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Sammanfattning  
Finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag utför för att 
möta kundens behov. Interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden är därmed 
betydelsefull. Då en interaktion består av två parter är det även relevant att studera den finansiella 
rådgivarens perspektiv. 
 
Syftet med studien är att bidra med förståelse för de utmaningar som finansiella rådgivare upplever i 
det digitala rådgivningsmötet. För att kunna uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod 
använts. Det empiriska materialet bestod av sju semistrukturerade intervjuer med finansiella rådgivare.  
 
Studiens resultat visar att de finansiella rådgivarna upplever att det digitala rådgivningsmötet fungerar 
relativt väl. Dock upplever de finansiella rådgivare som har intervjuats att det finns vissa utmaningar i 
det digitala rådgivningsmötet. Resultatet visar att det uppstår olika utmaningar i de olika faserna i 
rådgivningsprocessen.  
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1. Inledning  
I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrundsinformation för att få en bild av finansiell 

rådgivning som tjänst, interaktionens betydelse mellan rådgivaren och kunden och de 

egenskaper och krav som en finansiell rådgivare väntas ha. Vidare kommer 

problemformulering samt studiens syfte att behandlas. Avslutningsvis presenteras studiens 

avgränsningar och en översikt av studiens disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund  
Snabb utveckling av finansmarknaderna har resulterat i att finansiell rådgivning fått en allt 

större betydelse för bankkunderna som idag erbjuds ett flertal olika placeringsalternativ, 

försäkringslösningar och kreditupplägg. Dessa finansiella produkter är inte sällan komplexa 

och svårbedömda. Utöver komplexiteten i de finansiella produkterna kan även det finansiella 

rådgivningsmötet upplevas som ångestfyllt för kunden (Gerrans & Hershey, 2017). Enligt 

Finansinspektionen (2007) är bankkunderna därför i behov av kunskap och information för att 

kunna känna sig trygga i sina finansiella beslut. Finansiell rådgivning är en viktig tjänst för att 

dessa beslut ska kunna fattas på ett riktigt sätt (Finansinspektionen, 2007). Steiner & Harmon 

(2009) förklarar att en tjänst karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag utför för att 

möta kundens behov. Då det kommer till att leverera en tjänst har tjänstens immateriella attribut 

en stor inverkan på tjänstens resultat (Steiner & Harmon, 2009). För att klassificeras som tjänst 

bör aktiviteten enligt Hoffman & Bateson (2001) även uppfylla tre ytterligare egenskaper: 

oskiljaktighet, förgänglighet och heterogenitet. Att en tjänst är oskiljaktig innebär att 

produktionen och konsumtionen av aktiviteten sker på samma gång. Att tjänsten är förgänglig 

innebär att den inte kan lagras. Att en tjänst ska ha egenskapen heterogenitet innebär att två 

tjänster aldrig kan vara de samma utan att varje tjänst som företaget levererar till kunden är 

unik (Hoffman & Bateson, 2001). Det är även väsentligt att företaget kan leverera en tjänst som 

bygger på att skapa kundvärde och bygga långsiktiga relationer med sina kunder (Steiner & 

Harmon, 2009). Eriksson et al. (2020) förklarar i sin studie att personlig interaktion med 

privatkunder till stor del har ersatts av opersonliga och standardiserade sätt att erbjuda 

finansiella produkter och tjänster. Detta bland annat då den tekniska utvecklingen har fått 

kunder att kräva enklare tillgång till internet- och mobilbank (Eriksson, Hermansson, & Jonsson, 

2020). Grönroos (2000) belyser även att för att kunna förbli konkurrenskraftig i tjänstesektorn 
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spelar interaktionen mellan den som förmedlar tjänsten och kunden en stor roll. Grönroos 

(2000) menar att det är vid interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden som 

kunden skapar sin uppfattning om banken (Grönroos, 2000). 

 

En finansiell rådgivare har som uppgift att vägleda konsumenten till ett sunt ekonomiskt val för 

finansiering och investering. Som rådgivare måste man vara registrerad hos Finansinspektionen 

för tillsyn (Ekonominytt, 2021). Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

innehåller bestämmelser om näringsidkarens skyldigheter och anvisningar till vilka 

kompetenskrav en rådgivare ska uppfylla. Näringsidkarens skyldigheter är att se till att den som 

utför rådgivningen har tillräckligt med kompetens, dokumenterar vad som har förekommit 

under rådgivningen samt lämnar ut dokumentationen till kunden. Rådgivaren ska iaktta god 

rådgivningssed och ta till vara kundens intressen. Kompetenskraven som rådgivaren ska 

uppfylla är att förstå och kunna tillämpa regelverk om etik, placeringar och finansiell ekonomi 

(Finansdepartementet, 2003).  Eriksson et al. betonar i sin studie att för att kunna säkerställa ett 

gynnsamt förhållande mellan bank och kund spelar den finansiella rådgivaren en central roll. 

Även om kundnöjdhet och lojalitet finns i relationen mellan bank och kund leder det inte till 

ökade intäkter för banken om det finns begränsat förtroende hos kunden för den finansiella 

rådgivaren (Eriksson, Hermansson, & Jonsson, 2020). 

 

Lopez (2015) nämner att finansiella institutioner förlorade kundernas förtroende efter den 

finansiella krisen 2009. Medan de traditionella aktörerna på marknaden är fokuserade på att 

uppfylla den stora mängd nya lagkrav som ställs på finansiella rådgivare menar Lopez (2015) 

att nya digitala kapitalförvaltningsföretag som erbjuder automatiserade rådgivningstjänster har 

börjat växa fram. Dessa kapitalförvaltningsföretagen är högteknologiska och utvecklar enklare 

samt billigare metoder för att leverera finansiell rådgivning på ett innovativt sätt. Med hjälp av 

riskkapitalister kan dessa kapitalförvaltningsföretag även möjliggöra för alternativa 

affärsmodeller och på så sätt omdefiniera kapitalförvaltningsbranschen. Lopez (2015) gör en 

jämförelse med den förändring som revolutionerade resebranschen under 1990-talet då online-

aktörer som Expedia tog över marknadsandelar. Lopez (2015) menar att vissa medier och 

analytiker nu förutspår samma händelseförlopp inom digitaliseringen av finansiell rådgivning. 

Dock finns det ytterligare andra som tror att denna typ av automatiserade lösningar inte kommer 

att lämpa sig då det kommer till personlig finansiell rådgivning (J. C. Lopez, 2015). 
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Med dagens teknik kan människor kommunicera med varandra i olika arbetssituationer som 

inte tidigare var möjligt. Den snabba utvecklingen har lett till att digitala möten och samarbete 

på distans blivit allt vanligare (Dean, Apperley, & Rogers, 2014). Utöver detta har Covid-19-

pandemin ytterligare skyndat på den digitala omställningen (Nordea, 2020). 

 
 
1.2 Problematisering 

Digital finansiell rådgivning definieras i den här studien som ett finansiellt rådgivningsmöte 

mellan rådgivare och kund. Mötet sker antingen via telefon eller via kommunikationstjänster 

som exempelvis Zoom, Teams eller Skype. Det finns en bred omfattning av forskning kring 

området som innefattar digital finansiell rådgivning. En stor del av den tidigare forskning som 

gjorts är kvantitativ och studerar framförallt digital rådgivning utifrån kundens perspektiv. 

Bland annat har Gerrans & Hershey (2017) genomfört en studie om kundens upplevelse kring 

finansiell rådgivning. Det finns även en del kvalitativ forskning gjord inom den finansiella 

rådgivningsbranschen utifrån rådgivarens perspektiv (Gerrans & Hershey, 2017). Richards et 

al. (2019) gjorde en kvalitativ studie där de genomförde djupgående kvalitativa intervjuer med 

kvinnliga och manliga rådgivare om könsobalans inom rådgivningsbranschen (Richards, 

Roberts, & Whiting, 2019). Då finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det 

är en aktivitet som ett företag utför för att möta kundens behov är interaktionen mellan den 

finansiella rådgivaren och kunden betydelsefull. Det finns dock, vad vi kunnat finna, få studier 

som studerat digital finansiell rådgivning utifrån rådgivarens perspektiv. Vi uppfattar detta som 

att det finns en kunskapslucka i forskningen. Eftersom interaktionen består av två parter är det 

även relevant att belysa den finansiella rådgivarens perspektiv. 

 

Redan Verhallen et al. (1997) betonar i sin forskning att det krävs ytterligare insikt i 

interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden (Verhallen, Greve, & Frambach, 

1997). Även Williams & Spiro (1985) poängterar i sin studie om interaktiva aspekter av 

personlig försäljning att det finns ett växande behov av framtida forskning som fokuserar på 

interaktionen mellan köpare och säljare (Williams & Spiro, 1985). Vidare beskriver Verhallen 

et al. (1997) att banker ofta saknar insikt i vad som händer mellan kund och finansiell rådgivare 

i rådgivningsmötet. För att förstå detta menar Verhallen et al. (1997) att det krävs ytterligare 

förståelse för interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden (Verhallen, Greve, & 

Frambach, 1997). 

 



 4 

Eriksson & Söderberg (2010) skriver i sin studie att efter den finansiella krisen 2009 finns en 

trend mot ökad reglering. Dessa regler för finansiell rådgivning ser likadana ut oberoende av 

om rådgivningen sker vid ett personligt möte eller via ett digitalt möte. Eriksson & Söderberg 

(2010) påpekar i deras studie att sådan reglering måste ta hänsyn till interaktionen mellan säljare 

och köpare av finansiella tjänster. Birkenmaier & Fu (2020) beskriver i sin studie att 

bankkunders efterfrågan på interaktion ansikte mot ansikte har minskat (Birkenmaier & Fu, 

2020). Dock betonar Saunila et al. (2019) att mänskliga faktorer spelar en central roll när företag 

skapar värde genom digitala servicefunktioner såsom finansiell rådgivning (Saunila, Ukko, & 

Rantala, 2019). 

 

Gerrans & Hershey (2017) beskriver ett hinder som gör att nya och befintliga kunder motstår 

sig att söka finansiell rådgivning. Detta hinder benämner författarna som "finansiell 

rådgivningsångest". Denna ångest kan bero på svårigheter, oro eller osäkerhet kring 

rådgivningsprocessen. I deras studie fann de att det finansiella språket var en av de faktorer som 

bidrog till den så kallade finansiella rådgivningsångesten. Undersökningen visade att det var 

kvinnor, i alla åldrar, som upplevde att det finansiella språket är svårt och en av de bidragande 

faktorerna till ångesten inför den finansiella rådgivningen. Däremot är männen mer bekymrade 

över kvaliteten på dokumentationen som upprätthållas samt att deras ekonomiska situation ska 

försämras. Vidare skriver Gerrans & Hershey (2017) att informationsflödet mellan rådgivaren 

och kunden är viktigt och kräver fullständig information och transparens (Gerrans & Hershey, 

2017). 

 

Nya och strängare lagkrav i Europa som omfattar finansiella rådgivare har tvingat rådgivarna 

att vara mer transparenta avseende hur de tjänar sina intäkter från de produkter och tjänster de 

erbjuder sina kunder. Utifrån förändringarna på bankmarknaden ifrågasätter Eriksson et al. 

(2020) den intäktsgenererande förmågan hos bankernas nuvarande relationsorienterade 

affärsmodell. Detta är den affärsmodell som de finansiella rådgivarna arbetar utifrån. Eriksson 

et al. (2020) menar att bankerna står inför två strategiska vägskäl: vilka delar av den traditionella 

relationsbaserade affärsmodellen som de ska behålla och vilka delar av den som ska exempelvis 

säljas eller göras om. Oavsett vilken strategi som en bank väljer menar Eriksson et al. (2020) 

att bankerna måste känna till de intäkter och den lönsamhet som den relationsbaserade 

affärsmodellen genererar. Vidare kommer författarna fram till att FinTech-företag med 

framgång har överträffat befintliga banker inom icke-rådgivande tjänster. Dock finner 

författarna i sin studie att de banker som använder sig av en relationsbaserad affärsmodell 
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genererar lönsamhet relaterat till finansiell rådgivning (Eriksson, Hermansson, & Jonsson, 

2020). Saunila et al. (2018) betonar att mänskliga faktorer i samband med digitala tjänster är 

ett outforskat område, särskilt i vilken utsträckning de påverkar skapande av kundvärde ur 

företagets perspektiv (Saunila, Ukko, & Rantala, 2019). 

 

 

1.3 Problemformulering  
Hur upplever finansiella rådgivare det digitala kundmötet och vilka utmaningar finns det? 
 
 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med förståelse för de utmaningar som finansiella rådgivare 

upplever i det digitala kundmötet. Syftet med studien är även att ge en inblick i hur dessa 

utmaningar påverkar kundvärdet i det digitala kundmötet. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien utförs utifrån rådgivarens perspektiv samt omfattar endast finansiella rådgivare som 

innehar SwedSec-licens och som arbetar på en bank. Informanterna består av både privat- samt 

företagsrådgivare för att få en så bred och nyanserad bild som möjligt. 

 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning  

I det första kapitlet introduceras bakgrundsinformation. Sedan beskrivs problematiseringen, 

frågeformuleringen, studiens syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med en översikt över 

studiens disposition. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram  

I det andra kapitlet introduceras studiens teoretiska referensram. Samtidigt ges en inblick i 

tidigare forskning som är relevant för studien.  

 

Kapitel 3 - Metod 
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I det tredje kapitlet behandlas forskningsfilosofi och forskningsmetoden. Därefter presenteras 

studiens litteratursökning, genomförande, intervjuguiden och urval. Avslutningsvis presenteras 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Kapitel 4 - Empirisk analys  

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av den insamlade empirin samt analys. 

 

Kapitel 5 - Slutsats  

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats där forskningsfrågan besvaras. Vidare 

kommer studiens bidrag att presenteras. Avslutningsvis redogörs studiens begränsningar och 

framtida forskning.  

 

  



 7 

2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel introduceras studiens teoretiska referensram. Samtidigt ges en inblick i tidigare 

forskning som är relevant för studien.  

 

 

2.1 Kundvärde 

Enligt Smith & Colgate (2007) är kundvärde den nytta en konsument får ut av en specifik vara 

eller tjänst i förhållande till vad denne får ge i utbyte för detta. Smith & Colgate (2007) påpekar 

att de åtgärder ett företag vidtar för att skapa värde för sina kunder genererar i sin tur även värde 

för företaget. Till exempel skapar det värde i form av lojalitet, som genom kundens 

tillfredställdhet tenderar att leda till inofficiell marknadsföring för företagen (Smith & Colgate, 

2007). Enligt Levy & Hino (2016) spelar kundvärde en stor roll i skapande av relationen mellan 

den finansiella rådgivaren och kunden. Ett varaktigt förhållande mellan rådgivaren och kunden 

grundar sig på en direkt, personlig, och mänsklig kontakt. Dessa typer av relationer baseras på 

upplevt värde utifrån närhet, tillgivenhet och förtroende (Levy & Hino, 2016). 

 

Grönroos & Voima (2013) uttrycker att kundvärde är något som medskapas mellan kund och 

företag. Ett företag kan alltså inte ensamt skapa kundvärde utan agerar endast som en så kallad 

värdefrämjare. Vidare betonar författarna att “nyckeln till medskapande går via interaktion” 

(Grönroos & Voima, 2013). Grönroos (2011) delar upp den värdeskapande processen i tre sfärer, 

i vilka företag och kunder har olika roller. Företagets huvudsakliga roll ligger i 

leverantörssfären där aktören, genom produktion av resurser, enbart förmedlar och underlättar 

potentiellt värde genom att förse kunden med de resurser som potentiellt kan utvinna värde. 

Endast genom interaktion mellan aktörerna är medskapande av värde möjligt. Företag kan söka 

interaktion med konsumenterna för att påverka och bli medskapande av deras upplevda värde 

(Grönroos, 2011). 

 

Kundvärde är av stor vikt i skapande av en relation mellan den finansiella rådgivaren och 

kunden (Levy & Hino, 2016). Därför är det viktigt att förstå vad begreppet kundvärde innebär. 

Detta för att kunna förstå vilka utmaningar rådgivaren upplever då det kommer till att skapa 

kundvärde i det digitala kundmötet. 
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2.2 Finansiell rådgivning som tjänst 

Som rådgivande säljare är den finansiella rådgivaren skyldig att hjälpa kunder istället för att 

övertala dem att köpa produkter och tjänster (Verhallen, Greve, & Frambach, 1997). Hain et al. 

(2018) menar att det är direkt avgörande för företaget som säljer finansiella tjänster att kunna 

bygga långsiktiga relationer med kunderna för att vara konkurrenskraftiga. Detta gäller alla som 

säljer finansiella tjänster oavsett vilken finansiell produkt som säljs (Hain, Rutherford, & Hair, 

2019). 

 

Som tidigare nämnt i bakgrund beskriver Finansinspektionen (2007) finansiell rådgivning som 

en komplex tjänst. Verhallen et al. (1997) skriver i sin studie att då ett företag förmedlar 

produkter med en hög grad av komplexitet som kräver att produktegenskaper och kundbehov 

stämmer överens är en konsultativ säljmetod mest lämplig. För att beskriva den konsultativa 

säljprocessen använder Verhallen et al. (1997) en modell utvecklad av Picarelli (1989). Samma 

modell har använts i denna studie, dock har den modifierats löpande under studiens 

genomförande för att bättre passa studiens syfte och frågeställningar. Den ursprungliga 

modellen innehåller fyra faser. Första fasen enligt den ursprungliga modellen är att upprätta en 

rapport där kundens mål identifieras. Andra fasen enligt den ursprungliga modellen är att lyssna 

på kunden för att identifiera kundens behov. Tredje fasen är att presentera en handlingsplan för 

kunden. Fjärde och sista fasen i den ursprungliga modellen är att finna lösningar till kunden 

invändningar, stänga affären eller upprätta nästa steg. Utifrån hur de rådgivare som intervjuats 

arbetar ansågs tre faser mer relevant för studien. De tre faserna beskriver den finansiella 

rådgivarens arbetsprocess före, under och efter det digitala rådgivningsmötet. Modellen täcker 

tre problemlösningsfaser: 
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Figur 1. Konceptuell modell av rådgivningsprocessen (Baserad på Verhallen et al. 1997) 

 

Fas ett består av datainsamling om kunden och kundens finansiella situation. Sedan är det 

rådgivarens uppgift att göra en bedömning av kundens behov och specifika önskemål.  I fas ett 

sker även ett informationsutbyte mellan den finansiella rådgivaren och kunden angående 

kostnader och tillvägagångssätt. 

 

Fas två består av informationsutbyte samt utvärdering angående föreslagna finansiella 

produkter. I fas två sker även en förklaring av relevanta aspekter som rör den finansiella 

produkten exempelvis räntenivå.  

 

I fas tre utförs en granskning av kostnader, exempelvis för provision, notarie eller värdering. 

Den finansiella rådgivaren förklarar delar av affären i den mån det behövs. I denna fas hanterar 

även den finansiella rådgivaren ifrågasättande som kan uppstå hos kunden. Därefter följer en 

diskussion om affären. Eventuellt kan ett återkopplingstillfälle upprättas. I fas tre sker även 

dokumentation av rådgivningsmötet.  

 

 

2.3 Interaktionen mellan finansiell rådgivare och kund 
Bra kommunikativ förmåga är en av de viktigaste förmågorna som en finansiell rådgivare bör 

besitta (Bae & Sandager, 1997). Även tydlighet i kommunikationen mellan rådgivare och kund 

är väsentlig då rådgivare ofta besitter ett stort informationsövertag i jämförelse med kunden 

(Finansinspektionen, 2019). Vidare är förmågan att lyssna och förstå kunden viktiga 

kompetenser hos en rådgivare (Jackling & Sullivan, 2007). Utöver detta är det enligt Zeka et al. 
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(2016) även viktigt att rådgivaren förmedlar tillgänglighet för att kunna tillgodose kundernas 

ekonomiska behov. Kontinuerlig kontakt med kunden och en tydlig planering kring kundmötet 

är viktigt och uppskattas av kunden (Zeka, Goliath, Xolile, & Lillah, 2016). 

 

Utöver kommunikation poängterar Lindblom (2007) att en stor del av det väsentliga i 

interaktionen mellan människor görs omedvetet. Dessa subtila delar såsom uttal, blickar och 

röstens tonläge kan dock vara helt avgörande för hur den andra parten uppfattar samt tolkar det 

som sägs. Likaså kroppsspråk samt gester har stor betydelse för hur det vi säger tolkas. Gester 

innehåller betydelsefull information och kan komplettera talet med att ge det som ska förmedlas 

sin fulla innebörd. Lindblom (2007) poängterar att utöver talet är gester en viktig faktor inom 

kommunikation då gester kan förmedla tankar och känslor som individen inte medvetet tänkt 

sig att uttrycka verbalt. Varken talet eller kroppsspråket i interaktionen har en viktigare roll än 

den andra utan de båda kompletterar varandra (Lindblom, 2007). 

 

Grönroos (2000) beskriver sammanhanget för förhållandet mellan ett företag och en kund som 

ett fortlöpande förhållande. Det är inte bara företaget som ska prata med kunden och kunden 

som ska lyssna. Det är en tvåvägsgata där båda parter ska kommunicera med varandra och i 

bästa fall blir resultatet en dialog. Två ofta nämnda dimensioner av relationer är mer fysisk 

samordning av aktiviteter och mer kognitiv tillit, engagemang och förståelse för relationen 

(Grönroos, 2000). 

 

Eriksson & Söderberg (2010) menar att en kund med ett långvarigt engagemang i banken inte 

ger bevis för att det finns en relation eftersom en kund kan ha olika orsaker till att återvända till 

samma tjänsteleverantör. Istället är vad kunderna uppfattar som en relation ett möte där 

interaktionen innebär symmetri i hur kunden och leverantören av tjänsten speglar varandra. När 

kunden känner att den behandlas i motsats till sin förväntan kommer de inte att referera till 

situationen som en relation och kunden är därefter inte villig bedriva ytterligare affärer med 

leverantören (Eriksson & Söderberg, 2010). 

 

När det kommer till finansbranschen i allmänhet och finansiell rådgivning i synnerhet beskriver 

Vaněk & Botlík (2013) att man har vidtagit regleringsåtgärder mot bankerna för att göra 

informationsasymmetrin mellan rådgivare och kund så liten som möjligt. Ett resultat av detta 

är bland annat den obligatoriska dokumentation rådgivare enligt lag måste föra 

(Finansinspektionen, 2020). Vaněk & Botlík (2013) betonar även att informationsasymmetri är 



 11 

som ett läge mellan två parter där det finns en ojämn fördelning av information. Detta innebär 

således att den ena parten har tillgång till mer eller annan bättre information än den andra parten. 

Vidare förklarar dem att detta är en av orsakerna till den osäkerhet som kan uppstå vid ett 

beslutsfattande. En anledning till att informationsasymmetri uppstår är exempelvis om den ena 

parten besitter en oförmåga att välja det bättre alternativet vid flera möjliga val. Vaněk & Botlík 

(2013) belyser även att det inte alltid ligger i den ena partens intresse att upprätthålla för stor 

informationsasymmetri. Att dela med sig av informationen man besitter kan leda till ökat 

förtroende och bättre relationer (Vaněk & Botlík, 2013). Saunila et al. (2019) beskriver dock 

att en långsiktig relation mellan parterna ger större möjlighet att dela privat information, minska 

informationsasymmetrin och underlätta utveckling av förtroende. 

 

2.4 Digitalisering av kundmötet 

När det kommer till digitalisering av en tjänst beskriver Saunila et al. (2019) att mänskliga 

faktorer är det som utgör en avgörande roll för att tillhandahålla värde. Saunila et al. (2019) 

betonar att digitala tjänsteleverantörer måste kunna tillgodogöra sig det värde de besitter i de 

mänskliga faktorer som företaget har. Detta för att företaget ska kunna uppnå tillväxt på en 

utmanande marknad. Inte minst när det gäller små företag som levererar digitala tjänster kan 

rollen av mänskliga faktorer understrykas ytterligare. I valet av tjänsteleverantörer belyser 

Saunila et al. (2019) bland annat utvecklingen av förtroende som en avgörande faktor. När det 

kommer till förtroende måste mindre företag arbeta hårdare än stora företag för att få förtroende 

då de större konkurrenterna redan uppnått detta. Små företag kan och måste därför dra nytta av 

sina mänskliga faktorer i företaget såsom kunskap, färdigheter och förmågor för att uppnå 

kundens förtroende. Med mänskliga faktorer refererar Saunila et al. (2019) till de egenskaper 

hos individer som påverkar hur de fungerar i ett organisatoriskt sammanhang. De kan ha olika 

erfarenheter, motivation och förmåga att hantera relationer med andra (Saunila, Ukko, & 

Rantala, 2019). 

 

 

2.5 Tillämpning av teoretisk referensram 
Vi kommer att strukturera analys och empiri utifrån de tre faserna i den konceptuella modellen 

av rådgivningsprocessen (Figur 1). Samtliga teman som har nämnts utgör fas två. Däremot 

behöver vi även förklara fas ett och tre för att kunna förstå fas två. Begreppet kundvärde är av 

stor vikt i skapande av en relation mellan den finansiella rådgivaren och kunden (Levy & Hino, 
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2016). Därför är det viktigt att förstå vad begreppet kundvärde innebär. Detta för att kunna 

förstå vilka utmaningar rådgivaren upplever då det kommer till att skapa kundvärde i det 

digitala kundmötet. Begreppet kundvärde finns i samtliga faser men skapande av kundvärde 

finner vi i fas 2. Vi kommer att använda begreppet kundvärde i vår analys då kundvärde var ett 

av de teman som identifierades utifrån det empiriska materialet. För att kunna identifiera vilka 

utmaningar som rådgivare upplever i det digitala kundmötet är det även viktigt att få en 

grundläggande förståelse för den finansiella rådgivningen som tjänst.  Det är även viktigt att få 

en förståelse för rådgivningsprocessen olika delar. Därför kan modellen för den finansiella 

rådgivningsprocessen utifrån det fysiska kundmötet baserad på Verhallen et al. (1997) 

forskning även användas som grund för det digitala kundmötet. När man ser till viktiga faktorer 

i kundmötet är den sociala interaktionen mellan rådgivare och kund relevant att belysa. 

Interaktion innefattar i den här studien de faktorer som påverkar kundmötet mellan en finansiell 

rådgivare och kund såsom kommunikation samt kroppsspråk och gester. Vi kommer att 

använda begreppet interaktion för att öka förståelse för hur rådgivaren upplever det digitala 

kundmötet. Begreppet interaktion är en viktig faktor för att förstå kundmötet som utgör i fas 2 

(Figur 1). Denna studie avser att identifiera rådgivarens utmaningar i det digitala kundmötet. 

Därför är det även väsentligt att förstå de mänskliga faktorer som utgör en avgörande roll för 

att tillhandahålla värde när det kommer till digitalisering av en tjänst.  Grönroos och Voima 

(2013) menar att “nyckeln till medskapande går via interaktion”. 
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3. Metod  
Kommande kapitel redogör för studiens forskningsfilosofi och den valda forskningsmetoden. 

Därefter presenteras studiens litteratursökning, genomförande, intervjuguiden och urval. 

Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

 

3.1 Forskningsfilosofi  

Enligt Andersson (2014) finns det två vetenskapsteoretiska strömningar, positivism och 

hermeneutik. Eftersom studien utgår från den finansiella rådgivarens subjektiva erfarenheter 

kommer studien att ha ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken har för avsikt att generera en 

djupare förståelse av människors beteende (Andersson, 2014). Ordet hermeneutik betyder att 

förstå eller att tolka. Hermeneutiska forskare använder kvalitativa metoder för att skapa 

sammanhang och mening för vad människor gör. Forskare som använder ett hermeneutiskt 

förhållningssätt är tydliga med det faktum att de konstruerar verkligheten med hjälp av de 

tolkningar från data som de tillhandahållit från deltagande i studien (Patton, 2002). Till skillnad 

från positivismen behandlar alltså hermeneutiken teori och metod i samband med tolkning av 

människors handlingar (Bryman & Bell, 2011). 

 

Då studien avser att beskriva den finansiella rådgivarens utmaningar utifrån rådgivarens 

upplevelser kring digitala kundmöten anses ett abduktivt angreppssätt mest relevant. Det finns 

tre olika analysstrategier en forskare kan utgå ifrån: induktiva, deduktiva samt abduktiva (Lind, 

2014). Bryman & Bell (2011) förklarar att med ett induktivt angreppssätt blir ofta teorin 

resultatet av en forskningsansats. Det induktiva angreppssättet lämnar även utrymme för 

generaliserbara slutsatser baserade på resultatet. Forskningen kan då inledas utan direkta 

uppfattningar för att sedan komma fram till ett syfte utifrån insamlingen och analysen av datan 

(Bryman & Bell, 2011). Lind (2014) menar att med ett deduktivt angreppssätt finns det ett 

tydligt angivet teoretiskt ramverk i undersökningen. Det teoretiska ramverket är betydelsefullt 

för att analysera och tolka experimentets utfall. Vidare beskriver Lind (2014) att en abduktiv 

analysstrategi är ett mellanting mellan deduktiva och induktiva ansatser. Med ett abduktivt 

angreppssätt används teorier integrerat i arbetet tillsammans med den empiriska datan. Det 

abduktiva angreppssättet skapar möjlighet att diskutera olika teoriers förmåga att förklara 

mönster i undersökningens empiriska underlag, utan att vare sig bevisa eller förkasta specifika 

hypoteser. Med ett abduktivt angreppssätt kan forskaren fånga upp och belysa viktiga 
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egenskaper hos de undersökta fenomenen (Lind, 2014).  I denna studie har vi löpande tillämpat 

exempelvis den modifierade modellen av rådgivningsprocessen i Verhallen et al. (1997) studie 

för att fånga upp och belysa viktiga egenskaper.  

 

 

3.2 Forskningsmetod  

Lind (2014) menar att det empiriska dataunderlag som används i undersökningar förhåller sig 

till den valda forskningsansatsen och undersökningsform. Det finns olika slag av dataunderlag 

som kan användas i undersökningar. Vanligtvis står det mellan kvantitativa och kvalitativa data. 

Kvantitativa data är standardiserade och uttryckta i numerisk form medan kvalitativa data är 

uttryckta i verbal form. Kvalitativa data ger en flerdimensionell beskrivning av de fenomen som 

studeras. Undersökningens trovärdighet stärks om den bygger på ett stabilt empiriskt 

dataunderlag. För att skapa ett empiriskt dataunderlag kan intervjuer, enkäter, dokument och 

observationer användas (Lind, 2014). Då studien avser att undersöka rådgivarens upplevelser 

och utmaningar i det digitala kundmötet anses en kvalitativ undersökning som mest lämplig 

forskningsmetod. Enligt Lind (2014) kan intervjuer definieras som ett samtal med ett syfte. 

Vilket betyder att forskaren ställer frågor till en informant. Vanligtvis genomförs intervjuer i 

form av öppna samtal men en intervju kan även göras skriftligt i form av e-mail. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av flexibilitet då de frågorna som har ställts till informanterna kan skilja 

sig åt. Detta kan bero på att svar som erhållits i en intervju behöver följas upp med fördjupande 

frågor i efterföljande intervjuer. I en kvalitativ intervju ligger fokus på informantens 

ståndpunkter och inte forskarens intresse (Lind, 2014). Enligt Bryman & Bell (2011) innebär 

flexibilitet under intervjun även att inte låta den semistrukturerade intervjun övergå till att bli 

en strukturerad intervju med öppna frågor. Att undersöka rådgivarens upplevelser och 

utmaningar i det digitala kundmötet kan göras på olika sätt. För att skapa ett empiriskt 

dataunderlag har vi valt att genomföra intervjuer. Ett alternativ hade varit att komplettera 

intervjuerna med observationer. Detta var dock inte möjligt dels på grund av restriktionerna 

under pandemin, dels på grund av tidsbrist och banksekretess.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Bryman & Bell (2011) förklarar att i en semistrukturerad intervju använder forskaren sig av en 

delvis specificerad lista, en intervjuguide, av teman som ska behandlas under intervjun. 
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Intervjupersonen har dock en stor frihet att utforma sina svar. Forskarna ställer i stort sett 

frågorna utifrån ordningen i intervjuguiden. Dock behöver forskarna inte följa ordningen 

ordagrant. Följdfrågor kan även ställas allt eftersom behovet uppstår. Bryman & Bell (2011) 

betonar också att den semistrukturerade intervjun präglas av en flexibilitet. Flexibilitet i denna 

bemärkelse innebär en öppenhet för att låta intervjupersonen lägga vikt vid något som ligger 

speciellt i intervjupersonens intresse. Fokus i den semistrukturerade intervjun ligger på hur 

intervjupersonen upplever och förstår händelser och mönster (Bryman & Bell, 2011). Med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer fick informanterna berätta relativt ohämmat om sina 

upplevelser och åsikter kring digitala kundmöten. Den semistrukturerade intervjutekniken 

möjliggjorde för följdfrågor samt lämnade utrymme för informanterna att uttrycka de åsikter 

som informanterna ansåg relevanta inom området. 

 

 

3.4 Litteratursökning 

Litteraturen som presenteras i studien består av vetenskapliga artiklar och böcker. En 

vetenskaplig artikel är noga granskade av ämnesexperter innan de kan publiceras, detta kallas 

även för peer-reviewed. För att hitta vetenskapliga artiklar användes Högskolan Kristianstads 

vetenskapliga söktjänst Summon. Begrepp som Bank, Finansiell rådgivning, 

Digitalisering, Interaktion, Onlinemöte, Online banking, Relationsmarknadsföring, 

Konsultativ försäljning användes för att hitta relevanta artiklar för vår studie. Vidare har 

tidigare examensarbeten hämtats från DiVA portal och lästs för att hitta ytterligare inspiration 

samt tidigare forskning som är relevant inom ämnesfären. Information från hemsidor som 

exempelvis Finansinspektion.se har även använts i syfte att skapa förståelse för 

forskningsområdet. 

 

 

3.5 Genomförande 

För att studera den finansiella rådgivarens upplevda utmaningar kring det digitala 

rådgivningsmötet användes semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Enligt Bryman 

& Bell (2011) är alternativa datainsamlingsmetoder som hade varit möjliga att använda för en 

kvalitativ studie är exempelvis observationer eller kvalitativ dataanalys. Fördelarna med att 

genomföra intervjuer är bland annat att intervjun rymmer en viss flexibilitet. Det är relativt 

enkelt att genomföra intervjuer till skillnad från exempelvis observationer där forskaren ofta 
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måste befinna sig på samma plats som den observerade personen en längre tid (Bryman & Bell, 

2011). I denna studie kunde med fördel intervjuerna genomföras via Zoom, vilket sparade tid 

för både forskare och informant. En annan fördel med intervjuer är att man som forskare inte 

riskerar att framkalla reaktiva effekter eller påverka informanten till samma grad som man 

exempelvis gör vid en observation. En nackdel med intervjuer som datainsamlingsmetod är 

risken för feltolkningar. En annan nackdel är att det kan vara tidskrävande (Bryman & Bell, 

2011). 

 

Totalt genomfördes sju intervjuer där sju informanter från olika banker deltog i undersökningen. 

Tre informanter var män och fyra var kvinnor. Intervjuerna var personliga och av 

semistrukturerad karaktär där en intervjuguide (Bilaga 1) användes som grund för samtalet. För 

att följa nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 

har samtliga intervjuer genomförts digitalt via Zoom. Under intervjuerna forskarna att kameran 

på i hopp på att det skulle bidra till en mer avslappnad intervjumiljö för både intervjuperson 

och informant. Fem av sju informanter valde att ha på sina kameror dock fanns inget krav på 

detta. Intervjuerna varade mellan 25 - 35 minuter beroende på informanternas val att utveckla 

och motivera sina svar samt om det eventuellt uppstod behov av följdfrågor. Tillgängliga 

informanter som hade möjlighet att genomföra en intervju visade sig vara begränsat. Med valet 

att genomföra sju relativt korta intervjuer följde också medvetenheten om potentiell risk att inte 

uppnå ett tillräckligt fylligt empiriskt material. Vi ansåg dock att det empiriska materialet 

uppnådde en viss mättnadsgrad där marginalnyttan av att genomföra ytterligare intervjuer inte 

var tidsmässigt gynnsam.   

 

3.5.1 Intervjuguiden 

Intervjuguiden (Bilaga 1) skickades ut till informanten några dagar innan intervjun 

genomfördes, detta i syfte att informanterna kunde förbereda sig och på så sätt kunna bidra med 

en djupare empiri. Intervjuguiden började med inledande frågor för att sedan gå vidare till 

direkta frågor kopplade till de olika kategorierna. Intervjufrågorna har formulerats utifrån 

studiens teoretiska referensram och dess olika teman. Intervjufrågorna utvecklades även vidare 

allt eftersom intervjuerna genomfördes och teman i informanternas svar kunde identifieras. 

Informanten fick dels svara på de frågorna formulerade i intervjuguiden dels friheten att berätta 

mer öppet kring de tre teman för studien: interaktion vid kundmötet, kundvärde och 

digitalisering av kundmötet. Med en flexibel intervjuprocess kan forskaren enligt Bryman & 

Bell (2011) skapa förståelse för informantens upplevelse. Den fördel forskaren får i form av 
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flexibilitet kommer även med nackdelar som exempelvis feltolkningar (Bryman & Bell, 2011). 

För att minska risken för feltolkningar frågade vi informanten om vi hade uppfattat 

informantens svar rätt.  

 

 

3.6 Analys av intervjuerna 

Intervjuerna transkriberades löpande utefter att de genomfördes. De tre huvudsakliga teman 

som lades till grund för analysen är “Interaktion mellan rådgivare och kund”, “Kundvärde” 

samt “Digitalisering av kundmötet”. Vidare användes den teoretiska referensramen för att 

förklara den insamlade empiriska datan från intervjuerna.  

 

 

3.7 Urval 
För att kunna besvara studiens frågeställning behövdes intervjupersoner som har yrkesrollen 

finansiell rådgivare. De informanter som deltog i undersökningen utvalda baserat på att de 

arbetar som finansiella rådgivare för tillfället samt att de innehar SwedSec licens. Detta gällde 

både privat- och företagsrådgivare. Eftersom informanterna förväntades att vara SwedSec-

licensierade genomfördes en granskning på SwedSecs hemsida för att säkerställa att detta var 

korrekt.  Anledningen till att endast SwedSec licensierade personer fick delta i undersökningen 

är för att vi ska kunna säkerställa att de besitter rätt kunskap och erfarenhet, därigenom kan de 

bidra till studiens ökade trovärdighet. För att komma i kontakt med finansiella rådgivare 

behövde vi först säkerställa kontorschefernas medgivande till genomförandet av intervjuerna. 

Därför skickades information via e-mail ut till kontorschefer på olika kontor i olika banker med 

information gällande studiens syfte (Bilaga 2). Ett tiotal kontorschefer svarade nej på förfrågan, 

de ville inte att vi skulle kontakta deras finansiella rådgivare. Detta på grund av hög 

arbetsbelastning på kontoren. Efterhand som att vi fick godkännande av kontorschefer 

skickades e-mail ut med information angående studiens syfte ut till de finansiella rådgivarna 

(Bilaga 3). Enligt Denscombe (2018) kan icke-sannolikhetsurval användas för att generera ett 

representativt urval men även ett explorativt urval. När utgångspunkten är att välja personer 

utifrån faktorer såsom erfarenhet, kön eller expertis kan forskaren använda Icke-

sannolikhetsurval i sin undersökning (Denscombe, 2018). I vår studie har vi använt ett Icke-

sannolikhetsurval för att vara säkra på att datan täcker informanter av båda könen och av 

varierande erfarenhet. Då det fanns en begränsad tidsram att förhålla sig till vid insamlande av 
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empiri gjordes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder att forskaren använder sig 

av de informanter som finns tillgängliga. Fördelen med bekvämlighetsurval är att det är enkelt, 

snabbt och billigt (Denscombe, 2018). Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det är omöjligt 

att generalisera studiens resultat. Detta av den orsaken att vi inte vet vilken population detta 

stickprov är representativt för. Däremot kan studiens resultat ses som ett hjälpmedel för 

framtida forskning. 

 

 

3.8 Tematisk analys 

Enligt Braun & Clarke (2006) är tematisk analys en flexibel metod för att identifiera och 

analysera teman i insamlade data. En forskare som använder sig av tematisk analys börjar sin 

analys redan vid transkriberingarna. I transkriberingarna observeras teman och mönster vilka 

sedan organiseras noggrant. Under tiden som transkriberingarna genomförts har vi återgått 

löpande till den empiriska datan för att söka efter teman och mönster. Vidare förklarar Braun 

& Clarke (2006) att forskaren sedan bearbetar och förbättrar de teman som identifierats. De 

teman som inte längre är relevanta förkastas och där det behövs förenas flera teman till ett nytt 

tema. Forskaren genomför sedan en kontroll av de nya teman som noterats och går igenom det 

empiriska datamaterialet ytterligare en gång för att utesluta att inget viktigt i materialet har 

utelämnats (Braun & Clarke, 2006). Allt eftersom det empiriska materialet växte omarbetade 

vi kontinuerligt de teman som urskiljts. Detta då det blev tydligt att vissa teman spelade större 

roll än andra för den finansiella rådgivarens upplevelse av det digitala rådgivningsmötet. 

 

 

3.9 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning är det svårare att upprepa forskningen vilket ofta är möjligt då det 

kommer till en kvantitativ studie. Det finns ändå en stor betydelse för den kvalitativa forskaren 

att kunna visa på att den data som används stämmer och passar för studiens ändamål 

(Denscombe, 2014). För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien intervjuades olika 

personer med yrkesroller både som privat- och företagsrådgivare. Samtliga av rådgivarna som 

deltog i studien hade SwedSec-licens för att säkerställa att de besitter rätt kunskap och 

kompetens. Vidare menar Denscombe (2018) att det kan vara svårt att uppnå struktur, inte minst 

vid semistrukturerade intervjuer. Forskarens insamlade data kommer att vara mer eller mindre 
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påverkad av bland annat de individer som deltar i studien. Att söka efter teman är något som 

tillför en högre trovärdighet till studien då det indikerar på att flera informanter delar en 

uppfattning eller idé (Denscombe, 2018). Under den empiriska datans bearbetningstid försökte 

vi löpande identifiera teman i den insamlade empiriska datan. Detta för att öka trovärdigheten 

i studien samt för att kunna förklara den insamlade datan utifrån begrepp i den teoretiska 

referensramen.   
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4. Empirisk analys 
I detta kapitel kommer den insamlade empiriska datan att analyseras. Empirin kommer att 

struktureras utifrån faserna i rådgivningsprocessen (figur 1). I analysen kommer vi primärt att 

fokusera på fas två vilket är själva kundmötet. Dock behövs även fas ett och tre för att få 

förståelse för fas två. Strukturen av kapitlet är uppbyggt utifrån den konceptuella modellens tre 

faser. Resultat från intervjuerna kommer att presenteras genom citat och referat.  

 

I nedanstående tabell presenteras samtliga informanter som har medverkat i studien. Samtliga 

informanter är anonyma och har tilldelats fiktiva namn i studien. Informanterna är SwedSec 

licensierade och arbetar på olika banker. Fem stycken är privatrådgivare och två stycken är 

företagsrådgivare. Erfarenhet avser år som informanten arbetat som finansiell rådgivare.  

 

 
Tabell 1. Informanter som har medverkat i studien. 

 

För att analysera de olika delarna i rådgivningsprocessen används den modifierade modellen 

av den konsultativa säljprocessen av Picarelli (1989) i studien av Verhallen et al. (1997) som 

introducerades i studiens teoretiska referensram (Figur 1). För att få en bredare förståelse kring 

rådgivningsprocessen ombads informanterna att beskriva rådgivningsprocessen så som de 

upplever att de går tillväga.  

 

4.1 Fas ett - förberedande fas 

Den konceptuella modellens första fas kan ses som en förberedande fas inför rådgivningsmötet. 

I denna fas ingår insamling av information om kunden och sedan görs en bedömning av kundens 

behov.   
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Samtliga informanter berättar att de samlar in grundinformation innan ett rådgivningsmöte. 

Jennie beskriver att förberedelserna innebär informationsutbyte och datainsamling av kundens 

behov. Jennie beskriver att kunden får en länk som kunden kan följa för att specificera uppgifter 

kring exempelvis riskprofil. Utifrån insamlade kunddata kan Jennie sedan göra en 

riskbedömning som så småningom mynnar ut i vilken fond som hon kommer att rekommendera 

kunden. Jennie uttrycker sig angående fas ett: 

 
när man väl varit i kontakt och bokat in ett möte så skickar man ut en rådgivnings länk som det 

kallas och det är då en länk där kunden får fylla i lite uppgifter om sig själv och sin ekonomi 

svara på lite riskfrågor för att vi ska kunna göra någon form av riskbedömning och 

riskbedömningen då mynnar ut till vilken typ av fond kunden ska ha. (Jennie) 

 

Även Henrik förklarar att han samlar in relevant kunddata för att sedan kunna göra sin analys. 

Analysen används sedan för att bestämma kundens specifika önskemål. Vidare beskriver 

Henrik att han efter analysen för en dialog med kunden angående deras önskemål och hur han 

ser på kreditrisken. Henrik uttrycker sig enligt följande: 

 

Jag ber kunderna om underlaget de har från de objekten de vill köpa, jag kräver in värderingar, 

hyreskontrakt och sen gör jag min analys. Sen har jag en dialog med kunden om deras önskemål 

och sen hur vi ser på en kreditrisk. (Henrik) 

 

Mark beskriver att det finns en mindre skillnad i den förberedande fasen då han inför det digitala 

rådgivningsmötet ägnar sig mer åt förberedelser än vad han gör inför ett fysiskt 

rådgivningsmöte. Mark säger: 

  
... Om man sen går över till det digitala så är där egentligen lite mer förberedelser skulle jag 

vilja säga för då är det ju, då går allting digitalt. (Mark) 

 

Jennies, Henriks och Marks beskrivning om den förberedande fasen kan därmed, mot bakgrund 

av den konceptuella modellen (Figur 1), tolkas som att den förberedande fasen inte skiljer sig 

markant beroende på om rådgivningsmötet sker digitalt eller fysiskt.  
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4.2 Fas två - kundmötet 

Den andra fasen (Figur 1) av rådgivningsprocessen består av själva kundmötet. I kundmötet 

sker framförallt informationsutbyte, interaktion och skapande av kundvärde. I denna fas 

förklarar den finansiella rådgivaren för kunden angående specifika finansiella produkter och 

aspekter som rör produkten till exempel räntenivå och liknande.  

 

4.2.1 Informationsutbyte 

Camilla berättar att informationsutbytet ser olika ut beroende på vilken typ av kund det är. Vissa 

kunder vill bara veta i vilken produkt de ska investera sitt kapital i medans andra kunder behöver 

mer tid för att fundera på informationen och råden hon gett dem. Lisa förklarar att 

informationsutbytet under rådgivningsmötet kan se olika ut beroende på exempelvis om kunden 

är en kvinna eller man. Camilla och Lisa uttrycker följande: 

 
Vissa vill ju hem och fundera så tar man ett andra möte. Vissa guidar jag att de gör det via 

telefonen, i appen, där är vissa grejer smidigare. (Camilla) 

 
Så fort man börjar prata sparande med en kvinna då, att de är, vi tar upp den här frågan kring 

om de känner, alltså kunskapen de har kring aktier och fonder, om de känner till det. Då är det 

väldigt ofta att de säger nej men jag har ingen aning alls, jag vet inte vad det är för någonting, 

jag kan inte detta. Att de gärna har den inställningen medan män kanske snarare är att ja men 

jag vet vad det är för något. (Lisa) 

 
… och därmed finansiella språket är det också viktigt att man lägger sig på kundens nivå, 

verkligen tar det på en basic nivå. (Lisa) 

 

Gerran & Hershey (2017) menar att en av faktorerna till att kvinnor upplever en typ av finansiell 

ångest är då kvinnor i större grad upplever det finansiella språket som svårt. Vidare förklarar 

Gerran & Hershey (2017) att det är av stor betydelse att det råder fullständig transparens i 

informationsflödet mellan kund och rådgivare.  

 

Utifrån Gerran & Hershey (2017) forskning om finansiell rådgivningsångest kan vi tolka det 

Lisa uttrycker som att kvinnliga kunder är mer försiktiga när det kommer till att besvara frågor 

som Lisa ställer angående vilka kunskaper de har om finansiella produkter sedan innan 

kundmötet. Hon förklarar även att hon upplever att det är större andel kvinnor som tycker 
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språket är svårt. Då Lisa uttrycker att det är viktigt att anpassa språket utifrån kundens 

kunskapsnivå inom området, tolkar vi det som att hon försöker att öka transparensen mellan 

henne och kunden aktivt i rådgivningsmötet.   

 

4.2.2 Interaktion 

Mark nämner att en stor utmaning under det digitala rådgivningsmötet är att man inte kan läsa 

av kunden. Detta eftersom de genomför digitala rådgivningsmöten utan bild och därför inte kan 

se kunden. Vid ett fysiskt rådgivningsmöte finns inte denna utmaning. Vid ett fysiskt möte kan 

Mark förutom att fråga om kundens åsikt även se på det kroppsspråk som kunden förmedlar 

huruvida kunden är accepterande eller ej till hans råd. Mark uttrycker: 

 
Det svåraste är att läsa av kunden, man ser inte kunden alls. Vi ringer jag upp på inspelad telefon 

ju så att vi ser ju inte kunden som vi gör nu till exempel. Det blir svår att läsa av kunden vad de 

tycker om förslagen och så, märker man att kunden velar lite i fysiskt möte så kan vi ofta se det 

och då kan man ju vända på det i mötet men när man bara pratar med kunder så är det mycket 

svårare att läsa av kunden vad de tycker om förslaget och så att det är framförallt det som är en 

tuff uppgift när man har det digitalt. (Mark) 

 

Jennie betonar att även hon upplever samma utmaning i det digitala rådgivningsmötet. Hon 

upplever saknaden av den interaktion som finns i det digitala rådgivningsmötet som en form av 

distansering från kunden. Jennie berättar: 

Det tycker jag också är en form av distansering att man faktiskt inte ens kan se den man pratar 

med. Det är också någonting som jag upplever att där kommer man ännu längre från kunden 

eftersom man faktiskt inte ens kan se dem och de kan inte se dig, och man kan inte se, ja men 

uttryck och ja, det blir det blir lite mer opersonligt tycker jag. (Jennie) 

 

Lindblom (2007) menar att varken talet eller kroppsspråket i interaktionen har en viktigare roll 

än den andra utan de båda kompletterar varandra. Vidare menar Lindblom (2007) att subtila 

delar såsom uttal, blickar och röstens tonläge kan vara avgörande för hur den andra parten 

uppfattar samt tolkar det som sägs. Vidare nämner Lindblom (2007) att gester innehåller 

betydelsefull information och kan därmed komplettera talet med att ge det som ska förmedlas 

sin fulla innebörd. Enligt Lindblom (2007) kan gester även förmedla tankar och känslor som 

individen inte medvetet tänkt sig att uttrycka verbalt. 
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Att Mark och Jennie lyfter fram svårigheten att läsa av kunden när rådgivningen sker digitalt 

kan därmed, mot bakgrund av Lindblom (2007), tolkas såsom att Mark och Jennie upplever att 

kroppsspråk och blickar utgör en väsentlig del av interaktionen i rådgivningsmötet. Vidare kan 

det tolkas som att Jennie tycker avsaknaden av interaktion i det digitala rådgivningsmötet 

resulterar i att kundmötet blir mer opersonligt än i det fysiska kundmötet.  

 

Henrik beskriver att samtalet mellan honom och kund måste hålla en viss effektivitet. Då 

kunden behöver vänta på hans beslut uppstår en irritation hos kunden. Henrik beskriver utifrån 

sin egen erfarenhet:  

 
Relationsmässigt gäller det att ligga nära, nära snabba, alltså så att kunden inte får vänta på sina 

beslut, jag har absolut haft irriterade kunder, jag har gjort misstag och så, men det kunderna blir 

mest irriterad på det är när de inte hör ifrån oss. När det hela tiden ligger på dem att höra av sig. 

Och det är klart vi har väldigt många kunder, och när man går igenom över ett år så märker man 

ju att man har missat att vända sig till vissa kunder som man borde ha gjort och det är väl då det 

är störst risk att de skulle vända sig till någon annan bank. (Henrik) 

 

Henrik menar att ömsesidig tillit tar längre tid att skapa vid digitala möten än om han träffar 

kunden fysiskt. Henrik menar att det är speciellt utmanande då mötet är med en ny kund där det 

inte redan finns en utvecklad tillit. 

 
Jag skulle dela upp det till befintliga och nya relationer, och nya relationer är det helt klart sämre, 

det kommer ta tid innan man hittar den tilliten, även för oss vill vi också ha tillit för kunden. 

Sen är det ju svårt att svara på om tilliten till banken funkar lika bra digitalt eller inte men det 

saknas en dimension. (Henrik) 

 

Grönroos (2000) beskriver att i ett fortlöpande förhållande är det inte bara företaget som ska 

prata med kunden och kunden som ska lyssna. Grönroos (2000) menar att det är en tvåvägsgata 

där båda parter ska kommunicera med varandra och i bästa fall blir resultatet en dialog. 

Grönroos (2000) nämner också att kognitiv tillit är en viktig dimension i en relation. 

 

Med bakgrund till vad Grönroos skriver, kan vi tolka det Henrik beskriver som att den största 

risken att förlora en kund, enligt honom, är när dialogen mellan den finansiella rådgivaren och 
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kunden är bristfällig. Vi kan även tolka det Henrik uttrycker som att han tycker tillit är viktigt 

men att han är osäker på om den fungerar lika bra i det digitala kundmötet som i det fysiska 

kundmötet.  

 

Henrik, som arbetar på en mindre bank, förklarar att det är förmågan att bygga långsiktiga 

relationer som gör att de som liten bank kan stanna kvar på en marknad med många större och 

mer resursstarka banker. Henrik menar att begreppet långsiktighet är en central del i hans 

yrkesroll som företagsrådgivare. Henrik har även erfarenhet av privatrådgivning och berättar 

att långsiktighet är betydande även i rollen som privatrådgivare. Henrik säger: 

 

Jag tror egentligen att bygga en relation, en långsiktighet, att det tycker jag är jätteviktigt, nu 

pratar jag på företagssidan men även privat, att ha en långsiktig relation, ska vi bygga företag 

tillsammans så är det långsiktighet. (Henrik) 

 

Hain et al. (2019) betonar att det är direkt avgörande för den finansiella rådgivaren att kunna 

bygga långsiktiga relationer med kunderna för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

Med bakgrund till Hain et al. (2019) forskning, tolkar vi det som att Henrik upplever att 

skapandet av långsiktiga relationer med sina kunder är en konkurrensfördel.  

 

Johnny betonar att det är viktigt att man som rådgivare är rak, tydlig och ärlig i kundmötet. 

Johnny uttrycker även att dessa egenskaper är bidragande faktorer för att skapa en långsiktig 

relation. Samtliga rådgivare tycker att lyhördhet mot kunden och att förstå kundens behov är 

väsentligt i arbetet som rådgivare. Johnny, som jobbar som företagsrådgivare, tycker att det är 

viktigt att verkligen ta sig tid att lyssna på kunden. 

… och då kommer hela den här biten med ärlighet, tillit, tydlig och inte lova för mycket och allt 

det här. (Johnny) 

… jag tycker det är rätt viktigt att verkligen ta sig tid att lyssna och det tror jag skapar större 

relationer än digitala möten, men det är vad jag tycker. (Johnny) 

Enligt Bae & Sandager (1997) är bra kommunikativ förmåga en av de viktigaste egenskaperna 

som en finansiell rådgivare bör ha. Tydligheten i kommunikationen mellan rådgivaren och 

kunden är även viktigt eftersom rådgivaren ofta besitter ett stort informationsövertag i 

jämförelse med kunden (Finansinspektionen, 2019).  
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Enligt Jackling & Sullivan (2007) är förmågan att lyssna och förstå kunden viktiga kompetenser 

som rådgivare bör ha. 

 

Att samtliga informanter berättar att lyhördhet mot kunden är viktigt i arbetet som rådgivare 

tolkar vi, mot bakgrund av Bae & Sandagers (1997) studie, som att förmågan att lyssna på 

kunden är en viktig kompetens som rådgivare bör ha. Johnny uttrycker att egenskaper som 

ärlighet och att vara rak är viktigt. Detta kan vi, utifrån Bae & Sandager (1997) forskning, tolka 

som att Johnny tycker att bra kommunikativ förmåga är en av de viktigaste egenskaperna som 

en rådgivare bör besitta. Att Johnny uttrycker att tydlighet är en viktig faktor kan vi tolka som 

att Johnny försöker att minska det informationsövertag som Bae & Sandager (1997) beskriver 

finns mellan rådgivare och kund. 

 

Johnny och Henrik belyser även vikten av tillgänglighet. Henrik berättar att kunder vill ha svar 

på beslut så snabbt som möjligt och vill helst inte vänta för länge. Han berättar även att han har 

haft kunder som blivit irriterade på grund av att de inte har hört från rådgivaren eller banken. 

Henrik säger att bristfällig kontakt med kunden kan leda till att kunden vänder sig till någon 

annan bank. Johnny berättar: 

...tillgängligheten och tilliten tycker jag är jätteviktig. Det finns inte något värre än att inte få 

kontakt med någon man vill ha kontakt med så att sen kan det vara via mejl också, ja 

tillgänglighet är viktigt för mig. (Johnny) 

Henrik berättar: 

...pratar man utifrån personliga relationer så måste jag vara nåbar, jag måste svara inom rimlig 

tid och så vidare för annars är det nog största anledningen till att man missar en kund… 

(Henrik)  

 

Zeka et al. (2016) menar att för att kunna tillfredsställa kundernas behov är det viktigt att 

rådgivaren förmedlar tillgänglighet. Vidare menar Zeka et al. (2016) att kunder uppskattar en 

tydlig planering kring kundmötet och kontinuerlig kontakt.  
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Med bakgrund av vad Zeka et al. (2016) skriver, kan vi tolka det Henrik förklarar som att han 

vill förmedla tillgänglighet för att kunna tillfredsställa kundens behov. Vi tolkar det som att 

Johnny delar samma åsikt som Henrik när det kommer till tillgänglighet. 

Henrik, som är en företagsrådgivare, berättar att i det digitala kundmötet kan man missa viktiga 

signaler. Henrik menar att han får vissa signaler i ett fysiskt kundmöte som han inte får under 

ett digitalt möte. Henrik uttrycker: 

...skulle vara ny kund som man vill träffa, du missar det viktiga, det finns vissa signaler man får 

när man ute och träffar en kund, hur ser en verksamhet ut, är städat, är det oreda, liksom den 

där känslan får man inte riktigt, för de kanske gömmer sig bakom den typ av saker… (Henrik) 

 

Vaněk & Botlík (2013) förklarar att informationsasymmetri är ett läge mellan två parter där det 

finns en ojämn fördelning av information. Detta betyder att den ena parten har tillgång till mer 

eller annan bättre information än den andra parten. Vaněk & Botlík (2013) menar också att 

genom att dela med sig av information kan man öka förtroende och utveckla bättre relationer.  

Utifrån studien som Vanêk & Botlík (2013) har genomfört kan vi tolka det som att Henrik 

upplever att informationsasymmetrin mellan honom och kunden ökar i det digitala 

rådgivningsmötet. Vi tolkar det Henrik säger som att han upplever att han får en tydligare bild 

av kundens verksamhet vid ett fysiskt möte och på så sätt blir det svårt för kunden att dölja 

information. Vidare tolkar vi det som att Henrik vill minska informationsasymmetrin och 

därmed öka förtroendet genom att fortsätta att ha rådgivningsmöten fysiskt. 

 

4.2.3 Skapande av kundvärde 

Jennie förklarar att hon i rådgivningsmötet överväger ifall banken hon arbetar på har en bättre 

produkt än den som kunden besitter idag. Är det så att hon inte har möjlighet att erbjuda kunden 

en mer gynnsam produkt för kunden tackar hon nej och förklarar för kunden att den bör behålla 

sin nuvarande lösning. Jennie uttryckte sig enligt följande: 

 
att faktiskt då lyfta fram och säga att om kunden har en bättre produkt idag än den som vi har 

att erbjuda att man faktiskt då, ja men att man kan tacka nej också, att det upplägget du har idag 

är bättre än det jag kan erbjuda idag. Det är också en form av kundvärde. Även om man själv 
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tappar en affär så tycker jag att det är kundvärde i sig att faktiskt erkänna det och göra det bättre 

för kunden. (Jennie) 

 

Verhallen et al. (1997) betonar att som rådgivande säljare är den finansiella rådgivaren skyldig 

att hjälpa kunder utifrån kundens behov istället för att försöka övertala kunden att köpa 

finansiella produkter och tjänster.  

 

Utifrån Jennies beskrivning, mot bakgrund av Verhallen et al. (1997) forskning, tolkar vi det 

som att Jennie upplever att hon i sin yrkesroll har en skyldighet att hjälpa kunder utifrån deras 

behov. Vi kan även tolka det som att utöver sin skyldighet anser hon även att det skapar 

kundvärde. Vidare vi kan tolka det som att Jennie hellre mister en affär än att försöka övertala 

kunden att köpa finansiella produkter och tjänster. Vi tolkar detta som en del i att skapa 

kundvärde från hennes sida.  

 

Veronica berättar att hon tycker att kundvärde i rådgivningsmötet innebär att man sätter 

kundens behov först och överträffar kundens förväntningar. Veronica uttrycker följande: 

 
… att man ser kundens behov före att jag ska göra en affär liksom, att man ska överträffa 

kundens förväntningar, man får igenom något som kunden inte har tänkt på… (Veronica)   

 

Smith & Colgate (2007) menar att kundvärde är den nytta en konsument får ut av en specifik 

vara eller tjänst i förhållande till vad denne får ge i utbyte för detta.  

 

Med bakgrund till Smith & Colgates (2007) definition av kundvärde, kan vi tolka Veronicas 

svar som att kundvärde skapas när hon som rådgivare sätter kundens behov först och överträffar 

deras förväntningar. Med andra ord betyder det att kunden får ut större nytta i förhållande till 

vad kunden förväntade sig att behöva ge i utbyte.  

 

Camilla uttrycker att kundvärde för henne är nöjda kunder och lönsamhet för banken. Hon 

menar att banken kan få nya kunder genom sina befintliga kunder med 

marknadsföringsmetoden mun till mun. Camilla menar att nöjda kunder tenderar att prata 

positivt och rekommendera banken till personer i kundernas omgivning. 
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… nöjd kund och lönsamhet, ja det är, det ska ju funka, så att det skapar mervärde för alla parter. 

Kunden ska ju prata om och få positiv syn på oss och gärna snacka vidare, det är ju så vi får 

många kunder också, att någon känner någon... (Camilla) 

 

Smith & Colgate (2007) menar att det som företaget gör för att skapa värde för sina kunder i 

sin tur även genererar värde för företaget.  

 

Med Smith & Colgate (2007) forskning som underlag kan vi tolka det Camilla lyfter fram som 

att det kundvärde hon genererar även skapar värde för banken i form av marknadsföring.   

 

Jennie förklarar att hennes kunder kan ringa henne ifall de har ett brådskande ärende varpå hon 

direkt kan svara på deras frågor över telefon. Jennie berättar: 

 
De kan ringa direkt till mig jag kan svara på deras frågor på ett snabbare sätt, jag kan vara snabb, 

ja men om de behöver ett lånelöfte, kan de ringa till mig och jag kan snabbt svara på telefonen 

om det är ok eller inte och där tänker jag att man skapar ett extra kundvärde. (Jennie) 

 

Levy & Hino (2016) förklarar att kundvärde har en väsentlig del i skapandet av relationen 

mellan den finansiella rådgivaren och kunden. Grunden till ett varaktigt förhållande mellan 

rådgivaren och kunden är en direkt, personlig, och mänsklig kontakt (Levy & Hino, 2016). 

 

Utifrån Levy & Hino (2016) studie tolkar vi det Jennie berättar som att hon upplever att hon 

skapar kundvärde genom att skapa en direkt, personlig och mänsklig kontakt.  

 

Henrik berättar att kundvärde kan beskrivas på två olika sätt. Henrik uttrycker att en typ av 

kundvärde är att de tekniska lösningarna banken erbjuder fungerar. Henrik förklarar: 

 

Man kan beskriva kundvärde på två olika sätt. Det kan vara det digitala också, en naturlighet är 

ju att internetbank ska fungera… (Henrik)  

 

Mark berättar att flexibilitet är viktigt och genom att anpassa sig efter kundens situation kan 

kundvärde skapas. Mark uttrycker följande: 
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...även att vara flexibel mot kund, alltså just att man har den här valmöjligheten om man tittar 

på finansiell rådgivning, att man kan träffas fysiskt man kan träffas digitalt, vad vill kunden hur 

vill kunden göra, man kan ha möte bara över telefon man behöver inte vara uppkopplad. man 

är där kunden befinner sig och skapa kundvärde därigenom det kan man säga. (Mark)  

 

Enligt Grönroos (2011) kan den värdeskapande processen delas upp i tre sfärer, i vilka företag 

och kunder har olika roller. Företagets huvudsakliga roll ligger i leverantörssfären där aktören, 

genom produktion av resurser, enbart förmedlar och underlättar potentiellt värde genom att 

förse kunden med de resurser som potentiellt kan utvinna värde (Grönroos, 2011). Grönroos & 

Voima (2013) menar att kundvärde är något som medskapas mellan kund och företag. Det 

innebär att ett företag inte ensamt kan skapa kundvärde utan agerar endast som en så kallad 

värdefrämjare. 

 

Med hjälp av Grönroos (2011) beskrivning av den värdeskapande processen, kan vi tolka det 

Henrik berättar som att han tycker att det är viktigt som rådgivare att kunna leverera tekniska 

lösningar till kunden som exempelvis en fungerande internetbank. Detta för att kunna förse 

kunden med de resurser som potentiellt kan utvinna värde. Att Mark lyfter fram flexibilitet i 

frågan om kundvärde, kan med bakgrund av vad Grönroos (2011) skriver, tolkas som att han 

agerar som en värdefrämjare. Där han genom sin flexibilitet skapar kundvärde.  

 

Veronica berättar att hon tycker att förtroende är en viktig faktor när det kommer till skapande 

av kundvärde i det digitala rådgivningsmötet. Veronica berättar:  

 
... Jag känner att jag vill ha ett förtroende, jag vill känna att jag kan stå för det jag säger. Sen 

handlar det om att hitta rätt behov till varje kund. (Veronica)  

 

När det kommer till att skapa tillit i det digitala rådgivningsmötet berättar Lisa att hon använder 

ett lugnt och sakligt sätt när hon förklarar för kunden. Lisa säger: 

 
där har man förtroende igen, att man lugnt och sakligt kan förklarar saker och att man vet vad 

det innebär och är påläst. Att ta hänsyn till kundens situation, att man lägger sig på den nivån i 

det finansiella språket ger också förtroende. (Lisa)  
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Saunila et al. (2019) belyser utvecklingen av förtroende som en avgörande faktor. När det 

kommer till förtroende behöver mindre företag arbeta hårdare än stora företag för att uppnå 

förtroende från kunden. Vidare menar Saunila et al. (2019) att det är viktigt att små företag drar 

nytta av sina mänskliga faktorer i företaget såsom exempelvis kunskap och förmågor för att 

uppnå kundens förtroende.  

 

Eftersom både Veronica och Lisa lyfter begreppet förtroende kan vi, mot bakgrund av Saunila 

et al. (2019), tolka det som att förtroende är en avgörande faktor då det kommer till det digitala 

rådgivningsmötet. Vi kan även tolka det Veronica och Lisa berättar att de upplever som att de 

behöver bevisa för kunden att de besitter rätt kunskap och förmåga för att skapa förtroende i 

det digitala rådgivningsmötet.  

 

Jennie berättar att hon upplever att kunder fortfarande uppskattar fysiska möten. Hon säger 

även att hon upplever att kunder ofta vill ha rådgivningsmötet fysiskt då de ska ta stora beslut. 

Jennie berättar: 

Jag upplever fortfarande att det är ganska uppskattat med fysiska möten. Jag upplever att det är 

många som inte vill ta, det är stora ekonomiska beslut som man ska tas och de flesta vill faktiskt 

göra det, ja men titta någon i ögonen som säger att det här tycker jag du borde göra. (Jennie) 

Saunila et al. (2019) menar att mänskliga faktorer utgör en avgörande roll för att tillhandahålla 

värde när det kommer till digitalisering av en tjänst.  

 

Utifrån Saunila et al. (2019) studie tolkar vi det som att Jennie upplever att de mänskliga 

faktorerna är viktiga för kunden då kunden ska fatta ett stort beslut. Vi kan därmed även tolka 

det Jennie berättar som att de mänskliga faktorerna är väsentliga för att tillhandahålla värde.  

 

Henrik berättar att 80% av hans kundmöten idag är digitala och att detta är pandemi-relaterat. 

Han uttrycker att hans digitala kundmöten har fungerat väl. Mark säger att han inte upplever att 

kundmötet i sig har förändrats mer än att det sker digitalt. Mark säger dock att det finns en 

avsaknad av att se kunden i det digitala kundmötet. Mark uttrycker sig: 

 
Det har nog inte ändrat kundmötet i sig mer än att det sker just som jag pratar om online att det 

är svårt att läsa av kunderna och så men i övrigt bankmässigt tror jag inte det har 

förändrats. (Mark)  
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Vid frågan om skillnad mellan ett fysiskt rådgivningsmöte och ett digitalt svarar Mark följande:  

... jag tror att man får in fler affärer när man ses på det fysiska kontoret än när man har det 

digitala mötet… sen just det ta såna här spontana punkter i ett digitalt möte känner jag också är 

lite svårare… (Mark)  

 

Vi kan tolka Marks svar som att han upplever att fler affärer genomförs vid ett fysiskt kundmöte 

jämfört med i ett digitalt kundmöte. Utifrån Marks svar kan vi även tolka det som att gå igenom 

spontana punkter på agendan i ett digitalt möte kan ses som en utmaning.  

 

4.3 Fas tre - avslut och återkoppling 

I den tredje fasen av den konceptuella modellen (Figur 1) sker avslut och återkoppling. I denna 

fas hanterar rådgivaren kundens potentiella frågor, stänger affärer samt dokumenterar 

nödvändig information angående rådgivningsmötet.  

 

Mark förklarar att stängningen av affären ser annorlunda ut beroende på om rådgivningsmötet 

sker fysiskt eller digitalt. Då mötet sker fysiskt på kontoret genomför och stänger man affären 

direkt under mötet då kunden är på plats. Då mötet utförs digitalt genomförs inga affärer under 

mötets gång. Mark berättar att efter ett digitalt rådgivningsmöte skickas en handling hem till 

kunden för underskrift. Mark uttrycker sig på följande vis: 

 
När kunden är på kontoret så gör vi det medans kunden sitter mittemot mig, vi utför alla affärer, 

men i själva det digitala då gör jag alla affärer efter mötet och skickar det hem till kund för 

underskrift. (Mark) 

 

Lisa berättar att hennes kunder har möjlighet att använda Mobilt BankID för att skriva under 

dokument. Hon förklarar att underskriften med Mobilt BankID gör att hon och kunden kan 

genomföra affären direkt i det digitala mötet. Något som Lisa förklarar att hon tycker fungerar 

väldigt smidigt. De andra informanterna i studien berättar att signering med hjälp av Mobilt 

BankID inte är ett verktyg som implementerats på deras arbetsplats än.  

 

Mark säger att en av utmaningarna han upplever i det digitala kundmötet är just då kunden ska 

signera vid en affär. Camilla som även jobbar på samma bank som Mark, säger att även hon 

upplever samma utmaning.  
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Henrik berättar att det inte heller sker några affärer i hans digitala kundmöten utan det utförts 

först efter det digitala rådgivningsmötet. Henrik berättar att detta beror på att banken han arbetar 

på i nuläget inte har någon digital lösning för signering. Vidare förklarar Henrik att 

handlingarna skickas per post för underskrift. Först därefter, då Henrik har fått tillbaka 

dokumenten med kundens underskrift, kan affären stängas.  

 
...sen ska det ju skrivas under och vi har ingen lösning på den idag, vi kan inte signera våra 

kreditavtal digitalt utan då måste de in och vill dom inte det så får man ju såklart skicka 

handlingarna för underskrift och så får de skicka tillbaka. (Henrik) 

 

I den konceptuella modellen som är baserad på Verhallen et al. (1997) studie innebär fas tre att 

man antingen genomför, “stänger”, affären eller så upprättas nästa steg. Ett nästa steg innebär 

att man bestämmer om ett återkopplingstillfälle. 

 

Majoriteten av informanterna lyfter fram svårigheten med att stänga en affär i ett digitalt 

rådgivningsmöte då det saknas en möjlighet att signera digitalt. Detta kan, med bakgrund av 

Verhallen et al. (1997), tolkas som att ett nytt steg upprättas i form av återkoppling då affären 

kan stängas först efter att kunden har skrivit under fysiskt. Att inte kunna avsluta en affär direkt 

i det digitala kundmötet kan därmed tolkas som en utmaning för den finansiella rådgivaren som 

saknar tillräckligt med tekniska resurser.  

 

Samtliga rådgivare i studien betonar att de påverkas av de nya regelverken som ställer krav på 

noga dokumentering från rådgivaren. Johnny berättar: 

 

Nu är regelkraven rätt starka … för där är ju ett regelverk när det gäller placering och sånt som 

man måste hålla sig med allt vad de här rådgivningsdokumenten och sånt… krävs det enligt 

lagstiftningen så att det är absolut en sådan här hygienfråga som ska bara vara klar… vi har ett 

regelverk så att man måste ju göra saker ändå ju. (Johnny)  

 

Jennie berättar att hon upprättar ett slags dokument eller underlag efter kundmötet där hon 

sammanställer vad hon och kunden har gått igenom i rådgivningsmötet.  
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… man skriver ett dokument, ett underlag på det som man har pratat om som sen sparas det i 

våra databaser så man kan gå tillbaka och se vad man gjorde vid förra rådgivningtillfället. 

(Jennie)   

 

I Vanêk & Botlík (2013) studie kan man läsa om de regleringsåtgärder som har vidtagits mot 

banker för att minska informationsasymmetrin mellan rådgivare och kund. Lagen om 

dokumentation som rådgivaren måste föra är några av de åtgärderna (Finansinspektionen, 

2019). 

 

Med underlag av Vanêk & Botlík (2013) studie kan vi tolka informanternas svar som att 

rådgivarna måste upprätta en dokumentation som innehåller vad som har sagts under 

rådgivningsmötet.  
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5. Slutsats  

I detta kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras. Vidare kommer ett resonemang 

kring vad studien kan bidra med att presenteras. Våra egna reflektioner kring studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning kommer även att lyftas fram i detta kapitel.  

 
 
5.1 Slutsatser  

Syftet med studien är att bidra med förståelse för de utmaningar som finansiella rådgivare 

upplever i det digitala rådgivningsmötet. Studiens problemformulering är följande:  

Hur upplever finansiella rådgivare det digitala rådgivningsmötet och vilka utmaningar finns 

det? 

Resultatet i studien visar att de finansiella rådgivarna upplever att det digitala rådgivningsmötet 

fungerar relativt väl. Dock upplever de finansiella rådgivare som har intervjuats att det finns 

vissa utmaningar i de olika faserna i rådgivningsprocessen. I ett digitalt möte kan de flesta 

uppleva att det är svårt att tolka en annan persons kroppsspråk och blickar och för finansiella 

rådgivare är detta inget undantag. De finansiella rådgivare som har deltagit i studien betonar att 

kroppsspråket är ett viktigt verktyg. Resultatet av studien visar också att det finns andra 

utmaningar gällande interaktionen mellan kunden och den finansiella rådgivaren i det digitala 

kundmötet. Bland annat upplever finansiella rådgivare att det är speciellt utmanande att skapa 

tillit för en ny kund i det digitala kundmötet. 

 

Vi kommer att strukturera våra slutsatser enligt de faser som finns i den konceptuella modellen 

av rådgivningsprocessen (Figur 1).   

 

5.1.1 Utmaningar i fas två  

Resultatet i denna studie visar att rådgivarna i fas två i det digitala rådgivningsmötet upplever 

utmaningar.  

 

Första utmaningen som rådgivarna upplever i fas två är avläsning av kundens kroppsspråk och 

blickar. Samtliga rådgivare i studien betonade att avläsning av kundens kroppsspråk och blickar 

är ett viktigt verktyg i rådgivningsmötet. Frånvaro av denna typ av interaktion i det digitala 
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rådgivningsmötet gör att den finansiella rådgivaren upplever en distansering från kunden och 

att rådgivningsmötet blir mer opersonligt. Frånvaro av interaktion är en tydlig nackdel i just ett 

rådgivningsmöte eftersom det är särskilt viktigt för den finansiella rådgivaren att identifiera 

kundens tankar och känslor. Detta för att kunna ge kunden så korrekta råd som möjligt även i 

en situation där kunden inte kan uttrycka sig utifrån finansiella termer. 

 

Andra utmaningen som rådgivarna upplever i fas två är i interaktionen mellan rådgivaren och 

kunden. Utmaningen kan uppkomma vid skapandet av tillit i det digitala rådgivningsmötet. 

Vidare upplever rådgivarna att det tar längre tid att skapa tillit vid digitala möten än när 

rådgivaren träffar kunden fysiskt. Rådgivarna upplever att det är speciellt utmanande att skapa 

tillit till en ny kund i det digitala kundmötet.  

 

Tredje utmaningen som rådgivarna upplever i fas två är även den i interaktionen mellan 

rådgivaren och kunden. Utmaningen som kan uppkomma är att informationsasymmetrin mellan 

rådgivaren och kunden kan öka i ett digitalt rådgivningsmöte. Exempelvis kan 

företagsrådgivare uppleva att de får en tydligare bild av kundens verksamhet vid ett fysiskt 

möte och på så sätt blir det svårt för kunden att dölja information. När det kommer till att minska 

informationsasymmetri mellan den finansiella rådgivaren och kunden är det viktigt att 

rådgivaren får en helhetsbild av kunden något som ibland, enligt rådgivarna, kan upplevas som 

svårt att uppnå vid ett digitalt möte. 

 

Vidare visar resultatet av studien att rådgivarna upplever utmaningar i form av att kunna förse 

kunden med tekniska resurser. Ett exempel är att se till att tekniken fungerar i det digitala 

rådgivningsmötet. Samtliga rådgivare uttrycker att de upplever att den tekniska delen av 

rådgivningsmötet är en utmaning. Med den tekniska delen menar rådgivarna att det är väsentligt 

att tekniken fungerar för båda parterna i kundmötet.  

 

Att lyfta fram spontana punkter i det digitala rådgivningsmötet kan även detta upplevas som en 

utmaning för rådgivarna. Rådgivarna kan även uppleva att det genomförs fler affärer i det 

fysiska rådgivningsmötet än i det digitala.   

 

Ytterligare en utmaning som rådgivarna upplever är att skapa förtroende i det digitala 

rådgivningsmötet. Rådgivarna upplever att det är viktigt att kunna visa för kunder att de besitter 

rätt kunskap och förmåga för att på så sätt skapa förtroende i det digitala rådgivningsmötet.  
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5.1.2 Fas tre 

Resultatet av denna studie visar att majoriteten av rådgivarna upplever att det finns en utmaning 

i sista fasen. Utmaningen i det digitala rådgivningsmötet är att stänga en affär då det saknas en 

möjlighet att signera digitalt. Ett nytt steg upprättas därför i form av återkoppling då affären 

kan stängas först efter att kunden har skrivit under fysiskt. För de finansiella rådgivare som 

saknar tekniska resurser i form av digital signering med BankID kan stängning av en affär 

upplevas som en utmaning i det digitala rådgivningsmötet. De finansiella rådgivarna kan även 

uppleva att det genomförs fler affärer i det fysiska rådgivningsmötet än i det digitala. 

 

 

5.2 Studiens bidrag 
Den här studien har ämnat bidra med förståelse för de utmaningar som den finansiella 

rådgivaren kan uppleva i samband med det digitala rådgivningsmötet. Inom tidigare forskning 

som gjorts behandlas framförallt digital rådgivning utifrån kundens perspektiv. Eftersom 

finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag 

utför för att möta kundens behov, är interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden 

betydelsefull. Det finns dock, vad vi kunnat finna, få studier som har studerat digital finansiell 

rådgivning utifrån rådgivarens perspektiv. Eftersom en interaktion består av två parter är det 

även relevant att belysa den finansiella rådgivarens perspektiv. Med anledning av detta ville vi 

med denna studie bidra till den befintliga kunskapsluckan. 

 

 

5.3 Begränsningar och framtida forskning  

Då metoden som använts i studien är kvalitativ går det inte att göra några fortsatta 

generaliseringar av slutsatsen i studien. Detta i synnerhet då endast sju intervjuer har 

genomförts.  

Tillämpning av ett bekvämlighetsurval kan också anses vara en begränsning eftersom alla 

finansiella rådgivare inte har haft möjligheten att delta i en intervju. Av denna anledning kan 

det vara intressant att intervjua fler finansiella rådgivare i framtida forskning. Detta för att öka 

forsknings trovärdighet. Forskningen har även begränsas till att endast finansiella rådgivare 

som innehar SwedSec-licens och som arbetar på en bank har fått delta i studien. Ytterligare ett 
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förslag till framtida forskning är att intervjua rådgivare som är anställda på exempelvis 

försäkringsbolag.  

Ytterligare en begränsning är att samtliga intervjuer har genomförts digitalt på grund av rådande 

pandemi och dess restriktioner. Detta kan ha skapat en form av distansering mellan oss och 

informanterna dock har vi i bästa mån försökt att skapa en avslappnad atmosfär genom att ha 

kameran på under intervjun. 

Utöver detta kan det anses vara en begränsning att informanterna som deltog i intervjun fick 

tillgång till intervjuguiden i förväg. Det kan tänkas att man hade fått annorlunda svar om 

informanterna inte fått ta del av intervjufrågorna i förväg. Datainsamlingsmetoden som använts 

i denna studie har varit av semistrukturerad karaktär. Ett förslag för att göra forskningen mer 

flexibel är att genomföra studien med en annan datainsamlingsmetod, exempelvis deltagande 

observationer. Bryman & Bell (2011) förklarar att den ostrukturerade natur som en deltagande 

observation påvisar, kan sannolikheten öka att forskaren upptäcker oväntade teman och 

frågeställningar.  
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Bilaga 1       

Intervjuguide 

Inledande frågor, bakgrundsinformation om dig som rådgivare. 

• Kan du beskriva din yrkesmässiga roll idag? 

• Hur lång erfarenhet har du av finansiell rådgivning? 

• Kan du berätta om när du började intressera dig för finansiell rådgivning?  

      

Interaktion och kundmöte     

• Hur ser interaktion med era kunder ut idag? Hur vanliga är fysiska kundmöten i förhållande 

till digitala? 

• När det gäller interaktionen med kunden hur upplever du den nu när rådgivningen sker 

digitalt?  

• Skulle du kunna beskriva delarna i rådgivningsprocessen? Förberedelser/efterarbete 

• Arbetar du mer/mindre relationsinriktat? Hur skapar och bibehåller du relationer nu jämfört 

med då fysiska möten med kunden var vanligare? 

• Vad tycker du är svårt att fånga upp vid ett digitalt rådgivningsmöte?  

följdfråga: vad hade kunnat underlätta detta? eller vad tycker du behöver förändras? 

     

Kundvärde     

• Vad betyder kundvärde för dig? 

• Hur gör du för att skapa kundvärde i rådgivningsprocessen? 

• Vilka faktorer tycker du spelar en stor roll för att skapa kundvärde?  
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• Vad vill du få ut av skapandet av kundvärde? 

    

Digitalisering av rådgivningsmötet     

• Nu när det mesta sker digitalt, har det förändrat kundmötet? 

• Skulle du kunna beskriva delarna i den digitala rådgivningsprocessen? 

Förberedelser/efterarbete, hur skiljer de sig från den fysiska rådgivningsprocessen? 

• Vilka utmaningar ställs då på dig som rådgivare när det kommer till skapande av kundvärde i 

det digitala rådgivningsmötet? 

• Vad tycker du är svårast när det kommer till det digitala rådgivningmötet? Och hur skiljer det 

sig från rådgivning på fysisk plats? Vad tycker du är lättast?  

• Vilket intryck får du av dina kunder angående det digitala rådgivningsmötet? Enkelt/svårt, 

bra/dåligt  

• Hur skapar du tillit vid ett digitalt rådgivningsmöte? 
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Bilaga 2       
 

Hej!  

 

Vi heter Sanna Lundgren och Chenchira Mårtensson och vi är två studenter från 

Ekonomprogrammet på Kristianstad Högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete inom 

bank och finans. Vi hör av oss till dig som kontorschef för att försäkra oss om att det vore okej 

att vi kontaktar rådgivare anställda på … för att fråga om de är villiga att ställa upp på en 

intervju.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och skapa ytterligare förståelse för hur rådgivare 

upplever det finansiella rådgivningsmötet online i jämförelse med ett fysiskt rådgivningsmöte. 

Detta med särskilt fokus på kundvärde och hur detta kan skapas online. 

 

Tidigare undersökningar har gjorts på ämnet men då främst utifrån en kvantitativ metod. Vi 

ämnar undersöka kvalitativt för att få en bild av vilka utmaningar finansiella rådgivare upplever 

i kundmöten online samt hur man säkerställer god servicekvalitet för kunden.  

 

De rådgivare vi ämnar kontakta förväntas inneha SwedSec-licens och all information 

rådgivarna delar med sig av kommer att presenteras anonymt i studien. Informationen kommer 

även att behandlas konfidentiellt och inte användas i något annat syfte än just för denna studie. 

Rådgivarna kommer närsomhelst i studien kunna välja att avbryta sin medverkan. Intervjun 

förväntas ta ungefär 30 minuter via Zoom. Tidsperiod: v15-v20.  

 

Återkom gärna med svar, önskar dig en fin dag.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sanna och Chenchira 
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Bilaga 3 
 

Hejsan! 

 

Vi heter Sanna Lundgren och Chenchira Mårtensson och vi är två studenter från 

Ekonomprogrammet på Kristianstad Högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete inom 

bank och finans. Syftet med vår uppsats är att undersöka och skapa ytterligare förståelse för hur 

rådgivare upplever det finansiella rådgivningsmötet online i jämförelse med ett fysiskt 

rådgivningsmöte. Detta med särskilt fokus på kundvärde och hur detta kan skapas online. 

 

Tidigare undersökningar har gjorts på ämnet men då främst utifrån en kvantitativ metod. Vi 

ämnar undersöka kvalitativt för att få en bild av vilka utmaningar finansiella rådgivare upplever 

i kundmöten online samt hur man säkerställer god servicekvalitet för kunden.  

 

Vi kontaktar dig då du innehar SwedSec-licens och din expertis inom området finansiell 

rådgivning vore av stor vikt för vår studie. Vi undrar således om du vill och har möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och kommer att äga rum under 

v.15 - v.20 via Zoom.  

 

Den information du delar med dig av kommer att presenteras anonymt i studien. Informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt och inte användas i något annat syfte än just för denna 

studie. Du kan närsomhelst i studien välja att avbryta din medverkan. 

 

Om du har några frågor kring studien innan du väljer att ställa upp, tveka då inte att höra 

av dig till oss. Vi hoppas att du vill delta i vår studie och är tacksamma för svar.  

 

Vi önskar dig en fin dag!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sanna och Chenchira 

 


