådgivning. När påståendet hade tagits bort blev 

det nya alfa-värdet 0,684 vilket ligger nära acceptansnivån för reliabilitet. I faktoranalysen 

kommer det att diskuteras ifall variabeln ska uteslutas helt från undersökningens analys. 

Angående vilken nivå på alfa-värdet som är accepterad för reliabilitet finns det en omfattande 

diskussion kring om nivån ska ligga över 0,6, 0,7 eller 0,8. Forskare menar på att mer beprövade 

metoder ska ligga över 0,7–0,8 och där icke-beprövade metoder kan vara accepterad för 

reliabilitet på en nivå över 0,6 (Pallant, 2013; Tavakol & Dennick, 2011; Santos, 1999). 

Eftersom denna studie använder sig av en icke-beprövad metod kan det vara lämpligt att 

använda sig av en 0,6-nivå för att acceptera reliabilitet där hänsyn även tas till att ett fåtal 

påstående testas inom varje kategori.  

 

Sammanfattningsvis kan reliabilitet accepteras för tre av de fyra kategorierna efter att 

påståenden har tagits bort från kategorierna. Den kategori som ligger under acceptans nivån är 

Kunden då tre påstående har en svag korrelation med varandra vilket sänker alfa-värdet. För att 

se om datamaterialet kan reduceras samt om variabler kan föras samman kommer en 

faktoranalys att genomföras. Vidare kan det även ge information om variabler som inte är 

lämpliga att ingå i undersökningen.  
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6.3.     Faktoranalys 

Faktoranalys är en lämplig metod att använda sig av när det insamlade materialet innehåller ett 

flertal variabler som forskaren vill undersöka. Med hjälp av en faktoranalys kan man minska 

antalet variabler genom att koncentrera variablerna till ett mindre antal så kallade faktorer. 

Faktorerna representerar underliggande koncept som underlättar tolkningen och sätter in 

variablerna i meningsfulla kategorier (Yong & Pearce, 2013). All data går dock inte att 

analyseras genom en faktoranalys då det finns särskilda krav på den data som har insamlats. 

Det finns delade meningar inom forskningsvärlden på hur många observationer stickprovet ska 

innehålla. Några menar på att stickprovet ska innehålla minst 300 observationer medan andra 

nämner att antalet respondenter ska överstiga antalet variabler. Det sistnämnda kravet uppfyller 

denna undersökning då det existerar 42 respondenter samt 23 variabler som ska inkluderas i 

faktoranalysen (Yong & Pearce, 2013; Hair, Black & Babin, 2010).  

 

Det finns även andra mätmetoder för att avgöra om datamaterialet är lämpligt för en 

faktoranalys såsom Kaiser-Meyer Olkin (KMO) mätning och Bartlett´s Test of Sphericity. När 

man tittar på Bartlett testet ska datamaterialet innehålla relationer som är signifikanta på 5% 

signifikansnivå. Kravet för KMO mätningen varierar mellan forskare där allt över 0,5 är 

acceptabelt (Yong & Pearce, 2013; Pallant, 2013). Nedanstående tabell redovisar att 

undersökningens data inte var lämplig enligt KMO-testet då det gav ett värde på 0,473 vilket 

understiger 0,5 gränsen för att vara lämplig till faktoranalysen. Enligt Bartlett-testet uppfylldes 

kravet då datamaterialet var signifikant, 0,000. Enligt Cerny och Kaiser (1977) är ett värde 

mellan 0,00–0,49 oacceptabelt men eftersom materialet uppfyllde Bartlett-testet kommer en 

faktoranalys att genomföras. Det kommer att tas hänsyn till att materialet inte uppfyllde KMO-

testet då detta kan påverka validiteten i de resultat som faktoranalysen ger.  
 

Tabell 6.9 - KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Barlett´s Test  (approx. Chi-Square) Df. Sig. 

0,473  369,686   231 0,000 

 

Eftersom syftet med faktoranalysen är att reducera och/eller kategorisera variabler som 

korrelerar med varandra kommer det att genomföras en Principal component analysis (PCA) 

som är en av de vanligaste metoderna att använda sig av när en faktoranalys genomförs (Pallant, 

2013). PCA är användbart för att få en empirisk summering av datasetet och för att upptäcka 
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variabler som korrelerar med varandra. Nästa steg i faktoranalysen var att välja mellan Kaiser´s 

criterion och Scree test. Kaiser´s kriterier använder sig utav faktorernas eigenvalue där de 

faktorer som överstiger 1.0 endast inkluderas för vidare analys. Eigenvalue visar faktorernas 

förklaringsgrad av den totala variansen (Pallant, 2013). Undersökningens datamaterial 

resulterade i att 8 faktorer skapades med en förklaringsgrad på 73,921 %. Scree test visar ett 

diagram där faktorernas eigenvalue är plottade och där syftet är att identifiera var kurvan blir 

horisontell för att avgöra hur många faktorer som ska inkluderas. Eftersom Scree-diagrammet 

visade sig vara svårt att utläsa då kurvan utjämnades på ett flertal ställen, valdes det istället 

Kaiser´s criterion. 

 
Tabell 6.10 - Scree Test 

 
 

6.4 Faktoranalysens rotation  

Nästa steg i faktoranalysen var att observera faktorernas rotation för att se hur de olika 

variablerna ”laddar” inom varje faktor för att sedan kunna observera ”outliers”, variabler som 

laddar på flera faktorer (Pallant, 2013). Ju högre laddning en variabel har desto mer förklaras 

faktorn av den bakomliggande variabeln. Variabeln ska vara högre än 0,3 eller -0,3 för att ladda 

högt (Pallant, 2013). I undersökningens data identifierades ett par variabler som laddade på ett 

flertal faktorer och som även gjorde faktorerna svårtolkade ur ett teoretiskt perspektiv. Detta 

innebar att variabler togs bort efterhand och faktoranalysen gjordes om tills den bildade 8 

faktorer som innehöll de variabler som laddade högst (Pallant, 2013). Varför dessa variabler 

valdes att tas bort presenteras nedan.  

 

Ur faktoranalysens rotation bildades 8 faktorer med 22 olika förklaringsvariabler där de 

variabler som ”laddat högst” redovisades. De 22 olika variablerna i faktoranalysen framkom 

från de påståenden som inkluderas i uppsatsens enkät (Se bilaga 2). 
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Utifrån de 22 variablerna som ingick i faktoranalysens rotation var det tre som inte passade: 

 

1. ”Jag upplever att kundens finansiella mål ibland kan stå i konflikt med den risk de är 

villiga att ta” 

2. ”Jag upplever att lagstiftningen för den finansiella rådgivningen ger mig frihet i de 

produkter jag kan rekommendera till kunden”  

3. ”Min arbetsgivare betonar betydelsen av att ge råd efter kundens önskemål” 

 
Anledningen till att de inte passade in i faktoranalysens rotation berodde på att de laddade lågt 

på flera av de åtta faktorerna och bidrog därmed inte som några beskrivande variabler till 

faktorerna. Borttagandet av dessa tre variabler visade sig ge en bättre rotationsmatris då de 

kvarvarande variablerna laddade högre när faktoranalysen gjordes om. Detta gav i sin tur en 

starkare beskrivning till var och en av de åtta faktorerna.  

 

I den första faktorn i faktoranalysens rotation redovisades följande tre variabler som laddade 

högt: ”Jag upplever att arbetsgivaren sätter begränsningar i de produkter jag kan 

rekommendera”, ”Jag upplever att min arbetsgivare ger mig frihet när jag rekommenderar 

produkter till kunden” och ”Jag upplever att min rådgivning är anpassad efter kundens 

önskemål”. De två första variablerna mäter samma sak och därmed vändes den förstnämnda 

inför analysen (Se avsnitt, 6.2). Efter den teori som presenteras i uppsatsen och de tre olika 

variablerna som framgick i uppsatsens enkät skapades följande resonemang: Rådgivarna känner 

att de har stor frihet från sina arbetsgivare i att följa kundens önskemål. Denna handlingsfrihet 

som rådgivarna från enkäten känner bidrar till ökad professionalism då de kan tänkas ha ett 

beteende mot kund som visar att de följer kundens önskemål (Atkinson, 1983). För att se hur 

reliabiliteten utspelade sig gjordes även ett Cronbach Alpha-test till varje faktor. Om värdet för 

Cronbach Alpha-testet visade sig vara högre än 0,7 har de bakomliggande variablerna mätt 

samma sak och reliabilitet kan styrkas. Cronbach Alpha i denna faktor visade sig ge ett värde 

på 0,746 vilket betyder att reliabilitet finns, alltså att variablerna mäter samma sak. Denna faktor 

benämns som Professionell handlingsfrihet i faktoranalysens rotation. 

 

Tre olika variabler från enkätens påstående inkluderas i den andra faktorn. ”Jag upplever att 

äldre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad yngre kunder gör”, ”Jag upplever att 

yngre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad äldre kunder gör” och ”Jag upplever 
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att kunder av kvinnligt kön tenderar att ligga på en högre risknivå än vad kunder av manligt 

kön gör”. Den andra variabeln i faktorn vändes innan faktoranalysen utformades, då den 

tidigare var spegelvänd (Se avsnitt, 6.2). Följande resonemang om de tre olika variablerna dras 

utifrån den teori som tidigare presenterats i uppsatsen gällande de demografiska attributen. 

Rådgivarna anser att yngre kunder av manligt kön tenderar att ligga på en högre risktolerans i 

jämförelse med äldre kunder av kvinnligt kön (Deakin et al. 2004; Cronson et al.2009). Även i 

denna faktor gjordes ett Cronbach Alpha-test för att mäta reliabiliteten där testet gav resultatet 

0,666. Detta resultat överstiger inte acceptansnivån på 0,7 men är så pass nära att det anses som 

en reliabilitet mellan variablerna i denna faktor ändå. Faktor nummer två benämns som kundens 

demografi i faktoranalysen rotation. Hänsyn har tagits gentemot denna faktor i den kommande 

regressionsanalysen då de variabler som har inkluderats i faktorn kan kritiseras. Detta eftersom 

vissa frågor är omvända där vi då förväntar oss att respondenterna har svarat på ett liknande 

sätt i fall de här frågorna ska kunna fungera i analysen. Problemet är att respondenternas svar 

varierar där flertalet svar är sammanhängande men där ett antal respondenter avviker från det 

förväntade utfallet. Försiktighet kommer därför att beaktas gällande tolkningen av de 

demografiska attribut som behandlar kunden.  

 

Den tredje faktorn i faktoranalysens rotation laddade två variabler gällande SwedSec-licensen. 

”Den kunskapsnivå jag har efter SwedSec-utbildningen hjälper mig att erbjuda rådgivning 

enligt kundens önskemål” och ”SwedSec-licensen har bidragit med kunskap som jag har 

användning av när kundens risknivå fastställs”. Utifrån dessa påstående bildades följande 

resonemang: Rådgivarna upplever att SwedSec-licensen har haft en betydande roll i deras 

arbetsgång. Detta resonemang kan riktas mot det som tidigare presenterat gällande teorin 

professionalismen, nämligen ökad kunskapsintensitet hos rådgivarna (Atkinson, 1983). I denna 

faktor skapades ett Cronbach´s Alpha-test som gav resultatet 0,890. Detta resultat blev väldigt 

högt vilket är positivt då det säger att faktorn visar reliabilitet. Den tredje faktorn fick 

benämningen Licensierad Rådgivning.   

 

Den fjärde faktorn innehåller följande variabler: ”Min rådgivningskvalité påverkas av det 

säljkrav arbetsgivaren har”, ”Min arbetsgivarens etiska standarder och riktlinjer (code of 

conducts) påverkar mig att agera i kunden intresse” och ”Jag upplever att produkter där jag får 

belöning påverkar den rådgivning jag ger till kunden”. Innebörden av de tre variablerna är att 

om rådgivarna lägger sig högt på Likertsskalan känner de sig mer påverkade utav 

organisationens säljkrav och belöningssystem. Motsatsen är att om de istället ligger lågt på 
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skalan innebär det att de blir mindre påverkade av organisationens säljkrav/belöningar och 

rådgivningen blir mer anpassad efter kundens önskemål. Dessa tre högt laddade variabler har 

kopplats till kategorin styrsystem där teorin tar upp att arbetsgivarens styrsystem kan påverka 

rådgivningen i ett sätt som inte följer kundens risktolerans (Paroush & Krausz, 2002). För att 

mäta reliabiliteten i denna faktor gjordes även här ett Cronbach´s Alpha-test. Testet gav ett 

värde på 0,687 vilket är lägre än acceptansnivån på 0,7. Dock visade resultatet ett närliggande 

tal vilket vi accepterar. Namnet på denna faktor är Arbetsgivarens Styrsystem.  

 

I den femte faktorn i faktoranalysens rotation laddades följande variabler högt: ”Det viktigaste 

i mitt arbete är att rekommendera produkter som överensstämmer med kundens risknivå” och 

”Jag vet vilket syfte kunden har med sina placeringar”. Detta gav betydelsen att när rådgivaren 

är medveten om kundens förväntningar anser rådgivarna att de lättare kan rekommendera 

produkter som följer kundens risktolerans. Denna faktor kopplas till teorin om kundens 

förväntningar samt professionalism. Detta då rådgivaren väljer att agera enligt kundens 

önskemål och på så sätt finner kundens risktolerans (Ojasalo, 2001; Atkinson, 1983). Denna 

faktor testades också för reliabilitet med ett Cronbach´s Alpha-test. Testet visade ett resultat på 

0,676 vilket även här är mycket nära acceptansnivån på 0,7 och anses därmed antyda en 

reliabilitet. Den femte faktorn betecknas som Kundkännedom i faktoranalysens rotation.  

 

Den sjätte faktorn bildades genom följande högt laddade variabler: ”Rådande 

rådgivningsreglering styr hur jag som finansiell rådgivare sätter kundens risknivå” och 

”Rådande rådgivningsreglering gör så att jag ibland sätter en lägre risknivå för kunden”. 

Rådgivarna upplever att regleringen har en påverkan på den risknivå som fastställs på kunden. 

Incitament ges för rådgivaren att vara på den säkra sidan, alltså sätta lägre risknivå, för att 

efterfölja regleringen. Dessa variabler hänger samman med legitimitetsteorin som tillhör den 

reglering rådgivaren förhåller sig till. Här får rådgivaren rätta sig efter samhällets och 

organisationens förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). När reliabiliteten i denna faktor 

skulle testas gjordes ett Cronbach´s Alpha-test. Detta gav ett värde på 0,736 vilket är över 

acceptansnivån och visar därmed på reliabilitet i faktorn. Den sjätte faktorn benämns som Säker 

Rådgivning.  

 

I den sjunde faktorn har följande variabler inkluderats: ”Det är svårt att fastställa kundens 

risknivå när kundens finansiella mål är orealistiska” och ”Majoriteten av mina kunder har svårt 

att förstå den risk ett finansiellt instrument innehåller”. För att styrka reliabilitet i faktorn 
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observerades korrelationen mellan variablerna där det inte framgick någon signifikant 

korrelation (Se tabell, 6.14). Vidare togs även ett alfa-värde fram för faktorn som resulterade i 

0,229 vilket ligger långt under acceptansnivån (Se tabell, 6.11). Därmed togs beslutet om att 

inte inkludera den sjunde faktorn i regressionsanalysen då det inte gick att styrka reliabilitet i 

faktorn.  

 

I den åttonde faktorn är följande variabler inräknade: ”Vanligtvis behövs en förklaring av 

begreppet risk till mina kunder” och ”Jag upplever att kunder av manligt kön tenderar att ligga 

på en högre risknivå än vad kunder av kvinnligt kön gör”. Korrelationen mellan dessa variabler 

studerades för att styrka reliabilitet där denna inte visade någon signifikant korrelation (Se 

tabell, 6.14). Vidare framtogs även ett alfa-värde som visade sig vara 0,318 vilket är lägre än 

acceptansnivån för reliabilitet (Se tabell, 6.11). Denna faktor visade sig även vara svårtolkad ur 

ett teoretiskt perspektiv då den förstnämnda variabeln framtogs för att mäta hur rådgivarna 

upplever kundens riskuppfattning medan den andra variabeln togs fram för att mäta kundens 

demografiska attribut. Dessa två variabler visar inget samband mellan varandra och resulterar 

därmed i en svårtolkad teori. Anledningen till varför faktorn blev svårtolkad kan bero på att 

som tidigare nämnt att de demografiska frågorna ställdes på ett sådant sätt som kunde innebära 

tolkningssvårigheter om inte respondenten svarade på det förväntande sättet vilket kan ha 

bidragit till att variablerna korrelerar på ett ej önskvärt sätt. Konsekvensen utav detta var att 

den åttonde faktorn valdes att exkluderas i regressionsanalysen.  

 

Sammanfattningsvis gick det att styrka reliabilitet i 6 av 8 faktorer då de angav ett alfa-värde 

över acceptansnivån vilket innebär att de mäter samma fenomen (Pallant, 2013). I nedan-

stående tabell presenteras alfa-värdet för varje individuell faktor. Det är därmed dessa 6 faktorer 

som kommer att användas för att testa undersökningens syfte som är att se om det finns något 

samband mellan dessa faktorer och den risktolerans som de finansiella rådgivarna fastställer i 

kundens riskprofil. 

 
Tabell 6.11 – Cronbach´s Alpha 

Faktornamn (nr) Cronbach´s Alpha 
 

Professionell Handlingsfrihet (1) 0,746 

Kundens Demografi (2) 0,666 
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Licensierad Rådgivning (3) 0,890 

Arbetsgivarens Styrsystem (4) 0,687 

Kundkännedom (5) 0,676 

Säker Rådgivning (6) 0,736 

Faktor 7 0,229 

Faktor 8 0,318 

 
 
6.5 Regressionsanalys 

Nästa steg i analysen var att testa de oberoende faktorerna som faktoranalysen producerade för 

att sedan se om det finns något samband till undersökningens beroende variabler som är 

rådgivarens bedömning av kundens risktolerans i de tre hypotetiska fallen. Fallen mäter hur 

rådgivarna bedömer kundens risktolerans (Se avsnitt, 5.5.2). Anledningen till varför en multipel 

regressionsanalys används är för att den ger information kring hur bra en uppsättning variabler 

kan förutsäga ett visst utfall. Modellerna i analysen består av två set variabler, en med variabler 

som innehåller rådgivarens demografiska attribut såsom, kön, utbildning mm. och en med 

rådgivarens attityd gentemot tidigare nämnda faktorer samt de demografiska attributen. (Se 

avsnitt, 4.1). Med hjälp av denna metod är det alltså möjligt att undersöka om 

förmögenhetsrådgivare överskattar kundens risktolerans jämfört med en privatrådgivare med 

hjälp av variabeln rådgivare där typen av rådgivare är uppdelad där 0 = förmögenhetsrådgivare 

och 1 = Privatrådgivare. Metoden ger även information om vilken/vilka av faktorerna som 

påverkar rådgivarna i riskprofileringen, oaktat vilken typ av rådgivare det är. Anledningen till 

varför vi har valt att inkludera variablerna i regressionsanalysen är då studien har som syfte att 

upptäcka faktorer som påverkar rådgivaren och därmed även påverkar den risktolerans som 

fastställs för kunden. Detta har sin grund i studiens undersökningsmodell där steg ett är hur 

nämnda faktorer påverkar rådgivaren och där vi sedan har inkluderat rådgivarens demografiska 

attribut för att se vilken roll detta har i riskprofileringen (Se avsnitt 4.1). Vidare valdes även 

metoden att användas då det går att undersöka vilken variabel som agerar bäst som prediktor 

till ett visst utfall, vilket i detta fall är kundens risktolerans.  

 

I analysen ingick de framtagna faktorerna vilka är: Professionell Handlingsfrihet, Kundens 

Demografi, Licensierad Rådgivning, Arbetsgivarens Styrsystem, Kundkännedom och Säker 

Rådgivning. Dessa kommer att agera som prediktorer för att se om de samvarierar med 

rådgivarens uppskattning av kundens risktolerans där varje fall som behandlar risktoleransen 
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granskas var för sig. Vidare kommer frågor om rådgivaren som individ att inkluderas såsom 

kön, typ av rådgivare, erfarenhet, ålder och utbildning. Detta då tidigare teori, utifrån 

undersökningsmodellen, förklarar att kundens risktolerans kan tänkas påverkas av rådgivaren 

som individ. Eftersom nästan alla rådgivare hade en SwedSec-licens gjordes valet att inte 

inkludera denna i analysen då det ansågs att resultatet inte hade gjort någon påverkan. Det var 

endast en av 42 rådgivare som uppgav att de inte hade en SwedSec-licens. Av samma anledning 

inkluderas inte heller rådgivarens ersättningsstruktur då 38 av 42 rådgivare angav att de hade 

fast lön och där endast fyra stycken uppgav att de hade en kombination av fast och 

provisionsbaserad lön. Erfarenhet och ålder har en hög signifikant korrelation med varandra 

och därför gjordes valet att testa variablerna i två skilda regressionsmodeller. Resultatet för 

erfarenhet var att det inte uppvisade någon förklaring till kundens risktolerans. Endast ålder 

kunde agera som en förklaringsvariabel i ett av fallen. Om båda hade inkluderats hade detta 

kunnat bidra till multikollinearitet, vilket innebär att två eller fler variabler är högt korrelerade 

med varandra och kan ge snedvridna resultat (Pallant, 2013). 

 

Eftersom det insamlade materialet endast bestod av 42 rådgivare som hade besvarat enkäten 

begränsade detta våra testningsmöjligheter då en vanlig regressionsanalys kan kritiseras för att 

innehålla för många variabler som ger ostabila svara. Resultatet blev att vi genomförde en 

variant av regressionsanalysen med hjälp av en hierarkisk metod där vi först inkluderade de 

variabler som vi ansåg viktigast för att sedan inkludera flera kontrollvariabler. Detta kan vara 

för många givet antal observationer men det förändrar inte resultatet i analysen.   Det skapades 

totalt sex olika modeller, två för varje fall där modell 1 undersökte rådgivarens ålder, typ av 

rådgivare, kön och utbildnings påverkan på kundens risktolerans. I modell 2 inkluderades 

därefter de framtagna faktorerna från faktoranalysen där syftet var att se om rådgivarnas attityd 

gentemot dessa påverkade risktoleransen. Anledningen till den hierarkiska metoden var att 

studiens undersökningsmodell dels ville undersöka typen av rådgivare samt dess demografiska 

attribut påverkar kundens risktolerans och dels om rådgivarens attityd gentemot faktorerna hade 

en påverkan på den upplevda risktoleransen vilket ovan nämndes. På nästa sida kommer 

regressionsanalysen att presenteras: 
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Tabell 6.12 – Regressionsanalys 

 Fall 1  Fall 2  Fall 3  

Modell 1 
Std. Beta 
(Std error)         Sig.nivå 

Std. Beta 
(Std error)            Sig.nivå 

Std. Beta 
(Std error) 

                
Sig.nivå 

Utbildning 
0,043 

(0,243) 0,801 
0,013 

(0,201) 0,948 
0,019 

(0,169) 0,932 

Kön 
-0,126 

(0,445) 0,435 
 -0,361* 
(0,358) 0,048 

-0,046 
(0,273) 0,814 

Rådgivare 
-0,396* 
(0,475) 0,026 

0,291 
(0,393) 0,142 

-0,108 
(0,310) 0,627 

Ålder 
-0,386* 
(0,023) 0,030 

0,082 
(0,019) 0,675 

-0,193 
(0,015) 0,382 

Konstant   0,000   0,001   0,001 
Anova (F-värde)   3,386*   1,306   0,382 

Adjusted R Square 0,210  
                 

0,033  -0,078  
Högsta VIF-Värde 1,320  1,386  1,522  
Modell 2             

Utbildning 
-0,182 

(0,285) 0,340 
0,278 

(0,211) 0,179 
0,305 

(0,164) 0,160 

Kön 
-0,235 

(0,549) 0,206 
-0,393* 
(0,384) 0,047 

0,171 
(0,287) 0,409 

Rådgivare 
-0,401* 
(0,511) 0,025 

0,467* 
(0,380) 0,019 

-0,054 
(0,291) 0,796 

Ålder 
-0,437* 
(0,025) 0,017 

0,194 
(0,018) 0,306 

-0,160 
(0,014) 0,444 

Professionell 
handlingsfrihet 

0,395* 
(0,193) 0,036 

-0,276 
(0,134) 0,129 

         -0,196 
        (0,099) 0,304 

Kundens demografi 
-0,224 

(0,198) 0,203 
0,221 

(0,146) 0,233 

       
0,339 

(0,109) 0,074 

Licensierad rådgivning 
-0,173 

(0,140) 0,322 
0,542** 
(0,103) 0,006 

0,380† 
(0,076) 0,066 

Arbetsgivarens 
styrsystem 

0,153 
(0,213) 0,415 

-0,098 
(0,148) 0,624 

-0,071 
(0,113) 0,734 

Kundkännedom 
0,209 

(0,194) 0,215 
0,030 

(0,135) 0,864 
-0,428* 
(0,098) 0,027 

Säker rådgivning 
0,159 

(0,111) 0,339 
-0,246 

(0,084) 0,172 
-0,287 

(0,062) 0,133 
Konstant   0,003   0,218   0,028 

Anova (F-värde)   2,246*   1,906†   0,164 
Adjusted R Square 0,257  0,201  0,159  
Högsta VIF-Värde 1,697  1,832  1,793  

               N=37           N=37                                N=36 
*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10 

 
 

6.5.1 Fall 1 

När regressionsanalysen genomfördes för fall 1 undersöktes det om det fanns några 

extremvärden inom materialet då Pallant (2013) menar att regressionsanalyser är känsliga mot 

extremvärden och kan göra så att residualerna inte är normalfördelade. Detta undersöktes 

genom en boxplot på regressionsanalysens residualer. Resultatet blev att ett extremvärde 

avlägsnades från analysen och analysen gjordes om (Se bilaga, 4). 

 



59 
 

I tabell 6.12 redovisas resultatet från regressionsmodellen där alla tre fall är medräknade. Vid 

granskning av fall 1 går det att utläsa från modell 1 att Adjusted R Square gav ett värde på 0,210 

och 0,257 för modell 2. Alltså hade modell 2 en bättre förklaringsgrad på 25,7 % av kundens 

risktolerans. Genom att observera Anova visade det sig att modell 1 och modell 2 var 

signifikanta. Det framgick i tabellen att prediktorerna rådgivare och ålder var signifikanta i båda 

modellerna. I Modell 2 framgick det även att professionell handlingsfrihet var signifikant. För 

att testa om modellerna innehöll variabler som korrelerade med varandra observerades VIF-

värdet för varje variabel. Om VIF-värde skulle överstiga 10 hade detta gett en indikation på att 

multikollinearitet hade existerat inom modellen (Pallant, 2013). Eftersom det högsta VIF-värdet 

var på 1,697 innebar detta att multikollinearitet inte existerade. 

 

Eftersom rådgivarens ålder visade sig vara signifikant inom båda modellerna undersöktes beta-

värdet för att förklara hur denna variabel påverkar den bedömning som görs på kundens 

risktolerans. Rådgivarens ålder resulterade i ett negativt beta-värde vilket indikerar att äldre 

rådgivare bedömer en lägre risktolerans i jämförelse med yngre. Teori som tidigare redovisats 

i uppsatsen menar att risktoleransen minskar med åldern (Grable, 2000). Därmed går 

tankegången mot att äldre rådgivare har en lägre risktolerans och på så sätt påverkar den 

riskprofil som sätts på kunden.  

 

Vidare undersöktes den signifikanta variabeln rådgivaren. Variabeln var kodad som en dummy-

variabel där 0 var förmögenhetsrådgivare och 1 privatrådgivare. Beta-värdet för rådgivaren 

visade sig även här vara negativt för modell 1 och modell 2 vilket gav indikation på att 

privatrådgivare upplever en lägre risktolerans för kunden. Detta i enlighet med hypotesen om 

att förmögenhetsrådgivare överskattar kundens risktolerans (Howald, 2007; Tilmes, 2002; 

Swahn & Wendleby, 2005).  

 

Den sista variabeln som var signifikant var professionell handlingsfrihet som hade ett beta-

värdet på 0,395. Detta innebar att rådgivarens attityd gentemot arbetsfrihet ökade den bedömda 

risktolerans som fastställdes på kunden.  

 

6.5.2 Fall 2 

I den andra delen av regressionsanalysen studerades fall 2 som blev den beroende variabeln (Se 

tabell, 6.12). Även här observerades extremvärden, vilket resulterade i att ett extremvärde togs 

bort och analysen gjordes om (Se bilaga, 5). 
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Adjusted R Square för modellerna visade ett värde i modell 1 på 0,033 och 0,201 på modell 2. 

Detta betyder att modell 2 har en bättre förklaringsgrad, 20,1%, än modell 1. Modell 2 visade 

sig vara svagt signifikant enligt Anova med ett p-värde på 0,091. I modell 2 var tre prediktorer 

signifikanta, kön, rådgivare och licensierad rådgivning. VIF-värdet i denna modell översteg inte 

10 vilket betyder att ingen av variabler korrelerade med varandra.  

 

Variabeln kön var signifikant inom båda modellerna och därmed studerades beta-värdet vilket 

var negativt. Detta innebar att rådgivarens bedömning av klientens risktolerans var lägre om 

det var en kvinnlig rådgivare som bedömde kundens risktolerans då variabeln var kodad 0 = 

man och 1 =kvinna. Detta går i enlighet med teorin om att kvinnor är mindre risktoleranta än 

vad män är och där detta kan tänkas påverka riskprofileringen (Sundén & Surette, 1998). Nästa 

signifikanta variabel var typen av rådgivare. Variabeln var även signifikant i fall 1 och det 

intressanta i fall 2 var att beta-värdet gick från negativt till positivt vilket innebär att rådgivarens 

bedömning av kundens risktolerans ökade om det var en privatrådgivare som fastställde 

risktoleransen i fall 2. Detta går emot undersökningens hypotes om att förmögenhetsrådgivare 

fastställer en högre risk i förhållande till privatrådgivare. Den tredje variabeln som var 

signifikant var licensierad rådgivning med ett beta-värde på 0,542. Detta innebar att rådgivarnas 

bedömning av kundens risktolerans ökade om de upplevde en högre kunskapsnivå efter 

SwedSec-licensieringen.  

 

6.5.3 Fall 3 

Sista regressionsmodellen som gjordes behandlade den beroende variabeln fall 3 med samma 

prediktorer som tidigare inkluderats. Här exkluderades två extremvärden. Adjusted R Square 

för modell 1 var -0,078 och för modell 2 0,159, vilket innebar att modellen förklarade kundens 

risktolerans bättre när faktorerna inkluderas. Enligt Anova-tabellen var ingen modell 

signifikant men det fanns prediktorer som visade sig vara signifikanta. Eftersom modellen inte 

var signifikant kommer dessa inte att behandlas. Det som dock är intressant med modellen är 

att variablerna licensierad rådgivning och kundkännedom visar sig vara signifikanta. 

 

6.5.4 Utvärdering av fallen 

Endast tre av modellerna visade sig vara signifikanta utav totalt 6 regressionsanalyser som 

utfördes. Det som uppmärksammades i regressionsanalysen var att antingen förblev variablerna 



61 
 

inte signifikanta eller så förändrades beta-värde från negativt till positivt när endast den 

beroende variabeln ändrades. Fallen kan uppfattas olika från respondenterna då den givna 

informationen kan tolkas på olika sätt. Detta kan i sin tur leda till att svårigheter uppstår vid att 

precisera den fiktiva kundens risktolerans. Alla fall innehöll samma typ av information såsom 

förväntad avkastning, totalt sparkapital och kundens demografi (Se avsnitt, 5.5.3). Det kan vara 

så att rådgivarna har upplevt fall 1 och 2 som mer lättbegripligt medan fall 3 upplevdes mer 

svårtolkad då denna modell inte var signifikant.  

 
6.6 Logistisk regressionsanalys 

Eftersom en av undersökningens hypoteser är att mäta de båda rådgivarnas precision i den 

riskprofilering som görs av kunden kommer en logistisk regressionsanalys att utföras. Denna 

analys gör det möjligt att testa modeller för att förutsäga ett visst kategoriserat utfall vilket i 

detta fallet blir rådgivarnas förmåga att uppskatta ”rätt” risktolerans för varje fall. För att göra 

det möjligt kategoriserades varje fall till en dummy-variabel där 0 = rätt och 1 = fel. De 

prediktorer som användes i modellen var samma som ingick i den tidigare regressionsanalysen. 

Anledningen till varför vi valde att inkludera alla variabler var för att se vilken roll de har i 

preciseringen av kundens risktolerans, oaktat rådgivare. Utöver att testa undersökningens 

hypotes får vi alltså möjlighet att se hur den enskilda faktorn påverkar sannolikheten för att 

rådgivaren ska precisera kundens risktolerans rätt eller fel. För att testa undersökningens 

hypotes om att förmögenhetsrådgivare hade en högre precision i sin bedömning av kundens 

risktolerans kodades variabeln rådgivare till 0 = förmögenhetsrådgivare och 1 = 

privatrådgivare. I operationaliseringen presenterades vad som var ”rätt” risktolerans i de olika 

fallen (Se avsnitt, 5.5.2). I fall 1 var det tänkt att rådgivarna skulle svara mellan 6–7 på 

Likertsskalan vilket betydde en hög risktolerans medan i fall 2 var det tänkt att rådgivarna skulle 

svara mellan 4–5 vilket betydde medel risktolerans. I fall 3 var tanken att rådgivarna skulle 

fastställa en låg risktolerans på en skala mellan 1–2. Om rådgivaren fastställde en risktolerans 

inom intervallen, klassades detta som ”rätt” svar i respektive fall i den logistiska 

regressionsmodellen. På nästa sida presenteras den logistiska regressionsanalysen: 
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Tabell 6.13 - Logistisk regressionsanalys 

Logistisk regressionsanalys 
Fall 1 Beta (Std error) Wald Sig. Exp(B) 

Ålder 0,095 (0,064) 2,241 0,134 1,100 
Kön 1,111 (1,153) 0,929 0,335 3,038 
Rådgivare 2,742* (1,341) 4,184 0,041 15,522 
Utbildning 0,481 (1,1147) 0,176 0,675 1,617 
Professionell 
Handlingsfrihet -0,358 (0,447) 0,640 0,424 0,699 

Kundens Demografi 0,076 (0,428) 0,032 0,859 1,079 
Licensierad Rådgivning 0,108 (0,277) 0,151 0,698 1,114 
Arbetsgivarens Styrsystem -0,231 (0,413) 0,313 0,576 0,794 
Kundkännedom -1,203 (0,821) 2,145 0,143 0,300 
Säker Rådgivning -0,212 (0,265) 0,644 0,422 0,809 
Konstant 2,396  0,140 0,708 10,984 

Modell Summering Chi-2 (Sig.) NagelKerke R 
Square Förklaringsgrad (0) Förklaringsgrad (1) 

  0,193 0,421 68,4% 78,9% 
Fall 2 Beta (Std error) Wald Sig. Exp(B) 

Ålder 0,051 (0,070) 0,519 0,471 1,052 
Kön -5,431* (2,524) 4,629 0,031 0,004 
Rådgivare 3,655* (1,690) 4,677 0,030 38,680 
Utbildning -1,941 (1,623) 1,429 0,232 0,144 
Professionell 
Handlingsfrihet -1,031 (0,789) 1,705 0,192 0,357 

Kundens Demografi -0,172 (0,542) 0,101 0,751 0,842 
Licensierad Rådgivning 0,700 (0,569) 1,513 0,219 2,013 
Arbetsgivarens Styrsystem 0,017 (0,639) 0,001 0,978 1,017 
Kundkännedom 0,035 (0,483) 0,005 0,942 1,036 
Säker Rådgivning -0,223 (0,319) 0,488 0,485 0,800 
Konstant -0,034 0,000 0,996 0,966 

Modell Summering Chi-2 (Sig.) NagelKerke R 
Square Förklaringsgrad (0) Förklaringsgrad (1) 

  0,067† 0,550 76,3% 86,8% 
Fall 3 Beta (Std error) Wald Sig. Exp(B) 

Ålder 0,025 (0,070) 0,128 0,720 1,025 
Kön -0,256 (1,396) 0,034 0,855 0,774 
Rådgivare 0,943 (1,239) 0,579 0,447 2,569 
Utbildning 0,532 (1,184) 0,202 0,653 1,702 
Professionell 
Handlingsfrihet -0,467 (0,497) 0,882 0,348 0,627 

Kundens Demografi -0,146 (0,444) 0,108 0,742 0,864 
Licensierad Rådgivning 0,201 (0,344) 0,343 0,558 1,223 
Arbetsgivarens Styrsystem -0,143 (0,464) 0,094 0,759 0,867 
Kundkännedom -1,511† (0,898) 2,834 0,092 0,221 
Säker Rådgivning -0,405 (0,297) 1,859 0,173 0,667 
Konstant 10,236 1,634 0,201 2,789 

Modell Summering Chi-2 (Sig.) NagelKerke R 
Square Förklaringsgrad (0) Förklaringsgrad (1) 

  0,501 0,339 78,9% 81,6% 
N = 38      
*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10 
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En logistisk regressionsanalys gjordes på fall 1 där Chi-2-testet visade att modellen inte blev 

signifikant då p-värdet blev 0,193 (Se tabell, 6.13). Detta innebär att den nya modellen inte blev 

bättre när prediktorerna inkluderades vilket även kan avläsas i modellens prediktionsförmåga 

som visar förklaringen av modellen innan och efter prediktorerna räknats in. Vidare studerades 

även Nagelkerke R Square i analysen vilket visar på hur väl de oberoende variablerna förutspår 

den beroende variabeln. Ett högre värde på denna visar en bättre förklaringsgrad där värdena 

hamnar mellan 0–1. Nagelkerke R Square blev 0,421 i fall 1. I fall 1 ökade prediktionsförmågan 

från 68,4% till 78,9% och visar därmed att prediktorerna gjorde en förbättring för modellen när 

de inkluderades. I analysen framkom även ett Wald-värde för varje oberoende variabel. Wald 

förklarar den korrelation mellan varje oberoende variabel och den beroende variabeln. 

Variabeln ålder visade högst korrelation till den beroende variabeln då Wald-värdet blev 2,241. 

Modellen visade på att faktorn rådgivare gav ett signifikant resultat samt hade högst korrelation 

med den beroende variabeln. Ett Exp(B)-värde över 1 i analysen innebär att sannolikheten för 

ett visst utfall ökar. Variabeln indikerade på att sannolikheten för att klassificera risktoleransens 

fel var högre för privatrådgivare då Exp(B)-värdet översteg 1.  

 

Fall 2 i analysen visade att Chi-2-testet för modellen var svagt signifikant då p-värdet blev 

0,067. Detta innebär att modellen blev bättre när prediktorerna inkluderades. 

Prediktionsförmågan ökade från 76,3% till 86,8%. I fall 2 gav Nagelkerek R Square värdet 

0,550 vilket ger en bra förklaringsgrad. Faktorn Rådgivare uppvisade högst korrelation till den 

beroende variabeln då dess Wald-värde blev 4,677. Även signifikansnivån observerades för de 

oberoende variablerna där rådgivare och kön visade sig vara signifikanta (Se tabell, 6.13). 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras från rådgivarnas Exp(B)-värde på 38,680 att sannolikheten 

blir högre för privatrådgivare att klassificera risktoleransens fel då värdet överstiger 1. Vidare 

visade variabeln kön att sannolikheten för att felklassificera minskade om det var en kvinnlig 

rådgivare dock med väldigt lite då Exp(B)-värdet var 0,004. 

 

En logistisk regressionsanalys gjordes även på fall 3 (Se tabell, 6.13). Modellen som togs fram 

av analysen visade i Chi-2-testet att den inte blev signifikant då dess p-värde uppgick till 0,501. 

Det intressanta med modellen var att variabeln kundkännedom blev signifikant men eftersom 

modellen inte var signifikant kommer detta inte att tolkas. Variabeln rådgivare var inte längre 

signifikant vilket kan bero på att rådgivarna uppfattade fallen olika (Se avsnitt, 6.5.4). Dock 
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ökade förklaringsgraden i modellen från 78,9% till 81,6% vilket betyder att prediktorerna ändå 

förbättrade hela modellen.  

6.7 Hypotesprövning 
Tidigare i undersökningen presenterades två hypoteser som konstruerades utifrån 

teorigenomgången för att förklara om det rådde skillnader mellan de finansiella rådgivarna. För 

att undersöka hypoteserna användes regressionsanalyser samt logistiska regressionsanalyser. 

Hypoteserna var följande: (1) Förmögenhetsrådgivaren har en högre precision i att fastställa 

kundens risktolerans i jämförelse med privatrådgivaren, (2) Förmögenhetsrådgivaren 

överskattar kundens risktolerans relativt en privatrådgivare. 

 

Den första hypotesen analyserades med hjälp av den logistiska regressionsanalysen där varje 

fall testades för sig. Variabeln som var inkluderad i analysen och som testade hypotesen var 

variabeln rådgivare som var kodad 0 = förmögenhetsrådgivare och 1 = privatrådgivare. Alltså 

det resterande variablerna som var inkluderade testade inte den utformade hypotesen utan hade 

som syfte att se vilken påverkan de hade på kundens risktolerans, oaktat vilken typ av rådgivare 

det var, vilket även var en del av studiens syfte (Se avsnitt 1.4).  

 
Resultatet av analysen stärkte undersökningens antagande om att förmögenhetsrådgivarna hade 

högre precision i att fastställa kundens risktolerans. För Fall 2 blev modellen svagt signifikant 

och där variabeln rådgivare också var signifikant. Resultatet visade att det fanns en högre 

sannolikhet för privatrådgivare att klassificera kundens risktolerans fel enligt analysens 

utformning. I fall 1 var inte modellen signifikant men variabeln rådgivare var fortfarande 

signifikant. Dock minskar detta möjligheten för att acceptera hypotesen. Anledningen till varför 

hypotesen inte kan accepteras är att modellen för fall 3 inte visade sig vara signifikant och där 

privatrådgivaren inte uppvisade en högre sannolikhet för att felklassificera. Det går alltså inte 

att påvisa att förmögenhetsrådgivare har en högre precision men resultaten ger en antydan till 

att det finns skillnader mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare i deras precision i att 

fastställa kundens risktolerans.  

 

Den andra hypotesen testades med hjälp av regressionsanalyserna där variabeln rådgivare lik 

så den första hypotesen testade om det var skillnader mellan privatrådgivare och 

förmögenhetsrådgivare. Skillnaden mellan testen var att den hierarkiska regressionsanalysen 

gjorde det möjligt att se om förmögenhetsrådgivare upplevde en högre risktolerans för kunden 

då beta-värdet talade om vilken riktning risktoleransen rörde sig i. De andra variablerna var 
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inkludera för att se vilken riktning risktoleransen rörde sig i, oaktat vilken rådgivare.  

 

För den andra hypotesen upptäcktes intressanta resultat då variabeln rådgivare visade sig vara 

signifikant inom båda regressionsmodellerna där fall 1 var den beroende variabeln. Variabeln 

var konstruerad för att kategorisera rådgivarna där 0 var förmögenhetsrådgivare och 1 var 

privatrådgivare. Det beta-värde som framgick i analysen visade sig vara negativt vilket innebar 

att kundens risktolerans minskade för varje steg som ökade med en privatrådgivare. Detta är i 

enlighet med undersökningens hypotes om att förmögenhetsrådgivare fastställer en högre 

risktolerans relativt privatrådgivare. Regressionsanalysen påvisade även att variabeln rådgivare 

förblev signifikant när regressionsanalysen genomfördes på fall 2, där även modellen blev svagt 

signifikant. Det som dock sänker möjligheten till att acceptera hypotesen var att beta-värdet för 

rådgivare ändrades från negativt till positivt vilket talar emot hypotesen då kundens risktolerans 

ökar för varje privatrådgivare. Orsaken kan ha varit att rådgivarna tolkade fallen på olika sätt 

och där fall 1 kan ha varit mer lättbegripligt (Se avsnitt, 6.5.4). Anledningen till varför 

hypotesen inte accepteras är att regressionsmodellen för fall 3 inte visade sig vara signifikant, 

dock finns det en antydan om att förmögenhetsrådgivare överskattar kundens risktolerans 

relativt en privatrådgivare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

7. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie är att jämföra hur finansiella rådgivare inom förmögenhetsrådgivning 

och privatrådgivning skapar riskprofiler utifrån olika faktorer som kan tänkas påverka den 

risktolerans som fastställs där de hypotetiska fallen agerar som beroende variabler. Den teori 

som studien baseras på är professionalism, kundens demografiska attribut och förväntningar, 

styrsystem, legitimitetsteorin och begrepp inom risk. Enligt teorierna finns det faktorer som 

påverkar de finansiella rådgivarnas riskprofilering av kunden såsom vilken typ av kund det är, 

att män har en högre risktolerans och arbetsgivarens fokus på försäljning (Ojasalo, 2001; 

Paroush & Krausz, 2002; Veld & Veld-Merkoulova, 2008). 

 

Vidare tog teorin upp att samhället har förväntningar på rådgivarna och deras arbetsgivare där 

de ska agera enligt rådande marknadsregleringarna och enligt kundens önskemål för att 

upplevas legitima. Med detta menade teorin att incitament kunde skapas för rådgivarna att 

fastställa en lägre risktolerans för kunden då arbetsgivarna vill vara på den säkra sidan och för 

att minska sannolikheten för att felklassificeringar uppstod (Deegan & Unerman, 2011; 

Eriksson et al., 2009; Lindblom, 1993). Teorin tog även upp att rådgivarens upplevda 

professionalitet kunde vara en påverkansfaktor till riskprofileringen då en högre upplevd 

arbetsfrihet kunde ge rådgivarna incitament att fastställa en risktolerans som de ansåg bättre 

överensstämde med kundens istället för att befinna sig på den säkra sidan (Nordenflycht, 2010; 

Grey, 1998). Vidare tog teorin upp att kundens förväntningar kunde inverka på 

riskprofileringen då det var svårare för de finansiella rådgivarna att uppskatta kundens 

risktolerans när förväntningar var orealistiska eller oklara (Ojasalo, 2001). 

 

För att testa om ovanstående teori kunde förklara de finansiella rådgivarnas riskprofilering 

skapades sex index som är kopplade till teorierna i uppsatsen, dessa ställdes sedan mot kundens 

risktolerans vilket var den beroende variabeln i undersökningen. Sex regressionsmodeller 

genomfördes för att se om kundens risktolerans kunde förklaras av indexen och rådgivaren som 

individ. Resultatet av regressionsanalyserna var att tre modeller visade sig vara signifikanta. I 

den första regressionsanalysen som genomfördes på fall 1 var båda modellerna signifikanta. 

Eftersom variabeln rådgivare i dessa modeller var signifikant visade detta att privatrådgivare 

fastställde en lägre risktolerans då beta-värdet var negativt. Anledningen till att det finns 

skillnader mellan de finansiella rådgivarna är som Howald (2007) och Tilmes (2002) menar att 

privatrådgivaren arbetar mer enligt ett standardiserat arbetssätt medan förmögenhetsrådgivaren 
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har större frihet att individuellt anpassa sin rådgivning efter kundens behov. Det kan därför 

tänkas att förmögenhetsrådgivare har större fokus på kundens risktolerans (Atkinson, 1983). 

Det som styrker att rådgivarnas frihet påverkar kundens risktolerans är att variabeln 

professionell handlingsfrihet var signifikant inom regressionsmodellen. Eftersom beta-värdet 

var positivt betyder detta att en högre upplevd frihet ökar den risktolerans som fastställs på 

kunden. Faktorn Licensierad rådgivning visade ett signifikant resultat i fall 2 vilket gav en 

antydan på att rådgivarnas upplevda kunskapsnivå ökade den risktolerans som fastställdes på 

kunden. Resultatet ger alltså en antydan till att rådgivarnas upplevda professionalitet påverkar 

riskprofileringen. Detta går i linje med teorin om att mer kunskap leder till att rådgivaren anser 

sig själv som mer professionell i sitt yrke (2012; Nordenflycht, 2010; Grey, 1998). Dock ska 

hänsyn tas till att professionell handlingsfrihet inte förblev signifikant i de två andra fallen. 

Detta medför till att vi inte kan påvisa att rådgivarens upplevda professionalism påverkar 

riskprofileringen vilket kan kopplas till de båda hypoteserna som talar för att 

förmögenhetsrådgivare har högre precision i att fastställa kundens risktolerans samt överskatta 

den.  

 

I den första regressionsanalysen utlästes även att rådgivarens ålder var signifikant. Då beta-

värdet visades sig vara negativt betyder detta att rådgivarens bedömning om kundens 

risktolerans minskar ju äldre rådgivaren är. Argumentet för detta är enligt Deakin et al. (2004) 

att risktoleransen minskas med åldern och där äldre anses vara mindre benägna att acceptera ett 

riskfyllt finansiellt instrument. Rådgivarens ålder var dock inte signifikant i de två andra fallen 

vilket medförde att det inte gick att påvisa att en högre ålder leder till en lägre risktolerans. 

 

För att besvara studiens andra hypotes om att förmögenhetsrådgivare hade en högre precision i 

att fastställa kundens risktolerans relativt privatrådgivare genomfördes en logistisk 

regressionsanalys. Resultaten gav en antydan till att det var en högre sannolikhet för 

privatrådgivare att felklassificera kundens risktolerans. Denna slutsats kan förklaras av att 

förmögenhetsrådgivare har mer tid med sina kunder, vilket kan tänkas bidra till att de bättre 

förstår kundens risktolerans (Chase, 1981). Även Grönroos (1984) menar att den tid som läggs 

på kunden ökar möjligheten för rådgivarna att förstå kundens förväntningar med den finansiella 

rådgivningen. Slutsatsen styrks även av Nordenflycht (2010) och Freidson (2001) som menar 

att rådgivarnas erfarenhet är en viktig faktor för att förstå kundens önskemål och där 

förmögenhetsrådgivare ligger högre karriärmässigt än vad privatrådgivare gör. Detta resulterar 

i att förmögenhetsrådgivarna har en högre chans att precisera kundens risktolerans rätt då de 
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har mer erfarenhet. Det som dock drar ner möjligheten till att acceptera hypotesen är att det 

endast gick att styrka att privatrådgivare hade en lägre precision i ett av fallen. Som tidigare 

nämnts finns det endast en antydan om att fallet är så.  

 

Sammanfattningsvis var syftet med studien att undersöka om det fanns faktorer som påverkade 

den riskprofilering som rådgivarna gör. Utifrån analysens resultat framgick det att en antydan 

finns till att rådgivarnas professionalitet och rådgivaren som individ påverkar hur 

riskprofileringen genomförs. Det gick inte att bevisa att resterande teori som agerade som 

förklaringsvariabler till kundens risktolerans påverkade riskprofileringen. Det ska dock tas 

hänsyn till att denna typ av studie har genomförts i en begränsad omfattning inom 

forskningsvärlden där majoriteten av studierna fokuserade på kunden istället för de finansiella 

rådgivarna. Detta medför till att det finns begränsad forskning angående vad som kan påverka 

den finansiella rådgivaren. Detta gör denna studie unik då ingen har tidigare har undersökt om 

det existerar skillnader i riskprofileringen mellan förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare.  

 

Det ska även poängteras att rådgivarna som ingick i undersökningen endast var från 

banksektorn där majoriteten hade en fast lön. Om undersökningen hade inkluderat finansiella 

rådgivare från finansbolag som inte var banker kan det tänkas att ersättningsformen hade 

varierat vilket hade kunnat leda till intressanta resultat. Detta då Paroush och Krausz (2002) 

menar att provisioner för olika instrument kan resultera till att rådgivarna agerar i eget intresse. 

Avslutningsvis går det inte att ignorera att det finns en antydan till skillnader mellan hur 

riskprofileringen genomförs av förmögenhetsrådgivarna och privatrådgivarna med tanke på de 

resultat som har presenterats.  

 

7.1.     Studiens bidrag 

Denna studie har upptäckt att det finns indikation på att förmögenhetsrådgivare och 

privatrådgivare arbetar på olika sätt vid riskprofileringen. Dock kan inte studien påvisa 

ovanstående men en antydan om det finns utifrån resultaten. Vår uppfattning kring detta är att 

förmögenhetsrådgivare har mer erfarenhet och arbetsfrihet för att möta kundens önskemål än 

vad privatrådgivare har. Om detta resultat hade klarat av en hårdare prövning hade det resulterat 

i att förmögenhetsrådgivare hade haft en bättre förmåga till att möta kundens önskemål med 

rådgivningen än vad privatrådgivarna har. Det kan vara av intresse för banker och andra 

finansbolag på den svenska marknaden att vara medvetna om detta då icke-förmögna kunder 
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hade haft en mindre chans att få sin risktolerans rättklassificerad då sannolikheten att precisera 

kundens risktolerans rätt är lägre. 

 
7.2.     Självkritik 

En av självkritikerna var att vi endast observerade finansiella rådgivare inom banksektorn då 

majoriteten av de anställda hade fast lön. Teorin om arbetsgivarens belöningssystem skulle 

kunna skapa ett oetiskt beteende hamnade därför i bakgrunden i denna undersökning. 

Undersökningen hade kunnat ge andra resultat om vi hade valt att inkludera flera aktörer inom 

den finansiella marknaden som inte bara var banker. Det kan även riktas kritik mot att vi valde 

att genomföra en faktoranalys trots att Kaiser-Meyer-Olkin-testets krav inte var uppfyllt då 

detta kan ha bidragit till att datamaterialet inte var optimalt för att genomföra analysen. Vi hade 

ett fåtal respondenter i förhållande till variabler som inkluderades i regressionsanalysen vilket 

därmed hade kunnat ge annorlunda resultat om ett större stickprov hade observerats. Det mindre 

stickprovet bidrog även till att svarsvariansen var låg från enkätutskicket. Det kan även riktas 

kritik mot studiens undersökningsmodell om att beståndsdelarna inte passar in. Hänsyn ska 

dock tas till att ingen tidigare studerat skillnadernas mellan privatrådgivare och 

förmögenhetsrådgivare samt att vi har argumenterat för varje faktor som ingår i 

undersökningsmodellen. Vidare ska det även tas upp att vissa frågor som ställdes till rådgivarna 

kan kritiseras då de möjliggör svårtolkade svar som ett resultat av hur dom var formulerade. De 

frågor som visade sig vara svaga var de som behandlade kundens demografiska attribut där vi 

fick exkludera en faktor då den inte var teoretiskt begriplig som ett resultat av de demografiska 

frågorna. Anledningen till detta var att frågorna agerade som varandras motsats där ett svar som 

låg lågt på Likert-skalan skulle motsvara ett svar som låg högt på en annan fråga. Detta visade 

sig inte fungerar i praktiken med de ställda frågorna. Anledningen till varför det uppstod 

problem kan ha varit frågorna inte har använts i tidigare forskning kring liknande fenomen. Det 

ska dock tas i beaktning att vi har argumenterat för varje fråga som har inkluderats i enkäten 

med en grund i den bakomliggande teorin.   

 

7.3.     Förslag på framtida forskning 

I uppsatsen framgick svaga resultat om att förmögenhetsrådgivare och privatrådgivare skiljer 

sig åt i riskprofileringen. Detta kan därmed tänkas vara intressant för framtida forskare att 

studera vidare då det finns en antydan om att rådgivarnas upplevda professionalitet påverkar 

riskprofileringen. Framtida forskare kan även ha i åtanke att ett större stickprov med fler 

respondenter är mer väsentligt då det uppstod svaga resultat med få respondenter. Majoriteten 
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av tidigare forskning har ett fokus på faktorer hos kunden som påverkar den risk de är villiga 

att ta. Det borde därför vara i intresse för framtida forskning att undersöka vad det är hos den 

finansiella rådgivaren som kan tänkas påverka kundens riskprofil. Det borde även inkluderas 

ett bredare urval av finansiella rådgivare från andra finansbolag än bara banker. Detta kan ge 

upphov till att rådgivarens ersättningsform kan se annorlunda ut vilket kan påverka rådgivaren 

att bete sig oetiskt (Atkinson, 1983). 
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8. Bilagor 

8.1.     Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

- Erfarenhet? Tidigare arbete? 

 

Riskprofil, risk och riskuppfattning 

2. Kan du berätta om en av dina kunder, hur du går tillväga vid dennes riskprofilering?  

3. Vilken information om kunden behöver du för att kunna göra en riskprofil? 

4. Vilken uppfattning av just uttrycket risk brukar kunden ha? Sannolikheten att förlora 

pengar eller om de ser på standardavvikelsen i tillgången? Och hur ser du på den? 

5. Hur får du en kund att förstå risken i en finansiell placering? Vilka svårigheter kan 

uppstå?  

6. Vilka svårigheter kan uppstå vid skapandet av riskprofilen? 

7. Hur vet du den gjorda riskprofilen överensstämmer med kundens verkliga risktolerans? 

Alltså hur mäts precisionen i den risktolerans som sätts på kunden? 

 

Kundens förväntningar 

8. Vilka är de vanligaste förväntningarna en kund har på din rådgivning? Är det X antal kr 

om X år? Säkerhet för framtiden? Viss årlig avkastning? 

9. Hur förhåller du dig till kundens förväntningar i den riskprofil som görs? 

10. Kan svårigheter uppstå i din rådgivning när kunden har oklara, orealistiska 

förväntningar på den finansiella rådgivningen?  

11. Hur förhåller du dig till dessa?  

12. Kan förväntningarna stå i konflikt till den risktolerans de har? 

 

Demografiska attribut 

13. Finns det vissa kategorier av klienter som har olika risktolernas?  

Är detta något som påverkar dig i den risktolerans som du sätter på kunden? Alltså ges 

det högre incitament på din rådgivning att ge män en högre risktolerans? 

14. Hur styr kundens ålder den risktolerans du sätter? Brukar äldre ha en högre risktolerans 

eller lägre? 

 



79 
 

Professionalism 

15. Upplever du att du har en hög självständighetsgrad i ditt arbete? Kan du ge exempel på 

detta? Får du själv styra hur riskprofilen ska utformas? 

16. Vilken roll har dina tidigare erfarenheter och utbildningar i utformandet av riskprofil?  

17. Hur skiljer sig privatrådgivning och förmögenhetsrådgivning åt inom finansiell 

rådgivning? Hur upplever du skillnaderna i riskprofilprocessen mellan dessa? 

 

Legitimitet 

18. Det har varit diskussioner i det svenska samhället kring den finansiella rådgivaren och 

förtroendet är lågt. Kan du ge något exempel på hur detta har påverkat din rådgivning?  

19. Hur arbetar er organisationen för att skapa/behålla förtroendet för rådgivningen? 

- Är detta något som har påverkat din rådgivning? 

 

Ekonomiska styrsystem 

20. Hur ser era rutiner ut för hur riskprofilen sätts? Är det enligt dina egna åsikter och 

uppfattningar från kunden? 

21. Hur ser era mål ut gällande rådgivningen? Exempelvis att din organisation vill att du 

säljer ett visst finansiellt instrument till kunden.  

- Hur påverkar detta din rådgivning gentemot kund? Kan konflikter uppstå i din 

rådgivning mellan kundens risktolerans och risken i det finansiella instrumentet? 

- Hade detta varit något du hade föredragit att organisationen implementerade? Varför, 

varför inte? 

22. Har du provision som en del av din ersättning?  

23. Om ja, hur upplever du att detta påverkar din rådgivning?  

24. Om nej, hade du föredragit att ha detta? Varför, varför inte? 

25. Har ni uppförandekoder (code of conducts) i er organisation som behandlar 

rådgivningen? 

26. Om Ja, upplever du att dessa följs av rådgivarna? Ger dessa uppförandekoderna 

vägledning för hur din rådgivning ska utföras på ett etiskt sätt? 

27. Om nej, hade detta varit något som du hade upplevt som väsentligt i din rådgivning? 
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Regleringar för finansiella rådgivare 

28. Hur upplever du regelverket kring dina arbetsuppgifter? Kring dokumentation och 

kartläggning? Känner du att det finns ett behov av ytterligare regler eller känns det för 

reglerat? 

29. Har regleringen en framträdande roll i hur du gör en riskprofil? 

30. Vad är dina tankar kring SwedSec-licensieringen?  

Är denna licens något som har hjälpt dig att utföra dina arbetsuppgifter? Vad skulle du 

speciellt vilja betona i gällande Swedsec?  
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8.2.     Bilaga 2 – Enkät 
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8.3.     Bilaga 3 - Följebrev 

Hej! 

Vi inbjuder Er som privatrådgivare eller förmögenhetsrådgivare att medverka i en kortare 

enkätundersökning. Vi arbetar med en pågående studie där vi undersöker faktorer som kan 

tänkas påverka den risknivå som sätts på kunden för att sedan jämföras mellan privatrådgivare 

och förmögenhetsrådgivare. Med hjälp av Er kan vi få en djupare förståelse för hur Ni agerar 

när risknivån fastställs för kunden och vilka faktorer som kan påverka risknivån. För att besvara 

enkäten klickar Ni på länken nedan. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och består av 

påståenden med tillhörande svarsalternativ samt tre olika fall där Ni får möjlighet att fastställa 

en risknivå för en fiktiv kund. All information kommer att behandlas konfidentiellt och enligt 

forskningsetiska riktlinjer, där Ni som respondent förblir anonym. 

 

Som tack för att Ert deltagande har Ni möjlighet att ta del av studiens resultat genom att 

kontakta oss med Er intresseanmälan. Vi skulle bli oerhört tacksamma om Ni besvarar enkäten! 

 

Klicka på länken nedanför för att besvara enkäten: 

https://sv.surveymonkey.com/r/BWS2YHC 

Vi hoppas att Ni kan besvara enkäten innan den 10 Maj. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Persson & Maximilian Ennen 

 

Vid frågor angående vår studie eller enkät – vänligen kontakta oss på:  

Mail: maximilian.hanna.uppsats@hotmail.com eller telefonnummer: (xxx-xxxxxxx) 
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8.4.     Bilaga 4 – Boxplot fall 1 
 

 
 
8.5.     Bilaga 5 – Boxplot fall 2 
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8.6.     Bilaga 6 – Boxplot fall 3 
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Tabellförteckning 
 
Tabell 6.14 – Spearmans korrelationsmatris 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 Korrelation 0,563                     
Sig. (2-
sidig) 0,000                     

3 Correlation 
Coefficient 

-
0,052 -0,269                    

Sig. (2-
tailed) 0,743 0,085                    

4 Correlation 
Coefficient 

-
0,152 -0,086 0,341                   

Sig. (2-
tailed) 0,336 0,587 0,027                   

5 Correlation 
Coefficient 0,103 0,006 0,324 -

0,006                  

Sig. (2-
tailed) 0,518 0,969 0,037 0,968                  

6 Correlation 
Coefficient 0,252 0,039 0,111 -

0,041 0,151                 

Sig. (2-
tailed) 0,108 0,804 0,486 0,798 0,341                 

7 Correlation 
Coefficient 0,096 0,234 0,005 0,119 0,141 0,130                

Sig. (2-
tailed) 0,545 0,136 0,974 0,454 0,373 0,411                

8 Correlation 
Coefficient 0,056 0,202 -0,041 0,117 -

0,298 
-

0,264 0,115               

Sig. (2-
tailed) 0,724 0,199 0,798 0,459 0,055 0,091 0,467               

9 Correlation 
Coefficient 

-
0,200 -0,136 0,019 -

0,107 0,201 0,016 0,077 -
0,492              

Sig. (2-
tailed) 0,204 0,389 0,905 0,502 0,202 0,921 0,627 0,001              

10 Correlation 
Coefficient 

-
0,054 0,202 0,168 0,268 0,089 0,195 -

0,035 0,151 -
0,278             

Sig. (2-
tailed) 0,733 0,200 0,288 0,086 0,574 0,217 0,825 0,341 0,075             

11 Correlation 
Coefficient 

-
0,229 -0,257 -0,209 -

0,134 
-

0,087 
-

0,159 0,109 -
0,169 0,462 -

0,629            

Sig. (2-
tailed) 0,145 0,100 0,184 0,396 0,583 0,315 0,490 0,284 0,002 0,000            

12 Correlation 
Coefficient 

-
0,037 0,042 -0,172 -

0,306 
-

0,123 
-

0,146 0,045 -
0,146 0,167 -

0,035 0,172           

Sig. (2-
tailed) 0,816 0,792 0,277 0,049 0,439 0,356 0,779 0,356 0,291 0,826 0,277           

13 Correlation 
Coefficient 0,062 0,153 -0,375 -

0,252 
-

0,229 
-

0,119 0,001 -
0,019 0,051 -

0,030 
-

0,068 0,554          

Sig. (2-
tailed) 0,698 0,332 0,014 0,108 0,145 0,454 0,997 0,907 0,747 0,853 0,668 0,000          

14 Correlation 
Coefficient 0,022 -0,096 0,202 0,461 -

0,019 
-

0,017 0,205 0,108 -
0,152 0,159 -

0,179 
-

0,437 
-

0,317         

Sig. (2-
tailed) 0,888 0,543 0,199 0,002 0,903 0,915 0,194 0,494 0,335 0,316 0,256 0,004 0,041         

15 Correlation 
Coefficient 0,079 0,009 0,187 0,374 -

0,184 
-

0,065 0,162 0,294 0,027 0,058 0,064 -
0,220 

-
0,265 0,346        

Sig. (2-
tailed) 0,619 0,955 0,235 0,015 0,243 0,682 0,304 0,059 0,863 0,714 0,687 0,162 0,090 0,025        

16 Correlation 
Coefficient 0,159 -0,056 0,150 0,218 -

0,119 
-

0,048 0,081 0,350 0,047 0,000 -
0,027 

-
0,201 

-
0,252 0,235 0,844       

Sig. (2-
tailed) 0,314 0,725 0,345 0,165 0,453 0,763 0,612 0,023 0,766 1,000 0,866 0,203 0,107 0,134 0,000       

17 Correlation 
Coefficient 

-
0,027 0,183 0,332 0,327 0,252 -

0,070 
-

0,100 
-

0,096 
-

0,011 0,064 0,005 -
0,064 

-
0,234 0,078 0,000 -

0,154      

Sig. (2-
tailed) 0,864 0,245 0,032 0,035 0,107 0,662 0,529 0,545 0,946 0,688 0,973 0,686 0,137 0,623 0,999 0,329      

18 Correlation 
Coefficient 

-
0,047 -0,032 0,223 0,191 -

0,184 0,085 0,093 0,112 -
0,260 0,052 -

0,056 
-

0,404 
-

0,293 0,298 0,207 0,117 -
0,177     

Sig. (2-
tailed) 0,767 0,841 0,156 0,226 0,244 0,591 0,558 0,480 0,096 0,744 0,724 0,008 0,059 0,055 0,189 0,462 0,262     

19 Correlation 
Coefficient 

-
0,043 -0,012 -0,529 -

0,201 0,003 -
0,166 

-
0,088 

-
0,089 0,127 -

0,182 0,094 0,223 0,287 -
0,257 

-
0,165 

-
0,065 

-
0,156 

-
0,713    

Sig. (2-
tailed) 0,786 0,941 0,000 0,203 0,983 0,294 0,579 0,573 0,425 0,249 0,555 0,155 0,065 0,100 0,297 0,682 0,322 0,000    

20 Correlation 
Coefficient 0,341 0,170 0,017 -

0,003 
-

0,001 
-

0,044 0,023 0,413 -
0,072 

-
0,047 

-
0,006 

-
0,267 

-
0,257 0,287 0,297 0,465 -

0,073 0,060 -
0,115   

Sig. (2-
tailed) 0,027 0,282 0,916 0,983 0,994 0,784 0,883 0,007 0,652 0,768 0,972 0,088 0,101 0,065 0,056 0,002 0,644 0,707 0,468   

21 Correlation 
Coefficient 

-
0,207 0,094 -0,305 -

0,172 
-

0,328 0,107 0,121 0,069 -
0,174 0,275 -

0,116 0,214 0,421 -
0,038 

-
0,045 

-
0,181 

-
0,191 

-
0,060 0,055 -

0,293  

Sig. (2-
tailed) 0,189 0,554 0,049 0,277 0,034 0,500 0,444 0,665 0,270 0,078 0,463 0,173 0,006 0,812 0,776 0,252 0,225 0,704 0,730 0,060  

22 Correlation 
Coefficient 

-
0,129 0,015 0,013 0,088 -

0,060 0,142 0,320 -
0,108 

-
0,050 0,250 -

0,277 
-

0,039 0,135 0,171 -
0,085 

-
0,220 

-
0,140 0,166 0,009 -

0,422 0,230 

Sig. (2-
tailed) 0,417 0,924 0,934 0,577 0,708 0,371 0,039 0,498 0,751 0,110 0,076 0,807 0,395 0,279 0,591 0,161 0,377 0,292 0,956 0,005 0,143 
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1. Rådande rådgivningsreglering styr hur jag som finansiell rådgivare sätter kundens risknivå 

2. Rådande rådgivningsreglering gör så att jag ibland sätter en lägre risknivå för kunden 

3. Jag upplever att min rådgivning är anpassad efter kundens önskemål 

4. Min arbetsgivare betonar betydelsen av att ge råd efter kundens önskemål 

5. Jag vet vilket syfte kunden har med sina placeringar 

6. Jag upplever att kundens finansiella mål ibland kan stå i konflikt med den risk de är villiga att 

ta 

7. Det är svårt att fastställa kundens risknivå när kundens finansiella mål är orealistiska 

8. Jag upplever att kunder av manligt kön tenderar att ligga på en högre risknivå än vad kunder av 

kvinnligt kön gör 

9. Jag upplever att kunder av kvinnligt kön tenderar att ligga på en högre risknivå än vad kunder 

av manligt kön gör 

10. Jag upplever att äldre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad yngre kunder gör 

11. Jag upplever att yngre kunder tenderar att ligga på en lägre risknivå än vad äldre kunder gör 

12. Min rådgivningskvalitet påverkas av de säljkrav arbetsgivaren har 

13. Jag upplever att produkter där jag får belöning påverkar den rådgivning jag ger till kunden 

14. Min arbetsgivares etiska standarder och riktlinjer (Code of Conducts) påverkar mig att agera i 
kundens intresse 

15. Den kunskapsnivå jag har efter SwedSec-utbildningen hjälper mig att erbjuda rådgivning enligt 

de önskemål kunden har  

16. Swedsec-licensen har bidragit med kunskap som jag har användning av när kundens risknivå 

fastställs 

17. Det viktigaste i mitt arbete är att rekommendera produkter som överensstämmer med kundens 

risknivå 

18. Jag upplever att min arbetsgivare ger mig frihet när jag rekommenderar produkter till kunden 

19. Jag upplever att arbetsgivaren sätter begränsningar i de produkter jag kan rekommendera 

20. Jag upplever att lagstiftningen för den finansiella rådgivningen ger mig frihet i de produkter jag 

kan rekommendera till kunden. 

21. Majoriteten av mina kunder har svårt att förstå den risk ett finansiellt instrument innehåller 

22. Vanligtvis behövs en förklaring av begreppet risk till mina kunder 
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Tabell 6.15 - Rotationsmatris 

 

 

Faktorer 

1 2 3 4 5 6 7 8 
”Jag upplever att arbetsgivaren sätter begränsningar i 
de produkter jag kan rekommendera” (vänd) ,945 ,079 -,038 -,036 -,015 ,009 ,028 -,098 
”Jag upplever att min arbetsgivare ger mig frihet när 
jag rekommenderar produkter till kunden” ,796 -,136 ,047 -,334 -,269 -,037 ,090 ,001 

”Jag upplever att min rådgivning är anpassad efter 
kundens önskemål” ,678 ,196 ,282 -,009 ,191 -,171 -,330 ,165 

 ”Jag upplever att äldre kunder tenderar att ligga på en 
lägre risknivå än vad yngre kunder gör” ,054 ,842 ,182 -,013 ,101 -,106 ,134 ,029 

”Jag upplever att yngre kunder tenderar att ligga på en 
lägre risknivå än vad äldre kunder gör” (vänd) ,051 ,820 -,076 ,034 -,041 ,345 -,121 ,165 
”Jag upplever att kunder av kvinnligt kön tenderar att 
ligga på en högre risknivå än vad kunder av manligt 
kön gör” (vänd) ,021 ,588 -,270 -,205 -,269 ,066 -,011 -,373 

”SwedSec-licensen har bidragit med kunskap som jag 
har användning av när kundens risknivå fastställs” 
 

,011 -,043 ,895 -,148 -,142 ,067 -,116 -,069 

”Den kunskapsnivå jag har efter SwedSec-utbildningen 
hjälper mig att erbjuda rådgivning enligt kundens 
önskemål” ,123 ,018 ,895 -,187 -,041 -,017 ,126 -,078 

”Min rådgivningskvalitet påverkas av de säljkrav 
arbetsgivaren har” -,104 -,026 -,079 ,898 -,084 -,006 ,064 ,121 
”Min arbetsgivares etiska standarder och riktlinjer 
(Code of Conducts) påverkar mig att agera i kundens 
intresse” 
 

,059 ,032 ,172 -,753 -,132 -,019 ,101 ,297 

”Jag upplever att produkter där jag får belöning 
påverkar den rådgivning jag ger till kunden” 
 

-,218 -,002 -,212 ,554 -,127 ,092 ,306 ,316 

”Det viktigaste i mitt arbete är att rekommendera 
produkter som överensstämmer med kundens risknivå” -,089 ,014 -,058 -,073 ,837 -,045 -,066 -,192 

”Jag vet vilket syfte kunden har med sina placeringar” -,003 -,050 -,115 ,043 ,827 ,010 -,004 ,180 
”Rådande rådgivningsreglering styr hur jag som 
finansiell rådgivare sätter kundens risknivå” -,071 -,016 ,063 ,004 -,142 ,917 -,058 ,047 

”Rådande rådgivningsreglering gör så att jag ibland 
sätter en lägre risknivå för kunden” -,050 ,227 -,039 ,068 ,157 ,777 ,281 -,255 

”Det är svårt att fastställa kundens risknivå när kundens 
finansiella mål är orealistiska” ,077 -,139 ,157 -,020 ,011 ,275 ,761 ,129 

”Majoriteten av mina kunder har svårt att förstå den 
risk ett finansiellt instrument innehåller” 
 

-,156 ,374 -,165 ,154 -,106 -,231 ,612 -,045 

”Vanligtvis behövs en förklaring av begreppet risk till 
mina kunder” 
 

-,077 ,259 -,039 ,006 -,188 -,137 ,338 ,653 

”Jag upplever att kunder av manligt kön tenderar att 
ligga på en högre risknivå än vad kunder av kvinnligt 
kön gör” -,078 ,192 ,393 ,042 -,276 ,022 ,218 -,615 
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