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FÖRORD 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla respondenter som bidragit till att möjliggöra 

denna undersökning. Era svar har varit mycket viktiga för denna uppsats utveckling.  

Vidare vill vi föra ett stort tack till vår handledare Anna Stafsudd som bidragit med värdeful-

la synpunkter samt gett oss stöttning genom hela uppsatsens gång.  

Vi riktar också ett tack till våra opponenter som även dem gett oss värdefulla synpunkter un-

der uppsatsperioden. 
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SAMMANFATTNING 

Författare: Ellinore Johansson och Rickard Sundqvist 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Belöningssystem – En studie kring finansiella rådgivare 

Bakgrund och problem: Idag ökar behovet av finansiella rådgivare, allteftersom de finansi-

ella instrumenten på marknaden blir allt mer komplexa och svårare för kunderna att förstå. Då 

rådgivarna har mer kunskap och erfarenhet av investeringar kommer kunden lita på sin rådgi-

vare som därigenom besitter  en maktposition  eftersom rådgivarens rekommendation kan 

komma att påverka kunden och hens ekonomi i hög grad. På grund av denna maktposition 

finns lagar samt Finansinspektionens föreskrifter som reglerar hur rådgivarens rådgivning ska 

gå till. Trots detta finns det brister i rådgivarnas rutiner mot kunden.  

De belöningssystem som rådgivaren blir kompenserad efter kan vara avgörande för om rådgi-

varen kommer att ägna sig åt försäljning eller inte. Detta eftersom ett belöningssystem kan 

vara utformat så att de motiverar rådgivaren till att arbeta efter företagets strategi och mål. 

Om detta ger rådgivaren försäljningsincitament kan de komma att utnyttjas av rådgivaren på 

kundens bekostnad i och med att kundens råd inte blir anpassade efter kundens profil utan 

istället efter vad som ger rådgivaren bäst betalt. 

Syfte: Studien syftar till att redogöra för om finansiella rådgivare påverkas att frångå deras 

rådgivning och istället ägna sig åt försäljning, när de arbetar efter ett belöningssystem. 

Metod: Vi har använt en kvantitativ undersökningsmetod för att undersöka om det finns ett 

samband mellan belöningssystem och försäljning. En förundersökning med fyra intervjuer 

ledde fram till två internetbaserade enkäter som skickats till både finansiella rådgivare och 

kunder.  

Slutsatser: Det finns inga signifikanta samband mellan monetära belöningssytem, matriella 

förmåner eller beroende rådgivare och försäljning. Det går dock att urskilja ett signifikant 

samband mellan immatriella förmåner och försäljning men detta samband är svagt och bör 

tolkas med reservation. Däremot kan vi finna att 78 % av rådgivarna ägnar sig åt försäljning 

och att detta är något som alla kunder inte är medvetna om.   



 

ABSTRACT 

Author: Ellinore Johansson and Rickard Sundqvist 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Reward System – A study about financial advisors 

Background and problem: Because of the more complex financial products on the market 

the need for financial advisor are growing. The financial advisor possess more knowledge and 

experience than the customer about how to invest in financial products and has an advantage 

against the customer. Because of that reason law and rules regulate how the advising from the 

financial advisor should be.  

The reward system that pays the financial advisor can decide whether the financial advisor 

received selling incentive or not. This is because a reward system can be designed to motivate 

the financial advisor to follow the company’s strategies and goals. If the financial advisor gets 

selling incentive he or she may abuse the customer if the advice isn’t adapt for the customer 

unique situation and the recommendation maybe adapts for the financial advisors interest in-

stead.  

Purpose: The purpose with this study is to investigate whether financial advisor are affected 

by the reward system they received and if that makes the financial advisor to devote him/her 

self to selling instead of giving advice.  

Method: The study is based on a quantitative method to see if there is a connection between 

reward system and selling. A prestudy with four interview helped us create the two Internet-

based surveys one for financial advisor and one for the customers.  

Conclusions: There is none significant relationship between monetary rewards system, bene-

fits or whether the advisor is tied or not and selling. We do find one weak relationship be-

tween psychological factors and selling. We also find that 78 % of the advisor are selling at 

the same time they advising the customer and this is going on without the customer’s 

knowledge.  
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KAPITEL 1: INLEDNING 
 det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden kring finansiella rådgivare vilket är vårt 

problemområde vilket således studien syftar till att undersöka. Bakgrunden följs sedan 

upp med en problemdiskussion kring området där problematiken belys kring finansiella 

rådgivare och belöningssystem. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformule-

ring samt studiens syfte.   

En finansiell rådgivare är en näringsidkare som ger råd till en konsument med avseende på 

placering av konsumentens tillgångar i finansiella papper eller livförsäkringar med sparmo-

ment. Denna definition är tolkad ur lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumen-

ter. (Riskdagen 2007) 

Den finansiella rådgivarens roll växer och får allt större betydelse, där den finansiella rådgiv-

ningen genom råd skall hjälpa investeraren att fatta rätt beslut. Det är således upp till kunden 

att bestämma om hen väljer att följa rådgivarens rekommendation eller inte. När kunden träf-

far sin rådgivare för första gången kommer kunden lyssna och lita på rådgivaren eftersom 

kunden har valt denne rådgivare som anses vara kunnig och kompentent. Om rådgivaren an-

ses tillhöra ett företag med erkänt och bra varumärke, om rådgivaren har en bra utbildning och 

dessutom en högt rankad titel skapar detta förtroende hos kunden. Innebörden av detta blir 

således att finansiella rådgivare får ett stort inflytande på kundernas sparande vilket i sin tur 

sätter rådgivarna i en maktposition gentemot kunden. (Nofsinger och Varma 2007) Om den 

finansiella rådgivaren samtidigt arbetar efter ett belöningssystem som ger rådgivaren incita-

ment att agera för eget intresse kan denna maktposition komma att utnyttjas och kunden blir 

lidande. Risken med belöningssystem är att de kan leda till ett mindre önskvärt beteenden om 

det utformas på ett sätt som gör att de kan utnyttjas av den finansiella rådgivaren, vilket i sin 

tur kan bidrar till att den maximerar nyttan på kundens bekostnad. (Mazzoli och Nicolin 2010) 

Finansiell rådgivning har blivit allt viktigare för många företag då många svenskar numera 

investerar i värdepappershandeln. Trots att många investerare är både kunniga och har erfa-

renhet så saknar majoriteten tillräcklig kunskap för att själva kunna bedöma lämpliga inve-

steringsalternativ. På grund av detta blir rådgivningsbehovet större. I slutet av 90-talet upp-

märksammades det att banker i allt större utsträckning tog hand om tjänster utöver den tradi-

tionella in- och utlåningen. Denna utveckling innebar att det privata sparandet höll på att änd-

ras. Den stora omfattning där sparandet istället gick mot att investera i finansiella instrument 

och standardiserade produkter skedde på kort tid och innebar att sparandet idag är mer kom-
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plext än det tidigare varit. När en sådan situation uppstår finns det risk att kunder tar skada om 

de får vårdslösa råd. På grund av detta beslutades det att regleringen kring rådgivning behöv-

de förstärkas. (Korling 2010) 

I Sverige finns bland annat lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter som 

handlar om att rådgivaren ska ha tillräckligt med kompetens och att rådgivaren ska dokumen-

tera rådgivningen för att ge denna dokumentation till kunden. Lagen innebär också att rådgi-

varen ska anpassa råden efter konsumentens situation och behov samt att avråda konsumenten 

från åtgärder som inte är lämpliga för kunden. I och med denna lag kan rådgivaren bli ska-

deståndsskyldig om rådgivaren inte följer lagen. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

används för de finansiella rådgivarna som rådgör om mer strukturerade och avancerade finan-

siella instrument, dessa instrument är de instrument utöver fondandelar. Oftast handlar de om 

finansiella derivat som optioner och terminskontrakt. Sådana derivat kan göra att kunden för-

lorar mer än vad som investerats och därför finns det ytterligare en lag som reglerar rådgiv-

ning kring dessa instrument. (Finansinspektionen 2009a; Finansinspektionen 2009b)  

Ytterligare har Finansinspektionens regler och allmänna råd över hur de finansiella rådgivarna 

ska agera mer i detalj, där preciserar Finansinspektionen och ger mer detaljerade krav på vil-

ken kompetens en rådgivare ska ha samt exakt vad dokumentationen ska innehålla. Om före-

tagen inte följer reglerna kan Finansinspektionen ingripa genom att utdela en anmärkning 

eller varning till företaget. De kan även dela ut sanktioner eller till och med att återkalla till-

ståndet för företaget. (http://www.fi.se/Sanktioner/Finansiella-foretag/) Dessa lagar har fram-

kommit eftersom kunden anses behöva skydd då rådgivarens rekommendationer kan få stora 

konsekvenser för kunden. Lagarna tvingar rådgivaren att agera efter kundens önskemål och 

tvingar rådgivare till att avråda en kund från en investering om kundens situation inte passar 

för att göra en placering. (Korling 2010) 

1.1 Problemdiskussion 

Finansinspektionen har gjort två intressanta undersökningar. Den första gjordes år 2007 och 

då granskade Finansinspektionen hur finansiella rådgivare i Sverige skötte sitt jobb. Resultatet 

blev att rådgivarna i många fall brast i deras rådgivning. Bristerna ligger således i att rådgi-

varna tycks slarva med att samla in nödvändig information om kunden. Informationen kan 

vara kring kundens nuvarande ekonomiska situation och om kundens tidigare erfarenheter av 

att placera tillgångar. Reglerna kräver att rådgivaren ska samla in detta, för utan informatio-
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nen kommer rådgivaren inte kunna ge korrekta råd till den specifika kunden. (Finansinspek-

tionen 2007) 

Ytterligare anser Finansinspektionen i sin första undersökning att rådgivarna även brister i 

deras roll att skilja mellan vad som är rådgivning och vad som är försäljning. Undersökningen 

gick till på så sätt att Finansinspektionen skickade ut enkäter till olika finansiella rådgivare 

där de fick svara på frågor om hur de arbetar. Sedan besökte Finansinspektionen ca 40 olika 

rådgivare där de själva utgav sig att vara en kund som ville göra en investering. Slutligen in-

tervjuade de även cirka 60 kunder som fick svara på hur de upplevt rådgivningen. Genom en 

sådan undersökning fick Finansinspektionen svar på hur väl de finansiella rådgivarna faktiskt 

lever upp till kraven men även hur väl rådgivarna själva anser att de lever upp till reglerna. 

Resultatet blev att rådgivarna själva säger sig efterfölja reglerna när de gäller att skilja mellan 

rådgivning och försäljning, däremot anser de själva att de inte alltid samlar in tillräcklig in-

formation om kunderna. Finansinspektionen ser däremot en hel del brister hos en stor andel 

rådgivare både vad gäller de brister rådgivarna själva är medvetna om men även då det gäller 

att skilja på försäljning och rådgivning. (Finansinspektionen 2007)  

Den andra undersökningen gjorde Finansinspektionen 2008 eftersom att resultatet i undersök-

ningen från 2007 pekat på att rådgivarna inte sköter sina arbetsuppgifter. I denna undersök-

ning valde Finansinspektionen att titta närmare på hur väl rådgivarna skiljer mellan försälj-

ning och rådgivning. I undersökningen är det enbart försäkringsförmedlare som granskas. 

Enligt Finansinspektionen ska en försäkringsförmedlare endast ägna sig åt förmedling och 

rådgivning av olika former av försäkringar och fondandelar. Undersökningen som gjorts ge-

nom att 850 förmedlare har fått svara på en enkät, visar att dessa rådgivare främst får sin lön 

från förmedling av försäkringsprodukter och inte från värdepappersrörelse. 

Resultatet i Finansinspektionens andra undersökning är positivt, eftersom om lönen till större 

del istället kommit från värdepappersrörelser hade rådgivningen inte längre handlat om för-

säkringsförmedling. Istället hade det krävts en annan typ av tillstånd och förmedlarna hade 

behövt följa andra lagar. Resultatet i undersökningen visar dock på att knappt 50 % av rådgi-

varna förmedlar mer avancerade produkter än de är tillåtna att göra. För att få förmedla dessa 

avancerade produkter krävs större krav på förmedlaren. Bland annat krävs det att förmedlaren 

ger tydligare information till kunden angående råd och produkterna. Detta för att kunden ska 

förstå sig på produkterna och vilken risk det innebär. I och med att verksamheten inte har till-

stånd för detta saknas denna typ av kunskap hos förmedlaren och det finns då en risk att kun-
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den vilseleds då den inte får rätt information kring riskerna. Problemet ligger i att rådgivaren 

inte anser sig rådgiva om produkterna utan enbart ägnar sig åt marknadsföring av strukturera-

de och mer avancerade instrument. Det är tillåtet för förmedlaren att marknadsföra avancerade 

produkter, men då kunden uppfattar mötet som rådgivning, uppstår en vilseledning. Risken 

blir att kunden inte får en individuellt anpassad rådgivning och därför inte får tillräckligt tyd-

lig information om produkten och riskerna med den. (Finansinspektionen 2009a) 

Resultatet från Finansinspektionens andra undersökning visar också på att det ställs lägre krav 

för att marknadsföra en produkt jämfört med att rådgiva och rekommendera en produkt. För 

att marknadsföra en finansiell produkt krävs inga tillstånd och vem som helst kan utföra detta. 

Det är konsumentverket som ansvarar för tillsynen av marknadsföringen. För att förmedla en 

finansiell produkt krävs däremot tillstånd och det är Finansinspektionen som är ansvariga för 

tillsynen av dessa företag och rådgivare. Finansinspektionen finner med deras andra under-

sökning att det idag råder felaktiga tolkningar om vad som är marknadsföring och vad som är 

rådgivning. Kort sagt kan man fastställa att om en kund tycker sig få individuellt anpassad 

rådgivning ska förmedling av tjänster bedömas som rådgivning och följa de krav som ställs 

för att utföra en rådgivning. (Finansinspektionen 2009a) 

Att företagen själva inte skiljer mellan försäljning och rådgivning kan grundas i att lagen 

(2003:862) om finansiell rådgivning till konsument inte har någon tydlig gränsdragning om 

vad som är försäljning och vad som är rådgivning (Swahn och Wendleby 2005). Trots att Fi-

nansinspektionen kommit med en författningssamling som mer i detalj förklarar hur rådgivare 

ska tolka lagen finns enbart förklaringen att då kunden anser sig fått råd, har en rådgivning 

skett. Annars ger Finansinspektionens direktiv tydlig information om rådgivarens kompetens-

krav där föreskrifterna säger att rådgivaren ska veta om relevanta lagar, att rådgivaren ska ha 

kunskap om rådgivningsansvar, etik och god rådgivningssed. Ytterligare ska rådgivaren ha 

kunskap om sparande och placeringar i finansiella instrument och att rådgivaren genomgår 

och klarar kunskapstest som visar att rådgivaren har denna kunskap om rådgivning för spa-

rande och placeringar i finansiella instrument samt är insatt i de berörda lagarna. (Finansin-

spektionen 2004) 

Finansinspektionens båda undersökningar pekar på som tidigare nämnt att rådgivarna har en 

maktposition över kunderna. Det vill säga, rådgivarna kan marknadsföra en produkt som kun-

den sedan uppfattar som ett råd. Kunden får då inte en individuellt anpassad rådgivning och 

placeringsalternativet kan vara fel för kunden. Om rådgivaren dessutom kan öka sin egen lön 
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genom att marknadsföra produkter kommer sannolikheten vara större att en sådan försäljning 

kommer ske till kunden. Undersökningarna från Finansinspektionen tyder också på att rådgi-

varna inte alltid sköter sin arbetsuppgift efter vad lagar och reglerna avser och kräver. (Fi-

nansinspektionen 2007; Finansinspektionen 2009a) 

Winchester, Huston och Finke (2011) menar att rådgivare är viktiga för kunden då de hjälper 

kunden att skapa en personlig finansiell plan för hur sparandet ska se ut i framtiden. Ytterliga-

re bidrar rådgivarna till att kunden inte gör några impulsinvesteringar och detta kommer såle-

des bidra till att kundens portfölj blir mer långsiktig och har större chans till att blomma ut. 

Långsiktigheten i portföljen som skapas med hjälp av en finansiell rådgivare gör att kundens 

portfölj har större sannolikhet att bli lönsam och vända efter att den har minskat i värde på 

grund av en nedgång orsakad av exempelvis finanskriser.  

Trots att en finansiell rådgivare bidrar med många bra faktorer som långsiktighet och motver-

kan till impulsivitet så ifrågasätts en finansiell rådgivares roll då hen kan anses försöka mark-

nadsföra produkter, istället för att verkligen föreslå vad som anses bäst utefter kundens profil 

(Finansinspektionen 2009a). Det som däremot talar för att en kund skall ta hjälp av en rådgi-

vare är på grund av att en rådgivare har mer erfarenhet, träning och utbildning kring sparande 

och placering. Detta kan tyda på att de gör bättre investeringar än kunder med avseende att 

placeringar ökar mer i värde. En viktig roll hos en rådgivare är att hen förstår sig på risk och 

rekommenderar rätt risk till rätt kund. En stor utmaning som rådgivare står inför är att hindra 

kunder att ta på sig för mycket risk under bra tider och att ta på sig mer risk under sämre tider. 

Hade kunden själv fått välja blir hen oftast fegare i sämre tider och modigare i bra tider men 

med en rådgivare blir risktagandet mer jämnt över tiden. (Nofsinger och Varma 2007)  

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) menar att den finansiella rådgivaren kan vara bra på 

så sätt att den inte är lika beteendefärgad. Antingen gör rådgivaren en bättre placering åt kun-

den eller så lär rådgivaren kunden hur den bör agera. Exempel på beteenden hos vanliga inve-

sterare är att de säljer de bra produkterna och behåller de dåliga. Ett annat exempel är att vissa 

rådgivare, oftast män, har övertro på sig själva och satsar i mer riskfyllda produkter Ertac och 

Gurdal (2011). En rådgivare kan hjälpa till och förbättra dessa beteendefel hos vanliga inve-

sterare. Dilemmat med finansiella rådgivare är således inte om de behövs eller inte för kun-

den, utan snarare om de finansiella rådgivarna verkligen hjälper kunden då detta är rådgiva-

rens arbetsuppgift, snarare än att rådgivaren hjälper kunden enbart när det passar och lönar sig 

för rådgivaren själv. Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) undersökning visar på att port-
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följer som konstruerats med hjälp av rådgivare ger lägre avkastning än de som konstruerats av 

individer utan hjälp från rådgivare. Däremot ger de portföljer som skapats med en rådgivares 

hjälp mindre varians och risk jämfört med en vanlig privatpersons portfölj. Detta är förmodli-

gen på grund av att de portföljer som konstruerats med en rådgivare är mer diversifierade.  

Dean och Finke (2011)  menar att det uppstår ett dubbelt agentproblem för rådgivaren där det 

går att urskilja tre olika parter, kunden som kan ses som en principal, rådgivaren som kan ses 

som en agent och den tredje parten är agentens företag. Företag kan ses som en principal men 

då främst för de beroende rådgivarna eftersom de oberoende rådgivarna är mer självständiga, 

eftersom de inte styrs av företaget/chefen i samma omfattning (Inderst och Ottaviani 2009). 

För agenten skapas ett dilemma då hen har en plikt både gentemot företaget den jobbar för 

men även mot kunden som anlitat rådgivaren. För att företaget lättare ska kunna kontrollera 

att rådgivaren följer reglerna och ger goda råd till kunden kan ett belöningssystem införas. 

Kontraktet som skapas mellan parterna och kompensationen som agenten erhåller kommer 

vara avgörande för vilka incitament som skapas hos agenten. Ett belöningssystem kan göra att 

rådgivaren vill maximerar sin egen nytta genom att tjäna så mycket som möjligt och därför 

blir mer lojal mot sitt företag än mot sina kunder. Om agenten istället ska ta vara på kunderna 

blir det viktigt att utforma belöningen så att rådgivarens incitament bli mer likt kundens in-

tresse. Detta skulle motivera rådgivaren att arbeta för kunden samt att det skulle minimera det 

agentproblem som finns mellan rådgivare och ägare i företaget. (Smitt et al 2002) 

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) undersöker skillnaden mellan oberoende rådgivare 

och beroende rådgivare och finner att båda typer av rådgivare utsätts för samma incitament av 

fondproducenterna. Det vill säga att fondproducenterna ger samma ersättning till alla företag. 

För beroende rådgivare minskas dock den direkta ersättningen från fondproducenterna till 

rådgivaren, eftersom fondproducenternas ersättning istället erhålls av banken. Banken i sin tur 

belönar sina rådgivare efter bankens egna villkor. Detta gör att en beroende rådgivare får hög-

re betalt genom att rekommendera bankens produkter medan en oberoende rådgivare får hög-

re betalt genom att själv välja vilken fondproducent som ger störst ersättning.  

En kund kan antas föredra en feebaserad kompensation för sin rådgivare. En sådan kompensa-

tion är antingen en fast förutbestämd lön (flat fee) eller en procentbaserad lön på det investe-

rade kapitalet. En sådan procentbaserad lön kallas för prestationsbaserad lön (asset-based fee). 

En fast lön innebär att agenten får betalt för antalet nedlagda timmar eller så kan en fast lön 

innebära ett förutbestämt arvode för varje enskilt uppdrag. En fast lön ska ta bort rådgivarens 
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incitament att sälja. Rådgivaren får således inte högre månadslön beroende på vilken produkt 

som rekommenderas eller beroende på om kunden investerar eller inte. Rådgivningen anses 

därför vara fast eftersom en rådgivare inte kan öka eller minska rådgivning. Antingen ger den 

finansiella rådgivaren ett anpassat råd till kunden, det vill säja rådgivning, eller så är inte re-

kommendationen anpassad och då blir det istället försäljning. (Robinsson 2007) 

Prestationsbaserad lön innebär att rådgivaren får en viss procent, oftast 0,5-3 %, av den inve-

steringen kunden satsar. Ytterligare kan denna typ av kompensation vara grundat på hur 

mycket investeringen ökar i värde, detta jämfört med det satsade kapitalet eller jämfört med 

en förutbestämd marknadsportfölj. Prestationsbaserad lön ska ge rådgivaren incitament att få 

kundens placering att öka i värde, den kan även ge incitament för rådgivaren att sälja. Där-

emot kommer det finnas ett incitament hos rådgivaren att inte sälja något som inte ökar i vär-

de, detta eftersom det inte genererar mer lön för rådgivaren. Däremot finns det ett säljincita-

ment hos rådgivaren att rekommendera kunden till investering, eftersom det ger rådgivaren en 

ökad lön. (Robinsson 2007) 

Från företagets sida hade en courtagebaserad lön till rådgivaren, som innebär att rådgivaren 

får lön efter att sälja så mycket som möjligt av vissa typer produkter, varit att föredra. Detta 

då det ger rådgivaren incitament att sälja många produkter eftersom rådgivaren får betalt per 

placering i en produkt och inte utefter hur placeringen ökar i värde. En sådan lön gör att före-

taget betalar ut högre lön då rådgivaren säljer en produkt, det vill säga då rådgivaren gör en 

investering åt kunden. Detta är att föredra för företaget då det gör att rådgivaren ägnar sig åt 

försäljning vilket även lönar sig för företaget. (Dean och Finke 2011)  

En rådgivare anses med andra ord ägna sig åt rådgivning då rekommendationerna är anpassa-

de efter kundens unika situation, eller åt försäljning då rådgivaren ser till sig själv eller företa-

get snarare än till kunden. Rådgivningen är således fast och en rådgivare kan antingen ägna 

sig åt rådgivning eller inte. Om rådgivaren inte ägnar sig åt rådgivning blir istället rekommen-

dationerna säljande. Det kan exempelvis vara rekommendationer som ökar den anställde råd-

givarens privata lön eller rekommendationer som ökar företagets resultat. Försäljningen kan 

vara rörlig på så sätt att försäljning kan ske med både tanke på kunden men samtidigt på sig 

själv, eller så kan försäljning även ske enbart för rådgivaren själv och helt bortse från kundens 

behov. Försäljningsincitamentet kan skapas på grund av hur belöningssystemet är uppbyggt 

eftersom olika belöningsmodeller kan ge olika incitament. 
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Tidigare vetenskaplig forskning kring hur de olika belöningssystemen påverkar finansiella 

rådgivarna till att sälja, har inte gjorts. Däremot finns en del working papers kring ämnet. Ti-

digare vetenskaplig forskning har däremot fört en diskussion kring hur ett optimalt belönings-

system skulle kunna se ut och det finns en hel del forskning som behandlar belöningssystem 

generellt. Andersson och Bratteberg (2000) menar att belöningssystemet är viktigt och bör 

anpassas efter företaget i sig samt dess unika situation. Detta skapar incitament för personalen 

att stanna i företaget och utvecklas. Även Sapp (2008) menar att belöningssystemet har stora 

inverkningar och är ett mäktigt verktyg. Andersson och Bratteberg (2000) och Sapp (2008) 

menar framförallt att personalen är den viktigaste resursen och för att behålla och motivera 

personalen blir belöningssystem ett viktigt verktyg. Jensen och Meckling (1976) tar upp pro-

blemet kring agentdilemmat och menar på att det blir problem när ägaren separeras från kon-

trollen över företaget. Armstrong (1996) menar på att ett belöningssystem kan minska detta 

agentdilemma genom att belöna rådgivaren för beteende som uppskattas hos företaget och av 

kunden. Pokorny (2006) forskar ytterligare om belöningens påverkan på agentdilemmat och 

finner att en agent med liten belöning presterar bättre än en agent med ingen belöning alls och 

att en agent som har en hög andel rörlig lön leder till minskad inre motivation hos agenten.  

Crifo och Diaye (2004) är inne på samma spår som Armstrong men menar att förmåner och 

andra belöningar utöver månadslönen är mer effektivt än månadslön. Eftersom immateriella 

förmåner motiverar lika bra som monetär belöning men bidrar även ytterligare med belöning 

så som social belöning. Även Jeffery (2003) menar på att denna belöning utöver månadslönen 

är av större vikt och spelar en stor roll för personalen. Andra forskare som Olve och Samuel-

son 2008, Sonawane (2008) och Malhotra, Budhwar och Prowse, (2007), är inne på samma 

spår och skriver om hur förmåner får allt större och viktigare betydelse.  

Robinsson (2007) presenterar i sitt working paper vilka för- och nackdelar det finns med de 

tre modellerna fast-, prestationsbaserad- och courtagebaserad lön. Han undersöker även hur 

dessa modeller påverkar rådgivaren att närma sig kundens intresse. Robinsson (2007) menar 

att fast lön och prestationsbaserad lön tenderar att bli vanligare, detta då de skapar ett incita-

ment hos rådgivarna som stämmer bättre överrens med kundernas intresse, medan courtages-

modellen blir mindre vanlig, då modellen inte tar hänsyn till kundens intresse. 

Dean och Finke (2011) har även de undersökt dessa tre modeller och menar på att den presta-

tionsbaserade modellen är den som rådgivarna själva föredrar som belöning samtidigt som det 

är den modellen som tenderar att användas i större utsträckning på kunder som anses vara rika 
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än kunder som är mindre rika. Dean och Finke (2011) menar att courtagemodellen används 

för de mindre rika kunderna, då inte för att det är en billigare variant utan för att kostnaden 

inte är lika tydligt specificerad eftersom kunden inte vet hur många transaktioner som kom-

mer göras i framtiden. Dessutom har inte den courtagebaserade modellen ett krav på minsta 

summa som kunden måste investera. Detta kan däremot den prestationsbaserade modellen ha, 

vilket gör att de mindre rika kunderna inte alltid har det startkapital som krävs för att investera 

efter den prestationsbaserade modellen.  

Mazzoli och Nicolin (2010) har även de undersökt dessa tre modeller. Deras paper fokuserar 

på vad för orsaker som ligger bakom när en kund väljer sin rådgivare och menar på att vilken 

kompensationsmodell som rådgivarna använder har stor betydelse för kunderna i deras val av 

rådgivare. Resultatet i undersökningen visar att de olika prissättningarna kunden utsätts för 

förvirrar kunden när den ska välja vilken rådgivare som ska hjälpa till med placeringen. För 

att få en tydlig skillnad på vad som är produktens kostnad och vad som är rådgivarens kostnad 

bör kunden välja en rådgivare som har ett certifikat av ett oberoende kunskapstest.  

Wie-Lin (2005) förklarar hur en kompensationsmodell optimalt borde se ut för att få en rådgi-

vare att jobba slitsamt samtidigt som rådgivaren avslöjar informationen den samlat in på rätt 

sätt till kunden. Wie-Lin (2005) kommer fram till att en ersättning liknande den prestationsba-

serad ersättning borde vara det bästa sättet att belöna en rådgivare eftersom den ser till både 

kunden och rådgivarens intresse. Dybvig, Farnsworth, och Carpenter (2010) har gjort ytterli-

gare ett working paper som förespråkar den prestationsbaserade belöningen och menar att den 

gör att rådgivaren anstränger sig maximalt för att skapa en optimal portfölj. Record och Tynan 

(1987) menar istället att det är en fast lön som är den bästa belöningsmodellen eftersom en 

rådgivare enbart ska ge råd bör rådgivaren inte, och kan inte belönas rättvist på ett rörligt sätt.  

Istället för att fokusera på vilket belöningssystem som är mest optimalt och motivera rådgiva-

ren på bästa sätt kommer vi fokusera på hur belöningssystem faktiskt påverkar rådgivarna till 

att ägna sig åt försäljning. Det innebär att vi inte kommer fokusera på att hitta den optimala 

ersättningsmodellen utan istället fokusera på om rådgivare undanhåller information och inte 

anpassar råden till varje individuell kund på grund av hur deras belöningssystem är uppbyggt.  

Ingen tidigare vetenskaplig forskning har gjorts som förklarar om rådgivaren frångår rådgiv-

ning till fördel för försäljning och om detta beror på de olika belöningssystemen. Den mängd 

forskning som finns kring olika belöningsmodeller och de få working papers om modellernas 

för- och nackdelar på rådgivarnas incitament tillsammans med Finansinspektionens undersök-
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ningar, ger oss grund att undersöka om rådgivarnas råd är korrekta eller om de väljer att re-

kommendera och marknadsföra investeringar i syfte att öka sin egen lön. 

Eftersom det inte tidigare har gjorts någon liknande undersökning bidrar vår studie med något 

nytt till både vetenskapen och praktiken. Bidraget till vetenskapen är kopplingen mellan belö-

ningssystem och finansiella rådgivares incitament att sälja. Bidraget till praktiken är det fak-

tiska resultatet av belöningssystemets konsekvenser vilket bör vara av intresse för finansiella 

rådgivares företag, då de med hjälp av denna studie kan se vilka incitament deras egna rådgi-

vare får av det givna belöningssystemet. Det kan även vara av intresse för kunderna att vara 

medvetna om olika belöningar kan ge olika säljarincitament på en rådgivare. 

1.2 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har följande problemformulering kommit fram: 

 Hur påverkar olika belöningssystem den finansiella rådgivarens säljbeteende vid råd-

givning till kunder? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara om finansiella rådgivare påverkas att frångå deras rådgivning och 

istället ägna sig åt försäljning när de arbetar efter ett belöningssystem.  
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 2 – Metod  

Det andra kapitlet inleds med en diskussion över val av forskningsansats och vetenskaplig 

utgångspunkt. Därefter följer en beskrivning över vår informationsinsamling och avslutnings-

vis kommer en källkritik.    

Kapitel 3 – Teoretisk referensram   

I det tredje kapitlet presenteras vår teoretiska referensram som berör finansiella rådgivare och 

belöningssystem. Genom skilda teorier förklaras varför personer agerar efter ett visst beteen-

de. I samband med presentation av teorierna förslås hypoteser som sedan sammanfattas i slu-

tet av stycket.   

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I vårt fjärde kapitel beskriver och argumenterar vi för den undersökningsmetod vi har valt att 

utgå ifrån. Under detta kapitel presenterar vi vår förundersökning, urval, bortfallsanalys, en-

kätundersökning, operationalisering, och avslutningsvis en dataanalys över det resultat vår 

empiriska undersökning resulterade i. Detta görs både för finansiella rådgivare och kunder 

med samma struktur.   

Kapitel 5 – Empirisk analys 

I vårt femte kapitel presenteras den empiri som har erhållits från de förundersökningar och 

enkätundersökningar som har utförts. Inledningsvis utförs en univariat analys som presenteras 

genom deskriptiva tabeller. Vidare utförs regressionsanalyser och korrelationsanalyser där vi 

prövar de hypotesers om arbetats fram i vår teoretiska referensram genom att utföra statistiska 

tester i SPSS. Avslutningsvis kommer en tabell som beskriver vilka hypoteser som har förkas-

tats eller accepterats. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I vårt sjätte kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som har framkommit från vårt ana-

lyskapitel. Vi kommer att besvara vår problemformulering, således uppnå syftet med studien. 

Här presenteras även studiens bidrag och ger förslag på vidare forskning inom området finan-

siell rådgivning.  
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KAPITEL 2: METOD 
årt metodkapitel inleds med en beskrivning av kopplingen mellan uppsatsens olika 

delar. Vidare förs en diskussion som beskriver och argumenterar över val av forsk-

ningsansats och vetenskaplig utgångspunkt. Avslutningsvis presenteras en informa-

tionsinsamling och källkritik.    

2.1 Koppling mellan teori och empiri 
Begreppet belöningssystem har diskuterats flitigt under senare tid och inom den vetenskapliga 

världen finns ett flertal artiklar skrivna på området. De teorier som finns kring området belö-

ningssystem behandlar ett brett begrepp vars innebörd kan innefatta allt från monetära ersätt-

ningar som månadslön till förmåner och målsystem. En stark koppling till belöningssystem 

har motivationsfaktor, vilket ofta ligger till grund för införandet av belöningssystem.  Det 

finns med andra ord en stor bredd av teorier som är användbara för att uppnå syftet med att 

undersöka hur belöningssystem påverkar finansiella rådgivare i dess rådgivning mot kunden. 

Däremot finns ingen teori med koppling mellan finansiella rådgivare och belöningssystem, 

vilket vi därför presenterar separat i vår teoridel.   

Eftersom det fanns många teorier kring belöningssystem möjliggjordes det för studien att 

bygga upp av en stark teoretisk referensram som således låg till grund för den empiriska un-

dersökningen. Med detta som bakgrund kom denna uppsats att ha en deduktiv ansats. En de-

duktiv ansats innebär enligt Saunders et al (2007) att litteratur används för att identifiera teo-

rier och idéer som sedan kommer att testas med hjälp av insamlad data. Med andra ord kom 

den empiriska datan att härledas till de hypoteser som arbetats fram i teoriavsnittet (Bryman 

och Bell 2005).  

Precis som beskrivning av en deduktiv ansats nämnd ovan, har vår studie på liknande sätt 

byggts upp. Detta innebär att vi först skapade en teoretisk bakgrund kring belöningssystem 

och finansiella rådgivare som sedan mynnade ut i ett antal hypoteser som i sin tur testades 

mot den insamlade empiriska datan. Genom vår empiriska undersökning kunde vi således 

stärka eller försvaga tilliten till den teori som låg till grund för våra hypoteser (Holme och 

Solvang, 1997). Våra hypoteser kom således att accepteras eller förkastas.  

Vi valde att utforma våra hypoteser som samband där syftet var att testa vilket samband det 

fanns mellan försäljning och belöningssystem. Det resultat som vår sambandsprövning visade 

på kopplades sedan tillbaka till vår teoretiska referensram, där syftet var att testa om de resul-

tat som framkommit stämde överens med teorin (Jacobsen 2002).   

V 
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En annan forskningsansats hade enligt Saunders et al (2007) varit den induktiva ansatsen. Den 

induktiva ansatsen innebär, tillskillnad från den deduktiva att teorier härleds från insamlat och 

analyserat empiriskt material. Eftersom det fanns en stor bredd av skilda teorier kring vårt 

forskningsområde valdes därför den deduktiva ansatsen före den induktiva. Vi ville heller inte 

basera vår teori enbart på empiriskt material från vår undersökning, vilket hade gjorts om den 

induktiva ansatsen valts (Wallén 1996). Vi ville även kunna dra generaliserbara slutsatser till 

en större grupp vilket enligt Saunders et al (2007) är den deduktiva ansatsen att föredra. Där-

emot innebär det en viss svaghet att anta en deduktiv ansats i och med att en viss typ av data 

samlats in vilket senare kan visa sig inte vara relevant för teorin och eventuellt inte stämma 

särskilt bra med den ursprungliga hypotesen (Bryman och Bell 2005). Dock såg vi inte detta 

som ett stort problem eftersom vårt valda forskningsområde till stor del är relativt outforskat, 

därav hade vi förhoppningar att kunna bidra med ny teori kring området. Samtidigt som vi i 

vår empiriska undersökning valde att inte enbart ha stängda frågor utan även öppna frågor så 

minskade vi de negativa effekterna med den deduktiva ansatsen. 

En svaghet med valet av deduktiv ansats var att vår datainsamling blev begränsad till informa-

tion som vi fann relevant för vår undersökning. Genom att vi begränsade vår informationsin-

samling riskerade vi att förbise viktig information (Jacobsen 2002). Risken fanns att vi inte 

kunde komma att påverka forskningen så att nya intressanta faktorer hade upptäckts. Däremot 

innebar vår deduktiva ansats att objektiviteten i forskningen stärktes eftersom vi utgick från 

befintlig teori vilket i sin tur innebar att vår undersökning inte kom att påverka i lika stor om-

fattning av vårt subjektiva synsätt (Patel och Davidson 2011). Utifrån vårt syfte med studien 

och den diskussion som förts ovan, ansåg vi att fördelarna med en deduktiv ansats vägde 

tyngre än nackdelarna vilket gjorde valet av vår forskningsansats hållbar.  

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 
Eftersom syftet med vår studie var att undersöka om de finansiella rådgivarna påverkas i deras 

rådgivning att frångå rådgivning för försäljning på grund av det belöningssystem rådgivarna 

arbetade efter, ansåg vi att en positivistisk utgångspunkt var att föredra. Varför vi valde en 

positivistisk utgångspunkt grundar sig i att vi ville förklara varför människor agerade på ett 

visst sätt och inte skapa en förståelse kring människors beteende vilket kännetecknar herme-

neutiken (Bryman och Bell 2005).  

Jacobsen (2002) menar på att forskaren och samhället kan ses som två separata element, där-

för kan samhället studeras objektivt. Eftersom vi inte ville påverka våra respondenters svar i 
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vår undersökning utan ville förhålla oss objektivt, var därför en positivistisk utgångspunkt att 

föredra (Wallén 1996). Eftersom vi valde en positivistisk utgångspunkt bortsåg vi från männi-

skors beteende. Målet med detta var att kunna generalisera våra resultat till en större grupp 

och på så vis uppnå replikerbarhet, vilket innebär att en annan forskare som genomför samma 

typ av undersökning med ett identiskt forskningsupplägg kommer att få fram samma resultat 

som vår undersökning (Jacobsen 2002).  

2.3 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen i denna uppsats har främst baserats på teorier kring belöningssystem 

och finansiella rådgivare. Vår teoretiska referensram har till viss del baserats på referenser 

från tidigare uppsatser kring belöningssystem men har även kompletterats med fler referenser 

som har hittats i Linnéuniversitetets biblioteksdatabaser, främst från One search. Vi har till 

stor del försökt att använda oss av senaste upplagor av litteraturer för att på så vis använda de 

senaste forskningsteorierna kring ämnet. Vi har flera källor som antyder samma saker vilket 

gör att trovärdigheten i vår teori stärks. De sökord vi till största del använt oss av i vår littera-

tursökning är belöningssystem, reward system, compensation models, pay for perfomance och 

financial advisor. 

Vid datainsamling talar man ofta om två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Vi har 

i huvudsak använt oss av primärdata. Primärdata innebär den information som samlas in för 

första gången och sekundärdata är den information som forskare tidigare har gett ut kring om-

rådet. Vår primärdata har främst varit i form av intervjuer med finansiella rådgivare och che-

fer samt två enkätundersökningar, varav den ena varit riktad mot finansiella rådgivare och den 

andra mot kunder. Den primärdata som vi har samlat in kan härledas till vår teoretiska refe-

rensram. Vår sekundärdata däremot har varit brisfällig eftersom det finns begränsad forskning 

kring belöningssystems påverkan på försäljning för finansiella rådgivare. Fördelar med om vi 

använt både primär- och sekundärdata är att de kan ge varandra stöd och därmed styrka det 

resultat som vår forskning har utmynnat i. Det kan även ställa olika upplysningar emot var-

andra vilket kan skapa ny syn på problematiken (Jacobsen 2002). Vi såg dock inte detta som 

en nackdel utan snarare en möjlighet att kunna bidra med våra resultat till detta mindre utfors-

kade område.   

2.4 Källkritik 
Det är viktigt att den litteratur som används i ett arbete granskas kritiskt. Den litteratur som vi 

samlat in till denna uppsats har vi förhållit oss kritiskt till, detta eftersom vårt syfte med upp-

satsen är att hålla en hög trovärdighet. För att kunna hålla en hög trovärdighet krävs ett kri-
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tiskt synsätt mot den litteratur som används. Delar av den litteratur som vi använde har inte 

alltid varit vetenskapliga artiklar utan working papers, vilket vi har förhållit oss kritiskt till 

men sett att liknande resonemang har förts i olika working papers samt att de har används i 

flera vetenskapliga artiklar, vilket i sin tur ökat dess trovärdighet. Risken med working papers 

är givetvis att de kan uppfattas hålla en lägre nivå än vetenskapliga artiklar som berör denna 

problematik. Eftersom dessa working papers har publicerats i trovärdiga journaler stärks dess 

trovärdighet.  

De vetenskaplig artiklar vi har använt oss av i vår uppsats är till stor del peer reviewed, vilket 

innebär att dess innehåll har tidigare granskats av experter inom forskningsområdet därav 

håller de hög kvalité, vilket således innebär en ökad trovärdighet för vår uppsats.   

De vetenskapliga artiklarna och working papers som har använts har kompletterats av inter-

netkällor, då främst av information från finansinspektionens hemsida. Internetkällor kan ofta 

ifrågasättas över dess trovärdighet och det är viktigt att information som hämtas från internet 

kritiskt granskas. Eftersom finansinspektionen anses vara en pålitlig myndighet och vars in-

formation granskas av allmänheten anser vi dess innehåll håller en hög trovärdighet.   

I vår metoddel har vi använt oss av flera olika källor, detta för att kunna föra ett resonemang 

kring metodval samt belysa för och nackdelar med olika metodsätt. Till stor del belyser de 

olika metodlitteraturerna liknande slutsatser kring metodsätt men vi har valt att använda flera 

källor för att på så sätt ge ett brett perspektiv kring metodval.  

En del av den litteratur vi använt oss av är från mitten av 70-talet, vilket kan anses vara ovä-

sentligt och föråldrad för dagens argumentation kring belöningssystem och agentteorin, dock 

anser vi att dess innehållande resonemang förs än idag samt att en del litteraturen som finns 

idag har refererat till dessa artiklar, vilket i sin tur gör att dess åsikter och innehåll är värde-

fullt för vårt arbete.    
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KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 
 vår teoretiska referensram kommer vi att presentera olika teorier som bidrar till att för-

klara hur belöningssystem påverkar individer, i vårt fall finansiella rådgivare. De teorier 

som presenteras anser vi är relevanta för vår empiriska undersökning. Utifrån de teorier 

som presenteras kommer hypoteser att kunna härledas, vilka kommer att sammanfattas i slu-

tet på kapitlet.  

3.1 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer upplägget vara att först presentera den finansiella rådgivarens roll, där 

vi vill förtydliga hur arbetssituationen ser ut för en rådgivare samt kartlägga vilka lagar och 

regler en rådgivare skall ta hänsyn till. Efter detta kommer en presentation över hur belö-

ningssystem fungerar i stora drag och agentteorin. Valet av agentteorin grundar sig i att det 

finns lite forskning som beskriver teorier för finansiella rådgivare där fokus är på belönings-

system och försäljning, vilket vi därför har valt att använda oss av agentteorin för att förklara 

denna problematik. Agentteorin har som syfte att beskriva den problematik som kan uppstå 

mellan principalen och agenten. Sedan leder detta ner till de olika belöningsmodeller, där 

även våra hypoteser tar form. Belöningsmodellerna presenteras för att förtydliga hur olika 

belöningsmodeller kan skapa olika incitament hos rådgivarna. Belöningsmodellerna kommer 

presenteras i följande ordning, fast kompensation, prestationsbaserad kompensation, courta-

gebaserad kompensation, materiella förmåner och immateriella förmåner. Efter detta väljer vi 

även att presentera skillnader mellan oberoende och beroende rådgivare. Detta för att förtydli-

ga om det finns skillnader mellan rådgivare med olika arbetsgivare.  

Vår teori har till stor del baserats på agentteorin, där syftet är att förklara att belöningssystem 

införs av den orsaken att minska det agentproblem som uppstår mellan principalerna, kunder 

och arbetsgivare, och agenten det vill säga rådgivaren. Genom agentteorin ville vi förklara hur 

belöningssystem i sin tur kan påverka en finansiell rådgivare från att frångå rådgivning och 

istället ägna sig åt försäljning av finansiella produkter. Med andra ord kommer en redogörelse 

för hur belöningssystem kan påverka rådgivarens säljincitament och att frångå från att ge 

kunden de råd som är bäst för kunden och istället fokusera på att sälja finansiella produkter, 

således maximera sin egennytta.  

3.2 Finansiella rådgivarens roll 
Undersökningar visar att under de senaste åren har hushållen ökat sin exponering mot an-

vändningen av finansiella tjänster, således en ökning av finansiellt risktagande. I takt med den 

ökade exponeringen ökar likaså efterfrågan på finansiella rådgivare. Genom hjälp från finan-
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siella rådgivare kan investerarna förbättra dess avkastning och säkerställa en större risksprid-

ning. Denna typ av rådgivning är inte gratis utan medför kostnader i form av provisioner och 

avgifter. Det kan även innebära att ett agentproblem uppstår mellan rådgivaren och företaget 

samt mellan rådgivaren och kunderna, där rådgivaren på ena sidan måste sälja finansiella pro-

dukter och på andra sidan skall de ge råd till kunderna som är bäst lämpade för kundens pro-

fil. (Inderst och Ottaviani 2009; Hackethal, Haliassos, Jappelli 2011; Mazzoli och Nicolin 

2010)  

Den stora omfattning där privatpersoners sparande har ökat i finansiella instrument och stan-

dardiserade produkter har skett snabbt. Lagstiftarna bestämde sig därför för att göra något åt 

saken för att konsumenterna inte ska bli utnyttjade av den nya marknaden och ta skada i form 

av att få vårdslösa råd. (Korling 2010)  

En kommitté som tidigare tillsatts för att se över konsumentskyddet på marknaden kunde 

stärka behovet av reglering då de uppmärksammat ett flertal brister där de fanns oklarheter 

mellan vad som ansågs vara rådgivning eller försäljning. Ytterligare konstaterade kommittén 

att många kunder varit missnöjda med sin service, vilket främst grundats i att kunderna haft 

bristfälliga kunskaper om investeringar på marknaden och genom mötet inte heller fått klara 

och tydliga besked om vad som gällt och riskerna med investeringen. (Korling 2010) 

I början av 2000-talet infördes ett licensieringssystem för att öka de finansiella rådgivarnas 

kompetens och därmed även kvalitén på rådgivningen. Detta var dock inte tillräckligt efter-

som det fortfarande uppstod konflikter där kunder uppfattat sig få rådgivning men rådgivaren 

enbart ansett sig dela ut information och marknadsföring. Eftersom bristande rådgivning om 

till exempel pensionssparande kan få betydande effekter för kunden krävdes det att rådgivning 

reglerades. (Korling 2010) 

Lagförslaget blev att reglera finansiell rådgivning om finansiella instrument och vissa livför-

säkringar.  Lagen kom sedan igenom under namnet lagen (2003:862) om finansiell rådgivning 

till konsument. Ytterligare finns en lag, lagen (2007:528) om värdepappersmarknadslagen, 

som skall tillämpas då de finansiella instrumenten är mer avancerade. (Korling 2010) 

Den finansiella rådgivaren är en näringsidkare som ger finansiell rådgivning angående finan-

siella instrument eller livförsäkringar med sparmoment till en konsument. Finansiella instru-

ment är fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappers-

marknaden. Med fondpapper menas aktier och obligationer samt andra delägarrätter eller 
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fordringsrätter som finns utgivna för allmän omsättning och även depåbevis. Generellt sett 

anses finansiella instrument vara alla instrument som förekommer på värdepappersmarkna-

den. När de gäller begreppet finansiell rådgivning saknas det en tydlig definition om vad det 

innebär men generellt anses det vara verksamhet som syftar till att lämna förslag om lämpliga 

tillvägagångssätt. Rådgivning är med andra ord inte samma sak som marknadsföring och för-

säljning. Gränsdragningen mellan vad som är rådgivning eller försäljning görs dock inte klar 

och tydlig i lagen. Lagen är tvingande till konsumentens förmån och kräver att rådgivaren 

besitter tillräcklig kompetens för att få ge ut råd, att rådgivaren för dokumentation över råd-

givningen och att denna dokumentation lämnas ut till kunden. Lagen tar även upp att rådgiva-

ren ska följa god rådgivningssed vilket kräver att rådgivaren ska anpassa råden till kunden. 

Rådgivaren måste dessutom avråda kunden från att göra en placering om rådgivaren uppfattar 

att placeringen inte är lämplig för kunden. (Swahn och Wendleby 2005) 

Ytterligare personer som kan vara rådgivare är försäkringsförmedlarna. Dessa går under lagen 

(1989:508) om försäkringsmäklare. Lagen säger att en försäkringsförmedlare är en fysisk eller 

juridisk person som mot ersättning utför försäkringsförmedling. Lagen kräver att förmedling-

en ska utföras yrkesmässigt och att försäkringsförmedlarna agerar efter god försäkringssed. 

Lagen uppkom till följd av ett EU:direktiv som hade till syfte att harmonisera de nationella 

yrkes- och tillståndskraven. För att bedriva försäkringsförmedling krävs det nämligen tillstånd 

för företaget. (Korling 2010) 

Direktivet ger olika krav avseende informationsplikten beroende på vilken typ av förmedlare 

som agerar. Ett krav som dock gäller oavsett typ av förmedlare är att informationen till kun-

den alltid är tydlig angående förutsättningarna för de råd som förmedlaren ger ut.  Sen kan 

informationskraven se olika ut beroende på vilken kategori av förmedlare som bedriver för-

medlingen. Den första kategorin är de förmedlare som har skyldighet att lämna en opartisk 

analys till kund. Detta görs genom att förmedlingen grundas på tillräckligt stort antal försäk-

ringsavtal så att förmedlaren ska kunna ge en opartisk rekommendation. Den andra kategorin 

är de förmedlare som genom avtal bundit sig att förmedla endast ett eller flera försäkringsfö-

retags produkter. Förmedlaren måste då, på kundens begäran, lämna ut namnen på dessa före-

tag som ingår i avtalet. Rekommendationen till kunden grundas från just dessa företagens 

produkter istället för nästan alla företags produkter, vilket de handlar om för den första kate-

gorin av förmedlare. Den tredje och sista kategorin är de förmedlare som inte bundit sig att 

lämna opartiska analyser eller gjort något avtal med ett antal försäkringsföretag. Förmedlarens 
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rekommendation till kund grundas i en sådan situation från företag som förmedlaren har ett 

förmedlingsavtal med. (Korling 2010) 

Kunden ska, oavsett kategori av förmedlare, få veta att den har rätt att tillhandahålla informa-

tion om vilken skyldighet förmedlaren har och vilken information kunden har rätt att få veta. 

Alla förmedlare ska även ange skälet till varje råd som ges till kunden. Innan förmedlaren 

lämnar en rekommendation måste hen bedöma kundens önskemål och behov samt utifrån de 

ta fram den lösning som anses lämplig för kunden. (Korling 2010) 

Det är vanligt att försäkringsförmedlare lämnar ut information och marknadsför finansiella 

produkter, detta är något som inte kräver tillstånd. Det finns ett problem i och med att en så-

dan informationsförmedling kan betraktas som rådgivning från kundens sida och är förmed-

lingen istället ett råd krävs det tillstånd för verksamheten. Hade förmedlingen varit ett råd 

hade det krävts tillståd för verksamheten. (Korling 2010)  

Sammantaget är lagen om finansiell rådgivning till konsument och försäkringsförmedlingsla-

gen lika med skillnaden att försäkringsförmedlingslagen inte enbart gäller mot konsumenter. 

En försäkringsförmedlare som rådgiver om finansiella instrument eller livförsäkringar med 

sparmoment måste även följa lagen om finansiell rådgivning. (Swahn och Wendleby 2005) 

Finansinspektionen har även gett ut en författningssamling som mer detaljerat beskriver vad 

lagen kräver. Exempelvis preciserar författningssamlingen exakt vilka kompetenskrav en råd-

givare måste ha och detaljerat hur en dokumentation ska föras. Föreskrifterna ska tillämpas av 

de som står under finansinspektionens tillsyn och utav de som följer lagen om finansiell råd-

givning till konsumenter. I författningssamlingen preciseras det att rådgivaren tydligt ska skil-

ja mellan försäljning och rådgivning och att mötet och rekommendationerna ska anpassas 

efter kundens situation. Enligt Finansinspektionen har de begåtts en rådgivning när kunden 

själv uppfattat sig få ett råd. (Finansinspektionen 2004)  

Om ingen rådgivning sker är verksamheten inte tillståndspliktig och förmedlaren behöver inte 

följa dessa ovannämnda lagar. Istället är det marknadsföringslagen (1975:418) som reglerar 

hur förmedlarna får sälja och marknadsföra olika produkter. (Korling 2010) 

Hur väl de finansiella rådgivarna följer dessa lagar och regler har Finansinspektionen granskat 

genom att utföra två undersökningar. I den första undersökningen som gjordes 2007 kunde 

Finansinspektionen dra slutsatsen att gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning i 

vissa fall var otydlig. Till följd av detta resultat kommer Finansinspektionen inte att göra nå-
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got åt problemet eftersom Finansinspektionen inte finner det realistiskt att kräva en konse-

kvent uppdelning mellan rådgivande och säljande funktioner i  företagen. (Finansinspektionen 

2007) 

Ytterligare utförde Finansinspektionen en andra undersökning över försäkringsförmedlare 

2008. Resultatet från denna undersökning visar på att det är knappt 50 % av försäkringsför-

medlarna som förmedlar mer riskfyllda finansiella instrument än vad deras tillstånd tillåter, då 

försäkringsförmedlare oftast inte har tillstånd att förmedla finansiella instrument utöver för-

säkringar och fonder kan detta få negativa konsekvenser för kunden, då den kan uppfatta för-

medlingen som rådgivning. Om kunden uppfattar det som rådgivning tror även kunden att 

rekommendationen är väl anpassad efter kundens unika behov, men eftersom försäkringsför-

medlaren inte har tillräcklig kunskap kring produkterna kan detta inte garanteras. (Finansin-

spektionen 2009a) 

3.3 Agentteori och belöningssystem 

Enligt Jensen och Meckling (1976) definierar de agentrelationen som ett kontrakt där en eller 

flera principaler anlitar agenter i syfte att utföra tjänster för deras räkning som innebär att de-

legera en del beslut till agenten. Agentteorin även kallat principal-agent teorin beskriver det 

agentproblem som uppstår när det finns en separation mellan principal (ägare) och agent 

(medarbetare) i ett företag. När separation mellan principal och kontroll sker, har inte princi-

palerna full kontroll över agenterna. Det uppstår så kallad asymmetrisk information mellan 

principalen och agenten. Med andra ord kan agenter därför agera på ett sätt som inte är i linje 

med principalen. När detta sker uppkommer de så kallade agentkostnaderna. Detta kan ske när 

både principalen och agenten vill nyttomaximera, vilket innebär att agenten inte alltid kom-

mer agera i principalens intresse. Principalen i sin tur kan minimera denna avvikelse, genom 

att principalen utvecklar metoder för att övervaka och kontrollera agenternas agerande. Prin-

cipalen kan exempelvis införa lämpliga incitament för att få agenten att arbeta i linje med 

principalens intresse. (Jensen och Meckling 1974, Armstrong 1996)  

Agentteorin indikerar på att det är önskvärt att ha ett system med incitament för att motivera 

och belöna acceptabelt beteende. Detta incitamentssystem ska belöna agenterna för de presta-

tioner de uppnår som anses vara bäst för principalerna (Armstrong 1996). Med andra ord kan 

ett belöningssystem införas för att minska det agentproblem som uppstår mellan principalerna 

som i detta fall kan anses vara kunder och arbetsgivare och agenten som är rådgivaren. Ett 

belöningssystem kommer att motivera rådgivaren att arbeta efter företagets linje, beroende på 
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Företag/Chef Rådgivare Kund 

utformningen av belöningssystemet och följa det kontrakt som har utformats mellan företaget 

och rådgivaren. Med andra ord finns det två principaler i form av företag och kund vilket sät-

ter rådgivaren i ett dubbelt agentdilemma. 

 

 

 

 

Figur 1 - Agentdilemma 

En central fråga är däremot att det är av stor vikt att incitamentsstrukturen på belöningsmodel-

len som arbetsgivaren erbjuder rådgivaren bör säkerställa att rådgivarens åtgärder leder till det 

resultat som arbetsgivaren efterfrågar i det utformade kontraktet. Både arbetsgivaren och råd-

givaren vill nyttomaximera sitt egenintresse men samtidigt vill båda parter behålla kunden. 

Det är därför viktigt att utformningen av belöningsmodellen gynnar alla parter. Målet från 

arbetsgivarens sida är att styra rådgivarens handlingar genom att införa ett belöningssystem 

som får rådgivaren att arbeta i linje med företagets strategier och mål. Rådgivaren samman-

kopplar önskad prestation med en belöning. Problematiken som kan uppstå är att rådgivaren 

utför de arbetsuppgifter som ger belöning framför andra uppgifter. Eftersom det skett en sepa-

ration mellan ägande och kontroll, kommer rådgivaren som är mer insatt i den operativa verk-

samheten att utföra olika prestationer som gynnar rådgivaren. Detta medför risken att rådgiva-

ren väljer att ägna sig åt försäljning eftersom det skapar en belöning. I och med att varken 

arbetsgivaren eller kunden har samma kontroll över den operativa verksamheten kommer det 

skapas svårigheter att kontrollera rådgivarens prestationer. Rådgivaren kommer därför att nyt-

tomaximera efter egenintresse och kommer inte att dela med sig av information till företaget 

eller kunderna som skulle kunna förhindra rådgivarens nyttomaximering. Rådgivaren kommer 

med andra ord att manipulera eller försköna dennes prestationer och således utföra de presta-

tioner som i slutändan leder till belöning för rådgivaren. (Walker 2000)  

Robinsson (2007) frågar sig om det verkligen finns ett dilemma mellan kund och rådgivare. 

Skulle kunden inte vara nöjd med sin rådgivare skulle kunden avsluta samarbetet och välja en 

ny rådgivare, därför kommer rådgivaren att välja placeringar som gör kunden nöjd på lång 

sikt för att behålla kunden längre. Detta gör att de finansiella rådgivarna blir tvingade att sköta 
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sig för att klara av konkurrensen på marknaden. Enligt Robinsson (2007) är rådgivaren med-

veten om att det råder konkurrens på arbetsmarknaden och att flera andra rådgivare kan tänkas 

ta över den befintliga kunden. 

För att företag ska kunna fortsätta att utvecklas och vara effektiva har det blivit allt viktigare 

att ha rätt typ av medarbetare som kan bidra med kompetens, ansvar, värderingar och motiva-

tion till företaget. Ett sätt för att få medarbetare att arbeta efter organisationens mål är att infö-

ra ett belöningssystem. I alla organisationer är belöning en viktig del för att bygga och bibe-

hålla engagemanget hos sina anställda. Ett belöningssystem som styrmedel fungerar till att 

bidra till ett önskvärt beteende från medarbetarnas sida då dessa belönas för deras prestationer 

som ligger i linje med organisationens mål. Individer kommer till företag med specifika kun-

skaper, mål och önskningar och förväntar sig i gengäld en arbetsmiljö som kan tillfredställa 

deras kunskap och mål. (Olve och Samuelson 2008; Malhotra, N., Budhwar, P., Prowse, P. 

2007). I de flesta företagen är personalen den viktigaste resursen för företagen. Därför blir det 

en viktigt strategisk fråga att rekrytera och behålla kvalificerad personal, vilket kan göras med 

hjälp av belöningssystem (Andersson och Bratteberg 2000).  

Belöningssystem är strategiskt viktig inom organisationer vilket därför har kommit för att 

stanna. Genom att ha ett belöningssystem kan företaget motivera de anställda till extraordinä-

ra insatser (Smitt et al 2002). Sapp (2008) menar på att belöningssystem och ersättning till 

medarbetare inom ett företag är en viktig faktor för bolagsstyrning. De flesta organisationer 

har idag ett belöningssystem. Hade organisationer inte haft ett belöningssystem hade troligtvis 

inte personalen kommit till arbetet och presterat på någon tillförlitlig nivå (Wilson 1994). Be-

löningar kan ses som ett pedagogiskt ledningsinstrument som används av ledningen och che-

fer inom organisationen vars syfte är att främja verksamheten. De prestationer som belönas 

skall tydlig framgå att de gör nytta för verksamheten (Paul och Alm 1991).   

Ekonomiska belöningssystem tolkas ofta olika av de aktörer som använder sig utav uttrycket. 

Den vanligaste tolkningen av belöningssystem är att det är någon form utav bonus vilket inte 

är hela sanningen, utan belöningssystem är mycket mer än så. Belöningssystem kan ges i oli-

ka former, de kan vara av monetär och icke-monetär karaktär, således kan belöning vara i 

form av ekonomisk belöning men kan även innebära immateriella förmåner som erkännande, 

beröm, ansvar, befordran etc. För att skapa dessa faktorer kan exempelvis ett motivations- 

eller målsystem införas där rådgivaren ska prestera efter vissa mål och då detta görs blir det 

lättare för rådgivaren att exempelvis bli befordrad eller sedd av sin chef. Sådana system gör 
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det lättare för företaget att styra sina medarbetare mot mål som företaget vill att rådgivaren 

skall uppfylla. Ordet belöning kan ibland förknippas med lön, således kan belöningar ses som 

en ”förlängning” av lönesystemet. Med andra ord kan belöning ses som en positiv konsekvens 

som inträffar till följd av de prestationer som utförts (Olve och Samuelson 2008; Armstrong 

1996; Paul och Alm 1991). 

Det finns förespråkare som är emot att belöningssystem används eftersom det kan framkalla 

oönskat beteende hos agenter. Dessa förespråkare menar på att belöningssystem inte längre 

tjänar sitt syfte. De menar på att belöningssystem har blivit för ineffektiva i att uppnå sin öns-

kade effekt eller att de har ändrat sin inriktning och har nu större negativ effekt på dess an-

ställda. Eftersom belöningssystem inte uppnår dess syfte bör fokus istället läggas på det inne-

boende värdet av arbetet eller själva arbetsplatsen vilket istället skall tillhandahålla de nöd-

vändiga belöningarna till anställda, chefer, säljare etc. Med andra ord skulle arbetsplatser ut-

formas så de skapar värde för de anställda från själva arbetet vilket hade gjort att mindre fo-

kus hade lagts på externt erkännande. Förespråkare av detta synsätt menar på att om persona-

len inte fungerar som förväntat beror inte på människorna utan felet ligger i företagets system 

(Wilson 1994). 

I de flesta principal-agent modellerna förutsägs de att genom höga incitament, allt annat lika 

kommer leda till högre prestationer. Pokorny (2006) undersöker detta resonemang genom att 

exponera ett antal deltagare med olika styrkor av incitament och får en omvänd U-formad 

kurva i förhållandet mellan ansträngningsnivåer och incitaments intensitet. Detta resultat mot-

säger inte enbart standardteorin utan även observationer i tidigare undersökningar att höga 

incitament leder till högre prestationer. Det finns flera experiment inom ekonomin som nyli-

gen har funnit bevis på vad psykologer har hävdat en tid att införandet av incitament inte 

oundvikligen leder till höga ansträngning. Det finns undersökningar som även visar på att i 

vissa fall leder införandet av incitamentsavtal till minskad ansträngning hos de anställda.   

Resultatet av studien visar på två effekter, det första är att en agent med liten belöning preste-

rar bättre än en agent med ingen belöning. Den andra studien visar på att en agent som har en 

hög andel rörlig lön leder till minskad inre motivation hos agenten. Förklaringen i detta är 

enligt Pokorny (2006) ligger i att höga incitament hos agenten ökar dens vilja att endast max-

imera sin egen belöning vilket i sin tur kan resultera i sämre kvalitet i dess prestationer och en 

ökning av antalet misstag. Svårigheterna ligger i att hitta en lämplig rörlig lön som motiverar 

agenten att prestera på sin högsta nivå. 
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Beroende vad för typ av belöningsmodell företaget väljer att använda sig av får det olika kon-

sekvenser och incitament för rådgivaren, hur hen väljer att agera i olika situationer. När före-

taget väljer vilken kompensation som en rådgivare skall få, väljer även företaget vilket inci-

tament som kommer att skapas hos rådgivaren. Wei-Lin (2005) menar att det viktigaste inci-

tamenten en kompensation ska ge är att få rådgivaren att arbeta effektivt och inte lata/mygla 

arbetet och att rådgivaren avslöjar och presenterar informationen som hen samlat på sig i sin 

rätta form. Det vill säga att rådgivaren inte på något sätt undanhåller eller med vilje tolkar 

informationen fel. Nedan kommer fyra olika belöningsmodeller att beskrivas och vilka inci-

tamentskonsekvenser detta ger rådgivarna.  

3.4 Belöningssystemets utformning 
Efter att en diskussion har förts med fördelar och nackdelar med införandet av ett belönings-

system, ligger intresset i att undersöka hur ett belöningssystem bör utformas för att uppnå dess 

önskade funktion, i detta fall för de finansiella rådgivarna.  

Som tidigare nämnt kan belöningssystem ges i olika former. Den kan delas ut genom fast lön. 

Det vill säga rådgivaren får ett givet arvode per uppdrag eller en fast avgift per timme som 

läggs ner på uppdraget. Lönen kan utöver den fasta lönen även vara rörlig. Rörlig ersättning 

kan också ges i form av att rådgivaren belönas efter hur stort innehav som hen placerar åt 

kunderna. Denna rörliga ersättning kallas prestationsbaserad ersättning och kan ytterligare 

kompletteras av att den rörliga lönen baseras på hur bra alternativt dåligt investeringen går i 

form av ökat eller minskat värde. Den rörliga delen kan också baseras på hur många placer-

ingar rådgivaren lyckas genomföra en sådan rörlig ersättning kallas för courtagebaserad er-

sättning. (Robinsson 2007) Utöver månadslönen en rådgivare får, kan även andra ersättning-

arna vara ett sätt att belöna rådgivaren för hens arbete och prestation. Dock är det viktigt att 

utformningen av belöningssystem uppnår dess syfte, vilket är att få rådgivarna att arbeta i 

linje med företagets intresse.   

Problematiken ligger som sagt i utformningen av företagets belöningssystem, vilket är en 

komplicerad uppgift. Eftersom företagen är unika i sig och det är viktigt att belöningssystemet 

anpassas efter företagets aktuella situation och efter de specifika behov företaget har (Smitt et 

al 2002). Med andra ord är det viktigt för företag när de väl bestämt sig för att införa ett belö-

ningssystem att de har valt rätt typ av belöningssystem och att belöningssystemet är anpassat 

för det specifika företaget (Andersson och Bratteberg 2000). Det som är viktigt att tänka på 

vid utformningen av ett belöningssystem är att olika belöningsmodeller kan komma att skapa 
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olika incitament hos den finansiella rådgivaren. Det är därför viktigt att ta hänsyn till företa-

gets förutsättningar och att belöningssystemet är flexibelt för att på så vis snabbt kunna anpas-

sa det efter förändringar i dess omgivning (Olve och Samuelson 2008).  

Smitt et al (2002) menar att i ett belöningssystem ska det tydligt framgå villkor och att dessa 

villkor ska uppskattas av de personer som berörs av det. För att ett belöningssystem ska få en 

stark genomslagskraft inom organisationen är det viktigt att motivations- och belöningstän-

kandet genomsyrar hela organisationen från chefer till medarbetare på samtliga nivåer, såle-

des blir det en del av företagets kultur (Paul och Alm 1991).  Målet med dessa belöningssy-

stem är att koppla ersättningen till medarbetarnas prestation och företagets resultat (Smitt et al 

2002). Däremot finns det få empiriska studier kring vilka effekter ett belöningssystem verkli-

gen har för ett företag. Ibland hävdas det att det inte går att finna något samband mellan olika 

ersättningar och företagets resultat (Olve och Samuelson 2008).  

Det som framgår av debatten ovan är att det inte finns något optimalt belöningssystem utan 

istället flera varianter på belöningssystem som är anpassade efter företagets situation. Belö-

ningssystem består i stora drag av företagets integrerade policys, processer och metoder för att 

belöna sina anställda efter utförda uppgifter, skicklighet, kompetens och efter deras mark-

nadsvärde (Armstrong 1996).   

3.4.1 Fast kompensation 

Den fasta kompensationen är en grundläggande lön och det är den lön som utgör värdet för 

det arbete rådgivaren utför. Den grundläggande lönen kan ge en plattform för att fastställa 

ytterligare betalningar relaterade till prestation, kompetens eller skicklighet. Den grundläg-

gande lönenivån för arbetet ska spegla både intern och extern relativitet. Den interna relativi-

teten kan mätas genom någon form av arbetsutvärdering som placerar arbeten i olika hierarki-

er. Extern relativitet bedöms istället genom att spåra marknadstaxor. Lönenivåerna måste inte 

uppstå på detta sätt utan de kan även förhandlas fram till exempel i ett kollektivavtal med 

facket eller genom individuella avtal. Den fasta lönen för ett arbete kan betraktas som taxan 

på en kompetent och kunnig person inom ett jobb. Denna taxa kan varieras i ett färdighetsba-

serad eller kompetensbaserad system efter den individuella skicklighet eller kompetens som 

rådgivaren anses besitta (Armstrong 1996). Dean och Finke (2011) menar att rådgivare som 

har denna typ av ersättning oftast har kunder som anses mindre rika. Däremot menar de också 

att det är fast lön inte ger rådgivaren incitament att sälja, vilket i sig kan vara argument för att 

alla kunder skulle vilja ha denna typ av modell. Likaså menar Robinsson (2007) att rådgivare 
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som erhåller en fast ersättning blir mer och mer populära på marknaden och bland dagen kon-

sumenter.   

En fast kompensation är med andra ord en specifik fastställd summa som rådgivaren erhåller 

för att göra sitt uppdrag under en bestämd tidsperiod. Denna typ av kompensation passar bäst 

då rådgivaren enbart ska ge råd och inte ska genomföra en investering. Eftersom rådgivaren 

enbart skall erbjuda tjänsten rådgivning blir det svårt att hitta en rörlig måttstock som rådgiva-

ren ska få betalt efter. Med andra ord är en fast belöning att föredra (Record och Tynan 1987).  

Det kan därför anses att om en rådgivare enbart ska ge råd bör rådgivaren inte, och kan inte, 

belönas rättvist på ett rörligt sätt. Därför bör en fast lön vara lämpligare om man vill ge rådgi-

varen incitamentet att enbart rådgiva.  

Sammanfattningsvis innebär en fast kompensation att en rådgivare får lön som utgör värdet av 

rådgivningen. Denna typ av belöningsmodell ger rådgivaren mindre incitament att sälja än om 

rådgivaren haft en rörlig lön. Detta eftersom försäljning ändå inte ökar rådgivarens personliga 

lön. Utifrån ovanstående diskussion har följande hypotes kommit till:  

Hypotes 1 – Det finns ett negativt samband mellan fast lön och försäljning. 

3.4.2 Prestationsbaserad kompensation 

En ytterligare ekonomisk belöning som kan läggas till utöver den fasta lönen, är en rörlig lön 

som baseras efter rådgivarens prestation, skicklighet, kompetens och/eller erfarenhet. Om 

sådana betalningar inte är konsoliderade i grundlönen kan de beskrivas som rörlig lön, även 

ibland definierat som ”pay at risk” (Armstrong 1996).  

En prestationsbaserad lön är en kompensation som kan bestå av en procentandel av det mark-

nadsvärde på de tillgångar som rådgivaren har hanterat. En sådan typ av kompensation kallas 

på engelska för asset-based fee. Lönen kan också baseras på mellanskillnaden mellan inve-

steringens pay off och ett förutbestämt index eller en marknadsportfölj. En sådan typ av kom-

pensation kallas istället för incitaments fee (Record och Tynan 1987).  Wie-Lin (2005) menar 

att denna typ av belöning är vanlig och att rådgivare oftast har en prestationsbaserad lön som 

grundar sig på något utav dessa sätten det vill säga att rådgivaren antingen kompenseras efter 

hur investeringen ökar eller efter hur väl investeringen presterar jämfört med en förutbestämd 

marknadsportfölj. När en marknadsportfölj är med i kompensationsmodellen stärker det råd-

givarens incitament att ge korrekt information till kunden istället för att undanhålla den (Wie-

Lin, 2005). Även denna modell menar Robinsson (2007) blir allt mer vanlig eftersom den 

uppfattas ge rådgivare ett incitament som överrensstämmer mer med kundernas intressen.  
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Detta är två exempel på prestationsbaserade kompensationssystem och det är just sådana mo-

deller som Dybvig, Farnsworth, och Carpenter (2010) förespråkar. De menar att för att ge de 

bästa incitamenten till rådgivaren krävs det att kompenseringen överexponerar rådgivaren till 

den optimala portföljen. En sådan kompensation tycks vara att en del är baserat på hur stor 

andel som investeras i portföljen som rådgivarens skall hantera plus att en del som portföljen 

presterar utöver marknadsportföljen. Det vill säga det överskott portföljen presterar jämfört 

med en förutbestämd marknadsportfölj. Det negativa med en sådan kompensation, är att kon-

traktet inte hindrar eller begränsar portföljsvalet för rådgivaren. Utan begränsningar kan råd-

givaren komma att välja en portfölj som exempelvis är för riskfylld eller som inte har tillräck-

ligt spridda andelar i olika branscher.  

Wie-Lin (2005) finner att det optimala sättet att få en rådgivares incitament att överrensstäm-

ma med kundens intresse är genom att betala en högre ersättning för en blygsam vinst som 

oftast innebär en mindre riskfylld portfölj om den försiktiga investeringen är grundad på rätt 

bas. En sådan investering borde belöna rådgivaren mer än en investering som ger en hög er-

sättning men som grundats på en riskfylld investering som tursamt gick bra. (Wie-Lin, 2005) 

Det finns två viktiga försiktighetsfaktorer för en kund att ta hänsyn till när rådgivaren erhåller 

en prestationsbaserad lön. Dels måste kunden vara medveten om att en rådgivare som får pre-

stationsbaserad lön kan använda andra typer av portföljer som jämförelsematerial under råd-

givningen. Kunden bör då skaffa sig kunskap även om jämförelseportföljen som används vid 

rådgivningen och försäkra sig om att portföljerna rättvist kan jämföras. Detta för att inte bli 

lurad av att rådgivaren eventuellt jämför sin rekommenderade produkt med en medvetet säm-

re produkt och på så sätt får sin rekommenderade produkt att se bra ut. Det är nämligen viktigt 

att rådgivarens jämförelse är rättvis och relevant för att den ska ha någon betydelse för kun-

den. Ytterligare bör kunden veta vilken avgift som rådgivaren tar ut så att kunden är medveten 

om vilka incitament rådgivaren kommer få. (Record och Tynan 1987) Record och Tynan 

(1987) menar att prestationsbaserade modeller kan vara en bra kompensation, om det tydligt 

framgår vilka avgifter som förekommer och vad kunden kommer att få betala, detta eftersom 

rådgivarens incitament kommer överrensstämma med kundens intresse.  

Det finns även nackdelar med prestationsbaserade modeller. När den rörliga lönen baseras på 

hur rådgivarens portfölj presterar jämfört med marknadsportföljen kan detta mätas antingen 

relativt eller absolut. När den mäts relativt, mäts prestationen i procent jämfört med ett mark-

nadsindex. Nackdelen som kan inträffa är att även om investeringen ökar kan rådgivarens 
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kompensation bli noll eller minus om investeringen inte ökar lika mycket som marknadsin-

dex. Mäts istället prestationen i absoluta summor blir prestationen baserad på en procentsats 

av den absoluta summan som investeringen ökat med. Problemet blir då istället att rådgivaren 

kommer tjäna mer på en större investering än en mindre investering och kan därför eventuellt 

rekommendera kunden att investera mer än vad som är optimalt för kunden eller neka kunder 

som inte vill investera tillräckligt stora belopp (Record och Tynan 1987).   

Sammanfattningsvis innebär en prestationsbaserad kompensation en rörlig ersättning som 

betalas till rådgivaren utifrån dennes prestation. Prestationen kan baseras på hur väl rågivaren 

lyckas öka en investering. Desto mer en investering ökar desto mer tjänar rådgivaren, med 

andra ord ökar rådgivarens incitament att ägna sig åt försäljning vid prestationsbaserad kom-

pensation. Utifrån ovanstående diskussion har följande hypotes kommit till:  

Hypotes 2 – Det finns ett positivt samband mellan prestationsbaserad lön och försäljning.  

3.4.3 Courtagebaserad kompensation 

En courtagebaserad kompensation innebär att rådgivaren erhåller en betalning för att göra en 

investering med andra ord får rådgivaren enbart betalt när den gör själva investeringen åt 

kunden och inte för att ge råd. Konflikten mellan kund och rådgivare kan uppstå då rådgiva-

ren får betalt oavsett om investeringen går bra eller dåligt och rådgivaren blir styrd att re-

kommendera den investeringen som ger rådgivaren högst courtagebetalning. Rådgivaren får 

dessutom incitament att rekommendera återupprepade investeringar då hen får betalt per 

transaktion som görs. Denna modell kan ge uppenbara intressekonflikter mellan rådgivare och 

kund om rådgivaren enbart ser till sitt eget intresse och bortser från kunden (Robinsson 2007).  

Courtagebaserad kompensation är med andra ord en lön där den anställde får betalt för varje 

genomförd transaktion. Det kan antingen vara genom att uppfylla företagets satta resultatmål 

eller genom att sälja så många produkter som möjligt. En courtagebaserad lön kan antingen 

kombineras med en fast lön eller så utgör den hela den anställdes ersättning. En sådan kom-

pensationsmodell ger rådgivaren incitament att rekommendera vissa specifika produkter som 

inte alltid återspeglar kundens primära intresse. Däremot kan en courtagebaserad kompensa-

tion anses vara mindre kostsam för kunden då den inte har ett minsta belopp som måste inve-

steras. (Robinsson 2007) 

Dean och Finke (2011) menar dock att courtagebaserad kompensation ger rådgivare starka 

incitament att sälja, vilket producerar operationella fördelar för rådgivarens företag men gör 

också att produkterna lyfts fram och betonas under rådgivningen. Att binda den anställdes 
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kompensation till produktförsäljning ökar försäljningen för företaget och gör att företaget kan 

anställa fler. Detta på grund av att de anställda som underpresterar kommer att lämna företa-

get frivilligt då de anser sig få för dålig lön. Denna typ av belöningsmodell verkar också vara 

dold för kunden vilket gör att kunden tror att denna modell innebär mindre kostnader associe-

rat till produkten som läggs fram och kommer därför inte kräva lika mycket av den.  

Empiriska undersökningar som gjorts av Shapria och Venzia (2001) visar på att antalet olika 

aktier och antalet transaktioner per år är ca tre gånger större för portföljer som är förvaltade av 

finansiella rådgivare än för portföljer som förvaltas av privatpersonen själva. Dessa resultat 

tyder på att finansiella rådgivare som arbetar efter en courtagebaserad kompensationsmodell 

främjar en hög omsättning av aktier för att öka sina inkomster.  

Sammanfattningsvis innebär en courtagebaserad kompensation att rådgivaren erhåller en er-

sättning för varje investering som görs eller varje ny transaktion som genomförs. Detta kom-

mer att skapa incitament hos rådgivaren att ha en hög omsättning av investeringar i olika fi-

nansiella produkter av kunderna. Vilket innebär att modellen ger rådgivaren starka försälj-

ningsincitament. Utifrån ovanstående diskussion har följande hypotes kommit till: 

Hypotes 3a – Det finns ett positivt samband mellan courtagebaserad lön och försäljning. 

Till skillnad mot prestationsbaserad kompensation kommer en courtagebaserad kompensation 

att ytterligare öka incitamenten till försäljning eftersom modellen inte ens tar hänsyn till om 

produkten går bra eller dåligt. En prestationsbaserad lön kan i alla fall skapa ett incitament att 

sälja en bra produkt vilket delvis kan ligga i kundens intresse. Eftersom courtagebaserad lön 

inte skapa detta incitament kommer rådgivaren istället få incitament att rekommendera de 

produkter som ger bäst belöning för rådgivaren själv. Här finns ingen tanke på kunden och 

därför har följande hypotes kommit till: 

Hypotes 3b – Det finns ett starkare positivt samband mellan courtagebaserad lön och försälj-

ning än prestationsbaserad lön. 

3.4.4 Materiella förmåner 

För en anställd behöver inte den kontanta månadslönen vara den enda ersättningen arbetaren 

får. Materiella förmåner är vanligt förkommande och kan exempelvis vara allt ifrån lunchför-

måner till en firmabil. Att ge en förmån till en anställd kan vara fördelaktig för den anställde 

och för arbetsgivaren vad gäller beskattning, men som regel ska förmåner beskattas precis 

som månadslönen. Däremot finns det en hel del undantag varvid förmåner kan ses som en 
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skattereducerad belöning, bland annat är arbetskläder, privat hälso- och sjukvård och perso-

nalvårdsförmåner skattefria. Ytterligare ger materiella förmåner värde för den anställde. Detta 

kan dels ta form i ökad sammanhållning bland anställda eller dels göra att den enskilde känner 

en viss glamour kring sin förmån. Till sist kan en materiell förmån även betyda status på job-

bet där vissa mer betydelsefulla förmåner pekar på att den anställde är viktigt och värdesätts 

mer på jobbet än de anställda utan denna förmån. (Lundén och Nygren 2004) 

Nelson (1994) menar på att det är viktigt att belöna sina anställda utöver den  vanliga månads-

lönen. Detta eftersom de flesta anställda behöver erkännande från sin arbetsgivare för att de 

ska bli motiverade och trivas på sin arbetsplats.  Att ge samma matriella förmåner till alla an-

ställda kan anses olönsamt för företaget, då detta inte fungerar som en motivation för den an-

ställde eftersom förmånen inte är individuellt anpassad. Däremot är förmåner som sjukvårds-

försäkring något som fungerar att ge till alla anställda samtidigt som de motiverar personalen, 

eftersom det motiverar samtliga anställda.  

Nelson (1994) menar dessutom att ge en bonus i form av pengar är något som snabbt glöms 

av den anställde och därför är matriella förmåner av ett större värde då detta rankas högre i en 

längre tid hos den anställde. Hume (1995)  menar dessutom att matriella förmåner kan hjälpa 

företaget att styra sina arbetare att jobba för företagets strategi och att de matriella förmånerna 

får arbetarna att arbeta efter företagets mål. Hume (1995) menar att anledningen till att matri-

ella förmåner existerar är för att  det är ett effektivt sätt att belöna och motivera sina anställda 

men att det dessutom gör arbetsplatsen attraktiv och ökar på så sätt konkurrensen gentemot 

andra företag. Matriella förmåner gör även de anställda mer hängivna sitt företag. 

Sammanfattningsvis innebär detta att materiella förmåner ökar motivationen hos de anställda, 

vilket gör att de arbetar efter företagets strategi och känner sig mer hängivna till sitt företag. 

Detta kan göra att den anställde ägnar sig åt försäljning då den vill prestera åt företaget och 

för sig själv. Att öka prestationen kan inte göras genom att rådgivaren ägnar sig åt mer råd-

givning eftersom rådgivningen anses som fast. Därför ökar rådgivaren sin prestation genom 

att ägna sig åt försäljning. Med hänsyn till diskussionen ovan har följande hypotes kommit 

till: 

Hypotes 4a – Det finns ett positivt samband mellan materiella förmåner och försäljning. 
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3.4.5 Immateriella förmåner 

Monetära belöningar är ett viktigt medel för att tillfredsställa mänskliga behov. Bortom en 

viss nivå är månadslönen dock inte lika viktigt som andra belöningar (Olve och Samuelson 

2008) Ytterligare belöning kan ske i form av förmåner som en anställd erhåller utöver sin må-

nadslön. Exempel på sådana belöning kan vara immateriella faktorer som att bli befordrad och 

erkänd i sitt arbete. Sådana immateriella faktorer kan exempelvis skapas genom att införa ett 

målsystem bland sina anställda som mäter deras prestationer. Genom att uppfylla målen i sy-

stemet blir det enklare för en anställd att sedan förhandla om sin lön eller att bli befordrad och 

erkänd i sitt arbete.   

Att bli befordrad är den vanligaste formen av effektivt erkännande. Om en person lyckas pres-

tera i sin nuvarande position kommer organisationen att befordra individen till att få större 

ansvar och utmaningar. Ytterligare kan andra förmåner innebära olika typer av program för att 

belöna individuella topprestationer. Ett exempel kan vara ”månadens anställd”. Programmen 

finns i överflöd som ett sätt att känna igen bidragen från individer utöver traditionell lön eller 

befordran. (Wilson 1994) 

Sonawane (2008) menar på att månadslön inte rankas högst hos anställda. Istället rankas fak-

torer som fullt erkännande av sitt jobb, att ens jobb är intressant, chanserna till avancemang 

inom företaget, trygghet, flexibilitet och tillfredställelsen med sitt jobb, högre än månadslön. 

För att göra jobbet meningsfullt för sina anställda krävs det att de får vara med att identifiera 

och lösa de problem som påverkar dem. Om en anställd får yttra sin åsikt har det en positiv 

påverkan både på den anställde och även på organisationen. En undersökning visar till och 

med att andra belöningar utöver månadslönen ökade igenomsnitt prestationen hos de anställda 

avsevärt. 

Sonawane (2008) hittar till och med ett samband mellan saknad av immateriella förmåner och 

ökning av personalomsättningen. Med andra ord slutade och började det fler om de andra 

förmånerna var få eller obefintliga. Ytterligare tre fördelar med immateriella förmåner menar 

Jeffery (2003) är att de har en bättre separationsbarhet, att det är lättare för en anställd att 

komma ihåg en sådan typ av förmån än månadslönen och att ytterligare förmåner har ett tro-

févärde. Monetär belöning är dock nödvändigt då inget företag har råd att betala mindre än en 

marknadslön, för om så sker kommer den anställde byta jobb och ta anställning på ett företag 

som betalar bättre. Däremot är immateriella förmåner nödvändigt och när både månadslön och 

förmåner kompletterar varandra blir den anställde nöjd och presterar bättre. De visade sig 
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även att de anställda inte reflekterar över sin månadslön under tiden den anställde gör sina 

sysslor. 

Crifo och Diaye (2004) menar på att immateriella förmåner kan vara mer effektiva än vanlig 

monetär belöning. Dessa slutsatser kan också vara grundat efter skattepolitiken som råder då 

immateriella förmåner blir extra lönsamt både för företaget och rådgivaren. Crifo och Diaye 

(2004) visar på att allt som ett monetärt belöningssystem kan göra med motivationen kan även 

ett immateriellt belöningssystem göra. Det finns både yttre och inre belöning. Med yttre belö-

ning menas den form av belöning som kommer från yttre, icke jobbrelaterade, faktorer som 

till exempel social belöning som vänner och hjälpsamma kollegor. Inre belöning är istället 

mer jobbrelaterad belöning som exempelvis belöning som baseras efter hur väl ett jobb utförs 

eller efter vilka kvalifikationer den anställde har. Även hur delaktig den anställde får vara i 

beslutsfattandet kan anses som en inneboende belöning. (Malhotra, Budhwar och  Prowse 

2007)  

Sammanfattningsvis innebär detta att immateriella förmåner utöver månadslön som ökar de 

psykologiska faktorerna som exempelvis möjlighet till befordran och bli erkänd i sitt jobb gör 

att den anställde vill kämpa om att behålla förmånerna och att leva upp till målen som ställs i 

ett utvärderingssystem. Genom att göra detta kan det komma att leda till förmåner och högre 

lön genom positiva psykologiska belöningar som befordran eller erkännande i sitt arbete. Där-

för finner vi att immateriella förmåner påverkar rådgivaren till att ägna sig åt försäljning efter-

som enda sättet att öka prestationen och uppfylla målen är genom att öka de resultatsatta må-

len. Detta kan inte göras genom mer rådgivning eftersom rådgivningen anses som fast. Hade 

en rådgivare enbart ägnat sig åt rådgivning hade inte ett målsystem om hur många invester-

ingar eller hur stor summa som placeras behövts mätas. Istället skulle passande mål vara hur 

trygg kunden känner sig, hur väl anpassat rådet var till kundens specifika situation, men så är 

inte målsystem uppbyggda utan oftast handlar målsystem om antal investeringar och summa 

investerat kapital. Detta är faktorer som enbart kan ökas genom mer försäljning. Det blir där-

för rimligt att anta att immateriella förmåner påverkar till ökad försäljning från rådgivaren. 

Därför har följande hypotes kommit till: 

Hypotes 4b – Det finns ett positivt samband mellan immateriella förmåner och försäljning. 
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3.5 Oberoende rådgivare vs. Beroende rådgivare 
Kunder som besöker rådgivaren är ofta okunniga kring finansiella produkter vilket sätter de 

finansiella rådgivarna i en maktposition där de kan utnyttja kunderna genom att förvränga 

information och på så vis maximera för sig själva. Ofta nämns två olika typer av rådgivare, 

beroende och oberoende. Beroende syftar på en rådgivare som arbetar vanligtvis för en bank, 

där målet är att rekommendera bankens produkter. En oberoende rådgivare arbetar vanligtvis 

för en privat aktör och är inte bunden till företagets produkter, detta innebär således att den 

oberoende rådgivaren rekommenderar produkter som är bäst lämpade för kunden. Undersök-

ningar som gjorts visar på att det finns skillnader mellan om rådgivaren är beroende eller obe-

roende vid sättet de agerar vid kundmöten. (Hackethal, Haliassos och Jappelli 2011; Mazzoli 

och Nicolin 2010) 

Undersökningar visar på att rådgivare som är oberoende, således inte har någon relation till 

företaget och i större utsträckning rekommenderar produkter som är mest lämpliga för kun-

den. På så sätt anses de ta betalt för att ge råd istället för att sälja företags produkter. Vanligt-

vis får de oberoende rådgivarna en feebaserad kompensation för detta, det vill säga antingen 

en fast förutbestämd lön eller en rörlig lön som är prestationsbaserad. En beroende rådgivare 

är som nämnt bunden till företaget och anses därför rekommendera företagets produkter till 

kunden, vilket kan göra att en det uppstår en intressekonflikt mellan rådgivaren och kunden. 

Denna typ av rådgivare arbetar ofta efter courtagekompenserande belöningsmodell. Med 

andra ord kommer den beroende rådgivaren med större sannolikhet att beröras av den agent-

konflikt som uppstår mellan rådgivaren, företaget och kunden. När denna agentkonflikt upp-

står kommer rådgivaren att vara mer engagerad i att agera efter egenintresse vilket gör att sälj-

incitamentet hos rådgivaren ökar. (Mazzoli och Nicolin 2010)      

Det är just detta agentdilemma som Inderst och Ottaviani (2009) menar är orsaken till varför 

de finner att bankrådgivares rådgivningsstandarder är sämre än oberoende rådgivares rådgiv-

ningsstandarder. De menar att på grund av agentdilemmat kommer rådgivarna att medvetet 

driva kunden till att köpa produkter även om de inte är lämpliga för kunden. Detta agentdi-

lemma blir ett problem om det finns säljmotivation i företaget. Då kommer det ge rådgivaren 

incitament att sälja produkter till kunden. Om detta upptäcks kan företaget behöva betala bö-

ter. För att undvika detta kan företaget sätta upp interna standarder och regler för hur en råd-

givning ska gå tillväga i sitt rådgivarmöte. Med andra ord menar Inderst och Ottaviani (2009) 

att säljarincitament kan leda rådgivaren, beroende eller ej, att regelbundet rekommendera 

oanpassade och felaktiga produkter till kunden, men dessutom kommer ett företag som har 
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bankrådgivare att ha lägre rådgivningsstandarder än oberoende rådgivare och detta är pågrund 

av de agentkostnader som uppstår inom en bank för övervakningen av varandra. 

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) är inne på samma spår och finner i sin undersökning 

att rådgivare, oavsett om den är beroende eller ej, försämrar portföljens avkastning i förhål-

lande till kostnaderna på en investering jämfört med en investering gjord utan en finansiell 

rådgivare. Ytterligare menar de att effekten blir ännu sämre om rådgivaren är en bankrådgiva-

re jämfört med en oberoende finansiell rådgivare. En orsak till detta resultat är att bankrådgi-

vare har ett begränsat utbud på vilka produkter de erbjuder jämfört med vad oberoende rådgi-

vare erbjuder.  

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) menar att oberoende rådgivare som erhåller presta-

tionsbaserad belöning får incitament att uppmuntra kunden till investeringar. Den empiriska 

undersökningen visar inte på ökat antal transaktioner då rådgivaren anlitas att konstruera port-

följen. Att rådgivarna svarar på försäljningsincitamentet som kommer som följd av presta-

tionsbaserad belöning. Denna typ av belöning baseras på investeringens storlek och inte de 

antal transaktioner kunden genomför. I den empiriska undersökningen visar det sig att de obe-

roende och beroende rådgivarna tenderar att öka försäljningsvolymen på investeringarna jäm-

fört med om en oberoende rådgivare eller beroende rådgivare inte finns med vid investering-

en. Däremot tenderar oberoende rådgivare att rekommendera mer diversifierade portföljer än 

beroende rådgivare och portföljer konstruerade utan en rådgivares hjälp. Ytterligare visar 

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) undersökning att till skillnad från de oberoende råd-

givarna som minskar portföljrisken genom diversifiering så ökar beroende rådgivarna riskerna 

i portföljerna jämfört med vad en kund hade gjort om den investerat på egen hand.  

Det finns en viktig skillnad i skapat incitament mellan oberoende rådgivare och beroende råd-

givare. Detta går att se exempelvis i den betalning rådgivaren får från fondproducenterna. 

Detta är en nyckelfaktor för hur rådgivarnas incitament blir i. Denna betalning är oftast fast av 

fondproducenten och på så sätt lika för alla säljare av fonderna. Detta innebär att det inte bor-

de vara någon skillnad mellan incitamentet för en beroende rådgivare och en oberoende råd-

givare eftersom de erhåller samma typ av betalning från fondproducenten. Skillnaden är dock 

den att banker inte ger hela betalningen direkt till bankrådgivaren utan en del försvinner bort 

vilket oftast inte görs för de oberoende rådgivarna som får hela betalningen för det de säljer. 

Detta gör att det istället ges ett icke-monetärt säljincitament hos den beroende rådgivaren ge-

nom ett säljkontrollsystem (målsystem). Banker brukar utöver att minska den betalning som 
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erhålls från fondproducenten till rådgivaren även ge mer betalt till rådgivaren då den rekom-

menderar och marknadsför produkter som är bankens egna eller bankens filialers produkter. 

Detta kan exempelvis mätas genom att de rekommenderade produkterna från företaget eller 

bankens sida ger mer belöning för rådgivaren i ett målsystem. 

Sammanfattningsvis innebär detta att om en rådgivare anses vara beroende kommer hen att ha 

större incitament att frångå rådgivning till fördel för försäljning. Detta beror på att den bero-

ende rådgivaren har en relation till företaget och rekommenderar de produkter företag har 

tagit fram. Utifrån ovanstående diskussion har följande hypotes kommit till:  

Hypotes 5 – Det finns ett mer positivt samband mellan beroende rådgivare och försäljning än 

för oberoende rådgivare. 
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3.6 Hypotessammanfattning 
Här kommer en sammanfattning över de hypoteser som har genererats utifrån vår teori: 

En fast kompensation innebär att en rådgivare får lön som utgör värdet för själva rådgivning-

en. Denna typ av belöningsmodell minskar incitamentet för rådgivaren att sälja eftersom mer 

investeringar inte ger rådgivaren mer betalt. Fast lön behåller incitament att ge kunden råd-

givning och minskar således försäljningsincitamentet. 

Hypotes 1 – Det finns ett negativt samband mellan fast lön och försäljning. 

 

En prestationsbaserad kompensation innebär att en rörlig ersättning betalas till rådgivaren 

utifrån dennes prestation. Prestationen kan baseras på hur väl rågivaren lyckas öka en inve-

stering. Desto mer en investering ökar desto mer tjänar rådgivaren. Ytterligare kan rådgivaren 

få betalt efter hur stor volym som investeras vilket gör att rådgivarens incitament att rekom-

mendera investering ökar och med andra ord ökar rådgivarens incitament att sälja istället för 

att ge råd vid prestationsbaserad kompensation.  

Hypotes 2 – Det finns ett positivt samband mellan prestationsbaserad lön och försäljning.  

 

En courtagebaserad kompensation innebär att rådgivaren erhåller en ersättning för varje inve-

stering som görs eller varje ny transaktion som genomförs. Detta kommer att skapa incitament 

hos rådgivaren att ha en hög omsättning av investeringar i olika finansiella produkter av kun-

derna, vilket skapar starkt försäljningsincitament hos rådgivaren.   

Hypotes 3a – Det finns ett positivt samband mellan courtagebaserad lön och försäljning. 

 

Tillskillnad mot prestationsbaserad kompensation kommer en courtagebaserad kompensation 

att ytterligare öka incitamenten att frångå rådgivning och istället sälja finansiella produkter till 

kunderna. Detta eftersom courtagebaserad lön styr rådgivaren till att rekommendera vissa 

specifika produkter före andra medan prestationsbaserad lön ger incitament att rekommendera 

produkter som går bra.  

Hypotes 3b – Det finns ett starkare positivt samband mellan courtagebaserad lön och försälj-

ning än prestationsbaserad lön. 
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Materiella förmåner ökar motivationen hos de anställde vilket gör att de arbetar efter företa-

gets strategi och känner sig mer hängivna till sitt företag. Detta kan komma att skapa incita-

ment hos den anställde rådgivaren att ägna sig åt försäljning, eftersom hen vill prestera åt fö-

retaget och för sig själv.  

Hypotes 4a – Det finns ett positivt samband mellan materiella förmåner och försäljning. 

 

Immateriella förmåner ökar de psykologiska motivationsfaktorerna och gör att den anställde 

rådgivaren vill kämpa för att behålla dessa förmåner och leva upp till målen som ställs i ut-

värderingssystem från företagets sida, eftersom detta dessutom kan leda till ytterligare förmå-

ner i form av högre lön genom exempelvis befordran. Detta kan komma att skapa incitament 

hos den anställde att ägna sig åt försäljning, eftersom hen vill prestera för att utöka dess im-

materiella förmåner. 

Hypotes 4b – Det finns ett positivt samband mellan immateriella förmåner och försäljning. 

 

En rådgivare som anses vara beroende kommer att ha större incitament att frångå rådgivning 

till fördel för försäljning. Detta beror på att den beroende rådgivaren har en relation till före-

taget och rekommenderar de produkter företag har tagit fram. 

Hypotes 5 – Det finns ett mer positivt samband mellan beroende rådgivare och försäljning än 

för oberoende rådgivare. 
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KAPITEL 4: EMPIRISK METOD 
 vår empiriska metod beskriver och argumenterar vi för vilken undersökningsmetod vi 

har valt att använda oss av för att utföra våra empiriska undersökningar. Vidare följer 

en redogörelse över vår förundersökning, urval, bortfallsanalys, enkätutformning, ope-

rationalisering, och dataanalys. Detta görs först för finansiella rådgivare och sedan för kun-

der.  

Inledningsvis kommer vi att beskriva vår undersökningsmetod och undersökningsdesign där 

vi presenterar val av tillvägagångssätt för empirisk metod samt argumentation över vald me-

tod framför andra metodsätt. Detta görs för att introducera läsaren i hur tillvägagångssättet 

kommer att se ut. Sedan följer en beskrivning av vår förundersökning vars syfte var att bredda 

vår kunskap kring vårt valda ämne. Efter detta följer vår empiriska undersökning på finansiel-

la rådgivare där vi först presenterar vårt urval över de rådgivare som har deltagit i vår studie. 

Efter vårt urval kommer en  redogörelse av vår bortfallsanalys av finansiella rådgivarenkäten. 

Efter vår bortfallsanalys kommer en enkätutformning för de finansiell rådgivarna, där vi även 

beskriver vår operationalisering. I vår operationalisering presenterar vi först våra beroende 

variabler, sedan de oberoende där vi även presenterar oberoende vs beroende rådgivarvaria-

beln och avslutningsvis våra kontrollvariabler. Efter operationaliseringen beskriver vi hur 

kodningen för den finansiella rådgivarenkäten har sett ut. Till sist presenteras en dataanalys 

över de resultat som har erhållits från den finansiella rådgivarenkäten.   

Efter metoden kring den finansiella rådgivaren har presenteras kommer vi att presentera me-

toden kring kunderna. Upplägget för kunderna börjas med att förklara vårt urval och bortfalls-

analys av kunder som har deltagit i vår kundenkät. När detta är gjort förklarar vi enkätutform-

ningen, operationaliseringen och kodningen för de frågor som har ställts. På samma sätt som 

de finansiella rådgivarnas metod avslutas kundernas metod med en dataanalys över det resul-

tat som erhållits från kundenkäten. Till sist avslutas det empiriska metodstycket av med en 

metodkritik, för att visa hur vi förhåller oss kritisk till vårt valda metodangrepp samt presente-

rar studiens reliabilitet, validitet och replikationsbarhet. 

4.1 Undersökningsmetod 
Syftet med denna studie var att undersöka hur finansiella rådgivare påverkas i deras rådgiv-

ning när de arbetar efter ett belöningssystem. Eftersom vi har valde att använda oss utav en 

deduktiv ansats vilket innebar att vi genererade hypoteser i vår teori har vi i huvudsak valt att 

använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod (Byrman och Bell 2005). Eftersom vi ville 

I 
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göra en generalisering till större grupper än de som deltog i undersökningen valdes en kvanti-

tativ studie före en kvalitativ, eftersom en kvalitativ undersökningsmetod hade begränsat vår 

generalisering, eftersom vi då hade haft färre respondenter. Enligt Saunders et al (2007) be-

hövs ett stort antal respondenter för att kunna göra generaliseringar. För att kunna finna sam-

band mellan belöningssystem och finansiella rådgivare var därför kvantitativ undersöknings-

metod mest lämplig eftersom ett stort databehov behövdes för att kunna dra generaliserbara 

slutsatser till en större population.  

Motsatsen till kvantitativ undersökningsmetod är som tidigare nämnt kvalitativ undersök-

ningsmetod. Varför en kvalitativ undersökningsmetod inte var aktuellt för vår undersökning, 

var att vi ville undersöka relativt få nyanser men många enheter. Hade vi valt den kvalitativa 

undersökningsmetoden hade vi inte kunnat undersöka många enheter utan istället fokuserat på 

några få enheter och på mer nyanser (Jacobsen 2001), således var den kvantitativa undersök-

ningsmetoden att föredra. Syftet med att vi valde kvantitativ undersökningsmetod istället för 

kvalitativ undersökningsmetod var att vi också ville förklara varför belöningssystem och fi-

nansiell rådgivning har ett samband och inte skapa en förståelse kring denna problematik 

(Holme och Solvang 1997).   

4.2 Undersökningsdesign 
För att lyckas samla in den data vi behövde för att finna faktorer som visar på ett samband 

mellan belöningssystem och finansiella rådgivare var vårt forskningsstartegiska val att använ-

da oss av en surveyundersökning (Bryman och Bell 2005). Genom att använda oss av en sur-

veyundersökning, med andra ord enkäter och intervjuer kunde vi nå ut till ett stort antal re-

spondenter och få tillgång till en stor mängd data. Fördelarna med att använda oss av en sur-

veyundersökning är att vi fick en bred och omfattande täckning vilket möjliggjorde för oss att 

kunna generalisera våra resultat till en större population (Denscombe 2009). Varför vi inte 

valde att enbart utgå från fallstudier var för att resultatet vi fick ut från våra studier inte hade 

kunnat generaliseras till en större population utan resultatet hade varit typiskt för den specifi-

ka situationen (Bryman och Bell 2005). Vi valde även att bortse från experimentell design och 

longitudinell design. Det grundade sig i att vi inte hade som syfte att utföra några experiment 

vilket kännetecknar den experimentella designen. Vi valde även att inte utföra mätningar över 

olika tidsperioder vilket kännetecknar longitudinell design (Bryman och Bell 2005). Vårt mål 

var att undersöka hur förhållandet mellan belöningssystem och finansiell rådgivning ser ut 

idag och därför var en surveyundersökning att föredra, eftersom en surveyundersökning avser 
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aktuella förhållanden och skapar en överblickssyn över hur saker och ting är vid en specifik 

tidpunkt (Denscombe 2009). 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur belöningssystem påverkar den finan-

siella rådgivaren till att frångå rådgivning för försäljning, behövde vi information från flera 

håll för att kunna utforma våra slutgiltiga enkäter som var riktad mot de finansiella rådgivarna 

och kunderna. Vår undersökning kom därför att bestå av olika moment, där vi först valde att 

utföra fyra intervjuer, där vi intervjuade finansiella rådgivare och en chef inom en bank för att 

på så vis få flera synvinklar över de finansiella rådgivarnas roll och beteende. Vi valde att 

utföra intervjuer på både beroende och oberoende rådgivare för att på så vis få kunskap från 

båda sidor.  

Syftet var att med hjälp av våra intervjuer skaffa oss insikt kring ämnet som sedan låg till 

grund för våra slutliga enkätundersökningar som var riktade till de finansiella rådgivarna och 

kunderna. Hade vi valt att inte utföra någon intervju hade vi riskerat att missa viktig informa-

tion, således hade vår undersökning riskerat att inte hålla lika hög trovärdighet (Denscombe 

2009). Vid valet av intervjumetod kom vi utföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebar 

att vi valde specifika ämnen som skulle beröras men respondenten hade möjlighet att utforma 

sina svar ganska så fritt (Bryman och Bell 2005). Frågorna som ställdes kom till viss del vara 

samma till våra intervjupersoner, vars syfte var att sedan kunna matcha svaren mot varandra 

och utöka vår kunskap kring området. Varför vi inte valde att använda oss av öppen intervju 

grundade sig i att vi inte hade som syfte att låta den finansiella rådgivaren prata fritt kring 

dennes roll utan vi ville till viss del beröra de ämnena som vår uppsats hade som syfte att un-

dersöka. Vi valde heller inte att använda oss av stängd intervju för vi ville att våra intervjuper-

soner skulle få svara relativt fritt kring våra frågor. Därför kom vi att använda oss utav en 

semistrukturerad intervju. Med hjälp av vår förundersökning med intervjuer utformade vi våra 

enkäter, Enkät – Finansiella rådgivare och Enkät – Kunder. Den tidigare undersökning som 

gjorts av Finansinspektionen kring finansiella rådgivare användes även som hjälp för våra 

undersökningar, således utformades våra enkätundersökningar till viss del på liknande sätt 

som Finansinspektionens enkätundersökning.   

Enkät – Finansiella rådgivare som användes i vår empiriska undersökning kom också att vara 

utformad efter de hypoteser vi arbetade fram i vårt teoriavsnitt. Fördelar med att vi använde 

oss av en enkätundersökning var att vi kunde undersöka ett stort geografiskt område och såle-

des möjliggöra för oss att kunna generalisera till en större population (Denscombe 2009). 
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Fördelar enligt Denscombe (2009) är också att enkätundersökningar via Internet är ett billigt 

och smidigt alternativ för att samla in data, vilket vi därför valde att använda oss av.  Dens-

combe (2009) menar att problematiken kan vara att det är svårt att få tillgång till e-

postadresser till våra respondenter och att svarsfrekvensen kan bli låg om respondenterna väl-

jer att inte svara på enkätfrågorna. Detta kan skapa en snedvridning i vår undersökning. Vårt 

mål var givetvis att minimera antalet uteblivna svar och att försöka uppnå en så hög svarsfre-

kvens som möjligt (Denscombe 2009).  

Enkät – Finansiella rådgivare skickades ut till både oberoende och beroende rådgivare vars 

syfte var att se om skillnader fanns mellan de två rådgivartyperna, således om de påverkas 

olika av att arbeta efter ett belöningssystem.  

För att kontrollera att vår Enkät – Finansiella rådgivare inte skulle missuppfattas testades en-

käten genom en pilotundersökning. Syftet var att kontrollera att vår enkät fungerade och att 

undersökningen i sin helhet skulle bli bra samt hållbar (Bryman och Bell 2005). Utifrån vår 

pilotundersökning skapades sedan den slutgiltiga Enkät – Finansiella rådgivare.  

Efter att vår Enkät – Finansiella rådgivare var klar valde vi att utforma vår Enkät –Kunder. 

Denna enkät riktades mot privatperson i hopp om att de var kunder till de finansiella rådgi-

varna. Syftet var att undersöka om kunderna hade samma uppfattning kring relationen mellan 

kunden och den finansiella rådgivaren som den finansiella rådgivarna angav i sin enkät. Enkät 

– Kunder kom därför att skickas till privatpersoner som i förhoppnings hade varit på finansiell 

rådgivning. Enkäten var till viss del baserad på samma sätt som Enkät – Finansiella rådgivare, 

i form av att vissa frågor som ställdes till de finansiella rådgivarna även ställdes till privatper-

sonerna. Dessa frågor kom dessutom att ha samma kodning för att öka jämförbarheten mellan 

enkäterna. Frågorna som matchades var om rådgivaren ägnade sig åt försäljning. Detta kunde 

matchas med rådgivarnas fråga ägnade du dig åt försäljning. Ytterligare matchades frågan hur 

tydlig skiljelinjen var mellan rådgivning och försäljning med de finansiella rådgivarnas fråga 

hur svårt de upplevde att det är att skilja mellan rådgivning och försäljning.  

4.3 Intervjuer - förundersökning 
För att utveckla vår förståelse kring finansiella rådgivarnas roll utförde vi en förundersökning 

som sedan låg till grund för våra enkätutformningar. Vi valde att utföra fyra intervjuer, där vi 

valde personer efter tillgänglighet, position och företag. En intervju har skedde ”öga-mot-öga” 

med en finansiell rådgivare inom en mindre bank och de andra tre intervjuerna skedde genom 

att intervjufrågor skickades ut via e-post till en chef inom en större bank, en nyanställd rådgi-
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vare inom en större bank och en oberoende rådgivare inom ett privat företag. Varför vi valde 

att intervjua en chef, var i syfte att se om det fanns meningsskiljaktigheter mellan chefen och 

finansiella rådgivarens syn på vad rådgivaren har för uppgift och ansvar vid rådgivningen. 

Dessutom valde vi att intervjua en oberoende rådgivare för att få dennes rådgivares synvinkel 

inför enkätutformningen. Varför vi valde att intervjua en nyanställd med mindre erfarenhet 

grundade sig i att i vår första ”öga-mot-öga” intervju framgick det att nyanställda eventuellt 

upplever en större press till att ägna sig åt försäljning.   

Valet av intervjumetoder grundade sig av tidmässiga själ, där vi önskade göra ”öga-mot-öga” 

intervju med samtliga, vilket inte kunde uppfyllas eftersom tiden inte räckte till varken hos 

rådgivarna eller hos oss. Vi valde därför att använda oss av e-post vilket ändå gav tillräckligt 

bra svar för att kunna användas. Anledning till att vi inte valde att använda oss utav telefonin-

tervjuer var att risken för brus vid telefonsamtal samt tidsbrist för intervjupersonerna kunde 

påverka utfallet, såleds var e-post intervjuer bättre eftersom intervjupersonerna själva kunde 

bestämma när de skulle besvara intervjufrågorna. 

Tabell 1 nedan visar en sammanfattning över våra utförda intervjuer. I samspråk med våra 

intervjupersoner valde vi att hålla dessa intervjupersoner anonyma och endast övergripande 

information kring dessa intervjupersoner redovisas i tabellen nedan.  

Intervju Företag Storlek Position Kön Intervjumetod 

1 Bank 1 Mindre 

bank 

Licensierad 

rådgivare 

Man Personlig in-

tervju 

2 Bank 2 Storbank Chef Man E-post 

3 Bank 2 Storbank Licensierad 

rådgivare 

Kvinna E-post 

4 Privat före-

tag 

Mindre 

företag 

VD, Vice VD, 

Rådgivare 

Man E-post 

Tabell 1 - Sammanställning av intervjupersoner 

4.3.1 Intervjufrågor 

Nedan kommer en redogörelse över de frågor som har ställts till respektive intervjuperson och 

förklaring till varför frågorna har ställts samt till vilket syfte vi haft med respektive fråga. 

(Appendix 1) 

Frågor till rådgivare: 

 Berätta om vem du är som yrkesperson!  
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 Berätta om ditt jobb!  

Dessa två frågor ger oss en samlad bild om vad yrket innebär och hur en rådgivare jobbar. 

Frågorna hjälper oss till viss del förstå om rådgivare har olika arbetsuppgifter beroende på 

arbetsgivare eller om de flesta rådgivarna arbetar på samma sätt. 

 Vilken form av lön har du, fast, rörlig, kombination av båda? 

 Har du förmåner utöver din lön?  

 Hur hade du önskat att din löneform och förmåner såg ut? 

Dessa frågor ställs dels för att de är våra oberoende variabler och därför av stort intresse men 

också dels för att bättre få en uppfattning om vad fast eller rörlig lön är för något. Det ger oss 

också en förståelse kring vilka tänkbara förmåner som finns hos rådgivare. Frågan ger oss 

också information kring vad belöningen kan baseras på och hur den är utformad. Ytterligare 

vill vi gärna få kommentarer bakom hur rådgivare resonerar kring vilken lön de önskar sig för 

att på så sätt förstå varför en fast respektive rörlig lön är önskvärd, likaså varför rådgivaren 

föredrar eller inte föredrar förmåner. 

 Har ni något mål/motivationssystem/prestationsmått som ni ska gå efter när ni ska 

göra placering åt kund?  

 Blir du mer/mindre belönad om du uppfyller/inte uppfyller målen ni har på företaget? 

 Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

Dessa frågor ger oss en uppfattning om hur olika målsystem kan fungera och om de skapar 

några immateriella förmåner. Hur de är uppbyggda och även orsakerna till varför de uppfattas 

positivt eller negativt från de anställda. Om de finns ett monetärt eller ickemonetärt belö-

ningssystem kopplat till systemet visar hur mycket företagen vill styra rådgivaren.  

 Vid ett möte med en kund som vill placera pengar, vilken information om kunden 

samlar du in? 

 Hur ofta händer det att du avråder en kund från att placera/investera? 

 Har ni interna regler på banken hur rådgivningen med kunden ska gå till? Hur ser des-

sa regler ut? 

 Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete? 

 Finns det någon typ av uppföljning av hur du följer dessa typer av regler och lagar? 
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Dessa frågor är utformade efter hur lagen vill att en rådgivare ska agera. Genom att få svar 

från detta kan vi undersöka hur medvetna rådgivare är om lagar och regler. Vi kan med svar 

på dessa frågor bilda oss en uppfattning om hur rådgivare ser på lagar och regler och på så sätt 

skapa oss en förväntning om vilka svar vi kommer få in i enkäterna. Detta gör det lättare för 

oss att sedan tolka svaren i de slutliga enkäterna som sedan ska operationaliseras till teori. 

 Är det svårt att veta vilka produkter/fonder/aktier m.m. du ska rekommendera en kund 

vid en placering? 

 Hjälper banken till och rekommenderar dig produkter som du sedan kan rekommende-

ra kunden? Om ja, brukar du följa dessa rekommendationer? 

Här får vi svar på hur oberoende respektive beroende en rådgivare är. Genom deras svar kan 

vi se om vår uppdelning, att bank har beroende rådgivare och andra självständiga företag har 

oberoende rådgivare, stämmer. 

 Vad kostar det för en kund att placera hos er? 

Denna fråga visar oss om den oberoende variabeln, belöningssystem, är mer komplex än vad 

tidigare forskning säger. Om kunden exempelvis får betala courtage på en fond när den inve-

sterar är detta kanske inget som banken eller företaget eller framförallt inte rådgivaren får ta 

del utav, men dock finns fortfarande kostnaden. Denna fråga hjälper oss att få ett grepp om 

vad som ska räknas med och vad som inte ska räknas med i belöningsmodellen till rådgivaren. 

 På vilka sätt skiljer banken mellan försäljning och rådgivning?  

 Upplever du att det är en tydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning eller 

kan det vara svårt att skilja mellan dessa? 

 Berätta vad du upplever lätt och svårt med att skilja mellan rådgivning och försäljning. 

I vilka situationer är det lättare/svårare? 

Dessa frågor ställer vi för att skapa en förståelse kring vår beroende variabel, försäljning. Ge-

nom denna fråga får vi en uppfattning om hur försäljning hanteras i företaget eller banken och 

även hur rådgivaren ser på försäljning samt hanterar det. 

 Är det lätt eller svårt att få en kund nöjd med placeringar? Hur gör du för att få kunden 

nöjd? 

 Känner du att du ibland hamnar i kläm mellan chef (kontorschef eller högre chefer) 

och kund?  
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Frågan visar och förklarar vilka potentiella problem rådgivaren kan uppleva mellan sig själv 

och kund. Vi vill med andra ord se om rådgivaren upplever ett agentdilemma med sina kunder 

och chef/företag. Likaså ger nästa fråga oss en uppfattning om de finns ett dilemma mellan 

rådgivare och chef.  

Frågor till chef: 

 Berätta om vem du är som yrkesperson!  

 Berätta om ditt jobb!  

 Vilken form av lön har du, fast, rörlig eller en kombination av båda? 

 Vilken form av lön har dina rådgivare, fast, rörlig eller en kombination av båda? 

 Har du förmåner utöver din lön?  

 Har dina rådgivare förmåner utöver deras lön?  

 Hur hade du önskat att din löneform och förmåner såg ut? 

 Vad tror du dina rådgivare önskat för löneform och vilka förmåner tror du de värderar 

högst? 

 Har ni något mål/motivationssystem/prestationsmått som du och dina rådgivare ska gå 

efter? Blir du och dina kollegor mer/mindre belönade om ni uppfyller/inte uppfyller 

målen ni har på företaget? Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

 Har banken interna regler på om hur rådgivningen med kunden ska gå till? Hur ser 

dessa regler ut? 

 Finns det någon typ av uppföljning av hur rådgivarna följer dessa typer av regler? 

 Hjälper banken till och rekommenderar rådgivare produkter som de sedan kan re-

kommendera kunden? Om ja, hur fungerar dessa rekommendationer och hur tas re-

kommendationerna fram? 

 På vilka sätt skiljer banken mellan försäljning och rådgivning?  

 Hur vill du att dina rådgivare ska göra föra att få era kunder nöjda? 

 Upplever du/tror du att din rådgivare ibland kan hamna i kläm mellan att följa bankens 

mål och göra en kund nöjd?  

Till chefen ställs med andra ord samma frågor som rådgivaren får fast utifrån ett chefsper-

spektiv. Dessa frågor har samma syfte som frågorna till rådgivaren och finns för att skapa 

förståelse till svaren som senare kommer komma från enkäten. Ytterligare väljer vi att fråga 

chefen om de anställda har samma lön och förmåner och vilka uppfattningar chefen tror de 
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anställda svarar på samma fråga. Detta görs i syfte för att skapa oss ytterligare ett perspektiv 

och ytterligare förståelse kring rådgivarnas svar i enkäterna. 

4.3.2 Finansiella rådgivare 

Vår förundersökning började med att vi utförde en personlig intervju ”öga-mot-öga” med en 

finansiell rådgivare på en mindre bank på en mindre ort i Sverige. Fortsättningsvis intervjuade 

vi två finansiella rådgivare via e-post, där båda fanns placerade i medelstora städer på olika 

platser i Sverige. En av de finansiella rådgivarna arbetar på en storbank medan den andra ar-

betar på ett privat företag. Den finansiella rådgivaren som arbetar inom banksektorn har vi 

valt att klassificera som beroende rådgivare och den finansiella rådgivaren som arbetar inom 

ett privat företag har vi valt att klassificera som en oberoende rådgivare. 

4.3.2.1 Beroende 

Rådgivare 1 

Vår första intervju som gjordes var med en finansiell rådgivare på en mindre bank i Sverige. 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju eftersom vi ville att vår intervjuper-

son skulle kunna svara fritt på de frågor vi ställde. Den finansiella rådgivaren är äldre än 50 år 

och har lång erfarenhet i finansbranschen och inom banken. Rådgivaren har en gymnasieexa-

men och utöver de lite olika interna kurser som banken har erbjudit. Inom dessa kurser ingår 

det utbildning till privatrådgivare och SwedSec-licensiering samt återkommande interaktiva 

utbildningar. Rådgivarens arbetsuppgifter är främst att ge ut krediter och rådgivning till kun-

der gällande placeringar. Idag har rådgivaren en mycket bred kundstock. Lönemässigt är det 

fast lön och de förmåner som finns utöver lönen är rabatterade lunchförmåner, hälso- och 

sjukvårdsförsäkring som företaget betalar, god företagskultur med gratis fika och även möj-

lighet till billigare lån och banktjänster.  

Intervjun med rådgivaren visar på att finns ett målsystem där personalen arbetar efter kon-

torsmål som delas upp på individnivå. Dessa mål är baserade på hur mycket kronor som råd-

givarens presterar och dras in till banken. Exempelvis får rådgivaren en viss pott för ett lån, en 

viss pott för hur mycket investeringar som görs och en viss pott för de krediter som ges ut. 

Personalen får inte någon monetär ersättning om de lyckas uppfylla sitt mål utan belöningen 

är självförverkligande i form av att lyckas prestera vilket går att läsa av i statistiken. I inter-

vjun framkommer det att det kan vara mycket intressant att se vad en själv presterar men kri-

tik kan riktas mot att hur målen per individ sätts.  
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Rådgivaren som har mycket erfarenhet och inga problem att uppfylla sina mål menar istället 

på att det kan vara svårt för unga och nya arbetare som inte har samma storlek på sin kund-

stock, känner större press på sig och som får kämpa mer för att leva upp till målen. I och med 

det tror rådgivaren att det kan leda till att yngre och nya är mer säljande i deras rådgivning.  

När det kommer till rådgivning visar sig rådgivaren vara mycket kompetent och inte alls säl-

jande, utan månar om kundernas behov och unika situation. Dock ger intervjun oss en antydan 

om att detta är lättare att vara rådgivande då rådgivaren är säker i sin position och erfaren på 

jobbet. Återigen kan detta tyda på att yngre och nyanställda har de tuffare och möter större 

konflikter att anpassa sig till kunden istället för till målen som sätts utav banken 

En anledning till att bankrådgivare anses som beroende är för att de blir styrda av banken an-

gående vilka produkter de ska rekommendera till kunden. Dock visar intervjun på att dessa 

rekommendationer även fungerar som en intern kontroll där de produkter som banken re-

kommenderar rådgivaren, genom ett datasystem, även ser till att ge kunden rätt risk och rätt 

diversifiering, vilket gör att investeringen blir anpassad till kunden och på så sätt får rådgiva-

ren uppriktig hjälp med att välja rätt anpassade produkter. Dock kvarstår fotfarande den bero-

ende positionen eftersom banken fortfarande styr genom att i förstahand rekommendera sina 

egen eller samarbetspartners produkter. 

Genom intervjun får vi lärdom om att courtage kan tas ut för kundens räkning men att detta 

inte behöver innebära att belöningssystemet är courtagebaserat. Detta eftersom produktprodu-

centerna tar ut avgiften men de behöver nödvändigtvis inte kopplas till rådgivarens lön. 

Intervjun ger oss återigen en lärdom att det kan vara stor skillnad mellan unga och nyanställde 

och mer erfarna personer även när det gäller att skilja mellan rådgivning och försäljning. Det 

blir tillexempel svårare för en ny att skilja mellan dessa då banken kör olika kampanjer på 

vissa produkter som de anställda bör rekommendera kunderna. För en ung eller ny blir de mer 

press att följa kampanjerna medans en mer erfaren arbetare är mer säker i sin position på arbe-

tet och vet att de den presterar räcker gott och väl ändå. Ytterligare tar rådgivaren upp ett in-

tressant uppmärksammande med bankers generella jobbsökningsannonser där rådgivaren per-

sonligen tycker att annonserna betonar att personer som eftersöks ska vara säljinriktade. 
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Rådgivare 2 

Vår nästa e-postintervju har skett med en kvinna som arbetar som finansiell rådgivare på en 

bank i en medelstor stad i Sverige. Hon är yngre och mer oerfaren än rådgivare 1. Hon har 

tidigare ekonomisk utbildning på högskola och SwedSec-licensiering.  

Även här är rådgivarens lön fast och har förmåner som bland annat innefattar lunchkuponger, 

friskvårdsbidrag, personalränta på lån. Gemensamt för anställda inom denna bank är att det 

ingår hjälp från en rådgivare som är placerad i Stockholm som sköter om de anställdas privata 

bankaffärer. Rådgivaren upplever i sig att banken är mycket mån om att uppmuntra och ge 

möjlighet till dess anställda att kunna utvecklas inom banken. Även i denna bank finns målsy-

stem som innebär att en viss kvot av bokade möten bör uppfyllas per vecka. Rådgivaren tyck-

er detta är bra eftersom detta höjer motivationen att lyckas uppnå dessa mål. Även om målsy-

stemen är olika i denna bank jämfört med rådgivare 1 bank, får vi samma kunskap här om att 

ett motivationssystem finns från bankens sida för att styra rådgivarna vad de ska arbeta emot. 

Även i denna bank finns ett system där banken rekommenderar rådgivaren produkter. Från 

rådgivarens sida tolkas det som ett hjälpmedel och på samma sätt tas courtage ut från pro-

duktproducenterna. Eftersom rådgivarens råd är gratis och courtaget inte kopplas till rådgiva-

rens lön anses detta inte som en courtagebaserad belöning.  

Kortare och mer ytliga svar tyder dels på att e-post intervjuer inte ger samma djup som inter-

vjuer som genomförs ”öga-mot-öga” men vi finner dock en del liknade lärdomar i denna in-

tervju som intervjun med rådgivare 1. 

4.3.2.2 Oberoende 

Vår tredje intervju som utfördes var på en oberoende rådgivare som arbetade på ett mindre 

finansiellt bolag. Detta är en man som är  äldera än 50 och som varit verksam i branschen i 11 

år. Han bedriver två egna företag där han har positionen VD och Vice VD. Hans arbete går ut 

på att ge bästa möjliga finansiella rådgivning till privatpersoner och företag. 

Han arbetar idag efter en fast lön som han och hans kollega bestämmer. Den fasta lönen be-

stäms dock utifrån hur väl företag presterar, med andra ord intäkter minus kostnader och ut-

ifrån detta resultat tas en skälig lön ut. Däremot om företag går bra så brukar rådgivaren ta ut 

en bonus vid semestertider. Detta kan tolkas som en rörlig ersättning i form av prestationslön, 

eftersom om företag presterar bra kommer således rådgivaren att belönas i form av extra er-
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sättning. Utöver detta har rådgivaren en företagsbil, avsättning till pensionen som är baserat 

på hur väl företaget presterar samt en sjukvårdsförsäkring.  

När det kommer till försäljning har rådgivaren som mål att alltid placera utifrån kundens bäs-

ta. Beroende på vilka placeringar som görs kommer produktbolagen betala olika till rådgiva-

ren. Dock är rådgivaren i behov av att förmedla produkter till både nya kunder och befintliga 

kunder eftersom beståndsersättningen som produktbolagen betalar ut inte är så pass hög i 

dagsläget att endast räcka till att förmedla produkter till befintliga kunder. Med andra ord kan 

detta tolkas som att rådgivaren är tvungen att sälja produkter för att få företaget att gå runt och 

skulle inte klara sig med att endast ge råd. 

Rådgivaren väljer själv ut de produkter han anser passar till kunden och han väljer sällan pro-

dukter som är så kallade hög-risk-produkter. Här finns alltså inget datorsystem där företaget 

hjälper till eller styr med rekommendationer om produkter. Därför klassas rådgivaren som 

oberoende. Rådgivaren tycker inte det är svårt att välja produkter till kunderna, utan menar på 

att desto mer information som samlas in kring kunden desto lättare blir det att välja en pro-

dukt som är lämplig för kunden. Rådgivaren investerar själv i olika produkter och ger ibland 

råd till kunder att investera i samma typ av produkter.  

Här får vi en tydligare bild om courtagesystemet där de visar sig att rådgivaren och hans före-

tag inte själva tar ut någon extra avgift från kunden, utan tar betalt i form av den summan som 

produktbolaget betalar ut. Ibland väljer rådgivaren att avstå från produktbolagets utbetalning 

vilket gör att kunden inte behöver betala denna summa och istället fakturerar man kunden en 

fast avgift per kvartal eller år. Genom att göra på detta sätt sparar kunden en stor summa 

pengar om exempelvis kostanden för investeringen är stor. Här kan en viss koppling göras 

mellan courtage från produktbolagen till rådgivarens lön, men även en prestationsbaserad 

koppling då kunden ibland stället betalar en fast avgift för investeringarna.  

I bankerna var rådgivarna väl medvetna om externa regler och lagar men här är pressen att 

följa lagarna och uppföljningen om hur lagarna följs större. Vi tror detta beror på att ägaren 

för företaget som samtidigt är rådgivare får en närmare koppling till reglerna jämfört med en 

bank där det är rådgivarnas chefer som står för den största biten om att se till att reglerna ef-

terföljs. Rådgivaren berättar också att reglerna och lagarna följs upp till viss del inom företa-

get, till viss del av ett annat bolag där vissa produkter måste gå igenom för att få förmedlas 

och finansinspektionen som kan besöka företaget för att kontrollera de affärer som har gjorts 

samt den dokumentation som har förts.  
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4.3.2.3 Chef 

Vår fjärde intervju gjordes med en chef på en bank i en medelstor kommun. Chefen har lång 

erfarenhet och jobbat i samma bank under en lång tid varav halva tiden som chef. Han anser 

att de huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för bankens utveckling och har både resultat- 

och personalansvar.  På banken har chefen och de anställda samma typ av lön, fast lön med en 

liten rörlig lön som baseras efter bankens vinstandelssystem. En lärdom vi dragit här är att 

den rörliga delen inte kan anses stor då denna inte nämndes av rådgivaren i samma bank. 

Även när de gäller förmånerna har chef och anställda samma belöningar. Som helhet är che-

fen nöjd med sin belöningsform och tror även att sina anställda delar den känslan. Däremot 

om han skulle generalisera lite så tror han att de yngre medarbetarna föredrar en lön som går 

att påverka, vilket även här inte verkar stämma överrens med vad den yngre rådgivaren före-

dragit. Chefen ser inga problem med målsystemet och tror inte att detta kan skapa någon kon-

flikt mellan honom som chef och de anställda rådgivarna. Något som rådgivare 2 verkar hålla 

med om med som rådgivare 1 tror att detta faktiskt kan ske. Vad vi lär oss av detta kan vara 

att det handlar om företagskulturen på bankerna som skiljer sig eller att målsystemens olika 

utformning gör att de uppstår eller inte uppstår konflikt mellan chef och rådgivare. Det kom-

mer därför bli viktigt för oss att kolla på vad rådgivningsrespondenterna svarar om deras mål-

system i rådgivningsenkäten. 

Från chefens sida upplevs det inte som svårt att skilja mellan rådgivning och försäljning. Han 

menar att det aldrig blir någon otydlig gräns mellan dessa två om rådgivaren alltid har kun-

dens bästa som måttstock och låter kundens behov styra. Alla tidigare rågivare har preciserat 

samma kundfokus men trots detta ser vi ändå en tendens till försäljningspress. 

4.3.3 Resultat av förundersökning 

Sammanfattningsvis konstaterade vi att i alla fall av intervjuerna visade på bankerna på ett 

eller annat sätt skapade säljincitament genom målsystem och för den oberoende rådgivaren 

fanns säljincitament genom att det fanns press för att få företaget att överleva samt att ett bra 

resultat ger en bättre lön. Dock visade ingen intervju på att någon frångår kundens bästa. 

Dock kan försäljning ske även om rådgivaren tycker att de gör en tydlig skillnad på när det är 

försäljning och när det är rådgivning. Intressant är det att fundera på om rådgivaren själv är 

medveten om vad kunden tycker om att försäljning sker samtidigt som rådgivning. Lagen 

säger att det är okej så länge kunden är medveten om att det är försäljning och inte rådgivning 

som sker. 
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Resultatet från de intervjuer vi gjorde fann vi att yngre personer eventuellt har mer press på 

sig att ägna sig åt försäljning, eftersom de har en mindre kundbas och svårare att leva upp till 

företagets satta mål. Vi fann också att arbetsgivaren ville att rådgivaren skulle ägna sig åt för-

säljning i och med att platsannonser söker säljinriktad personal, vilket kan tyda på att det finns 

en företagskultur som förespråkar försäljning.  

Ytterligare drog vi lärdom av att de rekommenderade produkterna företaget ger rådgivaren 

inte enbart behöver handla om att styra rådgivaren utan att de också kunde ses som ett verktyg 

för att hjälpa rådgivaren att inte rekommendera för hög risk till kunden, utan varje råd är an-

passad efter kundens riskprofil. 

Efter denna nya kunskap blev det således viktigt för oss att fråga om försäljning, målsystem, 

år i bransch, rekommenderade produkter, insamling av information om kunderna i våra enkä-

tundersöknigar. Det blev även viktigt för oss att fråga kunderna om de var nöjda med sin råd-

givare och ifall de upplevde att det fanns en tydlig skiljelinje mellan rådgivning och försälj-

ning.  

4.4 Urval – Finansiella rådgivare 
Med bakgrunden av vårt syfte med studien som var att undersöka hur finansiella rådgivare 

påverkas i dess rådgivning på grund av det belöningssystem de arbetar efter, bestod således 

vårt urval av finansiella rådgivare. Dessa finansiella rådgivare är verksamma inom bank- och 

privat sektor i Sverige. Eftersom vårt mål med vår undersökning var att generalisera våra slut-

satser till en större population var det av stor vikt att få fram ett representativt urval för popu-

lationen. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att vara noga vid val av urval eftersom det 

finns risk för urvalsfel, detta om exempelvis urvalet är ofullständigt eller föråldrat, vilket skul-

le kunna innebära att resultatet av undersökningen kan bli förvrängt. Vi har därför kontrollerat 

vårt urval noggrant innan de valts ut som respondenter i vår undersökning.  

Med tanke på att det finns ett stort antal finansiella rådgivare i Sverige hade det varit för tids- 

och kostnadskrävande att undersöka hela populationen, varav vi därför valt ut ett urval utifrån 

populationen. Med ett representativt urval kan vi under vissa förutsättningar dra generaliser-

bara slutsatser till hela populationen. Vi valde därför att använda oss av ett tillgänglighetsur-

val, vilket innebär att alla aktörer som funnits tillgängliga och vars e-post har varit offentlig 

inom populationen har haft lika stor chans att komma med i vår undersökning (Dahmström 

2011, Bryman och Bell 2005). Givetvis har detta urval en viss osäkerhet i dess resultat att det 

ska spegla hela populationen som helhet, vilket kan bero på slumpmässiga variationer i egen-
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skaper av de respondenter som är delaktiga i undersökningen. Vi var med andra ord tvungna 

att acceptera en viss statistisk felmarginal i våra mätningar men i gengäld kunde vi genomföra 

en undersökning snabbare och till lägre kostnad än vad en totalundersökning hade inneburit 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2003). Patel och Davidsson (2011) menar på att om urva-

let i vår undersökning görs på rätt sätt och att svarsfrekvensen blivit tillräckligt hög så kan 

vårt resultat av vårt urval varit statistiskt representativt och generaliserbara slutsatser skulle 

kunna komma dras till hela populationen.  

Eftersom vi var tvungna att finna ett urval ur en population som kunde vara representativt för 

vår undersökning började vårt sökande med att finna en lämplig population. Den population 

vi valde att utgå ifrån hade till stor del baserats utifrån SwedSecs register. SwedSec innebär 

att rådgivaren klarat ett test som gör att den blir licensierad. En SwedSec-licens visar på att 

rådgivaren har en certifiering över att hen innehar en kunskap kring finansiell rådgivning.  

Det finns idag 177 stycken SwedSecs-anslutna företag och 9 514 aktiva SwedSec-

licenshavare. Samtliga SwedSec-licensierade arbetar inte med finansiell rådgivning så endast 

de företag som bedriver finansiell rådgivning valdes ut i vår undersökning. Dessa rådgivare 

samlades in genom att varje företag granskades successivt om de hade finansiella rådgivare 

med e-postadresser tillgängliga. Företag som inte är SwedSec-ansluta men bedriver finansiell 

rådgivning samlades också in för att delta i vår undersökning. Utifrån dessa företag samlades 

finansiella rådgivare in efter tillgänglighet. Dessa finansiella rådgivare är spridda över landet 

från Kiruna i norr till Malmö i söder, vilket ger oss en bättre bild av helheten än om vi endast 

hade fokuserat på exempelvis Stockholm, detta då det kan finnas geografiska skillnader. I de 

utvalda företagen har inte alla finansiella rådgivare SwedSec-licens så vårt urval blev blandat 

med licensierade och icke licensierade rådgivare. (Swedsec.se)   

Vi valde således att utgå från den population som SwedSec publicerar på licensierade rådgiva-

re där antalet är 9 514 personer. Vi valde att använda detta som vår population eftersom det 

inte fanns några register över hur många finansiella rådgivare som finns i Sverige. Vi kom 

därför fram till att denna population ansågs vara en representativ population för vår undersök-

ning. Utifrån denna population gjorde vi ett tillgänglighetsurval där vi hittade sammanlagt ett 

urval på 516 personer som valdes ut som representativt urval för populationen. Anledning till 

att det blev 516 personer som är utvalda att delta i undersökningen grundar sig i att dessa per-

soners e-poster var offentliga, såldes fanns att tillgå och att de är representativa för vår popu-
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lation av finansiella rådgivare. Vi ansåg att 516 personer var ett tillräckligt stor urval för vår 

undersökning.   

För att få tillgång till den data vi var i behov av använde vi SwedSecs-lista över anslutna bo-

lag och sökte upp dessa bolag genom sökmotorn Google. Här hittade vi hemsidor till de flesta 

företag och från företagens hemsidor hittade vi e-postadresser till personer som arbetar som 

finansiella rådgivare och således varit aktuella att delta i vår undersökning. Sammanlagt som 

tidigare nämnt samlade vi in 516 e-postadresser som samtliga kopplades till vår Enkät – Fi-

nansiella rådgivare genom vår webbenkät som utformades i programmet Query&Report, vil-

ket är ett webbaserat enkätprogram.  

Genom Query&Report skickades enkäten ut till våra respondenter som ingick i vårt urval. För 

att introducera och locka våra respondenter att delta i undersökning skickade vi även med ett 

inledande brev, där vi kortfattat beskrev undersökningen och dess syfte (Appendix 3). Re-

spondenterna fick veta att deras svar var konfidentiella och inte skulle kunna kopplas till per-

sonen specifikt, utan endast skulle komma att redovisas i aggregerad form. Som tack för re-

spondenternas deltagande erbjöd vi att vid intresse kunde respondenterna få ta del av vårt re-

sultat i form av en mindre rapport. Vi valde att sätta en svarstid på två veckor där vi efter en 

vecka skickade ut ett påminnelsemail och på sista svarsdagen skickade vi ut ytterligare ett 

påminnelsemail för att lyckas fånga in några respondenter till. Fördelen med Query&Report 

var att varje svar var kopplad till en specifik e-post vilket möjliggjorde för oss att se vilka av 

våra respondenter som hade svarat och inte svarat på vår enkät. Med andra ord skickades på-

minnelsemail ut endast till respondenter som fortfarande inte hade besvarat enkäten.  

För att minska vårt bortfall följde vi Jacobsens (2002) tips och valde att betona att responden-

tens svar kom att kunna kopplas till den specifika personen eller personens företag. Vi valde 

att inte använda begrepp som anonymitet eftersom detta innebär att inte ens vi vet vem som 

svarar. Eftersom vi hade letat upp e-postadresserna som oftast bestod av personens för- och 

efternamn visste vi vad den svarande hette och kunde därför inte garantera full anonymitet. 

Eftersom vi inte ville ljuga för respondenterna valde vi istället att förklara hur deras svar kom 

att behandlas, och på så sätt visste respondenterna att det var säkert att svara på enkäten utan 

att någon obehörig skulle kunna urskilja vad just den specifika personen hade svarat.  

Efter vårt första utskick av enkäten hade vi fått in 27 svar från våra respondenter. Enligt oss 

var detta en för låg siffra för att vi skulle kunna dra några statistiska slutsatser av resultatet. Vi 

skickade därför ut en påminnelse och vi fick in ytterligare 32 svar. Vi valde att skicka ut ytter-
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ligare en sista påminnelse och vi fick in 20 svar till. Detta innebar att vi sammanlagt fick vi in 

79 svar från våra respondenter vilket innebar att vi fick en svarsfrekvens på ca 15,3 %. Vi fick 

en låg svarsfrekvens jämfört med antalet respondenter men antalet svar var ändå tillräckligt 

för att vi skulle kunna dra statistiska slutsatser, såldes lyckades vår undersökning att uppfylla 

sitt syfte. Bortser man dock från de personer som valde att avstå från att delta i undersökning-

en så blev svarsfrekvens ca 17 %.  

Problemet som vi stötte på under vårt genomförande av enkäten var att samtliga företag som 

valdes ut i vårt tillgänglighetsurval inte hade e-postadresser till personer som bedrev finansiell 

rådgivning i företaget. Dahmström (2011) menar på att detta innebär problem vid generalise-

ring av resultaten. Eftersom vi endast kunde ta med personer som hade en offentlig e-

postadress var det många som föll bort. Vår generalisering till population blir därför inte lika 

trovärdig, men som tidigare nämnt att vi valt att acceptera en viss felmarginal i vår undersök-

ning.   

4.5 Bortfallsanalys – Finansiella rådgivare 
Enkäten skickades den 2 april 2012 till 516 personer där alla e-postadresser var korrekta. Den 

första dagen fick vi svar från 3 respondenter som avböjde sig från att delta i undersökningen 

på grund av vissa anledningar. Exempelvis på anledningar var att respondenten i fråga inte 

längre arbetade med finansiell rådgivning eller anledningar att man inte helt enkelt ville delta 

i undersökning. Ett samtal mottogs även från ett företag som inte ville delta i undersökningen. 

Detta företag inkluderade 49 respondenter så inför vår påminnelse som skickades ut den 10 

april 2012 var urvalet 464 personer. Detta innebar att vårt första bortfall av personer som di-

rekt avstod att delta i undersökningen blev totalt 52 personer, såldes ca: 10 procent.  

Efter första påminnelsen uppstod ytterligare bortfall på 1 person som inte ville delta på grund 

av tidsbrist, men ansåg att undersökning var mycket intressant och aktuellt. Detta gav oss yt-

terligare ett bortfall på 0,1 procent. Andra och sista påminnelsen skedde den 16 april 2012 var 

det 1 person som hörde av sig och inte ville delta. Ytterligare 383 personer valde att varken 

höra av sig eller svara på enkäten, vilket resulterade i att det totala bortfallet av vår undersök-

ning tillslut blev 437 personer vilket innebär ett bortfall på ca 84,7 procent. 

Orsaken till varför så pass många inte svarade på enkäten kan vara många. De starkaste orsa-

kerna vi tror oss se är att rådgivarna av tidsbrist inte haft möjlighet att besvara enkäten. Jacob-

sen (2002) menar att de vanligaste orsakerna är att det kan vara svårt att få tag i respondenter-

na. I vårt fall kan de handla om att e-posten har slängts utan någon vidare eftertanke om dess 
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innehåll. Bortfallen kan också vara på grund av att ämnet är känsligt och stör personernas 

privatliv. Det kan också vara så att vissa personer inte kan svara. Exempelvis för att det inte 

går att öppna länken i deras webbfönster eller för att deras chefer inte tillåter de anställda att 

svara på enkätundersökningar som inte blivit godkända av chefen först. Även fast bortfallet 

har varit högt har det ändå inte skapat allt för stora problem, eftersom vi fick svar 79 personer, 

vilket är tillräckligt nog för att kunna utföra statistiska tester.  

Bland respondenterna finns det även en del som valt att inte svara på alla frågor. Detta kan 

bero på att frågan varit krångligt ställd och därför har de valt att hoppa över att svara. Det kan 

också vara för att respondenten är osäker på vilket alternativ som gäller just för hen och därför 

väljer att hoppa över frågan. Detta kan även bero på att respondenten inte ansett att denna 

fråga berör respondenten och dennes företag och har därför valt att inte besvara frågan. Detta 

har inneburit att en del av frågorna har haft en högre svarsfrekvens än andra frågor, dock ser 

vi inget problem i detta utan ett antal respondentsvar har helt enkelts saknats för vissa frågor. 

Den frågan som har haft störst bortfall är om prestation skulle ha ökat vid annan lön eller för-

mån. Denna fråga var dåligt formulerad vilket var orsaken till bortfallet. Vi har därför valt att 

bortse från denna variabel.  

4.6 Enkätutformning – Finansiell rådgivare 
Denna studie har haft till syfte att undersöka hur de finansiella rådgivarna frångår rådgivning 

och istället ägnar sig åt försäljning på grund av det belöningssystem de arbetar efter. För att 

kunna uppfylla studiens syfte var vi således tvungna att ta fram data som kunde förkasta eller 

acceptera de sex hypoteser som arbetats fram i vår teoretiska referensram. För att undersöka 

vårt valda problemområde utformades en webbenkät. Detta är att föredrar eftersom ett stort 

antal respondenter kopplas till undersökningen genom internet (Patel och Davidsson 2011). 

Fördel med valet av webbenkät grundar sig i att denna typ av undersökning leder till snabb 

kontakt med många respondenter samt till en låg kostnad (Dahmström 2011).  

Vilken metod som än väljs skall den alltid göras med försiktighet. Enkäter är inte alltid felfritt 

att använda sig av, detta då det kan uppstå vissa problem. Det finns risk att en felkälla i data-

insamlingen uppstår, således kan detta bero på att de frågor som vi utformat i vår enkät är 

otydliga, som i sin tur kan leda till att våra respondenter tolkar frågorna olika. För att undvika 

att detta ska uppstå har vi i utformningen av enkäten fokuserat på att använda ett tydligt och 

välformulerat språk för att inte riskera att frågorna ska misstolkas. Detta är viktigt eftersom 

det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hjälpa respondenterna att förtydliga frå-
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gorna om det uppstår tveksamheter. Genom att vara tydliga i de frågor vi ställer till respon-

denterna ökar vi möjligheten att hålla en hög reliabilitet i de svar som respondenterna ger. 

(Bryman och Bell 2005)  

Eftersom vi valde att använda oss av den kvantitativa undersökningsmetoden har det inneburit 

att vi haft som syfte att utforma ett frågeformulär där respondenterna tvingats följa den struk-

turerade mall som har utformats. Detta har inneburit att vi har varit tvungna att vara mycket 

noggranna i våra frågeformuleringar eftersom vi inte haft som syfte att våra enkätfrågor skall 

påverkar hur respondenterna väljer att svara. Detta har med andra ord ökat vikten av att ut-

forma frågarna tydligt och inte ledande för att på så vis inte styra respondenterna att svara på 

ett specifikt sätt (Holme och Solvang 1997). Enkäten som utformades blev på två sidor, där 

syftet var att respondenten inte skulle kunna se hela enkäten på en gång. Förhoppningen var 

att minska risken för att respondenten går tillbaka för att se dennes tidigare svar och således 

ändra dem efterhand. Skulle detta ske innebär det att våra frågor inte blir oberoende av var-

andra och att frågorna kan besvaras i en annan ordning än vad som var tänkt från början 

(Bryman och Bell 2005). Vi valde därför att inte avslöja vårt syfte med undersökningen förens 

i slutet på enkäten. Till exempel har vi valt att ställa frågor angående försäljning sist och då 

rådgivaren uppfattar att undersökningen handlar om försäljning kan rådgivaren inte gå tillbaka 

och ändra tidigare svar, om exempelvis vilken information rådgivaren samlar in om kunden.  

Utformningen av enkätfrågorna bestod av frågor som till viss del var formulerade som kryss-

frågor där respondenten gavs olika alternativ att ta ställning till, till viss del formulerade som 

ja- och nej-frågor och öppna frågor där respondenten fick ta ställning till frågan och slutligen 

utformade frågor där svar ges utifrån dess egen kunskap. Vi var noga med att inte tvinga fram 

ett svar från respondenten eftersom risken att respondenten känner sig tvingade att svara ett 

visst alternativ, kan leda till att de blir obekväma med frågan och istället väljer att inte besvara 

frågan alls. Därför fanns det ett Vet ej-alternativ respondenten kan välja, dock var målet att 

inte få en hög svarsfrekvens av Vet ej-alternativ eftersom det tyder på att frågan i sig kanske 

inte är rätt formulerad eller inte ens borde ha varit med i undersökning (Ejvegård 2009). 

Dahmström (2011) menar på att om ett sådant alternativ inte finns med i enkäten är risken stor 

för att respondenten inte besvarar frågan över huvudtaget vilket skulle innebära bortfall. 

En del av frågorna hade skalor som svarsalternativ där respondenten på en skala från 1-5 fick 

betygsätta olika påståenden. Likaså fanns alternativet 0 att välja på skalan, vilket motsvarade 

”Vet ej”. Varför vi har valde att använda 1-5 som skala berodde på att vi som tidigare nämnt 
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inte ville tvinga respondenten att ta ställning till ett visst alternativ och därför fanns det möj-

lighet att välja ett mittenalternativ (Bryman och Bell 2005). Eftersom vi gav respondenten 

möjlighet att välja Vet ej-alternativet hoppades vi på att detta ska minska antalet bortfall i vår 

undersökning.  

Syftet med att vi valde att blanda upplägget på frågorna berodde till viss del på att det var den 

smidigaste utformningen för varje specifik fråga men också för att skapa lite variation i enkä-

ten, detta för att inte riskera att respondenten tappar intresse för enkäten då den upplevs som 

enformig. Enligt Holme och Solvang (1997) är det bra att ha variation av svarskaraktär i enkä-

ten vilket vi har anammat.      

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) finns det ofta risk att en enkät innehåller för 

många frågor, vilket kan anses vara ”bra att ha frågor”.  Risken som då uppstår vid denna typ 

av enkät är att det blir för många frågor för respondenterna att besvara. Respondenterna som 

fanns med i vårt urval kan ha varit tidspressade och på så sätt valt att inte svara på enkäten om 

de ansett att det har tagit för lång tid att fullfölja hela enkäten (Dahmström 2011). Således har 

vi vid utformningen av enkäten försökt hålla nere på antalet frågor som inte var relevanta för 

vår studie för att på så vis försöka öka vår svarsfrekvens samt att minimera antalet bortfall.   

Innan enkäten skickades ut för insamling av primärdata testade vi enkäten genom en pilotun-

dersökning, där en av de finansiella rådgivarna vi intervjuade svarade på vår enkät. Vi bad vår 

pilotperson att kritiskt granska vår Enkät – Finansiella rådgivare och det introduktionsbrev vi 

hade som avsikt att skicka med vår enkät. Vår pilotundersökning resulterade i att enkäten fun-

gerade och att det inte fanns några oklarheter eller misstolkningar i frågorna. Detta minimera-

de således risken att frågorna skulle misstolkas av våra respondenter samt att validiteten i vår 

undersökning uppfyllde målet att mäta det vi hade som avsikt att mäta. Vår pilotperson fann 

heller inga konstigheter med vårt introduktionsbrev.  

4.6.1 Operationalisering – Finansiella rådgivare 

För att kunna förklara hur belöningssystem påverkar finansiella rådgivarna till att frångå råd-

givningen och ge sig in på försäljning istället, hade vi som syfte att testa de hypoteser som har 

framtagits i vår teoretiska referensram. För att finna svar på denna problematik måste vi ope-

rationalisera våra hypoteser, således omvandla frågorna till mätbara variabler. Enligt Körner 

och Wahlgren (2002) innebär operationalisering att försöka översätta eller operationalisera det 

abstrakta och egentligen omätbara begreppet till något konkret och mätbart. Med andra ord är 



 

 
58 

syftet att med ett antal mätvärden att fånga in det som anses vara centralt för det begrepp vi 

använder.  

Vi kommer under detta avsnitt att redogöra för denna omvandling genom att presentera våra 

variabler, den beroende variabel som är försäljning och våra oberoende variabler som repre-

senterar de olika belöningsmodellerna. Ytterligare kommer vi ha kontrollvariabler som kon-

trollerar att sambandet till förändrad försäljning egentligen inte beror på något annat än belö-

ningsmodellen. Dessa variabler är kön, ålder, utbildning, arbetserfarenhet, familjesituation 

och stad. Detta görs i syfte att sedan kunna utforma vår enkät som ska ligga till grund för vår 

insamling av material som sedan kommer att analyseras i vårt kapitel empirisk analys. I av-

snittet som följer kommer det också att redogöras för de enkätfrågor som vår operationalise-

ring mynnade ut i, således i texten och i en operationaliseringstabell. Genom användandet av 

en tabell kan vi tydliggöra och skapa en överblick av vad vi har som syfte att undersöka.   

4.6.1.1 Beroende variabler 

Enligt Bryman och Bell (2005) har våra andra variabler till syfte att förklara varför rådgivare 

frångår rådgivning till fördel för försäljning. Med andra ord innebär det att de oberoende vari-

ablerna ska ha en påverkan på den beroende variabeln. Detta innebär att den teori som har 

behandlats i vår teoretiska referensram kan förklara varför finansiella rådgivare påverkas till 

att frångå rådgivning till försäljning på grund av det belöningssystem de arbetar efter.  Med 

vår uppsats vill vi förklara kring hur olika typer av belöningsmodeller påverkar rådgivare att 

ägna sig åt försäljning och marknadsföring. Försäljning blir därför den beroende variabeln 

som påverkas av belöningssystemen som är de oberoende variablerna.  

Vi trodde att det skulle vara svårt att få ett ärligt svar från rådgivare på en rak och tydlig fråga 

som undrar om hen ägnar sig åt försäljning. Dock valde vi att ställa en fråga som direkt går att 

koppla till försäljning. Detta för att ge rådgivaren en ärlig chans att svara uppriktigt om hen 

ägnar sig åt försäljning. Därför ställdes följande fråga med tillhörande svarsalternativ: 

Fråga: Ägnar du dig åt försäljning vid rådgivning?(F:32) 

Svarsalternativ: Ja, ibland, nej och vet ej. 

Ytterligare ville vi veta om rådgivaren själv uppfattade skillnaden mellan råd och försäljning. 

Fråga: Hur svårt tycker du det är att skilja mellan försäljning och rådgivning?(F:31) 

Svarsalternativ: Likertskala mellan 1-5, där 1 =Svårt och 5=Lätt 0=Vet ej. 
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Med en sådan fråga fick vi en indikation på hur rådgivaren upplever gränsen mellan dessa två. 

Är det svårt att skilja mellan råd och försäljning kan detta tyda på att rådgivaren ägnar sig åt 

försäljning. Detta eftersom rådgivaren då inte är medveten om vad som krävs för att mötet ska 

räknas som rådgivning och lever därför förmodligen inte heller upp till de krav som krävs för 

att mötet ska vara enbart rådgivning. Det kan därför anses att rådgivaren säljer mot kund, ef-

tersom råden då inte är väl anpassade efter kundens unika situation eller eftersom kunden 

själv inte kan skilja mellan när rådgivaren säljer eller ger råd om rådgivaren själv inte kan 

skilja på detta.  

Fråga: Anser du att ditt företag har en tydlig skiljelinje mellan rådgivning och försälj-

ning?(F:30)  

Svarsalternativ: Likertskala mellan 1-5, där 1 =Otydlig och 5=Tydlig 0=Vet ej 

Svaret indikera på hur rådgivaren uppfattar styrning från företaget att skilja på råd och för-

säljning. Kommer det ingen tydlig skiljelinje uppifrån om vad som är rådgivning eller vad 

som är försäljning, är det ännu svårare för rådgivaren själv att skilja mellan dessa två. Som 

tidigare nämnts, vet rådgivaren inte skillnaden, vet hen inte heller vad som krävs för en råd-

givning och det kan antas att rådgivaren ägnar sig åt försäljning.  

Den sista frågan som rör den beroende variabeln försäljning är: 

Fråga: Är det svårt att tillfredsställa chefens målsättning och samtidigt göra kunden 

nöjd?(F:29) 

Svarsalternativ: Likertskala mellan 1-5, där 1 =Svårt och 5=Lätt 0=Vet ej 

Denna fråga visar på om de finns ett agentdilemma för rådgivaren. Om detta finns, finns även 

en press från företaget och chefen på rådgivaren att hen måste prestera. Denna press kan ge 

rådgivaren försäljningsincitament.  

4.6.1.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna har sin grund från denna uppsats teoretiska referensram, var syfte är 

att med hjälp av dessa teorier försöka ge en förklaring till varför finansiella rådgivare påver-

kas till försäljning. De oberoende variablerna är som tidigare nämnts de olika belöningsmo-

dellerna, fast lön, prestationsbaserad lön, courtagebaserad lön och materiella förmåner samt 

immateriella förmåner. Vår teoretiska referensram menar att olika typer av belöningsmodeller 

påverkar individers incitament till försäljning. 
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4.6.1.2.2 Fast kompensation 

Den första nämnda belöningsmodellen är fast lön. En fast belöning gör att rådgivaren inte kan 

påverka lönen genom försäljning. Detta eftersom att öka sin rådgivning är inte möjligt utan 

antingen ägnar sig rådgivaren åt rådgivning eller inte. Rådgivning är således inget som går att 

öka. Det enda sättet att öka antal investeringar och placeringar blir därför genom försäljning. 

Genom att inte belöna ett säljande beteende argumenteras det för att rådgivaren inte heller 

kommer att sälja. I vår enkätundersökning har vi valt att ställa frågan: 

Fråga: Vad erhåller du för typ av lön idag?(F:20) 

Svarsalternativ: Enbart fast lön, Enbart rörlig lön, Fast + rörlig lön.  

Denna fråga ger oss svaret på om rådgivaren har en fast lön eller inte, men också om den är i 

kombination av en rörlig lön. Ett svar som innebär att rådgivaren enbart har fast lön indikerar 

på att rådgivaren inte har incitament att sälja medan ett svar med en kombination av både fast 

och rörlig lön fortfarande ger utrymme för ett visst försäljningsincitament.  

4.6.1.2.3 Prestationsbaserad kompensation 

Prestationsbaserad lön är en rörlig lön som baseras efter hur väl produkten som rådgivaren 

rekommenderar kunden att placera i utvecklar sig. Detta ger rådgivaren incitament att sälja till 

kunden för att få kunden att göra en investering. Däremot ger denna typ av modell mindre 

incitament att sälja än courtagebaserad lön då rådgivaren enbart kommer att rekommendera 

produkter som rådgivaren själv tror kommer gå bra. Detta eftersom om placeringen inte ökar i 

värde kommer inte rådgivarens lön heller att öka. För att ta reda på om rådgivaren får denna 

typ av belöning ställs som tidigare nämnts följande frågor: 

Fråga: Vad erhåller du för typ av lön idag?(F:20) 

Svarsalternativ: Enbart fast lön, Enbart rörlig lön, Fast + rörlig lön.  

Fråga: Om du har någon form av rörlig lön, vad baseras den på?(F:21) 

Svarsalternativ: Lön efter prestation, Lön efter antal investeringar, Övrigt, och Specifice-

ra hur stor %-andel som är rörlig:   

Dessa frågor gav oss en bild över om rådgivaren hade en rörlig lön och om så var fallet fick vi 

även reda på vad den rörliga lönen baserades på. 

4.6.1.2.4 Courtagebaserad kompensation 

Courtagebaserad kompensation är också en form av rörlig lön som innebär att rådgivaren får 

betalt efter antal transaktioner den utfärdar och ibland får rådgivaren även mer betalt för att 

rekommendera en viss typ av produkt. Detta ger rådgivaren incitament att rekommendera 
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kunden att investera oavsett kundens ekonomiska situation, ytterligare kan det ge incitament 

att rekommendera en viss typ av produkter. För att ta reda på detta har vi ställt följande frå-

gor: 

Fråga: Vad erhåller du för typ av lön idag?(F:20) 

Svarsalternativ: Enbart fast lön, Enbart rörlig lön, Fast + rörlig lön.  

Fråga: Om du har någon form av rörlig lön, vad baseras den på?(F:21) 

Svarsalternativ: Lön efter prestation, Lön efter antal investeringar, Övrigt, och Specifice-

ra hur stor %-andel som är rörlig:   

Dessa frågor gav oss svar på hur rådgivarens direkta lön ser ut och med hjälp av svaren från 

dessa frågor kan vi fastställa om den rörliga lönen kategoriseras som courtagebaserad lön. 

Ytterligare ställer vi även frågorna: 

Fråga: Tar ditt företag ut ticket/courtage/transaktionskostnad per investering/transaktion 

som kunden genomför?(F:27)  

Svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej 

 

Fråga: Om ditt företag tar ut en kostnad per investering/transaktion som kunden genom-

för, får du någon del av detta i form av ersättning?(F:28) 

Svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej 

Dessa kostnader är ofta nära förknippat med mål och motivationssystemet, där rådgivaren kan 

rekommendera produkter som kostar för kunden för att öka sin prestation i mål och motiva-

tionssystemet. Finns det inga avgifter för att genomföra en transaktion tyder detta på att inci-

tamenten som skapas i fast lön förstärks. Eftersom rörlig lön baserad på courtage verkar vara 

ovanligare idag ställer vi frågan om denna kostnad på något sätt kan kopplas till rådgivarens 

lön. Om svaret är ja kategoriseras rådgivarens lön som courtagebaserad. Om transaktionskost-

naden inte kopplas till rådgivarens lön anses den rörliga lönen istället vara prestationsbaserad 

eftersom transaktionskostnaden inte på något sätt ger rådgivaren en courtagebelöning. 

4.6.1.2.5 Materiella och immateriella förmåner 

Den sista typen av belöning är de förmåner eller motivation som rådgivaren får och som inte 

är direkt kopplad till månadslönen. Exempel på förmåner är lunchkuponger, firmabil eller 

bättre inlåningsränta. Ytterligare kan företagen sätta upp mål för sina anställda att uppfylla 

och även om målen inte är direkt kopplade till månadslönen skapar det ändå oftast immateri-
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ella förmåner så som lättare att få en befordran och detta ger rådgivaren incitament att arbeta 

mot målen. Sådana materiella- och immateriella förmåner kan motivera rådgivaren till för-

säljningsincitament. För att ta reda på om rådgivaren har dessa typer av förmåner ställde vi 

följande fråga: 

Fråga: Har du några andra förmåner förutom lön på ditt arbete?(F:23)  

Svarsalternativ: Öppen fråga. 

 

Fråga: Har ni något målsystem i ert företag som ni ska jobba efter? (F:17) 

Svarsalternativ: Ja, nej och Vet ej. 

Anledning till att vi valde att fråga om målsystem grundade sig i att vi ville undersöka ifall det 

förekom immateriella förmåner på arbetsplatsen detta eftersom målsystem skapar immateriel-

la förmåner. Som alternativ fick rådgivaren ange vilka förmåner som rådgivaren erhåller. Det-

ta gav oss en överblick över vilka materiella förmåner en rådgivare har, men att enbart erhålla 

exempelvis gratis kaffe ger inget starkt säljincitament och räknades därför inte som en påver-

kande förmån. Om rådgivare har ett motivationssystem kallas detta oftast för målsystem inför 

de anställda därför väljer vi att fråga om målsystem istället för motivationssystem.  

4.6.2.2 Oberoende rådgivare vs. Beroende rådgivare 

För att undersöka vilket förhållningssätt rådgivare har till sitt företag ställde vi följande fråga: 

Fråga: Vad för typ av företag arbetar du på?(F:6) 

Svarsalternativ: Bank, Eget företag, Privat aktör och Om annat, specificera. 

Detta visar oss vilka som är bankställda och vilka som inte är det. Detta gör det lättare för oss 

att kategorisera vilka som är oberoende och vilka som är beroende eftersom bankanställda 

generellt sett anses som beroende rådgivare.  

4.6.2.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler är ett sätt att kolla så att sambandet mellan x och y inte beror på z utan på 

just förhållandet mellan x och y. Med andra ord är en kontrollvariabel en variabel som hålls 

konstant eller dess effekters tas bort i syfte för att kunna analysera förhållandet mellan de 

andra variablerna, utan att det ska förekomma störningar som påverkar resultatet (Dahmström 

2011). Variabler som är kontrollvariabler i denna undersökning är kön, ålder, utbildning, ar-

betserfarenhet, familjesituation och region.  
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Kön är en kontrollvariabel då Ertac och Gurdal (2011) menar att män är mer riskbenägna vil-

ken kan indikera att män placerar kunders investeringar mer riskfyllt än vad som passar sig 

för kundens unika situation. Med detta som bakgrund kan de anses att män därför säljer mer 

än kvinnor. Likaså kan familjesituation anses som en kontrollvariabel där en rådgivare som är 

gift och kanske har barn är mer försiktigt och därför inte är lika risksökande i sina rekommen-

dationer till kunden.   

Enligt vår förundersökning med rådgivare 1 får vi en aning om att arbetserfarenhet kan inne-

bära att en etablerad rådgivare som skapat sig en stor och stabil kundbas inte har samma be-

hov som en ny rådgivare att sälja. För en etablerad rådgivare kommer resultatet och placer-

ingar för kunders räkning av sig självt medan en ny rådgivare måste jaga kunder och då den 

nya rådgivaren väl fått en kund kommer den känna ett behov att kunden måste placera. Detta 

skapar säljarincitament.  

Region är av intresse att undersöka eftersom rådgivare i storstäder kan uppleva en större press 

att göra karriär och där ett hårdare klimat driver rådgivarna till mer försäljning jämfört med 

mindre städer. Ytterligare kan sambandet ses tvärtom där pressen är större på rådgivare i små-

städer där kundbasen inte är lika tät och kunderna inte lika rika eftersom det generellt är lägre 

löner för folk i mindre städer. 

Till sist menar tidigare forskning att licenskrav och kunskapstester infördes innan en ordentlig 

lagstiftning för att säkerställa rådgivarens opartiskhet och för att minska utnyttjande av kun-

den. Därför kan olika typer av licenser och kunskapstest indikera på att rådgivaren inte säljer 

lika mycket som en rådgivare utan dessa kunskapstest. En ytterligare kontrollvariabel blir 

därför licensiering. (Korling 2010) 

4.6.2.4 Övriga variabler 

I detta stycke har vi valt att lägga frågor som vi inte vidare kommer att analysera i analysen.   

Beroende Variabler 

Att ställa en rak fråga om rådgivaren ägnar sig åt försäljning är enkelt men att få ett ärligt svar 

är svårare. Därför kan det krävas en rad indirekta frågor som visar på om de finns säljarinci-

tament hos rådgivaren även om rådgivaren själv påstår att det inte försiggår försäljning. Där-

för ställde vi följande frågor för att kontrollera om rådgivaren har försäljningsincitament. 

Fråga: Är du nöjd med dina förmåner utifrån vad du utför på ditt arbete? (F:24) 

Svarsalternativ: Likertskala mellan 1-5, där 1 =Inte nöjd och 5=Mycket nöjd 0=Vet ej. 
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Fråga: Är du nöjd med din lön utifrån vad du utför på ditt arbete? (F:25) 

Svarsalternativ: Likertskala mellan 1-5, där 1 =Inte nöjd och 5=Mycket nöjd 0=Vet ej. 

 

Fråga: Vilken löneform hade du föredragit? (F:22)  

Svarsalternativ: Enbart fast lön, Enbart rörlig lön och Fast + Rörlig lön. 

 

Fråga: Hade din prestation på jobbet ändrats om du fått högre lön eller fler förmåner? 

(F:26)  

Svarsalternativ: Ja, min prestation hade endast ökat vid högre lön, Ja, min prestation 

hade endast ökat vid fler förmåner, Ja, min prestation hade endast ökat vid både ökning 

av lön och förmåner, Nej och Vet ej. 

Anledningen till dessa frågor är för att få en uppfattning om hur rådgivaren upplever sin belö-

ningssituation. Om rådgivaren svarar att den föredrar rörlig lön kan detta vara ett tecken på att 

rådgivaren säljer till sina kunder. Detta eftersom sättet att påverka sin rörliga lön blir genom 

att bortse från kundens unika situation och istället rekommendera produkter som ger företaget 

eller rådgivaren högre avkastning samt att rekommendera kunden att investera eller investera 

mer pengar än vad som är optimalt för den enskilde kunden. Att öka antal investeringarna 

eller volymen på investeringarna är inte möjligt genom rådgivning eftersom rådgivningen är 

konstant under ett möte, det vill säga kundens behov bestämmer och detta borde inte vara 

något rådgivaren ska kunna påverka. En rörlig lön belönar oftast en ökning av prestationen 

och är inte baserad efter hur väl en rådgivare ger råd till kunden utan är istället utformad efter 

antal investeringar eller volymen på investeringarna. 

Ytterligare kan en rådgivare som upplever missnöje med sin belöning försöka påverka den för 

att på så sätt bli mer nöjd. Om så är möjlig indikerar ett missnöje säljarincitament hos rådgiva-

ren, där rådgivaren på kundens bekostnad kommer ta ut sitt missnöje för att försöka öka sin 

egen lön. Samma resonemang går att dra för sista frågan. Skulle rådgivaren ändra sitt beteen-

de vid annan lönesättning går detta endast att ändras på ett sätt, genom försäljning. Detta indi-

kerar därför ett säljincitament. 

Fråga: Specificera vad detta målsystem innebär (F:18)  

Svarsalternativ: Öppen fråga 
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Fråga: Upplever du detta målsystem positivt eller negativt?(F:19)  

Svarsalternativ: Positivt, Negativt och Vet ej. 

Dessa frågor ställdes för om målen är miljö- eller etikgrundade mål ger detta ingen signal om 

hur vida rådgivaren har säljincitament eller ej. Om målen däremot är resultat och prestations-

baserade kommer detta ge incitament hos rådgivaren att sälja till kund för att uppfylla målen 

som satts. Att veta vad rådgivaren anser om systemet är också viktigt. En positiv inställning 

indikerar att rådgivaren gillar att leva upp till målen och på så sätt kanske inte motsätter sig att 

sälja och marknadsföra till kunden medan en negativ inställning till systemet tyder på de mot-

satta  

De lagar och regler som ställs på rådgivaren kan anses vara luddiga och oprecisa men det är 

ändå viktigt att rådgivaren följer dem. Följande frågor ställs för att kontrollera hur väl insatt 

rådgivaren är i lagar och regler: 

Fråga: Vilken typ av information samlar du in om kunden vid rådgivning?(F:8) 

Svarsalternativ: Öppen fråga 

 

Fråga: Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete?(F:9) 

Svarsalternativ: Öppen fråga 

 

Fråga: Finns det någon typ av uppföljning inom ditt företag av hur du följer dessa typer 

av regler och lagar?(F:10) 

Svarsalternativ: Öppen fråga 

Skulle rådgivaren missa att samla in viktiga faktorer som exempelvis kundens ekonomiska 

situation eller tidigare erfarenhet av placeringar tyder detta på att rådgivaren inte skapar sig 

tillräcklig förståelse kring exempelvis lagen om finansiell rådgivning och Finansinspektionens 

föreskrifter. Utan tillräcklig information om den unika kunden kommer inte heller en unikt 

anpassad rådgivning kunna ges. Därför kommer rådgivaren istället att sälja produkter till kun-

den, eftersom det handlar om försäljning när rekommendationerna inte är anpassade efter 

kunden. I Finansinspektionens föreskrifter krävs det att rådgivare ska samlas in viss typ av 

information av kunden och det är dessa krav som rådgivaren ska svara för att visa att den för-

står lagen. Ytterligare ställs en fråga för att se vilka lagar och regler som ligger främst i en 

rådgivares medvetande. Om lagarna alltid finns i rådgivarens medvetande tyder detta på ett 

minskat säljincitament. Ytterligare om marknadsföringslagen anges som svar kan detta tyda 
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på att rådgivaren marknadsför mycket produkter eftersom det är den lag som ska följas vid 

marknadsföring. Sker ingen uppföljning om hur rådgivaren följer dessa lagar finns det ut-

rymme för rådgivaren att agera utan bevakning vilken kan ge rådgivaren säljarincitament. 

Ytterligare kan dålig uppföljning innebära att lagarna och reglerna inte uppmärksammas till-

räcklig ofta och därför glöms av rådgivaren. 

Lagen om finansiell rådgivning kräver även att rådgivaren ska avråda en kund från investering 

om kundens situation inte passar för en investering. Därför ställs följande fråga: 

Fråga: Hur ofta sker avrådan om en investering?(F:11)  

Svarsalternativ: Ofta, Ibland, Aldrig, Vet ej 

 

Fråga: Om du svarat att du avråder kunder ibland eller ofta från investeringar, vad beror 

det på?(F:12) 

Svarsalternativ: Öppen fråga 

Händer en avrådan väldigt sällan kan detta indikera på att rådgivaren säljer. Koppling kan 

dock anses svag eftersom sällan avrådan kan exempelvis också indikera på att rådgivaren har 

en kundbas med rika kunder och därför behöver inte en avrådan göras. Därför frågas det även 

om varför en avrådan sker. Detta gör att vi kan skapa oss en helhetsbild kring situationen och 

på så sätt avgöra om avrådan är bra eller dålig. Ett exempel är om en avrådan som sällan sker 

men då den sker är det på grund av att kunden inte vill placera i just företagets egna rekom-

menderade produkter. Detta är en felaktig avrådan och kan därför indikera säljincitament. 

Rådgivarens relation med kunderna är intressant och viktig att förstå.  

Fråga: Har du regelbundet återkommande kunder?(F:16) 

Svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej. 

Eftersom rådgivarens uppgift kan tolkas vara att hjälpa kunden med att investera i finansiella 

produkter finns det en press på rådgivare från sig själva och från företaget att faktiskt göra 

fysiska investeringar. Har rådgivaren en bred kundbas kommer detta att ske automatiskt av 

någon kund förr eller senare. Har rådgivaren dock inte så stort urval av kunder kan pressen 

öka vid varje specifikt tillfälle att rådgivaren ska placera åt kunden. Därför finns det risk att 

försäljningsincitamentet ökar då en rådgivare har en liten kundbas. 
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Eftersom en stor andel svarade ärligt att de ägnade sig åt försäljning behövs inte dessa indi-

rekta frågor. Detta är anledningen till varför vi valde att bortse från dessa frågor och analyse-

rar därför inte dessa frågor vidare. 

Oberoende Variabler 

Fråga: Ger företaget dig rekommendationer på produkter som du kan erbjuda kun-

den?(F:13)  

Svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej 

 

Fråga: Ifall du svarade ja på tidigare fråga, vad för typ av produkter?(F:14) 

Svarsalternativ: Öppen fråga 

 

Fråga: Brukar du följa dessa rekommendationer?(F:15) 

Svarsalternativ: Ofta, Ibland och Aldrig. 

Detta visar om företaget vill styra rådgivaren att rekommendera specifika produkter före 

andra produkter. Detta kan i så fall vara en typ av beroende styrning från företagets sida att 

påverka rådgivaren att endast ge råd om de produkter som företaget rekommenderar. Detta 

borde indikera på att ett företag pressar den anställda att rekommendera att sälja företagets 

produkter borde öka försäljningsincitamentet hos rådgivaren.  

Att direkta koppla ett positivt svar i båda dessa frågor till att rådgivaren är säljande kan dock 

vara missvisande. Rådgivaren kanske inte själv uppfattar att den blir styrd av företaget utan 

anser enbart få hjälp från företagets sida att rekommendera rätt produkt till kunden. Svaret ger 

oss ändå en indikation om rådgivaren kan anses beroende eller oberoende. En oberoende råd-

givare bör inte följa rekommendationerna och inte heller få produkter rekommenderade. 

4.7 Kodning av enkätfrågor – Finansiella rådgivare 

De som svarat vet ej har räknats som bortfall och kodas således inte utan plockas istället bort 

från undersökningen. 

Beroende variabler 

Fråga 29. Är det svårt att tillfredsställa chefens målsättning och samtidigt göra kunden nöjd? 

Om det är svårt att tillfredställa chefens målsättning samtidigt som att få en kund nöjd kodas 

med en skala från ett (1) där det är svårt upp till fem (5) om det är lätt. 
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Fråga 30. Anser du att ditt företag har en tydlig skiljelinje mellan rådgivning och försäljning? 

Om det är en otydlig gräns mellan försäljning och rådgivning kodas med en skala från ett (1) 

där det är otydlig upp till fem (5) om det är tydligt. 

Fråga 31. Hur svårt tycker du det är att skilja mellan försäljning och rådgivning? 

Om det är svårt att skilja mellan rådgivning och försäljning kodas med en skala från ett (1) där 

det är svårt upp till fem (5) om det är lätt.  

Fråga 32. Ägnar du dig åt försäljning vid rådgivning? 

Denna variabeln kodas med en nolla (0) om försäljning inte sker, om det sker ibland kodas 

med en etta (1) eller om det sker ofta kodas med en tvåa (2).   

Vi väljer även att skapa denna variabeln som en dummyvariabel för att kunna få ut så mycket 

information som möjlig när vi sedan ska göra våra analytiska tester. Om det inte sker försälj-

ning kodas dummyvariabeln med en nolla (0), om det sker ibland eller ofta kodas med en etta 

(1). 

Oberoende variabler 

Fråga 6. Vad för typ av företag arbetar du på? 

Om rådgivaren jobbar på bank kommer det kodas med en nolla (0), är det däremot ett eget 

företag eller privatföretag kommer de kategoriseras med en etta (1). 

Fråga 17. Har ni något målsystem i ert företag som ni ska jobba efter? 

Om rådgivaren inte har något målsystem kodas det med en nolla (0) och om rådgivaren har 

något målsystem kodas det med en etta (1). 

Fråga 20. Vad erhåller du för typ av lön idag? 

Om rådgivaren enbart erhåller en fast lön kodas det med en nolla (0), erhåller rådgivaren både 

rörlig och fast lön kodas det med en etta (1). Om rådgivaren erhåller enbart rörlig lön kodas 

det med en tvåa (2).  

Även denna variabeln skapar vi som en dummyvariabel där fast lön kodas med en nolla (0) 

och någon form av rörlig lön kodas med en etta (1) 
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Om rådgivaren har angivit att hen har en fast lön men har angivit att hen får ta en del av cour-

tage kommer detta klassas som rörlig lön i kombination med fast lön. Således kommer löne-

variabeln att kodas med en etta (1) för båda variablerna. 

 Fråga 21. Om du har någon form av rörlig lön, vad baseras den på? 

Om den rörliga lönen baseras efter prestation kodas detta med en nolla (0), om den rörliga 

lönen baseras efter antal investering kodas det med en etta (1). Om den rörliga lönen baseras 

på något annat kodas det med en tvåa (2).  

Fråga 23. Har du några andra förmåner förutom lön på ditt arbete? 

Om rådgivaren inte har förmåner på jobbet eller om förmånerna är obetydliga som gratis kaffe 

kodas med en nolla (0), om rådgivaren erhåller enbart lite enklare förmåner som lunchku-

ponger och friskvård kodas med en etta (1), erhåller rådgivaren lite mer värdefulla förmåner 

som telefon och tjänstepension kodas med en tvåa (2). Ännu mer värdefulla förmåner som 

tjänstebil och lägre låneränta kodas med en trea (3). Har rådgivaren flera utav dessa förmåner 

väljs den högsta kodningen, det vill säga en trea (3).  

Även denna variabel skapar vi en dummy till där rådgivare utan förmåner kodas med en nolla 

(0) och rådgivare med förmåner kodas med en etta (1) 

Fråga 28. Om ditt företag tar ut en kostnad per investering/transaktion som kunden genomför, 

får du någon del av detta i form av ersättning? 

Nej kodas med en nolla (0) och ja kodas med en etta (1). 

Kontrollvariabler 

Fråga 1. Kön 

Vi väljer att koda man som en nolla (0) och kvinna som en etta (1). 

Fråga 2. Ålder 

Ålder ställs som en öppen fråga och kodas med det antal år som rådgivaren svarat. Kodningen 

är öppen. 

Fråga 3. Erfarenhet 

På samma sätt kategoriserar vi antal år inom finansbranschen således är kodningen öppen. 
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Fråga 4. Utbildning 

Eftersom kandidat, master, magister och forskningsexamen alla är högskole-

/universitetsutbildningar väljer vi att koda dessa tillsammans. Följande kodning blir alltså 

grundskola som noll (0), gymnasium som ett (1) och högskole-/universitetsutbildning blir 

kodat med en tvåa (2) 

Fråga 5. Familjesituation 

Är personen singel kodas detta med en nolla (0) och om personen är sambo eller gift kodas 

den med en etta (1). Ytterligare kodas det om respondenten inte har barn kodas med en nolla 

(0) och om respondenten har barn kodas det med en etta (1).  

Fråga 7. Har du någon form av utbildning utöver skolutbildning, Om ja vilken/vilka? 

Om respondenten inte har någon licensiering kodas detta med en nolla (0), har den svarande 

en licensutbildning som SwedSec eller IFU eller motsvarande får den kodningen ett (1).  

Stad 

Detta är inget vi frågar om utan detta ligger förkodat då vi vet vilken stad vi hämtat mailad-

resserna ifrån. Om rådgivaren kommer från en liten stad på mindre än 50 000 invånare kodas 

detta med en nolla (0), kommer den svarande från en mellanstor stad med ett invånarantal på 

mellan 50 001-250 000 invånare kodas med en etta (1) och om rådgivaren kommer från en 

svensk storstad som har mer än 250 000 invånare i kommunen kodas det med en tvåa (2)  

Övriga variabler 

Fråga 7. Har du någon form av utbildning utöver skolutbildning, Om ja vilken/vilka? 

Har rådgivaren inte internutbildningar eller yrkesrelaterade utbildningar kodas det med en 

nolla (0) och om rådgivarna har internutbildningar eller andra yrkesrelaterade utbildningar 

kodas det med en etta (1).  

Fråga 8. Vilken typ av information samlar du in om kunden vid rådgivning? 

Vilken information som rådgivaren samlar in om kunden är en öppen fråga. De kategorier 

som respondenten bör svara enligt Finansinspektionens föreskrifter är: Erfarenhet av finansi-

ella placeringar, ekonomiska och andra förhållanden så som familjesituation förmögenhet och 
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skulder, syfte med placeringen och dess placeringshorisont, riskbenägenhet och kunskap om 

risk, och huvudsakliga placeringsinriktning.  

Om den svarande svarar att hen samlar in information utöver dessa kategorier är oväsentligt 

för oss då vi enbart är intresserade av att veta hur de följer Finansinspektionens regler . Därför 

kodas svar utöver dessa fem kategorier med en nolla (0). Prickar respondenten in en av de fem 

kategorier i sitt svar kodas svaret med en etta (1), svarar respondenten två kategorier kodas 

svaret med en tvåa (2), tre kategorier ger kodningen tre (3), fyra kategorier ger kodningen fyra 

(4) och prickar den svarande in alla kategorierna får den kodningen fem (5).  

Fråga 9. Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete? 

Vilka lagar och regler som rådgivaren använder sig utav bör vara de vi nämnt i vårt teorikapi-

tel, det vill säga lagen om värdepappersmarknaden (Mifid), lagen om finansiell rådgivning till 

konsument, lagen om försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter. Nämns 

marknadsföringslagen är detta också okej men inget krav att rådgivaren måste svara detta. På 

samma sätt som förra frågan får lagar utöver dessa en nolla (0) som kodning och om rådgiva-

ren lyckas svara alla fyra lagar och regler kodas den med en fyra (4) men om den enbart sva-

rar en utav dessa lagar får den en etta (1) som kodning däremellan kodas svaren med en tvåa 

(2) och en trea (3). 

Fråga 10. Finns det någon typ av uppföljning inom ditt företag av hur du följer dessa regler 

och lagar? 

Om det inte sker någon uppföljning kodas det med en nolla (0) och om det sker någon form 

av uppföljning av dessa lagar och regler kodas detta med en etta (1).  

Fråga 11. Hur ofta sker avrådan om en investering? 

Hur ofta en avrådan sker kodas noll (0) för aldrig, en etta (1) för ibland och en tvåa (2) för 

ofta. 

Fråga 12. Om du svarat att du avråder kunder ibland eller ofta från investeringar, vad beror 

det på? 

Här kategoriserar vi de som är inkorrekta avrådningar som en nolla (0) och de korrekta avråd-

ningarna med en etta (1). En korrekt avrådan är när rådgivaren tagit hänsyn till kundens speci-

fika situation och inte sett till sig själv eller företagets bästa. 
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Fråga 13. Ger företaget dig rekommendationer på produkter som du kan erbjuda kunden? 

Om rådgivaren inte erhåller rekommendationer kodas det med en nolla (0). Om företaget eller 

banken ger rådgivaren förslag om produkter kodas detta med en etta (1). 

Fråga 14. Ifall du svarade ja på tidigare fråga, vad för typ av produkter? 

Vilka produkter företaget rekommenderar kategoriserar vi efter risk där fonder och obligatio-

ner inte innebär lika stor risk och kodas därför med en nolla (0) och där mer riskfyllda pro-

dukterna som aktier eller strukturerade produkter kategoriseras med en etta (1). Skulle rådgi-

varen exempelvis både få råd om fonder och aktier väljs det mer riskfyllda alternativet och 

svaret kodas därför med en etta (1). 

Fråga 15. Brukar du följa dessa rekommendationer? 

Om rådgivaren aldrig följer rekommendationerna kodas det med en nolla (0), om rådgivare 

följer rekommendationerna ibland får den en etta (1), om rådgivaren ofta brukar följa rekom-

mendationerna kodas detta med en tvåa (2).  

Fråga 16. Har du regelbundet återkommande kunder? 

Om rådgivaren inte har regelbudet återkommande kunder kodas det med en nolla (0). Om 

rådgivaren har återkommande kunder det kodas det med en etta (1). 

Fråga 18. Specificera vad detta målsystem innebär 

Vad målsystemet innebär kategoriseras i två olika kategorier, antingen är det andra mål så 

som miljö och socialt ansvarstagande vilket kodas med en nolla (0) och om det är resultatmål 

kodas det med en etta (1). 

Fråga 19. Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

Om det upplevs negativt kodas det med en nolla (0) och om rådgivaren upplever målsystemet 

positivt kodas det med en etta (1). 

Fråga 22. Vilken löneform hade du föredragit? 

Om rådgivaren föredrar enbart fast lön kodas detta med en noll (0), om rådgivaren föredrar en 

kombination av fast och rörlig lön kodas detta med en etta (1) och om rådgivaren föredrar 

enbart rörlig lön kodas detta med en tvåa (2). 



 

 
73 

Fråga 24. Är du nöjd med dina förmåner utifrån vad du utför på ditt arbete? 

Om rådgivaren är nöjd med sina förmåner kodas från ett (1) om rådgivaren inte är nöjd upp 

till fem (5) om rådgivaren är mycket nöjd. 

Fråga 25. Är du nöjd med din lön utifrån vad du utför på ditt arbete? 

Om rådgivaren är nöjd med sin lön kodas från ett (1), om rådgivaren inte är nöjd, upp till fem 

(5) om rådgivaren är mycket nöjd. 

Fråga 26. Hade din prestation på jobbet ändrats om du fått högre lön eller fler förmåner?  

Om prestationen inte hade ändrats kodas det med en nolla (0). Om rådgivarens prestation hade 

ändrats vid enbart ökad lön kodas det med en etta (1), om prestationen enbart ändrats om båda 

två ökat kodas med en tvåa (2) och om prestationen hade ändrats vid enbart fler förmåner ko-

das med en trea (3). 

Fråga 27. Tar ditt företag ut ticket/courtage/transaktionskostnad per investering/transaktion 

som kunden genomför? 

Om företaget inte tar ut courtage kodas det med en nolla (0) och om företaget tar ut courtage 

kodas det med en etta (1). 
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Variabel Definition Enkätfråga Kodning 

Beroende variabler    
Försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 

till fördel av försäljning 
32 Fråga 32: 0-1 

Försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 
till fördel av försäljning på grund 
av svårigheter att hitta skiljelinje 

30 och 31 Fråga 30: 1-5 
Fråga 31: 1-5 

Försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 
till fördel av försäljning på grund 
av press att prestera 

29 Fråga 29: 1-5 

Oberoende variabler    
belöning i monetär 
form 

Vad rådgivaren har för monetär 
belöning 

20 Fråga 20: 0-2 

belöning i monetär 
form 

Hur den rörliga monetära belö-
ningen ser ut 

21, 27 och 28 Fråga 21: 0-2 
Fråga 27: 0-1 
Fråga 28: 0-1 

Belöning i materiella 
förmåner 

Om det existerar materiella 
förmåner 

23 Fråga 23: 0-3 

Belöning i immateriella 
förmåner 

Om det existerar immateriella 
förmåner 

17 Fråga 17: 0-1 
 

Företag Om rådgivaren kan betraktas 
som oberoende eller ej 

6 Fråga 6: 0-1 
 

Kontroll variabler    
 Stad - 0-2 
 Kön 1 Fråga 1: 0-1 
 Ålder 2 Fråga 2: Öppen 
 Erfarenhet 3 Fråga 3: Öppen 
 Utbildning  

7a- SwedSec 
7b- Intern 

4 och 7 Fråga 4: 1-5 
Fråga 7a: 0-1 
Fråga 7b: 0-1 

 Civilstånd 
5a- Gift/Sambo 
5b- Barn 

5 Fråga 5a: 0-1 
Fråga 5b: 0-1 

Övriga variabler    
Indirekt försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 

till fördel av försäljning på grund 
av dålig koll och uppföljning 
kring lagar och regler 

8, 9, 10, 11 och 12 Fråga 8: 1-5 
Fråga 9: 0-4 
Fråga 10: 0-1 
Fråga 11: 0-2 
Fråga 12: 0-1 

Företag Om rådgivaren kan betraktas 
som oberoende eller ej 

13,14 och 15 Fråga 13: 0-1 
Fråga 14: 0-1 
Fråga 15: 0-1 

Indirekt försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 
till fördel av försäljning på grund 
av press att prestera 

16 Fråga 16: 0-1 
 

Indirekt försäljning Om rådgivare frångår rådgivning 
till fördel av försäljning på grund 
av målsy-
stem(motivationssystem) 

18 och 19 Fråga 18: 0-1 
Fråga 19: 0-1 

Indirekt försäljning Om rådgivaren frångår 
rådgivning till fördel av försälj-
ning på grund av missnöje av 
belöningsform 

22, 24, 25 och 26 Fråga 22: 0-2 
Fråga 24: 1-5 
Fråga 25: 1-5 
Fråga 26: 0-3 

Tabell 2 – Operationaliseringstabell Finansiella rådgivare                                                                                         

För att se hypotesernas koppling till frågorna se appendix 4 
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4.8 Dataanalys – Finansiella rådgivare 
Efter vår empiriska data hade samlats in var nästa steg att analysera den. För att kunna utföra 

statistiska tester på den empiriska datan valde vi att använda oss av statistikprogrammet 

SPSS. För att utföra våra statistiska tester på rätt sätt använde vi oss av Wahlgren (2008). Vi 

valde först att utföra en univariat analys, vilket innebar att vi analyserade varje variabel var 

för sig. Vi valde att skapa två deskriptiva tabeller i SPSS för att på överskådligt sätt kunna se 

hur varje svar kring respektive variabel såg ut. Den första deskriptiva tabellen är fokuserad på 

Försäljning och den andra deskriptiva tabellen är fokuserad på Belöningar. Vi kommer i vår 

univariata analys inte att beskriva samtliga variabler eftersom vi valde att fokusera på de vari-

abler vi ansåg vara viktigast för vår undersökning.  

Varför vi använde oss av en univariat analys, således av deskriptiva tabeller grundade sig i att 

vi ville beskriva varje variabel för sig för att på så vis skapa en överblick över resultatet kring 

vår empiriska undersökning (Bryman och Bell 2005). Inledningsvis börjar vi inte med att jäm-

föra variabler sinsemellan utan skapar en bild av hur fördelningen för hur respektive variabel 

ser ut. Genom att använda oss av en deskriptiv tabell kan vi visa varje variabels talvärde (Ed-

ling och Hedström 2003).   

I våra deskriptiva tabeller presenterar vi värdena i form av, n = antal besvarade, medelvärde, 

medianvärde, typvärde, standardavvikelse och variationsvidd. Med n vill vi visa hur många 

som har besvarat respektive fråga. Här varierar det beroende på att vissa frågor är kopplade 

till varandra, således förekommer det variation i n på grund av att beroende på hur responden-

terna tidigare har svarat avgörs det om nästa fråga ska besvaras eller inte. En del har valt att i 

vissa fall inte besvara vissa frågor vilket kan bero på att de har missat den eller att frågan inte 

har passat in på respondenten och dennes arbete.  

Med medelvärdet vill vi visa på det genomsnittliga värdet för urvalet vid respektive fråga. 

Medelvärdet är det som kommer vara i fokus och medianen och typvärde kommer också att 

användas men har inte samma tyngd som medelvärdet. Med medianen har vi valt att beskriva 

det tal som ligger i mitten av respondenternas svar. Varför vi väljer att beskriva typvärdet är 

att enligt Byström (1998) är typvärdet ett bra mått att använda för att beskriva det svar som är 

populärast och har störst frekvens inom respektive fråga, vilket vi således vill redovisa i våra 

deskriptiva tabeller. Standardavvikelsen visar på hur mycket de olika värdena i vår undersök-

ning avviker från medelvärdet. Variationsvidden visar på hur spridningen av hur responden-

terna besvarat varje fråga kring de svarsalternativ som har varit möjliga att välja.  
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Nästa steg har varit att testa variablerna genom regressions- och korrelationsanalyser. Det är 

vanligt att använda dessa tester ihop och de kompletterar varandra bra eftersom regressions-

analysen är ett multivariat test och korrelationsanalysen ett bivariat test. Syftet med dessa tes-

ter är att analysera och testa ifall våra hypoteser som vi arbetat fram i vår teoretiska referens-

ram accepteras eller förkastas. Genom våra regressioner vill vi testa om det finns samband 

mellan olika variabler och enligt Lantz (2009) är regressionsanalys att föredra. Genom regres-

sionsanalyser kan vi undersöka för det första om det finns något samband mellan olika variab-

ler och i så fall kan vi beskriva hur detta samband mellan variablerna ser ut. Vi kan även ska-

pa en förståelse över hur viktiga vissa variabler är för att förklara utfallet för en annan varia-

bel (Lantz 2009).  

Vi kommer att använda oss av en linjär regressionsanalys för samtliga beroende variabler men 

även en logistisk regressionsanalys för variabeln Försäljning D1. Detta för att logistisk regres-

sionsanalys passar bättre för dummyvariabler. Linjär regressionsanalys innebär att vi kommer 

att analysera om utfallet för beroende variabel Y styrs av värdet för vår oberoende variabel X, 

givet att sambandet mellan Y och X är linjärt. De variabler som kommer att testas som bero-

ende variabler är Försäljning, Försäljning D1, Rådgivare vs. Försäljning, Företag vs. Försälj-

ning och Agentdilemma. Vi kommer även att ta med våra kontrollvariabler i regressionen för 

att undersöka ifall dessa påverkar sambandet. Efter vi utfört våra regressionsanalyser kommer 

vi även att utföra korrelationsanalyser eftersom i vissa regressioner kan svarsfrekvensen varit 

för låg från våra respondenter och utför därför även korrelationsanalyser.  

Varför har vi valt att inte utföra Chi-två tester, t-test och korstabelltester beror på att eftersom 

ett korrelationstest går att utföra blir T-test och Chi-två test överflödiga, då dessa tester också 

prövar signifikans mellan två variabler. Ett korrelationstest att föredra då det både visar signi-

fikans men även korrelationen, det vill säga hur stort respektive litet sambandet är. (Lantz 

2009)  

När undersökningen var slut den 16 april – 2012 hade som tidigare nämnt 79 personer besva-

rat vår enkät. Svaren vi fick var förkodade vilket förenklade arbetet, dock valde vi att koda 

om en del siffror på grund av att kodningen från programmet Query&Report inte blev som vi 

hade tänkt oss. Kodningen av variablerna har vi som tidigare nämnt under stycket 4.7 Kod-

ning av enkätfrågor – finansiella rådgivare, där vi även beskriver vilka dummyvariabler vi 

skapade och hur kodning för dessa variabler har sett ut.  De variabler vi har använt oss av i 
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vår undersökning har varit dikotomvariabler, ordinalvariabler, intervallvariabler och kvotvari-

abler, således har vi utför tester som är anpassade till denna typ av variabler.  

Eftersom vi inte har valt att presentera samtliga variabler i vår deskriptiva tabell i analysen 

kommer vi istället att presentera dessa variabler i en sammanfattande tabell i appendix. (Ap-

pendix 5, tabell 27).  

Variabler som vi inte väljer att analysera i vår analys är om rådgivaren är medveten om vilka 

lagar och regler den skall använda sig av och vilken information rådgivaren samlar in om 

kunden. Om rådgivaren blir uppföljd kring regler och lagar följs. Hur ofta en avrådan till kund 

sker och vad den avrådan beror på. Om företaget ger rådgivaren produktrekommendationer 

och i så fall om rådgivaren följer dessa rekommendationer samt vad för typ av rekommenda-

tioner. Vi bortser även från om rådgivaren har regelbundet återkommande kunder. Vi bortser 

även från om vad för typ av målsystem rådgivaren arbetar efter och om den upplever målsy-

stem positivt eller negativt. Likaså bortser vi ifrån vilken löneform rådgivaren föredrar och 

om rådgivaren är nöjd med sina förmåner samt lön. Avslutningsvis bortser vi från om rådgiva-

rens prestation hade ändrats vid en annan lönesättning. Dessa variabler bortser vi ifrån efter-

som dessa variabler visar på indirekt försäljningsincitament hos rådgivaren men då vi fått ett 

ärligt svar kring om rådgivaren ägnar sig åt försäljning eller inte behövs inte dessa variabler 

analyseras.  

4.9 Urval – Kunder 
Vårt urval bestod av kunder som har varit på finansiell rådgivning. Vi valde ett specifikt urval 

utan eftersom vår Enkät – Kunder var utformad som en publik enkät kunde den besvaras av 

ett öppet antal privatpersoner. Vi utgick med andra ord från ett så kallat snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval kan ses som ett bekvämlighetsurval vilket innebär enligt Bryman och Bell 

(2005) att vi först tagit kontakt med ett antal människor som är relevanta för vår undersökning 

som vi i sin tur använder deras nätverk för att få tag på ytterligare kontakter för att delta i un-

dersökningen. Vi hade således ett öppet urval där X antal personer hade möjlighet att delta i 

vår undersökning. Vi hade intresse att få svar från kunder som hade besökt en beroende re-

spektive oberoende rådgivare, detta eftersom vi ville se om de fanns skillnader i hur de upp-

levde rådgivningen. Då vi hade för avsikt att jämföra skillnader mellan oberoende rådgivare 

och beroende rådgivare med vår Enkät –Finansiella rådgivare.  

Genomförandet gick till på följande vis att vi tog kontakt med personer i vår omgivning och 

samlade in respondenter som har besökt en finansiell rådgivare. Vi skickade även ut vår enkät 
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till olika e-postadresser genom de maildatabaser som fanns att tillgå genom Linnéuniversitetet 

och Query&Report för att bredda vårt urval ytterligare. De maildatabaser som fanns genom 

Linnéuniversitetet bestod främst av studenter och lärare. De mailadresser som fanns att tillgå i 

Query&Report bestod av ett blandat urval, med olika yrkestitlar. Vi samlade in ca 20 e-

postadresser utöver detta som skickades till respondenter i vår omgivning. Utifrån dessa ut-

skick skickade sedan respondenterna i vår förhoppning i sin tur vidare enkäten och efter 2 

veckor hade vi fått in 120 svar, där 15 personer var studenter och resterande av blandade yr-

kestitlar. Detta var tillräckligt nog med svarande för att vi skulle kunna dra statistiska slutsat-

ser av resultatet. Vi ansåg att vårt snöbollsurval var framgångsrikt och lyckats uppnå dess 

syfte med undersökning.  

4.10 Bortfallsanalys – Kunder 
Eftersom vi valde att använda oss av ett snöbollsurval, hade vi inget specifikt antal responden-

ter utan vi önskade att uppnå svar från samma antal respondenter som vi lyckades samla in 

med vår rådgivarenkät. Detta innebar såldes att vi inte hade ett specifikt bortfallsvärde. Fokus 

har som tidigare nämnt var att få tillräckligt många svar från våra respondenter för att kunna 

dra statistiska slutsatser av datan. Detta uppnåddes med tanke på att vi lyckades få in 120 

svar. Dock var det svårt i förväg att veta vilka privatpersoner som hade varit på finansiell råd-

givning så vi utformade enkäten på så vis att hade respondenten inte besökt en finansiell råd-

givare så valde personen ifråga att välja nej på fråga 5, har du någon gång fått finansiell råd-

givning. 

Detta innebar att 53 respondenter av de som svarade på enkäten, svarade att de inte hade fått 

någon finansiell rådgivning och dessa respondenter har därför uteslutits från våra statistiska 

tester. Efter dessa 53 respondenter har togs bort från undersökningen så slutade vår undersök-

ning på 67 svar som  användes i våra statistiska tester. Däremot var det endast 15 personer av 

de svarande som hade besökt en oberoende rådgivare. Därför kom fokus i våra undersökning-

ar inte ligga på att se skillnaden mellan oberoende rådgivare och beroende rådgivare när sva-

ren i enkätundersökningen kring kunderna skall matchas med svaren i enkätundersökningen 

kring finansiella rådgivare.     

4.11 Enkätutformning – Kunder 
Med denna Enkät – Kunder hade vi till syfte att undersöka hur kunderna till finansiella rådgi-

vare upplever rådgivaren i sig och mötena de har varit på. Enkätutformning kommer inte vara 

lika omfattande som Enkät – Finansiell rådgivare men ändå lika viktig för vårt resultat. Enkät 

- Kunder kommer bestod av 18 frågor där vi har haft som syfte att ställa liknande frågor som 
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vi ställt till rådgivarna. Syftet i slutändan var att jämföra svaren från Enkät – Finansiell rådgi-

vare med Enkät – Kunder. Utformningen av enkäten har till viss del baserat utifrån vår förun-

dersökning där vi har märkt att rådgivarna säger att de skiljer mellan försäljning och rådgiv-

ning samt att deras kunder nästan alltid är nöjda med deras rådgivning. Vi vill undersöka om 

detta verkligen stämmer och det i är detta syfte enkäten har utformats för kunderna.  

Här har valde vi att använda oss av en publik webbenkät som vi utformade i webbenkät-

programmet Query&Report. Fördelar med att vi valde att använda oss av ett webbenkät-

program är att vi snabbt kunde komma i kontakt med ett stort antal respondenter till en låg 

kostnad (Dahmström 2011). Genom att vi valde att använda oss av ett snöbollsurval kommer 

våra respondenter att kunna bifoga länken som är kopplad till enkäten till personer i deras 

nätverk. För att se de frågor som ställs i enkäten, se appendix 2.  

4.11.1 Operationalisering – Kunder 

För att kunna mäta våra resultat kring enkätfrågorna som berör kunderna har vi varit tvungna 

att operationalisera denna enkät och således göra den mätbar. Vi kommer således att operatio-

nalisera kundenkäten för att kunna utföra statistiska tester på vårt empiriska material.  

Vi inleder enkäten med att ställa ett par kontrollfrågor, detta gör vi för att kunna skapa en pro-

fil om vem kunden är. Frågorna vi ställer är kön, ålder, utbildningsnivå och yrke. Efter vi har 

ställt dessa frågor väljer vi att ta reda på om kunden fått finansiell rådgivning.   

4.11.1.1 Beroende variabler 

Något som är av stor vikt är att ta reda på är om rådgivaren ägnade sig åt försäljning. För att ta 

reda på detta väljer vi att ställa två olika frågor, för att se om kunderna svarar olika och för att 

verkligen få reda på om rådgivaren ägnade sig åt försäljning.  

Fråga: Ägnade sig rådgivaren endast åt rådgivning eller fanns det även försälj-

ning vid mötet? (F:14) 

Svarsalternativ: Ja, Nej försäljning förekom också, Vet ej 

Fråga: Upplevde du att rådgivaren marknadsförde vissa produkter eller re-

kommenderade vissa produkter före andra? (F:16) 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej 

Eftersom en rådgivaren även bör vara tydlig när den ägnar sig åt försäljning eller åt rådgiv-

ning vill vi undersöka hur kunderna upplevde denna skiljelinje. Frågan ställs även för att kun-
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na matcha om kunder och rådgivare anser att skiljelinjen är lika tydlig. Därför ställs följande 

fråga: 

 Fråga: Hur tydlig var skillnaden mellan råd och försäljning vid mötet? (F:15) 

 Svarsalternativ: Likertskala 1-5, 1=Otydlig, 5=Tydlig 

4.11.1.2 Oberoende variabler 

Tanken med kundenkäten är att kunna matcha svaren med rådgivarnas svar vill vi således veta 

vilken typ av rådgivare kunden besökte. Vi valde därför att sälla följande fråga: 

 Fråga: Vilket typ av företag jobbade den finansiella rådgivaren på?(F:7) 

 Svarsalternativ: Bank, Privat aktör, Annat 

Vi har även av intresse att förstå hur kundens kunskap ser ut kring att placera i olika finansiel-

la instrument och vilket behov kunden har av en rådgivare. Detta för att se om kunden är i ett 

underläge gentemot rådgivaren gällande kunskapsnivå och lätthet med att placera i olika in-

strument. Vi valde därför att sälla följande fråga: 

Fråga: Hur svårt upplever du det är att placera pengar i finansiella produk-

ter?(F:8) 

Svarsalternativ: Likertskala 1-5, där 1=Svårt och 5=Lätt 

För att ta reda på om rådgivaren kan utnyttja underläge vill vi ta reda på hur mycket kunderna 

lyssnar och litar på rekommendationerna rådgivarna ger. Vi ställde därför följande fråga till 

kunderna: 

Fråga: Genomförde du en placering i de produkter som rådgivaren rekommen-

derade? (F:11) 

Svarsalternativ: Nej valde att inte investera alls, Nej valde annan produkt, Ja i 

någon av produkterna men inte alla, Ja i samtliga produkter och Vej ej. 

Vi fann det även intressant att ta reda på om kunden är medveten om de fick betala någon 

avgift för de investeringar som genomfördes. För att få veta om kunden fick betala någon av-

gift när hen investerade i någon produkt, sälldes därför följande fråga: 

Fråga: Om du svarade jag på tidigare fråga, fick du betala någon typ av cour-

tage för investeringen?(F:12) 
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Svarsalternativ: Ja och Nej 

I tidigare fråga som ställdes i enkäten, undrade vi om kunden valde att investera i rådgivarens 

rekommenderade produkt. Detta visar på om kunden lyssnar på sin rådgivare men det är också 

viktigt för oss att ta reda på om kunden är nöjd med mötet med rådgivaren. Därför ställde vi 

en ytterligare fråga som: 

 Fråga: Hur nöjd är du med mötet med rådgivaren? (F:13) 

 Svarsalternativ: Likertskala 1-5, 1=Inte nöjd och 5=Nöjd 

Till sist väljer vi även att undersöka om förtroendet för rådgivarna har minskat från kundernas 

sida. Detta för att ytterligare undersöka om rådgivaren besitter en maktposition där kunden 

litar på rådgivaren eller om det finns ett kritiskt tänkande från kundens sida gentemot sin råd-

givare. Vi ställde därför följande två frågor: 

 Fråga: Hur mycket litar/litade du på din rådgivare under mötet? (F:17) 

 Svarsalternativ: Likertskala 1-5, 1=Lite, 5=Mycket 

 Fråga: Hur mycket litar du på samma rådgivare idag? (F:18) 

 Svarsalternativ: Likertskala 1-5, 1=Lite, 5=Mycket 

4.11.1.3 Övriga variabler 

Här presenterar vi de frågor som vi valt att inte analysera i vår analys.  

 Fråga: Har du fått finansiell rådgivning någon gång? (F:5) 

 Svarsalternativ: Ja och Nej 

Denna fråga ställde vi för att sålla bort de personer som inte har varit på finansiell rådgivning, 

eftersom dessa svar inte är av intresse för vår undersökning.  

För att ta reda på hur ofta kunden besöker en finansiell rådgivare valde vi att ställa frågan: 

 Fråga: Hur ofta besöker du en finansiell rådgivare? (F:6) 

 Svarsalternativ: Öppen fråga 

Denna fråga ställde vi för att undersöka hur frekvent kunderna besöker sin rådgivare, således 

vilket förhållande kunderna har med sin rådgivare. 
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För att se om rådgivaren följer sitt ansvar att samla in information om kunderna vid rådgiv-

ningsmötena, ställdes följande fråga till kunderna: 

 Fråga: Vilken information om dig samlade rådgivaren in? (F:9) 

Svarsalternativ: 5 kryssalternativ utifrån Finansinspektionens föreskrifter, plus 

ett alternativ där ingen insamling skedde. 

Tillskillnad från rådgivarna som fick ett öppet svarsalternativ får kundera insamlingskategori-

erna givna i enkäten. Detta gjordes eftersom det kan ha varit lång tid från det att rådgivningen 

skedde och att kunderna inte har samma krav på att kunna vara medvetna om dessa kategori-

er.  

Rådgivarna fick svara på kring vilka produkter de rekommenderade sina kunder. Därför valde 

vi också att fråga kunderna vilka produkter de blev rekommenderade under rådgivningsmötet.  

 Fråga: Vilka produkter rekommenderade rådgivaren dig?(F:10) 

 Svarsalternativ: Öppen fråga 

Till svarsalternativet gavs kunderna ett exempel som innehåller fonder, aktier och aktieobliga-

tioner för att hjälpa kunden att förstå frågan.  

4.12 Kodning av enkätfrågor – Kunder 
Beroende variabler 

Fråga 14. Ägnade sig rådgivaren enbart åt försäljning eller fanns det även försäljning vid 

mötet? 

Nej, försäljning förekom också kodas med en etta (1), Ja kodas med en nolla (0) 

Fråga 15. Hur tydlig var skillnaden mellan rådgivning och försäljning? 

Kodas med en likertskala där 1= otydlig upp till 5= tydlig 

Fråga 16. Upplevde du att rådgivaren marknadsförde vissa produkter eller rekommenderade 

vissa produkter före andra? 

Nej kodas med en nolla (0) och Ja kodas med en etta (1). 

Oberoende variabler 

Fråga 7. Vilket företag jobbade rådgivaren på? 
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Bank kodas med en nolla (0) och en privat aktör kodas med en etta (1) 

Fråga 8. Hur svårt upplever du att det är att placera pengar i finansiella produkter? 

Svaren kodas som en likertskala där 1 = svårt upp till 5 = lätt 

Fråga 11. Genomförde du en placering i de produkter som rådgivaren rekommenderade? 

Svarar kunderna Nej valde andra produkter eller nej valde att inte investera kodas med en 

nolla (0) och svarar kunderna Ja eller Ja i någon av produkterna men inte alla kodas med en 

etta (1)  

Fråga 12. Om du svarade Ja, fick du betala courtage? 

Nej kodas med en nolla och ja med en etta (1) 

Fråga 13. Hur nöjd är du med mötet med rådgivaren? 

Där kan kunden välja en skala på 1-5 där ettan kodas med en etta (1) och innebär inte nöjd, 

och där femman kodas med en femma (5) och innebär mycket nöjd. 

Fråga 17.  Hur mycket litade du på din rådgivare vid senaste mötet? 

Fråga 18. Hur mycket litar du på samma rådgivare idag? 

Där kan kunden välja en skala på 1-5 där ettan kodas med en etta (1) och innebär litar inte på 

rådgivare och där femman kodas med en femma (5) och innebär litar mycket på rådgivaren. 

Övriga variabler 

Fråga 1. Kön 

Vi väljer att koda man som en nolla (0) och kvinna som en etta (1).  

Fråga 2. Ålder 

Ålder ställs som en öppen fråga och kodas med den siffran som den svarande anger. 

Fråga 3. Vilken utbildning har du? 

Eftersom kandidat, master, magister och forskningsexamen alla är högskole-

/universitetsutbildningar väljer vi att koda dessa tillsammans. Följande kodning blir alltså 
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grundskola som noll (0), gymnasium som ett (1) och högskole-/universitetsutbildning blir 

kodat med en tvåa (2) 

Fråga 4. Vilket yrke har du? 

Vi har valt att bortse från denna fråga och utesluter den helt då yrket inte tillför något för att ta 

reda på vårt syfte. 

Fråga 5. Har du fått finansiell rådgivning någon gång? 

Vid svar Nej blir kodningen en nolla (0) och vid svar Ja blir kodningen en etta (1)  

Fråga 6. Hur ofta besöker du en finansiell rådgivare? 

Kunden som går på rådgivning mer sällan än en gång per år kodas med en nolla (0), går kun-

den på rådgivning en gång per år kodas det med en etta (1) och går kunden mer än en gång 

per år eller oftare kodas det med en tvåa (2). 

Fråga 9. Vilken information samlade rådgivaren in om dig? 

Till skillnad från rådgivarna får kunden alternativ att välja på. De fem första alternativen är 

baserade på de kategorier som rådgivaren bör samlat in enligt Finansinspektionens föreskrif-

ter, erfarenhet av finansiella placeringar, ekonomiska och andra förhållanden så som familje-

situation förmögenhet och skulder, syfte med placeringen och dess placeringshorisont, riskbe-

nägenhet och kunskap om risk, och huvudsakliga placeringsinriktning. Kunderna har även fått 

ett sjätte svarsalternativ som innebär annan information. 

Om den svarande väljer en av de fem första kategorierna kodas med en etta (1), svarar re-

spondenten två kategorier kodas svaret med en tvåa (2), tre kategorier ger kodningen tre (3), 

fyra kategorier ger kodningen fyra (4) och prickar den svarande in alla kategorierna får den 

kodningen fem (5). Väljer kunden att inte svara eller svarar annan information som inte går att 

kopplas till någon av de fem första kategorierna kodas detta med en nolla (0) 

Fråga 10. Vilka produkter rekommenderade rådgivaren?  

Vilka produkter rådgivaren rekommenderar kategoriseras efter risk där fonder och obligatio-

ner inte innebär lika stor risk och kodas därför med en nolla (0) och där mer riskfyllda pro-

dukter som aktier eller strukturerade produkter kodas med en etta (1). 
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Variabel Definition Enkätfråga Kodning 

Beroende variabler    

Försäljning Om rådgivaren ägnade 

sig åt försäljning eller 

marknadsföring 

14 och 16 Fråga 14: 0-1 

Fråga 16: 0-1 

Försäljning Hur tydlig skiljelinjen 

mellan råd och försälj-

ning upplevdes 

15 Fråga 15: 1-5 

Oberoende variabler    

Företag Om rådgivaren var en 

beroende eller oberoen-

de rådgivare 

7 Fråga 7: 0-1 

Placering Svårighet för kunden att 

placera i finansiella in-

strument 

8 Fråga 8: 1-5 

Placering Om kunden genomförde 

rådgivarens rekommen-

dation 

11 Fråga 11: 0-1 

Kostnad Om kunden fick betala 

courtage för investering 

12 Fråga 12: 0-1 

Nöjdhet Hur nöjd kunden är med 

rådgivarmötet 

13 Fråga 13: 1-5 

Förtroende Hur förtroende från kun-

derna har förändrats från 

då till idag 

17 och 18 Fråga 17: 1-5 

Fråga 18: 1-5 

Övriga variabler    

Kön  1 Fråga 1: 0-1 

Ålder  2 Fråga 2: Öppen 

Utbildningsnivå  3 Fråga 3: 0-2 

Möte Om kunden har gått på 

rådgivning och hur ofta 

5 och 6 Fråga 5: 0-1 

Fråga 6: 0-2 

Information Hur mycket information 

rådgivaren samlade in 

om kunden 

9 Fråga 9: 0-5 

Produkter Vilken typ av produkt 

som rekommenderades 

10 Fråga 10: 0-1 

Tabell 3 – Operationaliseringstabell kunder 

4.13 Dataanalys – Kunder 
På likande sätt som vi gjorde vid undersökning kring finansiella rådgivare har vi även för 

kunderna valt att analysera den empiriska datan vi samlade in genom vår enkätundersökning i 

SPSS. Även här har vi använt oss av Wahlgren (2008) för att utföra våra statistiska tester på 

rätt sätt. Här kommer vi främst att fokusera på att skapa en deskriptiv tabell över de svarsvär-

den vi har mottagit genom den empiriska undersökningen. Där vi har som syfte att undersöka 

var variabel för sig, således skapa en överskådlig bild över hur kunderna har svarat för respek-
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tive variabel. Efter detta var gjort utförde vi även regressionsanalyser och korrelationsanaly-

ser, där syftet var att undersöka variablerna samband mellan varandra.  

I vår deskriptiva tabell har vi som i tidigare deskriptiva tabell kring finansiella rådgivarna 

även här valt att presentera värdena i form av n = antal besvarade, medelvärde, medianvärde, 

typvärde, standardavvikelse och variationsvidd. Likaså som tidigare kommer medelvärde att 

stå i fokus men även medianvärde och typvärde kommer att presenteras men har inte samma 

tyngd som medelvärdet.  

När undersökning avslutades den 3 maj – 2012 hade som tidigare nämnt 120 personer besva-

rat enkäten varav 67 svar av dessa var användbara för oss. Genom att vi använde oss av Que-

ry&Report var även dessa svar förkodade vilket underlättade arbetsbördan när vi skulle utföra 

testerna. Hur kodningen såg ut för respektive variabel går att läsa i stycket Kodning av enkät-

frågor  – Kunder. De variabler som vi använda oss av i denna undersökning har varit diko-

tomvariabler, ordinalvariabler, intervallvariabler och kvotvariabler.   

Eftersom vi valt att inte presentera samtliga variabler i vår deskriptiva tabell i analysen kom-

mer vi istället att presentera dessa variabler i en sammanfattande tabell i appendix. (Appendix 

5, tabell 28). Variabler som vi inte valt att analysera är, om kunde har fått rådgivning, hur ofta 

kunden får rådgivning, vilket yrke kunden har, vilka produkter rådgivaren rekommenderade, 

kundens ålder, kön och utbildningsnivå. Dessa variabler vidareanalyseras inte eftersom det 

inte ger oss någon ytterligare insikt kring rådgivarnas svar.  

4.14 Metodkritik – Reliabilitet, validitet och replikation 
Enligt Bryman och Bell (2005) är de tre viktigaste begreppen för bedömning av företagseko-

nomiskforskning reliabilitet, validitet och replikation. Eftersom vårt syfte med denna under-

sökning är att uppnå ett trovärdigt resultat så är det två olika forskningsbegrepp vi använt oss 

av för att säkerställa att vår undersökning har utförts på rätt sätt, vilka är reliabilitet och vali-

ditet. De mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder vi använt oss av 

måste vara reliabla och valida för att de ska kunna vara användbara och lämpliga. Om inte 

dessa krav är uppfyllda kommer vårt forskningsresultat inte ha ett vetenskapligt värde. (Ejve-

gård 2009)  

4.14.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan ofta benämnas som tillförlitlighet, vilket innebär att om studien skulle utförts 

igen skulle resultatet från undersökningen bli detsamma om det råder lika förhållanden som 

vid första mätningen (Bryman och Bell 2005). Med andra ord är det viktigt att mätningarna 
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inte har påverkats av ett forskningsinstrument som ger olika resultat vid mätning vid olika 

tillfällen (Denscombe 2009). Reliabiliteten kan sägas ange tillförlitligheten och användbarhe-

ten av ett mätinstrument och av måttenheten (Ejvegård 2009). Enligt Holme och Solvang 

(1997) är det viktigt att en undersökning har så hög reliabel eller pålitlig information som 

möjligt, vilket också är syftet att uppnå med vår kvantitativa studie.        

Då vi valde att genomföra en surveyundersökning, således två enkätundersökningar kommer 

vi uppnå en hög tillförlitlighet i detta avseende, eftersom det ger oss möjlighet att uppnå 

samma resultat om vi valt att göra undersökningen vid ett annat tillfälle, så länge som de svar 

som kommer in inte har ett felvärde som stör resultatet (Patel och Davidson 2011). För att 

vara säkra på att vår enkätundersökning håller en hög tillförlitlighet hade vi som mål att utföra 

en pilotundersökning på Finansiella rådgivarenkäten innan den skickades ut och på så vis prö-

vades enkäten för att i slutändan kunna använda pilotstudien för att öka tillförlitligheten och 

minska missuppfattningen i våra respondenters svar (Patel och Davidson 2011).  

Eftersom vårt urval baserades på tillgängliga e-postadresser och via personliga kontakter kan 

detta ha minskat vår reliabilitet. Vi är medvetna om detta men hade ingen annan möjlighet att 

finna ett lämpligare urval som gett oss högre reliabilitet. Därför accepterade vi den försämra-

de reliabiliteten.  

4.14.2 Validitet 

Validitet kan man säga i stora drag innebär att data och metoder är ”riktiga” (Denscombe 

2009). Enligt Bryman och Bell (2005) innebär validitet att studien mäter det som avses att 

mäta, i vårt fall handlar det om finansiella rådgivarnas påverkan till försäljning på grund av 

belöningssystem. Precis som vårt mål var att uppnå en hög reliabilitet med vår undersökning 

så strävade vi givetvis också efter att uppnå en god validitet. Vanligtvis brukar validitet delas 

upp i flera grupper men vi valde att belysa två av dessa grupper, intern validitet och extern 

validitet. Intern validitet handlar om att vi mätte det vi hade som syfte att vi mäta. Ett vanligt 

fel som görs är att när ett kausalt samband upptäcks mellan x och y, dras slutsatser efter det 

utan att kolla på om även z är en bidragande faktor i sambandet. Extern validitet handlade 

istället om att vårt resultat från undersökningen skulle vara tillräckligt för att även kunna ge-

neraliserar till andra sammanhang, det vill säga att resultatet kunde överföras från ett sam-

manhang till ett annat (Jacobsen 2002). För att vi skulle uppnå god intern och extern validitet 

kom våra frågor att vara tydligt formulerade så att de speglade våra hypoteser och dessutom 
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använde vi oss utav ett representativt urval som gjorde det möjligt för oss att genrealisera un-

dersökningen för hela Sverige.  

För att försäkra oss om att frågorna var tydligt formulerade valde vi att genomföra en pilotun-

dersökning på Enkät – Finansiell rådgivare, där vi fick reda på om frågorna uppfattades otyd-

ligt. Pilotundersökningen visade inte på några oklarheter gällande frågorna vilket stärker vår 

validitet. Ytterligare valde vi att förklara svåra begrepp för kunderna vilket minskade risken 

för missförstånd gällande frågorna.  

4.14.3 Replikation 

Som tidigare nämnt var vårt syfte med uppsatsen att uppnå replikerbarhet. Detta handlar om 

att kunna reproducera eller återupprepa vår undersökning. En anledning till att detta görs kan 

vara om man till exempel har en känsla om att resultatet i en undersökning inte stämmer. Då 

ska det vara möjligt att göra om samma undersökning och själv få ut ett resultat. Replikerbar-

het kan till exempel vara att i detalj förklara hur respondenterna valts, hur måtten på begrep-

pen utformats och vilken metod som genomförts vid undersökningen. För att uppnå repliker-

barhet förklarade vi detaljerat hur vår undersökning gjordes. Detta för att göra de möjligt för 

andra att genomföra en liknande undersökning. (Bryman och Bell 2005) Jacobsen (2002) me-

nar dock att de riktas kritik mot detta och att en exakt identisk forskningsuppläggning inte kan 

ske då en undersökning aldrig skapas utan forskningseffekter. 

Med tanke på det låga bortfallet kring svarande anser vi att våra frågor har varit tydligt formu-

lerade och lättförstådda. Med andra ord var frågorna bra formulerade och kan återanvändas 

om likande studie skulle genomföras.  
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KAPITEL 5: EMPIRISK ANALYS 
nder detta kapitel kommer vi att inledningsvis grundläggande presentera den em-

piri som har erhållits i vår enkätundersökning kring finansiella rådgivare i en de-

skriptiv tabell, likaså kommer en deskriptiv tabell att presenteras för kunder sena-

re i kapitlet. Vidare kommer analys att genomföras där våra hypoteser från vår teoretiska 

referensram att testas genom statistiska tester som regressioner- och korrelationsanalyser i 

SPSS av vår empiriska data. Vidare presenterar vi matchningen av de finansiella rådgivarnas 

och kundernas svar. Avslutningsvis kommer en tabell presenteras över de hypoteser som har 

förkastats och de hypoteser som har accepterats. 

Inledningsvis kommer vi att presentera två deskriptiva tabeller för de finansiella rådgivarna. 

Med de deskriptiva tabellerna kommer vi att ge en överblicklig syn över de svar som fram-

kommit från enkätundersökning med de finansiella rådgivarna. Efter detta kommer en presen-

tation av regressionsanalyser och korrelationsanalyser där vi prövar våra hypoteser om belö-

ningsmodellerna, materiella och immateriella förmåner samt skillnaden mellan oberoende och 

beroende rådgivare gör att hen ägnar sig åt försäljning.  

Första hypotesen innebär att vi testar om fast kompensation minskar rådgivarens försäljnings-

incitament. Fast kompensation innebär att rådgivarens lön inte förändras beroende på hens 

prestation. I andra hypotesen tester vi om prestationsbaserad lön påverkar rådgivaren att 

frångå rådgivning till fördel av försäljning. Prestationsbaserad lön innebär att rådgivaren får 

mer betalt då hen får kunden att investera och om investeringen dessutom ökar i värde. Hypo-

tes 3a innebär att vi testar ifall courtagebaserad lön får rådgivaren att frångå rådgivning till 

fördel av försäljning. Med courtagebaserad lön innebär att rådgivaren får mer betalt desto fler 

investeringar kunden gör. Hypotes 3b innebär att courtagebaserad lön ger ett större försälj-

ningsincitament än prestationsbaserad lön. Eftersom courtagebaserad lön inte tar hänsyn till 

kundens intresse i något avseende vilket prestationsbarerad lön gör genom att rådgivaren har 

incitament att öka kundens investering.  

Hypotes 4a innebär att materiella förmåner driver rådgivaren till att frångå rådgivning till för-

del av försäljning. Med materiella förmåner menas de förmåner som rådgivaren erhåller ut-

över sin månadslön men som ändå har ett ekonomiskt värde. Hypotes 4b innebär att immate-

riella förmåner driver rådgivaren till att frångå rådgivning till fördel av försäljning. Med im-

materiella förmåner är de förmåner som rådgivaren erhåller utöver sin månadslön och som 

anses vara psykologisk motivation. Den sista hypotesen, hypotes 5 innebär att beroende råd-
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givare i större utsträckning än oberoende rådgivare ägnar sig åt försäljning. En beroende råd-

givare är en rådgivare som styrs av sin arbetsgivare/chef medan en oberoende rådgivare anses 

mindre styrd.  

Efter resultatet kring hypoteserna har presenterats kommer en deskriptiv tabell från kundenkä-

ten att presenteras. Där efter kommer vi att presentera regressionsanalyser och korrelations-

analyser kopplade till kundenkäten, för att skapa ett ytterligare perspektiv till rådgivarnas 

svar.  

Avslutningsvis kommer en hypotesprövning och sammanfattning kring om hypoteserna ac-

cepteras eller förkastas.  

5.1 Deskriptiv tabell – Finansiella rådgivare 
Inledningsvis har vi valt att börja utföra en univariat analys av våra variabler som samlats in 

genom vår empiriska undersökning. Vi kommer nedan att presentera två deskriptiva tabeller, 

där den första fokuserar på försäljning och den andra på belöningar. I försäljningstabellen 

kommer variablerna Försäljning, Försäljning D1, Rådgivare vs. Försäljning, Företag vs. för-

säljning och Agentdilemma att ingå. Variablerna försäljning innebär om rådgivaren själv har 

svarat om hen ägnar sig åt försäljning vid rådgivning. Rådgivning vs. Försäljning är med för 

att se hur svårt rådgivaren själv upplever det är att skilja mellan rådgivning och försäljning. 

Likaså är det för variabeln företag vs. försäljning inkluderad i tabellen, eftersom den visar på 

hur företaget skiljer mellan rådgivning och försäljning. Variabeln agentdilemma är med för att 

visa på vilken press rådgivaren upplever från företaget och kundernas sida.  

I deskriptiva tabellen belöningar tar vi med variablerna Lön, Lön D1, Andra förmåner, Andra 

förmåner D1, Målsystem, Ta del av courtage, Baseras rörlig lön och Företag. Lönevariablerna 

speglar om rådgivaren har en fast, rörlig eller kombineras fast och rörlig lön. Vi har valt att 

klassa de som har angivit att de tar del av courtage samtidigt som de har fast lön som de har 

en kombination av fast och rörlig ersättning. Andra förmånersvariablerna visar på om rådgiva-

ren har andra förmåner och hur värdefulla dessa är. Variabeln målsystem visar på om rådgi-

varna har något målsystem de arbetar efter. Sedan tar vi även med variablerna ta del av cour-

tage och baseras rörlig lön, eftersom dessa variabler visar på vilken typ av rörlig lön en rådgi-

vare har. Sista variabeln är företag, vilket visar på om rådgivaren är bankanställd eller anställd 

inom ett privat företag. 
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Vi kommer efter varje tabell att redovisa och analysera resultatet av de svarsvärden vi har 

samlat in genom vår enkätundersökning.  Till att börja med kommer vi presentera en bild över 

hur den typiske rådgivaren ser ut som framgått av vår deskriptiva tabell (appendix 4, tabell 

27). För att sammanfatta det resultat som har framgått av vår enkätundersökning är den typis-

ka rådgivaren en man på 43 år med gymnasieutbildning. Han kommer från en liten stad och 

har jobbat inom branschen i 17 år. Han är gift/sambo och har barn. Han jobbar på bank och 

har förmodligen någon form av licensutbildning och får kontinuerligt olika interna utbildning-

ar på sin arbetsplats.  

Det kan konstateras att rådgivaren är relativt bra på att samla in information om kunderna. 

Däremot är hen sämre på regler och lagar, där rådgivaren inte får godkänt eftersom gällande 

regler/lagar inte lyckas nämnas trots att hen blir uppföljd ofta. Det sker sällan en avrådan till 

kund dock görs avrådan nästintill alltid på ett korrekt sätt. 

Deskriptiv tabell – Försäljning 
 Medelvärde Median Typvärde Std.av. Variationsvidd N    
Försäljning 1,18 1 1 och 2* ,764 0-2 79    
Försäljning D1 ,78 1 1 ,414 0-1 79    
Rådgivare vs. 

försäljning 

3,88 4 5 1,227 1-5 78    

Företag vs. för-

säljning  

3,78 4 5 1,324 1-5 77    

Agentdilemma 3,88 4 5 1,200 1-5 76    

Tabell 4 – Deskriptiv tabell försäljning (*Svar 1 och 2 angavs lika många gånger) 

Det som tydligt går att utläsa från tabell 4 ovan är att vårt typvärde är i princip samma som 

vår median, vilket indikerar på att svaren från undersökningen är koncentrerade till det mit-

tersta svarsalternativet. Enligt Dahmström (2011) innebär detta att svaren från vår undersök-

ning anses vara tillförlitliga. En överskådlig blick över variationsvidden gällande variablerna i 

tabellen ovan visar på en variationsvidd från 0-5, vilket innebär att samtliga alternativ har 

valts. Antal personer som har svarat på undersökning är från 76-79 vilket indikerar på att frå-

gorna har haft en bra svarsfrekvens.  

Gällande första variabeln försäljning får vi en variationsvidd på 0-2, där 0 = ingen försäljning, 

1 = försäljning ibland och 2 = försäljning ofta. Vi får ett medelvärde på 1,18 vilket innebär att 

rådgivarna ägnar sig åt försäljning under rådgivningsmöten. Median och typvärdet styrker 

detta resonemang. Standardavvikelsen har ett värde på 0,764, vilket innebär en ganska hög 
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varians kring medelvärdet. Detta innebär att värdet på standardavvikelsen indikerar på att det 

kan svänga mellan försäljning och inte försäljning men  dummyvariabeln visar dock att 78 % 

ägnar sig åt försäljning under rådgivningsmöten. 

När det kommer till variabeln rådgivare vs. försäljning, får vi en variationsvidd på 1 – 5, som 

motsvarar likertskalan där 1 = svårt att skilja och 5 = lätt att skilja. Vi får vi ett medelvärde på 

3,88, vilket indikerar på att rådgivarna tycker att det är relativt lätt att skilja på rådgivning och 

försäljning. Medianen och typvärdet förstärker medelvärdet att rådgivarna upplever att det är 

lätt att skilja på rådgivning och försäljning. Standardavvikelsen på 1,324 indikerar på att det 

är en varians kring medelvärde som fortfarande hamnar på en relativt neutral inställning.  

För variabeln företag vs. försäljning får vi en variationsvidd på 1 – 5, som motsvarar likerts-

kalan där 1 = Otydlig skiljelinje från företaget och 5 = En tydlig skiljelinje från företaget.  Vi 

får ett medelvärde på 3,78 vilket indikerar att några fler rådgivare upplever att skiljelinjen från 

företaget är tydlig än otydlig. Median och typvärde förstärker att det är en tydlig skiljelinje. 

Standardavvikelsen på 1,324 indikerar en varians kring medelvärdet som är relativt låg, efter-

som resultatet indikerar på en relativt neutral inställning.  

För variabeln agentdilemmat får vi en variationsvidd på 1 – 5, som motsvarar likertskalan där 

1 = Upplever ett agentdilemma och 5 = Upplever inte ett agentdilemma. Vi får ett medelvärde 

på 3,88, vilket tyder på att några fler rådgivare inte upplever ett agentdilemma på sitt arbete. 

Median och typvärde förstärker detta och även här pekar standardavvikelse på varians kring 

medelvärdet på 1,200 vilket indikerar på en relativt neutral inställning.  

Deskriptiv tabell – Belöningar 
 Medelvärde Median Typvärde Std.av. Variationsvidd N    
Lön  0,29 0 0 ,558 0-2 79    
Lön D1 0,24 0 0 ,430 0-1 79    
Andra förmåner 2,12 3 3 1,109 0-3 77    
Andra förmåner 
D1 

0,86 1 1 ,348 0-1 77    

Målsystem 0,69 1 1 ,464 0-1 75    
Ta del av cour-
tage 

0,08 0 0 ,269 0-1 52    

Baseras rörlig 
lön 

0,74 0 0 ,991 0-2 19    

Företag 0,35 0 0 0,479 0-1 78    
Tabell 5 – Deskriptiv tabell belöningar  
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Det som går att utläsa från tabellen 5 ovan är att vårt typvärde och median är i princip samma 

vilket som i tidigare tabell 4 även här indikerar på att undersökningen är koncentrerad till mit-

tersta alternativet. En överskådlig blick över variationsvidden gällande variablerna visar de på 

att våra respondenter har svarat på samtliga värden mellan 0-3, dock har vissa respondenter 

valt att svara Vet ej på vissa av dessa frågor, vilket vi har lämnat tomma i undersökningen. 

Svarsfrekvensen har överlag varit bra, dock har vissa frågor haft ett större bortfall vilket beror 

på att de exempelvis inte har rörlig lön och att de flesta inte tar del av courtage. Bortser man 

från dessa två variabler är svarsfrekvensen hög. Variationsvidden visar på att vi alltid har 

minst ett svar på varje alternativ. Detta innebär att variationsvidden även representerar kod-

ning.  

Gällande frågan kring lön går det att utläsa att variationsvidden för variabel Lön är 0-2 vilket 

innebär 0 = fast lön, 1 = fast + rörlig lön och 2 = enbart rörlig lön. För variabeln Lön D1 var 

variationsvidden 0-1 vilket innebär 0 = fast lön eller 1 = någon form av rörlig lön. Då medel-

värdet är för Lön är 0,29 innebär detta att de flesta har en fast lön. Median och typvärde stry-

ker detta. Standardavvikelsen visar ett värde på 0,558, detta innebär att vi får en spridning 

kring medelvärdet på 0,558 plus/minus, och här kommer vi ändå inte komma upp i värdet 1, 

där värdet 1 innebär fast + rörlig lön.  vilket än en gång styrker att fast lön är vanligast. Enligt 

vår dummyvariabel Lön D1, har 24 % rörlig ersättning, vilket styrker tidigare resonemang 

kring att fast lön är vanligare bland rådgivarna. Standardavvikelsen är lite lägre vilket innebär 

en mindre varians kring medelvärdet.  

Gällande frågan kring förmåner fick vi en variationsvidd på 0-3, där 0 = inga förmåner, 1 – 3 

är en skala där 1 innebär mindre värdefulla förmåner och 3 mer värdefulla förmåner. De flesta 

rådgivarna hade någon typ av förmån och förmånerna visade sig vara av betydande summor 

eftersom vi fick ett medelvärde på 2.12. Median och typvärde styrker detta. Standardavvikel-

sen har ett värde på 1,109, vilket innebär att det är en viss spridning från medelvärdet men 

som inte förändrar det faktum att rådgivarna har någon typ av förmån. Andra förmåner D1 

visar på att 86 % hade något typ av annan förmån utöver lön. Gällande frågan kring målsy-

stem hade 69 % av rådgivarna ett målsystem att följa och målsystemet bygger enbart på eko-

nomiska resultat. Detta innebär att det således inte är miljö- eller sociala mål som är i fokus. 

Standardavvikelsen ligger på 0,464, vilket är relativt stor spridning kring medelvärdet.  För 

variabeln ta del av courtage kan vi se att 8 % fick någon del av courtage, dock med reserva-

tion av att det enbart är 52 svarande. Baseras rörlig lön på har endast 19 svarande och en stan-

dardavvikelse på 0,991 vilket är för högt för att vi skall kunna uttala oss om variabeln. På 



 

 
94 

grund av den dåliga svarsfrekvensen för dessa två variabler kommer de inte att analyseras 

vidare.  För variabeln företag får vi reda på att 35 % av de tillfrågade är oberoende rådgivare 

medan resterande 65 % arbetar på en bank.  

5.2 Regressionsanalys och korrelationsanalys – Finansiella rådgivare 
För att pröva samtliga hypoteser har vi valt att genomföra regressionsanalyser för våra fem 

beroende variabler Försäljning, Försäljning D1, Rådgivare vs. Försäljning, Företag vs. För-

säljning och Agentdilemma. Ytterligare kommer vi även att presentera en korrelationsanalys i 

jämförelse med regressionsanalyserna. Efter vi har redovisat resultatet av vår empiriska data 

kommer vi att presentera våra hypoteser och pröva ifall de skall förkastas eller accepteras. För 

Försäljning D1 kommer vi även att testa denna variabel med en logistik regression. Vi kom-

mer att använda oss av en 10 % signifikansnivå, eftersom området är relativit outforskat 

kommer vi därför att acceptera en högre signifikansnivå (Hair et al 2010). I tabell 5 nedan 

kommer vi att pröva vår beroende variabel försäljning mot våra oberoende variabler och kon-

trollvariabler i en linjär regressionsanalys. I modell 1 är lön och andra förmåner inga dummy-

variabler och i model 2 är lön och andra förmåner dummyvariabler.   

Regressionsanalys – Försäljning 
           Model 1 – Utan Dummy  Model 2 – Med Dummy  

Variabel Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. 

Lön ,435 ,061 ,432    

Lön D1    ,548 ,013 ,459 

Andra förmåner ,076 ,711 ,522    

Andra förmåner D1    ,123 ,501 ,617 

Målsystem ,056 ,753 ,702 ,071 ,675 ,712 

Företag -,248 ,263 ,458 -,337 ,117 ,462 

Licensierad ,195 ,290 ,663 ,257 ,139 ,706 

Återkommande 

kunder 

,038 ,814 ,838 ,066 ,675 ,844 

Stad -,211 ,343 ,455 -,189 ,356 ,499 

Kön -,103 ,604 ,566 -,085 ,646 ,602 

Ålder -,001 ,996 ,332 -,019 ,939 ,326 

År i bransch -,132 ,660 ,247 -,120 ,688 ,234 

Utbildning -,026 ,900 ,524 -,055 ,777 ,551 

Civilstånd -,088 ,583 ,863 -,073 ,635 ,869 

Förälder ,061 ,714 ,807 ,005 ,975 ,804 

R² ,213  R² ,,267   

Adjusted R² -,072  Adjusted R² ,003   

Std. Error ,79808  Std. Error ,76987   

F ,748  F 1,010   

Sig. ,706  Sig. ,463   

Tabell 6 – Regressionsanalys Försäljning  
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Av tabell 6 går det att utläsa att modellerna med kontinuerlig variabel och med dummyvaria-

bel som helhet inte är signifikanta. Vi kommer således inte att kunna acceptera modellen som 

helhet eftersom den inte är signifikant. Vi väljer att undersöka sambandet i korrelationsanaly-

sen.  

I tabell 7 nedan kommer vi att pröva våra beroende variabel mot våra oberoende variabler och 

kontrollvariabler i en korrelationsanalys. Av tabell 7 går det att utläsa att de som är stjärnmar-

kerade har signifikanta samband på en 10 % signifikansnivå. Samtliga signifikanta samband 

har en svag till medelmåttig korrelation, vissa är positiva och vissa är negativa.  

Korrelationsanalys – Beroende variabler 

 Försäljning Försäljning D1 Rådgivare vs. 

Försäljning 

Företag vs. För-

säljning 

Agentdilemma 

Lön  ,108 

(,464) 

-,064 

(,573) 

,220 

(,053)* 

,204 

(,075)* 

,192 

(,096)* 

Lön D1 ,117 

(,428) 

-,066 

(,565) 

,211 

(,064)* 

,206 

(,073)* 

,193 

(,095)* 

Andra förmåner ,117 

(,429) 

,197 

(,139) 

-,193 

(,150) 

-,035 

(,796) 

-,280 

(,033)* 

Andra förmåner 

D1 

,098 

(,509) 

,082 

(,540) 

-,040 

(,768) 

,148 

(,277) 

-,020 

(,880) 

Målsystem ,092 

(,532) 

,192 

(,098)* 

-,069 

(,558) 

-,173 

(,143) 

-,092 

(,441) 

Företag -,108 

(,465) 

-,138 

(,228) 

,153 

(,185) 

,156 

(,179) 

,230 

(,046)* 

Licensierad ,278 

(,056)* 

,137 

(,253) 

,052 

(,668) 

,030 

(,807) 

-,118 

(,333) 

Stad -,170 

(,249) 

-,141 

(,216) 

,174 

(,128) 

-,024 

(,834) 

,060 

(,609) 

Kön ,007 

(,961) 

,039 

(,733) 

-,032 

(,783) 

-,002 

(,986) 

-,082 

(,479) 

Ålder -,147 

(,318) 

-,158 

(,164) 

,125 

(,275) 

,108 

(,349) 

-,008 

(,944) 

År i bransch -,128 

(,385) 

-,194 

(,087)* 

,055 

(,631) 

,114 

(,324) 

,023 

(,841) 

Utbildning ,000 

(1,00) 

-,057 

(,620) 

-,081 

(,479) 

,043 

(,710) 

,100 

(,389) 

Civilstånd -,158 

(,282) 

-,123 

(,284) 

-,108 

(,351) 

,226 

(,050)* 

,311 

(,007)* 

Föräldrar ,061 

(,678) 

-,183 

(,107) 

-,083 

(,468) 

,173 

(,132) 

,085 

(,466) 

      

Tabell 7 – Korrelationsanalys  
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Inte heller i korrelationsanalysen finner vi ett signifikant samband mellan försäljning och våra 

oberoende variabler.  

I tabell 8 nedan kommer vi att pröva vår beroende variabel försäljning som dummyvariabel. 

Denna variabel kommer att testas mot våra oberoende variabler och kontrollvariabler i en lin-

jär regressionsanalys. I model 1 är lön och andra förmåner inga dummyvariabler och i model 

2 är lön och andra förmåner dummyvariabler.   

Regressionsanalys – Försäljning D1 
           Model 1 – Utan Dummy  Model 2 – Med Dummy  

Variabel Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. 

Lön ,266 ,239 ,432    

Lön D1    ,352 ,110 ,459 

Andra förmåner  ,336 ,105 ,522    

Andra förmåner 
D1 

   ,234 ,214 ,617 

Målsystem ,186 ,292 ,702 ,162 ,354 ,712 

Företag -,101 ,642 ,458 -,248 ,255 ,462 

Licensierad ,038 ,835 ,663 ,135 ,443 ,706 

Återkommande 
kunder 

-,056 ,729 ,838 -,019 ,904 ,844 

Stad -,223 ,310 ,455 -,195 ,351 ,499 

Kön -,051 ,794 ,566 -,039 ,835 ,602 

Ålder ,086 ,736 ,332 ,092 ,722 ,326 

År i bransch -,369 ,217 ,247 -,332 ,278 ,234 

Utbildning -,199 ,330 ,524 -,161 ,418 ,551 

Civilstånd ,024 ,882 ,863 ,010 ,952 ,869 

Förälder -,049 ,762 ,807 -,072 ,659 ,804 

R² ,233  R² ,235   

Adjusted R² -,044  Adjusted R² -,041   

Std. Error ,41282  Std. Error ,41230   

F ,842  F ,851   

Sig. ,616  Sig. ,607   

Tabell 8 – Regressionsanalys Försäljning D1 

Av tabell 8 går det att utläsa att modellerna med kontinuerlig variabel och med dummyvaria-

bel som helhet inte är signifikanta. Vi kommer således inte att kunna acceptera modellen som 

helhet eftersom den inte är signifikant. I korrelationsanalysen tabell 7 finner vi ett svagt posi-

tivt samband mellan Försäljning D1 och Målsystem. Detta innebär att om rådgivaren har ett 

målsystem kommer detta påverka hen till försäljning. 

 

 



 

 
97 

Nedan i tabell 9 och 10 presenteras den logistiska regressionsanalysen för variabel Försäljning 

D1, detta är med kontinuerliga variabler.  

Logistisk regression – Försäljning D1 Kontinuerliga variabler 
Variabel Beta S.E. Wald Df Sig. Exp (B) 

Lön  1,608 1,37 1,378 1 0,24 4,994 

Andra förmåner  0,53 0,51 1,083 1 0,298 1,7 

Målsystem 0,81 0,989 0,67 1 0,413 2,247 

Företag -0,604 1,223 0,244 1 0,622 0,547 

Licensierad 0,635 1,032 0,378 1 0,539 1,886 

Återkommande 

kunder 

-19,26 40192,96 0 1 1 0 

Stad -0,869 0,767 1,285 1 0,257 0,419 

Kön -0,841 1,416 0,353 1 0,553 0,431 

Ålder 0,037 0,088 0,178 1 0,673 1,038 

År i bransch -0,116 0,1 1,349 1 0,245 0,89 

Utbildning -1,039 1,303 0,636 1 0,425 0,354 

Civilstånd -17,551 40192,99 0 1 1 0 

Föräldrar -0,333 0,944 0,124 1 0,725 0,717 

Konstant 39,43 56841,45 0 1 0,999 1,33E+17 

Cox & Snell R² ,186      

Nagelkerke R² ,295      

-2 Log likelihood 39,731      

Tabell 9 – Logistisk regression 

 

Classification Tabel   
Logistik regression – Försäljning D1 Kontinuerliga variabler 

 Predicted   
 Försäljning D1  Percentage Correct 
Observed ,00 1,00  
Försäljning D1   ,00 2 8 20,0 
                            1,00 2  38 95,0 
Overall Percentage   80,0 

Tabell 10 – Classification Tabel  Logistik regression 

Från tabell 9 – Model summary Logistik regression går det utläsa ett -2 Log Likelihood värde 

på 39,731 vilket är relativt bra. Däremot visar Cox & Snell R² och Nagelkerke R² visar på 

låga värden vilket innebär att våra oberoende variabler inte är bra på att predicera den beroen-

de variabeln. Vi finner dock inget signifikant samband mellan varibalerna, vilket är samma 

resultat som vi fick i vår linjära regression i tabell 8.  

Under tabell 10 – Classification Tabel kan vi utläsa att vår modell gissade att på 2 stycken av 

vad rådgivarna inte ägnade sig åt försäljning och att 8 gjorde det. Vårt verkliga värde visade 
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på att 2 stycken gjorde det inte och 38 stycken rådgivare ägnade sig åt försäljning. I kolumn 

Percentage Correct kan vi utläsa att den totala andel rätt gissningar var 80 %.  

Nedan i tabell 11 och 12 presenteras den logistiska regressionsanalysen för variabel Försälj-

ning D1, detta är med dummyvariabler.  

Logistisk regression – Försäljning D1 Dummyvariabler 
Variabel Beta S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

Lön D1 4.435 2,436 3,316 1 0,169 84,386 

Andra förmåner D1 3,282 1,94 2,862 1 0,191 26,648 

Målsystem ,802 1,073 0,559 1 0,455 2,23 

Företag -1,988 1,513 1,727 1 0,189 0,137 

Licensierad ,643 1,138 0,319 1 0,572 1,902 

Återkommande 

kunder 

-18,196 40192,94 0 1 1 0 

Stad -1,288 0,862 2,234 1 0,135 0,276 

Kön -1,564 1,529 1,046 1 0,306 0,209 

Ålder ,126 0,116 1,187 1 0,276 1,134 

År i bransch -,226 0,144 2,467 1 0,116 0,797 

Utbildning -2,142 1,664 1,658 1 0,198 0,117 

Civilstånd -16,835 40192,88 0 1 1 0 

Föräldrar -,039 1,096 0,001 1 0,972 0,962 

Konstant 36,378 56841,23 0 1 0,999 6,29E+15 

Cox & Snell R² ,250      

Nagelkerke R² ,396      

-2 Log likelihood 35,633      

Tabell 11 – Logistisk regression 

Classification Tabel  
Logistik regression – Försäljning D1 Dummyvariabler 

 Predicted   
 Försäljning D1  Percentage Correct 
Observed ,00 1,00  
Försäljning D1   ,00 4 6 40,0 
                            1,00 2  38 95,0 
Overall Percentage   84,0 

Tabell 12 – Classification tabel Logistik regression 

Från tabell 11 – Model summary Logistik regression går det utläsa ett -2 Log Likelihood vär-

de på 35,633 vilket är relativt bra. Däremot visar Cox & Snell R² och Nagelkerke R² visar på 

låga värden vilket innebär att våra oberoende variabler inte är bra på att predicera den beroen-

de variabeln. Vi finner dock inget signifikant samband i vår logistika regression, vilket är 

samma resultat som vi fick i vår linjära regression i tabell 8.  
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Under tabell 12 – Classification Tabel kan vi utläsa att vår modell gissade att på 4 stycken av 

vad rådgivarna inte ägnade sig åt försäljning och att 6 gjorde det. Vårt verkliga värde visade 

på att 2 stycken gjorde det inte och 38 stycken rådgivare ägnade sig åt försäljning. I kolumn 

Percentage Correct kan vi utläsa att den totala andel rätt gissningar var 84 %.  

I tabell 13 nedan kommer vi att pröva vår beroende variabel rådgivare vs. försäljning mot våra 

oberoende variabler och kontrollvariabler i en linjär regressionsanalys. I model 1 är lön och 

andra förmåner inga dummyvariabler och i model 2 är lön och andra förmåner dummyvariab-

ler.  

Regressionsanalys – Rådgivare vs. Försäljning 
           Model 1 – Utan Dummy  Model 2 – Med Dummy  

Variabel Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. 

Lön ,325 ,146 ,446    

Lön D1    ,475 ,031 ,473 

Andra förmåner  -,285 ,165 ,530    

Andra förmåner 

D1 

   -,071 ,715 ,574 

Målsystem -,094 ,600 ,674 -,035 ,845 ,661 

Företag -,289 ,183 ,472 -,299 ,164 ,482 

Licensierad ,260 ,157 ,662 ,237 ,189 ,682 

Återkommande 

kunder 

,068 ,673 ,831 ,065 ,688 ,839 

Stad ,041 ,850 ,465 ,020 ,924 ,513 

Kön ,000 ,999 ,570 -,009 ,962 ,607 

Ålder ,060 ,814 ,332 ,030 ,908 ,328 

År i bransch ,214 ,472 ,247 ,196 ,521 ,234 

Utbildning ,111 ,587 ,526 ,029 ,883 ,558 

Civilstånd -,115 ,472 ,859 -,071 ,653 ,867 

Förälder -,265 ,119 ,780 -,317 ,065 ,768 

R² ,252  R² ,255   

Adjusted R² -,026  Adjusted R² -,021   

Std. Error 1,32400  Std. Error 1,32094   

F ,906  F ,923   

Sig. ,556  Sig. ,540   

Tabell 13 – Regressionsanalys Rådgivning vs. Försäljning 

Av tabell 13 går det att utläsa att modellerna med kontinuerlig variabel och med dummyvari-

abel som helhet inte är signifikanta. Vi kommer således inte att kunna acceptera modellen 

som helhet eftersom den inte är signifikant. I korrelationsanalysen tabell 7 finner vi ett svagt 

positivt samband mellan Rådgivare vs. Försäljning och Lön samt Rådgivare vs. Försäljning 

och Lön D1. Detta innebär att om rådgivaren har en fast lön har den svårare att skilja mellan 

rådgivning och försäljning.  
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I tabell 14 kommer vi att pröva vår beroende variabel företag vs. försäljning mot våra obero-

ende variabler och kontrollvariabler i en linjär regressionsanalys. I model 1 är lön och andra 

förmåner inga dummyvariabler och i model 2 är lön och andra förmåner dummyvariabler.  

Regressionsanalys – Företag vs. Försäljning 
           Model 1 – Utan Dummy  Model 2 – Med Dummy  

Variabel Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. 

Lön ,201 ,373 ,432    

Lön D1    ,313 ,160 ,445 

Andra förmåner -,092 ,651 ,525    

Andra förmåner 

D1 

   ,143 ,457 ,584 

Målsystem -,419 ,025 ,676 -,348 ,060 ,661 

Företag -,134 ,534 ,476 -,139 ,512 ,479 

Licensierad ,059 ,742 ,673 ,021 ,906 ,686 

Återkommande 

kunder 

,099 ,544 ,817 ,095 ,554 ,831 

Stad -,378 ,086 ,472 -,376 ,071 ,518 

Kön -,033 ,869 ,531 -,047 ,810 ,569 

Ålder -,219 ,438 ,275 -,254 ,366 ,274 

År i bransch ,437 ,174 ,217 ,411 ,205 ,209 

Utbildning ,130 ,528 ,520 ,051 ,796 ,553 

Civilstånd ,203 ,211 ,845 ,226 ,159 ,857 

Förälder -,038 ,820 ,773 -,031 ,854 ,757 

R² ,270  R² ,281   

Adjusted R² -,009  Adjusted R² ,007   

Std. Error 1,38435  Std. Error 1,37348   

F ,967  F 1,024   

Sig. ,501  Sig. ,452   

Tabell 14 – Regressionsanalys Företag vs. Försäljning 

Av tabell 14 går det att utläsa att modellerna med kontinuerlig variabel och med dummyvari-

abel som helhet inte är signifikanta. Vi kommer således inte att kunna acceptera modellen 

som helhet eftersom den inte är signifikant. I korrelationsanalysen tabell 7 finner vi ett svagt 

positivt samband mellan Företag vs. Försäljning och Lön samt Företag vs. Försäljning och 

Lön D1. Detta innebär att om rådgivaren har en fast lön tycker den att företaget har en otydli-

gare linje mellan rådgivning och försäljning.  

I tabell 15 kommer vi att pröva vår beroende variabel agentdilemma mot våra oberoende vari-

abler och kontrollvariabler i en linjär regressionsanalys. I model 1 är lön och andra förmåner 

inga dummyvariabler och i model 2 är lön och andra förmåner dummyvariabler. 
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Regressionsanalys – Agentdilemma 
           Model 1 – Utan Dummy  Model 2 – Med Dummy  

Variabel Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. 

Lön ,246 ,244 ,432    

Lön D1    ,253 ,225 ,459 

Andra förmåner -,149 ,435 ,522    

Andra förmåner 
D1 

   ,005 ,979 ,617 

Målsystem ,058 ,723 ,702 ,101 ,544 ,712 

Företag ,179 ,381 ,458 ,228 ,272 ,462 

Licensierad ,058 ,733 ,663 ,031 ,852 ,706 

Återkommande 
kunder 

-,097 ,521 ,838 -,094 ,537 ,844 

Stad -,079 ,699 ,455 -,067 ,736 ,499 

Kön -,142 ,438 ,566 -,116 ,522 ,602 

Ålder -,333 ,168 ,332 -,344 ,166 ,326 

År i bransch ,454 ,107 ,247 ,408 ,165 ,234 

Utbildning ,264 ,171 ,524 ,195 ,306 ,551 

Civilstånd ,209 ,164 ,863 ,229 ,132 ,869 

Förälder -,012 ,937 ,807 -,043 ,782 ,804 

R² ,328  R² ,304   

Adjusted R² ,085  Adjusted R² ,053   

Std. Error 1,06339  Std. Error 1,08192   

F 1,352  F 1,212   

Sig. ,230  Sig. ,311   

Tabell 15 – Regressionsanalys Agentdilemma 

Av tabell 15 går det att utläsa att modellerna med kontinuerlig variabel och med dummyvari-

abel som helhet inte är signifikanta. Vi kommer således inte att kunna acceptera modellen 

som helhet eftersom den inte är signifikant. I korrelationsanalysen tabell 7 finner vi ett svagt 

positivt samband mellan Agentdilemma och Lön samt Agentdilemma och Lön D1. Detta in-

nebär att om rådgivaren har en fast lön upplever den agentdilemmat i större utsträckning än 

rådgivare som har rörlig lön. Vi finner även ett svagt negativt samband mellan Agentdilemma 

och Andra förmåner. Detta innebär att materiella förmåner gör att rådgivaren uppfattar agent-

dilemmat i större utsträckning än rådgivare utan materiella förmåner. Ytterligare finner vi ett 

svagt positivt samband mellan Agentdilemma och Företag. Detta innebär att om rådgivaren är 

oberoende uppfattar den agentdilemmat i mindre utsträckning än om rådgivaren är beroende.  

5.2.1 Övriga samband 

I tabell 7 i vår korrelationsanalys finner vi även följande samband: Ett svagt positivt samband 

mellan försäljning och licensierad. Detta innebär att en licensierad rådgivare i större utsträck-

ning ägnar sig åt försäljning. Vi finner även ett svagt negativt samband mellan försäljning D1 

och år i bransch. Detta innebär att desto färre år en rådgivare varit i branschen desto mer äg-
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nar hen sig åt försäljning. Ytterligare samband som vi finner är ett svagt positivt samband 

mellan Företag vs. Försäljning och Civilstånd, vilket innebär att en gift/sambo upplever att 

företaget har en otydligare skiljelinje mellan rådgivning och försäljning än singlar. Det sista 

sambandet vi finner i korrelationsanalysen är ett medelmåttigt positivt samband mellan agent-

dilemma och civilstånd. Detta innebär att gifta/sambo upplever agentdilemmat i en högre ut-

sträckning än singlar. 

5.3 Hypotesprövning 
För att pröva om våra hypoteser skall accepterats eller förkastas kommer en prövning att gö-

ras av det empiriska resultatet  som vävs in med vår teoretiska referensram. Hypoteserna 

kommer att prövas i den ordning hypoteserna presenteras i den teoretiska referensramen. Vi 

börjar således med hypotes 1 och avslutar sedan med hypotes 5. 

Hypotes 1 – Det finns ett negativt samband mellan fast lön och försäljning. 

Enligt Record och Tynan (1987) passar en fast lön bäst om rådgivaren enbart är ämnad att 

ägna sig åt rådgivning. Eftersom det är svårt att hitta en rörlig måttstock för rådgivning passar 

således en fast kompensation bättre. Robinson (2007) menar att en fast lön ger rådgivaren 

mindre säljincitament och således stämmer bättre överens med kundernas intresse.  

Dock finner vår egna empiriska undersökning inga utav de fem möjliga signifikanta samband 

som styrker vad teorin indikerar på. Vi kan således inte fastställa att en fast lön förhindrar 

eller minskar försäljning. Ett viktig perspektiv till denna diskussion är att teorin vi använt oss 

av är till största delen utländsk litteratur som inte tar hänsyn till Sverige och dess arbetskultur, 

således kan skillnader finnas i lönestrukturen.    

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 1, således förkastar vi hy-

potesen att fast lön minskar försäljningsincitamentet hos rådgivaren.   

 

Hypotes 2 – Det finns ett positivt samband mellan prestationsbaserad lön och försäljning.  

Enligt Dybvig, Fransworth och Carpenter (2010) ger en prestationsbaserad kompensation råd-

givaren incitament att öka antalet investeringar och volymen på investeringar, eftersom ett 

ökat värde innebär en större andel lön för rådgivaren. Robinson (2007) menar på att denna 

modell passar bra med kundens incitament eftersom även kunden vill öka värdet på sin inve-

stering. 
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Vi finner dock inget av fem möjliga signifikanta samband i vår empiriska undersökning som 

styrker vad teorin indikerar på. Vi kan således inte fastställa att en prestationsbaserad lön in-

nebär ökad försäljning från rådgivarens sida. Eftersom svarsfrekvensen var låg kring vad den 

rörliga ersättning baserades på kan en möjlig orsak till att inget samband går att finna vara på 

grund av den låga svarsfrekvensen.  

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 2, således förkastar vi hy-

potesen att prestationsbaserad lön ökar försäljningsincitamentet hos rådgivaren.   

 

Hypotes 3a – Det finns ett positivt samband mellan courtagebaserad lön och försäljning. 

Robinson (2007) menar att en courtagebaserad lön ger rådgivaren incitament att rekommende-

ra vissa specifika produkter som inte alltid återspeglar kundens primära intresse. Dean och 

Finke (2011) menar dessutom att courtagebaserad lön ger rådgivaren starka incitament att 

ägna sig åt försäljning eftersom vissa produkter ger rådgivaren en högre courtagekompensa-

tion.   

Vi finner dock inga signifikanta samband av de fem möjliga i vår empiriska undersökning, vi 

kan således inte fastställa och styrka det teorin indikerar på att courtagebaserad kompensation 

skulle öka incitamentet hos rådgivare att ägna sig åt försäljning. En anledning kan vara att den 

låga svarsfrekvensen där få svarande fick ta del av courtagen. Detta kan bero på att en sådan 

belöning är ovanligt förekommande i Sverige. 

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 3a, således förkastar vi 

hypotesen att courtagebaserad lön ökar försäljningsincitamentet hos rådgivaren.   

 

Hypotes 3b – Det finns ett starkare positivt samband mellan courtagebaserad lön och försälj-

ning än prestationsbaserad lön. 

Eftersom en courtagebaserad kompensation inte ger rådgivaren incitament att rekommendera 

produkter som ökar i värde som vid prestationsbaserad lön, där rådgivaren enbart ökar sin 

egna avkastning om investering ökar i värde skapas ett större försäljningsincitament genom 

courtagebaserad lön. Eftersom courtagebaserad kompensation inte tar hänsyn till kundens 

intresse vilket prestationsbaserad lön gör till viss del är det rimligt att argumentera för att en 



 

 
104 

courtagebaserad kompensation ger mer försäljningsincitament än prestationsbaserad lön. På 

grund av vår låga svarsfrekvens har vi inte kunnat pröva hypotesen. 

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 3b, således förkastar vi 

hypotesen att courtagebaserad kompensation ökar försäljningsincitamenten mer än för presta-

tionsbaserad lön hos rådgivaren.   

 

Hypotes 4a – Det finns ett positivt samband mellan materiella förmåner och försäljning  

Olve och Samuelson (2008) menar på att belöningar utöver månadslönen är viktiga eftersom 

detta tillfredsställer människans behov då månadslönen inte alltid uppfyller detta. Sonawane 

(2008) menar på att saknad av andra förmåner ökar omsättning av personal, vilket innebär att 

det är viktig med förmåner utöver lönen. Jeffery (2003) menar dessutom att andra förmåner 

oftast värderas högre än månadslönen.   

Vår empiriska undersökning visar på ett utav fem signifikanta samband i vår korrelationsana-

lys. Detta är mellan Agentdilemma och Andra förmåner. Eftersom vår empiriska undersök-

ning inte finner ett samband med någon av våra fyra andra beroende variabler så som Försälj-

ning, Försäljning D1, Rådgivare vs. Försäljning och Företag vs. Försäljning. Eftersom vi en-

bart finner ett samband i vår empiriska undersökning, kan vi således inte fastställa och styrka 

det teorin som indikerar på att materiella förmåner ökar försäljning.  

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 4a, således förkastar vi 

hypotesen att materiella förmåner ökar försäljningsincitamentet hos rådgivarna.  

 

Hypotes 4b – Det finns ett positivt samband mellan immateriella förmåner och försäljning 

Wilson (1994) menar att förmåner i form av befodran är den vanligaste formen av effektivt 

erkännande. Sonawane (2008) menar på att faktorer så som erkännande i sitt arbete och möj-

ligheter till avancemang inom företaget värderas högre än månadslön. Immateriella förmåner 

ger således en positiv påverkas på den anställde. Ytterligare menar Sonawane (2008) att im-

materiella förmåner ökar den anställdes prestation. Målsystem eller utvärderingssystem är ett 

bra verktyg för att styra och mäta den anställdes prestation. 
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Enligt den empiriska undersökningen finner vi ett utav fem möjliga signifikanta samband i vår 

korrelationsanalys. Detta samband är mellan Försäljning D1 och Målsystem, vilket tyder på 

att de immateriella förmånerna påverkar rådgivaren i stor utsträckning att ägna sig åt försälj-

ning vid rådgivning. Dock är det fyra beroende variabler som vi inte finner något samband 

mellan, dessa är Försäljning, Rådgivare vs. Försäljning, Företag vs. Försäljning och Agentdi-

lemma. Tillskillnad från hypotes 4a, är detta sambandet ett direkt samband och därför ett star-

kare samband. 

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte förkasta  hypotes 4b helt, således accepterar 

vi hypotesen att immateriella förmåner ökar försäljningsincitamentet hos rådgivarna till viss 

del och med stora reservationer.  

 

Hypotes 5 – Det finns ett mer positivt samband mellan beroende rådgivare och försäljning än 

för oberoende rådgivare. 

Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) menar att beroende rådgivare ökar försäljningsvo-

lymen av finansiella produkter i större utsträckning än en oberoende rådgivare. Detta eftersom 

det finns en stor skillnad i hur försäljningsincitamenten skapas mellan oberoende och beroen-

de rådgivare. Där beroende rådgivare istället får ett icke-monetärt säljincitament jämfört med 

de monetära säljincitament som ges till de oberoende rådgivarna.   

Vår empiriska undersökning visar på ett av fem signifikanta samband i korrelationsanalys. 

Detta är mellan variablerna agentdilemma och företag. Ett enbart indirekt samband är inte 

tillräckligt starkt för att vi skall kunna styrka det teorin indikerar på. Vi finner det svårt att 

förkasta denna hypotes eftersom vi tror att bankanställda i större utsträckning arbetar efter ett 

målsystem som ger försäljningsincitament.  

Med tanke på vårt empiriska resultat kan vi inte acceptera hypotes 5, således förkastar vi hy-

potesen att beroende rådgivare i större utsträckning ägnar sig åt försäljning än oberoende råd-

givare.  
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5.4 Deskriptiv tabell – Kunder 
För att presentera resultat av kundenkäten väljer vi att först presentera en deskriptiv tabell 

med variablerna Försäljning, Marknadsförde produkter, Rådgivning vs. försäljning, Företag, 

Lätthet, Missnöjdhet, Genomförd placering, Förtroende då och Förtroende idag. Variabeln 

försäljning visar på om kunden uppfattade att rådgivaren ägnade sig åt försäljning vid rådgiv-

ningsmöten. För variabeln marknadsförde produkter innebär denna om kunden uppfattade att 

rådgivaren rekommenderade vissa produkter före andra. Variabeln rådgivare vs. försäljning 

visar på om kunden uppfattade att rådgivaren var tydlig med att skilja på rådgivning och för-

säljning.  

Variabeln företag visar på om kunden har besökt en beroende eller en oberoende rådgivare. 

Variabeln lätthet visar på hur lätt kunden själv upplever det är att investera i finansiella pro-

dukter. Gällande variabeln nöjdhet visar den på hur pass nöjd kunden är med sin rådgivare. 

Nästa variabel var genomförd placering vilket visar på om kunden genomförde rådgivarens 

rekommendation. De två sista variablerna mäter kundens förtroende för rådgivaren under råd-

givningsmötet när detta skedde och förtroende för rådgivaren idag.  

Fråga Variabel N Medelvärde Median Typvärde Standardav. Variationsvidd 
Försäljning Dikotom 67 0,55 1 1 0,501 0-1 
Marknadsförde 
produkter 

Dikotom 65 0,77 1 1 0,425 0-1 

Rådgivning vs. 
försäljning 

Intervall 68 2,71 3 1 1,456 1-5 

Företag Dikotom 68 0,24 0 0 0,427 0-1 
Lätthet Intevall 66 2,64 2 2 1,223 1-5 
Nöjdhet Intervall 65 3,18 3 4 1,144 1-5 
Genomförd 
placering 

Dikotom 68 0,69 1 1 0,407 0-1 

Förtroende då Intervall 67 3,25 3 4 1,259 1-5 
Förtroende 
idag 

Intervall 65 2,89 3 4 1,214 1-5 

Tabell 16 – Deskriptiv tabell för kunder 

En överskådlig blick över variationsvidden visar på att våra respondenter har svarat på samtli-

ga värden vilket visar att variationsvidden representerar kodningen. Dock har vissa respon-

denter valt att svara Vet ej på vissa av dessa frågor, vilket inte går att utläsa från tabell 16 ef-

tersom vi valt att ta bort dessa svar. Svarsfrekvesen har överlag varit bra, vissa frågor har haft 

ett högre bortfall, vilket kan bero på att respondenterna har missat att besvara dessa frågor 

eller svarat Vet ej.  
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Om rådgivaren ägnade sig åt försäljning får vi ett värde på 55 % vilket innebär att kunderna 

uppfattade det som att rådgivarna ägnade sig åt försäljning vid rådgivning och 45 % uppleve-

de inte detta. Gällande frågan om rådgivarna rekommenderade produkter före andra får vi att 

77 % av kunderna upplevde att rådgivaren marknadsförde vissa produkter före andra. . 

Gällande variabeln rådgivning vs. försäljning får vi en variationsvidd på 1-5, där 1 = Otydlig 

skillnad på rådgivning och försäljning och 5 = Tydlig skillnad på rådgivning och försäljning. 

Här får vi ett medelvärde på 2,71 vilket indikerar en neutral till lite otydlig skillnad. Här får vi 

en median som stärker medelvärdet och ett typvärdet som visar på en otydlig skillnad, vilket 

innebär att det har varit en mycket otydlig skiljelinje mellan rådgivning och försäljning från 

rådgivarens sida enligt kunderna. Standardavvikelsen ligger på 1,456 vilket innebär en relativt 

hög spridning kring medelvärdet.  

För variabeln företag får vi ett värde på 24 %, vilket innebär att 24 % av kunderna besökte en 

oberoende rådgivare och resterande 76 % besökte en bankrådgivare.   

Gällande variabeln lätthet får vi en variationsvidd på 1-5, där 1 = Svårt att placera i finansiella 

produkter och 5 = Lätt att placera i finansiella produkter. Vi får ett medelvärde på 2,64 vilket 

innebär att kunderna upplever det relativt svårt att placera i finansiella instrument. Medianen 

och typvärdet stärker medelvärdet. Standardavvikelsen får ett värde på 1,223 vilket är en rela-

tivt stor spridning kring medelvärdet men visar dock på att värdet inte kommer till en nivå 4-5 

vilket innebär lätt att placera i finansiella produkter.    

Hur nöjd kunderna var med deras rådgivare har en variationsvidd på 1-5, där 1 = Inte nöjd och 

5 = Nöjd. Vi får ett medelvärde på 3,18, vilket tyder på en neutral inställning från kundernas 

sida mot deras rådgivare. Median stärker detta och typvärdet förstärker medelvärdet, vilket 

innebär att de flesta kunderna har varit neutrala till relativt nöjda med sin rådgivning. Stan-

dardavvikelsen får ett värde på 1,144 vilket indikerar att spridning kring medelvärdet visar på 

att kunderna kan variera från lite missnöjda till relativt nöjda.   

Gällande variabeln om kunden har genomfört en placering följde 69 % av kunderna rådgiva-

rens rekommendationer. Detta innebär att kunderna i hög grad genomför den investeringen 

som rådgivaren har rekommenderat. 

Gällande de två sista variablerna hur kundernas förtroende för rådgivaren såg ut under mötes-

perioden och hur det ser ut idag visar på en variationsvidd på 1-5 för båda variablerna, där 1 = 

Lågt förtroende och 5 = Högt förtroende. För variabeln förtroende då får vi ett medelvärde på 
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3,25 och för förtroende idag får vi ett medelvärde på 2,89. För båda variablerna stärker medi-

anen medelvärdet medan typvärdet förstärker det. Standardavvikelsen för förtroende då får 

värdet 1,259 och förtroende idag 1,214 vilket indikerar på en relativt hög spridning kring me-

delvärdet.   

5.5 Regressionsanalys och korrelationsanalys – kunder 
För att få ett ytterligare perspektiv på rådgivarnas svar väljer vi att genomföra regressionsana-

lyser och korrelationsanalyser för de variablerna gällande kunderna. De beroende variabler vi 

valt att testa är försäljning, marknadsförde produkter, rådgivning vs. försäljning.  Vi kommer 

att använda oss av en 10 % signifikansnivå, eftersom området är relativit outforskat är vi väl-

jer därför att acceptera en högre signifikansnivå (Hair et al 2010).  

Regressionsanalys – Försäljning 
Variabel Beta Sig. Tol. 
Företag -,121 ,343 ,914 
Lätthet -,244 ,066 ,871 
Nöjdhet ,158 ,334 ,557 
Genomförd placering ,074 ,569 ,873 
Förtroende då ,152 ,402 ,453 
Förtroende idag -,564 ,006 ,375 

R² ,223   
Adjusted R²  ,135   
Std. Error ,467   
F 2,536   
Sig. ,031   

Tabell 17 – Regressionsanalys Försäljning 

Av tabell 17 går det att utläsa att modellen som helhet är signifikant. Toleransvärdena ser bra 

ut för samtliga variabler vilket gör modellen användbar. Vi finner ett signifikant samband 

mellan variabeln försäljning och variablerna lätthet och förtroende idag. Sambandet innebär 

att om kunden upplever det svårt att placera i finansiella produkter upplevde kunden även att 

rådgivaren ägnade sig åt försäljning. Likaså säger sambandet att kunderna som har ett lägre 

förtroende för rådgivaren idag upplevde att rådgivaren ägnade sig åt försäljning under rådgiv-

ningen. R² har ett värde på 0,223, vilket innebär en förklaringsgrad som är relativt bra. Ytter-

ligare vill vi undersöka om vi kan finna liknande samband i korrelationsanalysen. 

Av tabell 18 går det att utläsa att de som är stjärnmarkerade har signifikanta samband på en 

minst 10 % signifikansnivå. Samtliga har en svag till stark korrelation, vissa positiva och vis-

sa är negativa.  
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Korrelationsanalys – Beroende 
 Försäljning Marknadsförde produk-

ter 
Rådgivning vs. försälj-
ning 

Företag -,025 
(,853) 
 

-,055 
(,685) 
 

,188 
(,160) 
 

Lätthet -,250 
(,061)* 
 

,009 
(,949) 
 

,303 
(,022)* 
 

Nöjdhet -,141 
(,295) 
 

-,439 
(,001)* 
 

,391 
(,003)* 
 

Genomförd placering ,016 
(,908) 
 

-,090 
(,504) 
 

,102 
(,452) 
 

Förtroende då -,198 
(,139) 
 

-,472 
(,000)* 
 

,289 
(,029)* 
 

Förtroende idag -,357 
(,006)* 
 

-,627 
(,000)* 
 

,411 
(,001)* 
 

Tabell 18 - Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen visar på samma signifikanta samband som i regressionsanalysen, det vill 

säga mellan Försäljning och Lätthet samt Försäljning och Förtroende idag. 

Regressionsanalys – Marknadsförde produkter 

Variabel Beta Sig. Tol. 

Företag -,045 ,696 ,894 

Lätthet ,137 ,241 ,875 

Nöjdhet -,067 ,645 ,564 

Genomförd placering ,078 ,645 ,881 

Förtroende då -,059 ,717 ,449 

Förtroende idag -,580 ,002 ,376 

R² ,419   

Adjusted R² ,350   

Std. Error ,358   

F 6,017   

Sig. ,000   

Tabell 19 – Regressionsanalys Marknadsförde produkter 

Av tabell 19 går det att utläsa att modellen som helhet är signifikant. Toleransvärdena ser bra 

ut för samtliga variabler vilket gör modellen användbar. Vi finner ett signifikant samband 

mellan variabeln marknadsförde produkter och förtroende idag. Sambandet innebär att om 

kunder som har lägre förtroende för rådgivaren idag upplevde att rådgivaren marknadsförde 

vissa produkter för andra under rådgivningen. R² har ett värde på 0,419 vilket innebär en för-

klaringsgrad som är bra. Korrelationsanalysen tabell 14 visar också på att starkt negativt sig-
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nifikant samband mellan Marknadsförde produkter och förtroende idag. Ytterligare visar även 

korrelationsanalysen på ett medelmåttigt negativt samband mellan Marknadsförde produkter 

och Förtroende då. Detta sambandet innebär att om kunden uppfattade att rådgivaren mark-

nadsförde produkter under mötet minskades kundens förtroende för rådgivaren. Ytterligare 

finner vi ett medelmåttigt negativt samband mellan Marknadsförde produkter och Nöjdhet. 

Detta samband innebär att om kunden upplevde att rådgivaren ägnade sig åt marknadsföring 

minskade kundens nöjdhet med rådgivaren.   

Regressionsanalys – Rådgivning vs. Försäljning 

Variabel Beta Sig. Tol. 
Företag ,225 ,065 ,914 
Lätthet ,297 ,019 ,871 
Nöjdhet ,111 ,472 ,557 
Genomförd placering ,087 ,477 ,873 
Förtroende då -,139 ,416 ,453 
Förtroende idag ,390 ,041 ,375 

R² ,311   

Adjusted R² ,233   
Std. Error 1,272   
F 3,994   
Sig. ,002   

Tabell 20 – Regressionsanalys Rådgivning vs. Försäljning 

Av tabell 20 går det att utläsa att modellen som helhet signifikant. Toleransvärdena ser bra ut 

för samtliga variabler. Vi finner ett signifikant samband mellan variabeln rådgivning vs. för-

säljning och med variablerna Företag, Lätthet och Förtroende idag. Sambanden innebär att 

oberoende rådgivare uppfattas av kunderna vara bättre på att skilja mellan rådgivning och 

försäljning. Det andra sambandet visar på att om kunden tycker det är lätt att placera i finansi-

ella produkter så är rådgivaren tydligare mellan vad som är försäljning och rådgivning. Det 

sista sambanden visar på att kunden är mer nöjd med sin rådgivare idag om hen upplever att 

rådgivaren haft en tydlig skillnad på vad som är rådgivning och vad som är försäljning. R² har 

ett värde på 0,311 vilket innebär en förklaringsgrad som är relativt bra.  

I korrelationsanalysen tabell 18 finner vi inte ett samband mellan Rådgivning vs. Försäljning 

och Företag. Däremot finns sambandet mellan Rådgivning vs. Försäljning och Lätthet samt 

Rådgivning vs. Försäljning och Förtroende idag även med i korrelationsanalysen. Dessa sam-

band pekar på medelmåttigt positivt samband. Ytterligare finner vi ett svagt positivt samband 

mellan Rådgivning vs. Försäljning och Förtroende då. Detta samband innebär att om kunden 

inte uppfattade att rådgivaren var tydlig med att skilja på rådgivning och försäljning minskar 

förtroendet hos kunden under mötet.  
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För variabeln förtroende idag ser vi upprepande gånger ett signifikant samband mellan de 

beroende variablerna. Vilket styrker signifikansen och innebär att variabeln är viktig. 

5.6 Matchning av svar – Finansiella rådgivare och kunder 
För att använda kundernas svar väljer vi nu att matcha vissa variabler mot rådgivarnas svar 

från deras enkätundersökning. I ett paired samples t-test väljer vi att presentera variablerna 

Försäljning och Rådgivning vs. Försäljning för både kunder och rådgivare. Varför vi enbart 

väljer att pröva dessa två variabler är på grund av att det är dessa som är direkt motsvarande 

varandra vad gäller enkätfråga och kodning. De övriga variablerna kommer vi istället att ana-

lysera utifrån de värden som deskriptiva tabellen för kunder och finansiella rådgivare har visat 

på.  

T-test – Matchning försäljning 
Medelvärde Rådgivare Medelvärde Kunder Skillnad medelvärde Sig. 

,9104 ,5522 ,35821 ,000 

  

 

  

Tabell 21 – T-test försäljning 

 

 

 

Tabell 22 – Rådgivning vs. försäljning 

Från tabell 21 kan vi utläsa att medelvärdet skiljer sig åt, vilket indikerar på att rådgivare och 

kunder har olika uppfattning om försäljning sker under rådgivning eller inte. Där rådgivarna 

uppfattar sig sälja i större utsträckning än vad kunderna uppfattar. Signifikansvärdet är 0,000 

vilket innebär att medelvärderna är olika och att rådgivarna och kunderna inte har samma 

uppfattning.  

Det går att fråga sig om kunderna har förstått att det har förekommit försäljning eftersom un-

dersökningen med rådgivarna indikerar på att de flesta rådgivarna säljer under rådgivning. 

Detta argument stärks i nästa fråga som är om det har varit en tydlig skillnad mellan försälj-

ningen och rådgivningen.  

Tabell 22 – T-test rådgivning vs. försäljning 

Från tabell 22 kan vi utläsa att medelvärdet skiljer sig åt, vilket indikerar på att rådgivare och 

kunder har olika uppfattning om hur tydlig skillnaden mellan försäljning och rådgivning är. 

T-test – Matchning rådgivning vs. försäljning 
Medelvärde Rådgivare Medelvärde Kunder Skillnad medelvärde Sig. 

3,6970 2,7273 ,96970 ,000 
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Där kunderna upplever en otydligare skillnad mellan rådgivning och försäljning än vad rådgi-

varna själva upplever de. Signifikansvärdet är 0,000 vilket innebär att medelvärdena är olika 

och att rådgivarna och kunderna inte har samma uppfattning.  

Där det var en neutral till otydlig skillnad mellan vad som var råd och vad som var försälj-

ning. Om skillnaden är svår att urskilja blir det svårare för kunden att veta vad som är trovär-

dig och opartisk information och vad som är färgat av rådgivaren själv.  

Förklaring till detta kan vara att i den deskriptiva tabellen (Appendix 5, tabell 24) ser vi att 

rådgivarna verkar vara relativt okunniga vad gäller vilka lagar och regler som ska efterföljas, 

eventuellt är inte rådgivarna medvetna om att de bör vara tydliga med att skilja på rådgivning 

och försäljning till kunden. Denna okunnighet från rådgivarnas sida går att utläsa från kun-

dernas svar där skillnaden uppfattas otydlig. 

Ytterligare visar deskriptiva tabellen (Appendix 5, tabell 25) på att 77 % av rådgivarna mark-

nadsför vissa produkter före andra. Detta kan visa på att 77 % faktiskt ägnar sig åt försäljning 

tillskillnad från de 55 % av kunderna som uppfattade att rådgivarna ägnade sig åt försäljning. 

Detta kan innebära att kunderna själva inte är medvetna om all den försäljning som sker. An-

ledningen till att vi tror det är försäljningsvariabeln som är missvisande och inte marknadsför-

de produkter är eftersom rådgivarna själva svarar att 76 % ägnar sig åt försäljning. Med andra 

ord utsätts kunder för försäljning utan att själva vara medvetna om det. Detta kan vara ett pro-

blem för kunderna och styrker resonemanget om att rågivarna har en maktposition över kun-

derna som faktiskt utnyttjas utan kundernas vetskap. 

Ur den deskriptiva tabellen (Appendix 5, tabell 25) ser vi att kunderna i större utsträckning 

besöker en beroende rådgivare än en oberoende rådgivare. Vilket stämmer överrens med att vi 

har fler beroende rådgivare som har svarat på rådgivarenkäten. Detta tyder på att det är vanli-

gare med beroende rådgivning än rådgivning från en privat aktör och att det kan finnas fler 

beroende rådgivare än oberoende rådgivare. En anledning till att det eventuellt är vanligare 

med beroende rådgivning kan bero på att det är bekvämt för kunden att gå dit där den redan 

har lån och sparade pengar.  

De flesta kunderna anger att de upplever att det är relativt svårt att placera i olika finansiella 

instrument. Detta indikerar återigen på att rådgivarna kan ha en maktposition över kunderna 

eftersom kunderna finner det svårt att placera i olika finansiella produkter och behöver således 
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hjälp med detta från de finansiella rådgivarna. Eftersom behovet från kundens sida ökar ham-

nar därför rådgivarna i en så kallad maktposition, där deras råd har stort vikt för kunderna.   

Att kunderna har en neutral till svagt positiv inställning till sin rådgivare kan indikera på att 

de flesta kunderna i stora drag inte finner något större missnöje med respektive rådgivare. 

Dock indikerar det även på att kunderna i sin helhet inte är helt tillfredsställda med den råd-

givningen dem får. Eventuellt kan detta indikera på kundnöjdheten inte är det primära fokuset 

för en rådgivare.  

Den deskriptiva tabellen (Appendix 5, tabell 25) visar att kunderna i hög grad genomför den 

investeringen som rådgivaren har rekommenderat. Detta tyder återigen på att rådgivaren inne-

har en maktposition över kunderna, där kunderna verkligen litar och lyssnar på rådgivarens 

rekommendationer och därefter följer dem.  

Till sist visar den deskriptiva tabellen (Appendix 5, tabell 25) att förtroendet för rådgivaren 

under mötet till förtroende för rådgivaren idag har minskat något. Anledningen till att förtro-

endet minskar går enbart att spekulera i och vi har inga tester som undersöker detta och därför 

förhåller vi oss neutrala till anledningarna.  
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5.7 Hypotessammanfattning 
Nedan presenterar vi en sammanfattande tabell att över hypotesprövningen. Variablerna visar 

på vilka signifikanta samband som har hittats. Sambandet visar vilken korrelation variablerna 

har. I den sista kolumnen presenterar vi om hypotesen har förkastats eller accepterats.  

Hypotes Variabel Samband Resultat 

Hypotes 1 – Det finns ett negativt sam-

band mellan fast lön och försäljning 

Rådgivare vs. försäljning – Lön 

Rådgivare vs. försäljning – Lön D1 

Företag vs. försäljning – Lön 

Företag vs. försäljning – Lön D1 

Agentdilemma – Lön 

Agentdilemma – Lön D1  

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Förkastar 

Hypotes 2 – Det finns ett positivt sam-

band mellan prestationsbaserad lön och 

försäljning 

Rådgivare vs. försäljning – Lön 

Rådgivare vs. försäljning – Lön D1 

Företag vs. försäljning – Lön 

Företag vs. försäljning – Lön D1 

Agentdilemma – Lön 

Agentdilemma – Lön D1  

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Förkastar 

Hypotes 3a – Det finns ett positivt sam-

band mellan courtagebaserad lön och 

försäljning 

Rådgivare vs. försäljning – Lön 

Rådgivare vs. försäljning – Lön D1 

Företag vs. försäljning – Lön 

Företag vs. försäljning – Lön D1 

Agentdilemma – Lön 

Agentdilemma – Lön D1  

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Positivt 

Förkastar 

Hypotes 3b – Det finns ett starkare posi-

tivt samband mellan courtagebaserad lön 

och försäljning än prestationsbaserad lön 

Testas ej  Förkastar 

Hypotes 4a – finns ett positivt samband 

mellan materiella förmåner och försälj-

ning 

Agentdilemma – Andra förmåner Negativt Förkastar 

Hypotes 4b - Det finns ett positivt sam-

band mellan immateriella förmåner och 

försäljning 

Försäljning D1 – Målsystem  Positivt Förkastar inte 

helt, accepte-

rar till viss del 

Hypotes 5 - Det finns ett mer positivt 

samband mellan beroende rådgivare och 

försäljning än för oberoende rådgivare 

Agentdilemma – Företag  Positivt Förkastar 

Tabell 23 - Hypotessammanfattning 
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KAPITEL 6: SLUTSATS 
 detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som har framkommit från vårt ana-

lyskapitel. Slutsatserna kommer att besvara vår problemformulering, således kommer 

syftet med studien att uppnås. Avslutningsvis kommer kapitlet att presentera studiens 

bidrag och förslag till vidare forskningsområden gällande finansiell rådgivning.  

6.1 Slutsatser av våra undersökningar 

Den finansiella rådgivarens roll växer i och med att finansiella instrument blir allt fler och allt 

mer komplexa. Kunden är således i större behov av hjälp från en finansiell rådgivare för att 

kunna planera sin ekonomi och framtida sparande. Rådgivaren besitter en maktposition gent-

emot kunden eftersom hen har mer kunskap gällande finansiella produkter och på grund av 

detta finns en lagstiftning samt regelverk för att hjälpa kunden att inte bli utnyttjad. Lagen är 

inte helt tydlig mellan vad som är rådgivning och vad som är försäljning men lagen säger där-

emot att skiljelinjen skall vara tydlig gentemot kunden om det är försäljning eller rådgivning 

som sker.  

Det är ett faktum att problemet finns eftersom Finansinspektionen har gjort två undersökning-

ar där de finner att skiljelinjen från rådgivarna inte är tillräckligt tydlig och att finansiella råd-

givare ibland ger råd om mer avancerade produkter än vad de har tillstånd för. Med andra ord 

fokuserar en del rådgivare på att sälja produkter snarare än anpassa råden till kundens unika 

situation. Detta problem är aktuellt i dagens samhälle dels på grund av att Finansinspektionen 

finner brister hos de finansiell rådgivarna, dels eftersom de finansiella rådgivarnas maktposi-

tion ökar eftersom kundernas behov blir större. Det är av denna orsak vi finner det intressant 

att undersöka denna problematik. 

Vi finner ingen tidigare forskning kring om belöningssystem påverkar de finansiella rådgivar-

na att frångå rådgivning till fördel för försäljning. Dock finns det teorier som bekräftar att 

olika belöningsmodeller skapar olika försäljningsincitament hos de personer som blir belöna-

de. Med detta som bakgrund hade vi till syfte att undersöka ifall denna problematik där rådgi-

varna frångår rådgivning för att ägna sig åt försäljning beror på den typ av belöning som de 

erhåller för deras prestationer.  

För att kunna uppfylla syftet med studien valde vi att använda oss av en deduktiv ansats, vil-

ket innebar att vi skapade hypoteser utifrån den befintliga teorin som fanns att tillgå. För att 

sedan testa om våra hypoteser skulle förkastas eller accepteras valde vi att utföra en empirisk 
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undersökning. Denna undersökningen bestod av en förundersökning och två enkätundersök-

ningar som var riktade till de finansiella rådgivarna och kunder. Den empiriska datan bygger 

på förundersökningar med 3 finansiella rådgivare och 1 chef, 79 svarande finansiella rådgiva-

re och 67 svarande kunder. Prövningen av våra hypoteser resulterade i följande: 

Record och Tynan (1987) menar på att en fast belöning passar bäst om rådgivaren enbart ska 

ägna sig åt rådgivning, detta eftersom en fast lön inte skapar mindre försäljningsincitament än 

en rörlig lön. Resultatet från vår empiriska undersökning visar dock inte på några signifikanta 

samband som styrker teorin om att fast lön ger mindre försäljningsincitament hos rådgivaren. 

Wie-Lin (2005) menar att prestationsbaserad lön där rådgivaren får ersättning efter hur väl 

hens kundinvestering presterar jämfört med marknadsindex, är de optimala belöningssättet för 

rådgivare och kunder. Detta eftersom rådgivaren kommer arbeta för att öka investeringens 

värde. Robinson (2007) menar att en prestationsbaserad lön även belönar rådgivaren efter hur 

stor volym kunden investerar och att detta ger rådgivaren incitament att rekommendera kun-

den att investera även om det inte är optimalt för kunden. Med andra ord ger prestationsbase-

rad lön incitament att rekommendera kunden till investering och där igenom skapas försälj-

ningsincitament även om modellen delvis ger rådgivaren incitament som överensstämmer 

med kundens intresse. Vår empiriska undersökning visar dock inte på några signifikanta sam-

band som styrker att prestationsbaserad lön påverkar rådgivaren att frångå rådgivning till för-

del för försäljning.   

Robinson (2007) menar på att en courtagebaserad kompensation ger rådgivaren mer betalt för 

varje investering som kunden genomför. Detta kommer skapa ett incitament hos rådgivaren 

att rekommendera kunden att investera även om detta inte är optimalt för kundens situation. 

Vår empiriska undersökning finner dock inga signifikanta samband som styrker att courtage-

baserad lön skapar försäljningsincitament hos rådgivaren att frångå rådgivning till fördel för 

försäljning. Ytterligare kan vår empiriska undersökning inte heller visa på att courtagebaserad 

lön skapar större försäljningsincitament än prestationsbaserad lön. 

Lundén och Nygren (2004) menar att materiella förmåner kan ge beskattningsförmåner till 

den anställde och att materiella förmåner ökar sammanhållningen bland anställda samt moti-

verar den anställde att arbeta i företagets linje. Vår empiriska undersökning finner ett signifi-

kant samband i vår korrelationsanalys mellan variablerna Agentdilemma och Andra förmåner. 

Detta samband är dock inte tillräckligt starkt för att det skall styrka teorin om att materiella 

förmåner skapar försäljningsincitament hos rådgivaren.  
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Sonawane (2008) menar på att immateriella förmåner så som exempelvis befordran rankas 

högre än månadslön. Dessa immateriella förmåner kan skapas genom olika målsystem där 

rådgivarna blir utvärderade utifrån deras prestation. Jeffery (2003) menar på att immateriella 

förmåner gör att den anställde presterar bättre på arbetet. I vår empiriska undersökning finner 

vi ett signifikant samband mellan Försäljning D1 och Målsystem. Detta tyder på att det finns 

en viss koppling till teorin att immateriella förmåner skapar försäljningsincitament hos rådgi-

varen att frånga rådgivning till fördel för försäljning.   

Inderst och Ottaviani (2009) menar på att beroende rådgivare har sämre rådgivningsstandarder 

än oberoende rådgivare. Detta eftersom de beroende rådgivarna upplever agentdilemmat i 

större utsträckning än de oberoende. Hackethal, Haliassos och Jappelli (2011) menar att bero-

ende rådgivares portföljer inte är lika väl diversifierade som oberoende rådgivares portföljer. 

Detta tyder på att beroende rådgivare har ett större försäljningsincitament än oberoende rådgi-

vare. Vår empiriska undersökning finner ett signifikant samband mellan Agentdilemma och 

Företag. Detta samband är inte tillräckligt starkt för att vi ska kunna acceptera det teorin före-

språkar.  

Vi kan konstatera att vi inte kan acceptera att det finns ett samband mellan lön eller matriella 

förmåner och försäljning och inte heller kan vi acceptera ett samband mellan att beroende 

rådgivare ägnar sig åt försäljning i större utsträckning än oberoende rådgivare. Vad vi där-

emot kan finna med våra enkätundersökningar är att kunder och rådgivare inte har samma 

uppfattning om vad som sker under rådgivningsmötet och att kunderna blir mindre nöjda samt 

får ett lägre förtroende för sin rådgivare då den ägnar sig åt försäljning. Detta visar på stor 

problematik för kunderna då de själva uppfattar att de får unikt anpassade råd medan rådgiva-

ren anser att hen ägnar sig åt försäljning. Detta tyder på att lagar och regelverk inte fungerar 

fullt ut och där vissa kunder kan komma att utnyttjas. Detta kan vara ett tecken för att lagarna 

och reglerna är för otydliga för rådgivarna att förstå, vilket kan leda till att rådgivaren utnytt-

jar kunden medvetet eller omedvetet.   

I förundersökningen fann vi att samtliga intervjupersoner värderade kundens nöjdhet som en 

viktig faktor. Dock visar kundenkäten på en neutral inställning till sin rådgivare och att förtro-

endet har minskat då kunden upplevt att rådgivaren har ägnat sig åt försäljning eller mark-

nadsfört specifika produkter före andra. Det låga förtroendet ökade dessutom om kunden upp-

levt att rådgivaren vart otydlig mellan vad som är försäljning och rådgivning. Detta tyder på 
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att om kundnöjhet är viktigt som förundersökningen pekar på bör mer fokus läggas på kunden 

och mindre fokus vid försäljning.    

Vi finner ett förvånansvärt resultat, att en stor del av rådgivarna är ärliga med att de ägnar sig 

åt försäljning vid rådgivning. Detta indikerar på att försäljning är något som är givet i deras 

arbetsroll.  

Vi finner även att desto färre år rådgivaren varit i branschen desto mer ägnar sig hen åt för-

säljning. Detta kan strida mot att det är den finasiella rådgivarens roll att ägna sig åt försälj-

ning eftersom detta i större utsträckning sker när rådgivaren är ung och oerfaren. Däremot 

styrker detta samband på vad förundersökningen och intervjuen med rådgivare 1 resultultera-

de i. 

6.2 Implikationer 

6.2.1 Teoretiska implikationer 

Eftersom det inte tidigare har gjorts någon undersökning kring detta problemområde bidrar 

vår studie till vetenskapen genom kopplingen mellan belöningssystem och finansiella rådgiva-

res incitament att ägna sig åt försäljning.  

Ytterligare kan vi bidra till teorin i form av att visa på att belöningssystem inte har så stor 

betydande roll som teorin perkar på. Med andra ord har inte exempelvis rörlig ersättning den 

påverkan på rådgivare att frångå rådgivning till fördel för försäljning, inte heller verkar mate-

riella förmåner skapa försäljningsincitament hos rådgivaren. Teoretiskt bidrar vi med att ifrå-

gasätta den teori som finns idag, framförallt när det handlar om rådgivares incitament.   

6.2.2 Praktiska implikationer 

Det som denna studie praktiskt bidrar med till detta problemområde är att vi kan visa på att 

kunderna litar på sin rådgivare under möten och faktiskt till stor grad fullföljer rådgivarens 

rekommendationer. Detta innebär att rådgivarens rekommendation till kunden påverkar den 

enskilde kunden i stor grad att följa rådgivarens råd. 

Det studien kan även kan bidra med är att en stor del av kunderna inte är medvetna om att 

rådgivarna ägnar sig åt försäljning under ett rådgivningsmöte. Således borde kunderna bli mer 

kritiska till sin rådgivare och rådgivares rekommendationer, om de verkligen är anpassade till 

kundens profil. Detta är ett viktigt bidrag från vår undersökning eftersom detta visar på att 

maktpositionen från rådgivarnas sida kan utnyttjas. Med denna kunskap anser vi att Finansin-

spektionen bör stadga tydligare riktlinjer för hur företag och rådgivare ska gå till väga för att 
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tydligare skapa en skiljelinje mellan rådgivning och försäljning mot kund, detta för att fast-

ställa att maktpositionen inte kan komma att utnyttjas. 

Vår studie bidrar praktiskt till de finansiella rådgivarnas företag och rådgivarna själva med att 

om de fokuserar på försäljning under rådgivningsmötet riskerar de att skada relationen till 

kunderna, vars förtroende minskar i takt med att detta beteende föregår. Det blir således upp 

till företaget och respektive rådgivare att väga inkomsterna från försäljning mot kundrelatio-

nerna. Således bör företagen fundera över hur deras målsystem bör utformas för att inte enbart 

skapa försäljningsincitament hos deras rådgivare och styra rådgivaren att ligga på gränsen 

mellan vad lagen tillåter och inte tillåter.   

Slutligen bidrar studien med ett praktiskt bidrag till de finansiella rådgivarna, som får en in-

sikt över deras arbetssituation, vilket de bör tänka över om deras roll är att ägna sig åt försälj-

ning och vara lojal mot sitt företag eller om deras roll är att finnas där för kundens intresse 

och finna produkter som är anpassade till kundens profil.      

6.3 Förslag på vidare forskningsområden 

Eftersom vår undersökning berör ett ämne som är ett outforskat område finns mycket kvar att 

undersöka. Eftersom vår empiriska undersökning hittade få svarande av variation kring löne-

typer bör detta vara ett område som vidare studeras, för att finna svar på om olika belöningar 

påverkar de finansiella rådgivarna att frångå rådgivning till fördel för försäljning. Eftersom 

vårt urval var ett tillgänglighetsurval kan urvalet vara snedvridet och såldes bör liknande un-

dersökning göras fast med en bättre fördelning mellan oberoende och beroende rådgivare. 

Vidare önskar vi se att forskning kring de finansiella rådgivarnas målsystem undersöks mer 

noggrant, där fokus bör läggas på vilka bakomliggande faktorer inom målsystem det är som 

skapar försäljningsincitament hos rådgivarna till att frångå rådgivning till fördel för försälj-

ning.  
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Appendix 1 – Intervjuguide  

”Öga mot öga” – intervju 

- Vem är du?  Hur gammal är du? Vilken utbildning har du gått? 

- Är det kurser som banken har erbjudit eller är det privata kurser? Vad är de för utbild-

ningar? 

- Har du alltid varit på denna banken? 

- Vad är de för utbildningar ungefär? 

- Varför valde du att bli rådgivare? 

- Vad är det för typ av anställning du har? Hur är arbetstiderna? Vad har du för huvud-

sakliga arbetsuppgifter? 

- Vilken typ av löneform har du?  

- Har du några förmåner utöver din lön? 

- Har ni något mål och motivationssystem inom banken? Hur fungerar de? Vad är det 

för typ av mål? 

- Om du presterar över målet, får du någon ersättning då? 

- Om du presterar under målet, blir det någon negativ konsekvens då? 

- Anser du målsättningssystemet fungerar bra eller dåligt? Tycker du det är positivt eller 

negativt med ett målsystem? 

- Har ni haft andra målsystem innan? 

- Hur upplever du förmånerna du erhåller? Positiva eller negativa? 

- Dom är positiva.? 

- Vilken information samlar du in om kunden vid ett rådgivningsmöte? 

- Hur ofta händer de att du måste avråda en kund från att investera? 

- Har ni interna regler här på banken angående hur rådgivningen till kunden ska gå till? 

- Hur kan dom reglerna se ut? 

- Vilka externa regler och lagar är det du följer mest i ditt arbete? 

- Blir du uppföljd om du följer dessa externa och interna reglerna? 

- Tycker du att det är svår att veta vilka produkter du ska rekommendera kunden?  

- Kommer banken med förslag om produkter? 

- Brukar du följa de rekommendationerna? 

- Vad kostar det för en kund att placera hos er?  

- Hur skiljer banken mellan rådgivning och försäljning? 
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- Upplever du att det är svårt att skilja på rådgivning och försäljning? 

- Tycker du att det är svårt att få en kund nöjd efter ett möte? 

- Upplever du att du någon gång kan hamna i en konflikt mellan din chef, antingen din 

kontorschef eller högre chefer och kund? Är dt svårt att leva upp till målen och samti-

digt få kunden nöjd? 

- Är det något du känner att du vill lägga till eller känner du att du fått ge en rättvis bild 

om dig och mötet med kunden? 

 

E-postintervju: beroende rådgivare 

 Berätta om vem du är som yrkesperson!  

Berätta gärna så mycket som möjligt till exempel ålder, utbildning, hur länge du har 

jobbat inom bank, hur länge du har jobbat på din nuvarande bank, hur länge  du har 

varit rådgivare på den nuvarande banken, Hur det kom sig att du blev rådgivare, sök-

te du en öppen tjänst eller blev du befordrad inom banken? 

 

 Berätta om ditt jobb!  

Vilken typ av anställning har du, vilka tider brukar du jobba, vilka är dina huvudsak-

liga arbetsuppgifter, Vad är det bästa med ditt jobb, vilka är de största utmaningarna 

med att vara rådgivare? 

 

 Vilken form av lön har du, fast, rörlig, kombination av båda? 

Berätta så mycket som möjlig om din löneform! Vi söker alltså inte vad du har för lön 

i kr utan om du har delvis rörlig lön, hur många procent är den rörliga lönen? Om du 

har fast lön, har du övertidsersättning?  

 

 Har du förmåner utöver din lön?  

Ex lunchkuponger, billigare rönta på lån inom din bank, billigare/gratis bankproduk-

ter som ex. bankkort och valutaväxling, hälsoförsäkring. Vi söker även förmåner i 

form av att hur du upplever att du blir erkänd i ditt arbete, om du upplever att du har 

goda möjligheter till befordran i ditt arbete och hur trivseln är på kontoret under ex-

empelvis luncher och fikapauser. 

 

 Har ni något mål/motivationssystem/prestationsmått som ni ska gå efter när ni ska 

göra placering åt kund? Blir du mer/mindre belönad om du uppfyller/inte uppfyller 

målen ni har på företaget? Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

Trots att du är ny och inte direkt insatt i det eventuellt nya systemet så berätta gärna 

dina allmänna tankar om ett motivationssystem. Sporrar de dig och ger dig en positiv 

känsla eller pressar det dig på ett negativt sätt? 
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 Hur hade du önskat att din löneform och förmåner såg ut? 

Ex. skulle du vilja ha rörlig lön istället för fast lön. Föredrar du en högre lön och få 

förmåner eller en upplever du förmåner mer värt än pengar?  

 

 Vid ett möte med en kund som vill placera pengar, vilken information om kunden 

samlar du in? 

 

 Hur ofta händer det att du avråder en kund från att placera/investera? 

 

 Har ni interna regler på banken hur rådgivningen med kunden ska gå till? Hur ser des-

sa regler ut? 

 

 Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete?  

Exempelvis är du insatt i lagen om finansiell rådgivning? Finns det andra lagar och 

regler som du följer? 

 

 Finns det någon typ av uppföljning av hur du följer dessa typer av regler och lagar? 

Är det någon som kontrollerar dig om hur du följer reglerna? 

 

 Är det svårt att veta vilka produkter/fonder/aktier m.m. du ska rekommendera en kund 

vid en placering? 

Vad är det som gör en rekommendation enkel eller svår? 

 

 Hjälper banken till och rekommenderar dig produkter som du sedan kan rekommende-

ra kunden? Om ja, brukar du följa dessa rekommendationer? 

 

 Vad kostar det för en kund att placera hos er?  

Tar banken ut courtage/ticket/ transaktionskostnad per investering/placering som görs 

eller får man betala en procent på investeringen eller är det en fast kostnad oavsett 

vilken investering som görs?  

 

 På vilka sätt skiljer banken mellan försäljning och rådgivning?  

Upplever du att det är en tydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning el-

ler kan det vara svårt att skilja mellan dessa? Berätta vad du upplever lätt och svårt 

med att skilja mellan rådgivning och försäljning. I vilka situationer är det lätta-

re/svårare? 

 

 Är det lätt eller svårt att få en kund nöjd med placeringar? Hur gör du för att få kunden 

nöjd? 

 

 Känner du att du ibland hamnar i kläm mellan chef (kontorschef eller högre chefer) 

och kund?  

Exempelvis om målen du ska sträva efter gör det svårt att göra både kund och chef 

nöjd samtidigt. 
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E-postintervju: oberoende rådgivare 

 Berätta om vem du är som yrkesperson!  

Berätta gärna så mycket som möjligt till exempel ålder, utbildning, hur länge du har 

jobbat inom branschen, hur länge du har jobbat på din arbetsplats, hur länge har du 

varit rådgivare? Hur det kom sig att du blev rådgivare etc.   

 

 

 Berätta om ditt jobb!  

Vilken typ av anställning har du, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter, Vad är 

det bästa med ditt jobb, vilka är de största utmaningarna med att vara rådgivare? 

 

 

 Vilken form av lön har du, fast, rörlig, kombination av båda? 

Berätta så mycket som möjlig om din löneform! Vi söker alltså inte vad du har för lön 

i kr utan om du har delvis rörlig lön, hur många procent är den rörliga lönen? Om du 

har fast lön, har du övertidsersättning?  

 

 Har du förmåner utöver din lön?  

 

 Har ni något mål/motivationssystem/prestationsmått som ni ska gå efter när ni ska 

göra placering åt kund? Blir du mer/mindre belönad om du uppfyller/inte uppfyller 

målen ni har på företaget? Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

 Hur hade du önskat att din löneform och förmåner såg ut? 

Ex. skulle du vilja ha rörlig lön istället för fast lön. Föredrar du en högre lön och få 

förmåner eller en upplever du förmåner mer värt än pengar?  

 

 Vid ett möte med en kund som vill placera pengar, vilken information om kunden 

samlar du in? 

 

 Hur ofta händer det att du avråder en kund från att placera/investera? 

 

 Har ni interna regler på ditt företag hur rådgivningen med kunden ska gå till? Hur ser 

dessa regler ut? 

 

 Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete?  

Exempelvis är du insatt i lagen om finansiell rådgivning? finns det andra lagar och 

regler som du följer? 

 

 Finns det någon typ av uppföljning av hur du följer dessa typer av regler och lagar? 

Är det någon som kontrollerar dig om hur du följer reglerna? 

 

 Är det svårt att veta vilka produkter/fonder/aktier m.m. du ska rekommendera en kund 

vid en placering? 

Vad är det som gör en rekommendation enkel eller svår? 
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 Vad kostar det för en kund att placera hos er?  

Tar företaget ut courtage/ticket/transkationskostnad per investering/placering som 

görs eller får man betala en procent på investeringen eller är det en fast kostnad oav-

sett vilken investering som görs?  

 

 På vilka sätt skiljer ert företag mellan försäljning och rådgivning?  

Upplever du att det är en tydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning el-

ler kan det vara svårt att skilja mellan dessa? Berätta vad du upplever som är lätt och 

svårt med att skilja mellan rådgivning och försäljning. I vilka situationer är det lätta-

re/svårare? 

 

 Är det lätt eller svårt att få en kund nöjd med placeringar? Hur gör du för att få kunden 

nöjd? 

E-postintervju med chef på bank 

 Berätta om vem du är som yrkesperson!  

Berätta gärna så mycket som möjligt till exempel ålder, utbildning, hur länge du har 

jobbat inom bank, hur länge du har jobbat på din nuvarande bank, hur länge  du har 

varit chef på den nuvarande banken, Hur det kom sig att du blev chef, sökte du en öp-

pen tjänst eller blev du befordrad inom banken? 

 

 Berätta om ditt jobb!  

Vilken typ av anställning har du, vilka tider brukar du jobba, vilka är dina huvudsak-

liga arbetsuppgifter, Vad är det bästa med ditt jobb, vilka är de största utmaningarna 

med att vara chef? 

 

 Vilken form av lön har du, fast, rörlig eller en kombination av båda? 

Berätta så mycket som möjlig om din löneform! Vi söker alltså inte vad du har för lön 

i kr utan om du har delvis rörlig lön, hur många procent är den rörliga lönen? Om du 

har fast lön, har du övertidsersättning?  

 

 Vilken form av lön har dina rådgivare, fast, rörlig eller en kombination av båda? 

 

 Har du förmåner utöver din lön?  

Ex lunchkuponger, billigare ränta på lån inom din bank, billigare/gratis bankproduk-

ter som ex. bankkort och valutaväxling, firmabil eller hälsoförsäkring? Vi söker även 

förmåner i form av att hur du upplever att du blir erkänd i ditt arbete, om du upplever 

att du har goda möjligheter till befordran i ditt arbete och hur trivseln är på kontoret 

under exempelvis luncher och fikapauser. 

 

 Har dina rådgivare förmåner utöver deras lön?  

 

 Hur hade du önskat att din löneform och förmåner såg ut? 

Ex. skulle du vilja ha rörlig lön istället för fast lön. Föredrar du en högre lön och få 

förmåner eller en upplever du förmåner mer värt än pengar?  
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 Vad tror du dina rådgivare önskat för löneform och vilka förmåner tror du de värderar 

högst? 

 

 Har ni något mål/motivationssystem/prestationsmått som du och dina rådgivare ska gå 

efter? Blir du och dina kollegor mer/mindre belönade om ni uppfyller/inte uppfyller 

målen ni har på företaget? Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

Har du varit delaktig att ta fram målsystemet? Vilket är / Vilket tror du är det huvud-

sakliga syftet med målsystemet? Hur upplever du att systemet fungerar? Hur tror du 

systemet uppfattas av dina rådgivare? 

 Har banken interna regler på om hur rådgivningen med kunden ska gå till? Hur ser 

dessa regler ut? 

 

 Finns det någon typ av uppföljning av hur rådgivarna följer dessa typer av regler? 

 

 Hjälper banken till och rekommenderar rådgivare produkter som de sedan kan re-

kommendera kunden? Om ja, hur fungerar dessa rekommendationer och hur tas re-

kommendationerna fram? 

 

 På vilka sätt skiljer banken mellan försäljning och rådgivning?  

Upplever du att det är en tydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning? 

Tror du det kan vara svårt för rådgivare att skilja mellan råd och försäljning? I vilka 

situationer tror du det är lättare/svårare att skilja mellan råd och försäljning? 

 

 Hur vill du att dina rådgivare ska göra föra att få era kunder nöjda? 

 

 Upplever du/tror du att din rådgivare ibland kan hamna i kläm mellan att följa bankens 

mål och göra en kund nöjd?  
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Appendix 2 – Enkätundersökningen 

2.1 Enkätfrågor – Finansiella rådgivare 

  

    
 

1   Kön 

  
Man 

Kvinna 
   
 

2   Ålder 

  
 

   
 

3   Antal år inom finansbranschen 

  
 

   
  

 

 
4   Utbildningsnivå (Flera alternativ är möjligt att välja, specificera i sista rutan inom vilket/vilka ämnen) 

  

Grundskola 

Gymnasium 

Kandidatexamen 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Forskningsexamen 

  
Inom vilket ämne:  

  
 

  

    
 

5   Civilstånd (Flera alternativ är möjligt att välja) 

  

Singel 

Sambo 

Gift 

Har barn 
   

  

    
 

6   Vad för typ av företag arbetar du på? (Flera alternativ är möjligt att välja) 

  

Bank 

Eget företag 

Privat aktör 

  
Om annat, specificera  
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7   Har du någon form av utbildning utöver skolutbildning, Om ja vilken/vilka? 

  

 
   

8   Vilken typ av information samlar du in om kunden vid rådgivning? 

  

 
   
 

9   Vilka externa regler och lagar använder du dig mest av i ditt arbete? 

  

 
   
 
10   Finns det någon typ av uppföljning inom ditt företag av hur du följer dessa regler och lagar? 

  

 
   
 
11   Hur ofta sker avrådan om en investering? (Hoppa till fråga 13 vid svar Aldrig eller Vet ej) 

  

Ofta  

Ibland 

Aldrig 

Vet ej 
   

  

    
 
12   Om du svarat att du avråder kunder ibland eller ofta från investeringar, vad beror det på? 
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13   Ger företaget dig rekommendationer på produkter som du kan erbjuda kunden? (Hoppa till fråga 16 

vid svar Nej eller Vet ej) 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 

  

    
 
14   Ifall du svarade ja på tidigare fråga, vad för typ av produkter? 

  

 
   
 
15   Brukar du följa dessa rekommendationer? 

  

Ofta 

Ibland 

Aldrig 

 

 

 
16   Har du regelbundet återkommande kunder? 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 
   

  

 

 
17   Har ni något målsystem i ert företag som ni ska jobba efter? (Hoppa till fråga 20 vid svar Nej eller Vet 

ej) 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
18   Specificera vad detta målsystem innebär 
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19   Upplever du detta målsystem positivt eller negativt? 

  

Positivt 

Negativt 

 

Vet inte 
   

  

 

 
20   Vad erhåller du för typ av lön idag? (Hoppa till fråga 22 vid svar Enbart fast lön) 

  

Enbart fast lön 

Enbart rörlig lön 

Fast lön + rörlig lön 
   

  

    
 
21   Om du har någon form av rörlig lön, vad baseras den på? (Specificera hur stor %-andel som utgör 

rörlig lön) 

  

Lön efter prestation 

Lön efter antal investeringar 

Övrigt 

  
Specificera hur stor %-andel som är rörlig:  

  

 

 
22   Vilken löneform hade du föredragit? 

  

Enbart fast lön 

Enbart rörlig lön 

Fast lön + rörlig lön 
   
 
23   Har du några andra förmåner förutom lön på ditt arbete? (Hoppa till fråga 25 vid svar att inga andra 

förmåner finns) 

  

 
   

  

 

 
24   Är du nöjd med dina förmåner utifrån vad du 

utför på ditt arbete? (0 = Vet ej, 1 = inte nöjd, 5 
= mycket nöjd) 

  

       
 0 1 2 3 4 5 

  
 

 
 

  
 
25   Är du nöjd med dina lön utifrån vad du utför på 

ditt arbete? (0= Vet ej, 1 = inte nöjd, 5 = mycket 
nöjd) 

  

       
 0 1 2 3 4 5 
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26   Hade din prestation på jobbet ändrats om du fått högre lön eller fler förmåner? 

  

Ja, min prestation hade endast ökat vid högre lön 

Ja, min prestation hade endast ökat vid fler förmåner 

Ja, min prestation hade endast ökat vid både ökning av lön och förmåner 

Nej 

Vet ej 
   

  

    
 
27   Tar ditt företag ut ticket/courtage/transaktionskostnad per investering/transaktion som kunden 

genomför? (Hoppa till fråga 29 vid svar Nej eller Vet ej) 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 
   

  

    
 
28   Om ditt företag tar ut en kostnad per investering/transaktion som kunden genomför, får du någon del 

av detta i form av ersättning? 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 
   
 
29   Är det svårt att tillfredsställa chefens målsätt-

ning och samtidigt göra kunden nöjd? (0 = Vet 
ej, 1 = Lätt, 5 = Svårt) 

  

       
 0 1 2 3 4 5 

  
 

 
 

  
 
30   Anser du att ditt företag har en tydlig skiljelinje 

mellan rådgivning och försäljning? (0= Vet ej, 1 
= Otydlig, 5 = Tydlig) 

  

       
 0 1 2 3 4 5 

  
 

 
 

  
 
31   Hur svårt tycker du det är att skilja mellan för-

säljning och rådgivning? (0 = Vet ej, 1 = Lätt, 5 
= Svårt) 

  

       
 0 1 2 3 4 5 

  
 

 
 

  
 
32   Ägnar du dig åt försäljning vid rådgivning? 

  

Ja 

Ibland 

Nej 

Vet ej 
   
 
33   Är du intresserad att få uppföljning kring resultatet av undersökningen, skriv då in din mail i textru-

tan nedan 
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2.2 Enkätundersökning - Kunder 

 

 1   Kön 

  
Man 

Kvinna 

 

  

    

 2   Ålder 

  
 

   

 3   Utbildningsnivå (Flera alternativ är möjligt att välja) 

  

Grundskola 

Gymnasieutbildning 

Kandidatexamen 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Forskarexamen 
   

 4   Yrke (Vad arbetar du idag, yrkestitel) 

  
 

   

 5   Har du fått finansiell rådgivning någon gång? (Vid svar Nej, hoppa till fråga 19) 

  
Nej 

Ja 

 

  

    

 6   Hur ofta besöker du en finansiell rådgivare? 

  

 
   

 7   Vilket typ av företag jobbade den finansiella rådgivaren på? 

  
Bank 

Privat aktör 

  
Om annat, specificera  

  

 

  

    

 8   Hur svårt upplever du det är att placera pengar 
i finansiella produkter? (0 = Vej ej, 1 = Svårt, 5 = 
Lätt) 

  

       

 
0 1 2 3 4 5 
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9   Vilken information om dig samlade rådgivaren in? 

  

Erfarenhet av finansiella placeringar 

Ekonomiska och andra förhållanden (Familj, förmögenhet, skulder) 

Syfte med placering och dess placeringshorisont 

Riskbenägenhet och kunskap om risk 

Huvudsaklig placeringsinriktning (Placering i ex fonder, aktier) 

Ingen insamling 
   

 10   Vilka produkter rekommenderade rådgivaren dig? (Ex: Fonder, aktier, aktieindexobligationer etc.) 

  

 
   

 11   Genomförde du en placering i de produkter som rådgivaren rekommenderade? (Vid svar Nej eller Vet 
ej, hoppa till fråga 13) 

  

Nej, valde att inte investera alls 

Nej, valde andra produkter/annan produkt 

Ja, i någon av produkterna men inte alla  

Ja, i samtliga produkter 

Vet ej 
   

 12   Om du svarade Ja på tidigare fråga, fick du betala någon typ av courtage för investeringen? (Courta-
ge = avgift/kostnad för att investera) 

  
Nej 

Ja 
   

 13   Hur nöjd är du med mötet med rådgivaren? (0 = 
Vej ej, 1 = Inte nöjd, 5 = Nöjd   

       

 
0 1 2 3 4 5 

  
  

 

  

 

  

    

 14   Ägnade sig rådgivaren endast åt rådgivning eller fanns det även försäljning vid mötet? 

  

Ja 

Nej, försäljning förekom också 

Vet ej 

  
 
 

 15   Hur tydlig var skillnaden mellan råd och för-
säljning vid mötet? (0 = Vet ej, 1 = Otydlig, 5 = 
Tydlig) 

  

       

 
0 1 2 3 4 5 
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16   Upplevde du att rådgivaren marknadsförde vissa produkter eller rekommenderade vissa produkter 
före andra? 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

  

    

 17   Hur mycket litar/litade du på din rådgivare un-
der mötet? (0 = Vet ej, 1 = Lite, 5 = Mycket)   

       

 
0 1 2 3 4 5 

  
  

 

  

 

  

    

 18   Hur mycket litar du på samma rådgivare idag? 
(0 = Vet ej, 1 = Lite, 5 = Mycket)   

       

 
0 1 2 3 4 5 

  
  

 

  

 

  

    

 19   Är du intresserad att få uppföljning kring resultatet av undersökningen, skriv då in din mail i textru-
tan 
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Appendix 3 - Introduktionsbrev 

3.1 Introduktionsbrev – Finansiella rådgivare 

Hej! 

Med tanke på din position som finansiell rådgivare, ger vi er möjlighet att delta i en kortare 

undersökning, gällande finansiella rådgivare och deras arbetssituation. I Sverige debatteras 

det flitigt idag kring finansiell rådgivning och den finansiella rådgivarens roll vilket därför gör 

det intressant att undersöka. Genom att delta i vår studie får ni en möjlighet att bidra med er 

kunskap och således bidra till denna debatt utifrån er synvinkel. Med er hjälp kan vi få en 

förståelse kring detta område.   

Syftet med denna studie är således att undersöka hur de finansiella rådgivarna påverkas vid 

rådgivning till kunder. Undersökningen består av 33 frågor och beräknas ta 15 minuter att 

genomföra. Resultatet av undersökning kommer mynna ut i en examensuppsats för civileko-

nomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt, således kommer ert svar att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Med andra ord kommer dina specifika svar inte kunna 

kopplas till dig som person eller till det företag du är verksam inom, utan svaren kommer en-

dast att rapporteras i aggregerad form. 

Vid deltagande i denna undersökning har ni möjlighet att ta del av resultatet från studien i 

form av en kortare rapport som tack för er medverkan. Om ni har några frågor kring under-

sökningen, kontakta gärna nämnda personer nedan. Sista dagen för att delta i undersök-

ningen är den 16 april. 

I slutet på detta meddelande finns det två länkar, om du väljer att klicka på första länken 

kommer du direkt att komma till enkäten. Ibland fungerar inte denna länk på grund av att vis-

sa säkerhetslösningar inte accepterar denna lösning, om detta inträffar kan du klicka på andra 

länken men måste då själv ange det användarnamn och lösenord som du finner i slutet på det-

ta meddelande. 

Med vänliga hälsningar 

Ellinore Johansson och Rickard Sundqvist    

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 
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Telefon: Ellinore: 070 27 77 767 Rickard: 073 50 65 182 

Mail: johansson_sundqvist@hotmail.com 

Anna Stafsudd  

Handledare och Docent i företagsekonomi 

Telefon: 0733004794 

Mail: anna.stafsudd@lnu.se 

3.1.1 Påminnelsebrev nr 1 – Finansiella rådgivare 

Hej igen! 

För en vecka sedan fick du en förfrågan utav oss om att delta i vår undersökning kring den 

finansiella rådgivarens roll i samhället. Det finns fortfarande tid kvar för dig att påverka resul-

tatet i undersökningen. Vid deltagande får du dessutom, om så önskas, ta del av resultatet från 

studien i form av en kortare rapport som tack för er medverkan. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de finansiella rådgivarna påverkas vid rådgiv-

ning till kunder. Undersökningen består av 33 frågor och beräknas ta 15 minuter att genomfö-

ra. Resultatet av undersökning kommer mynna ut i en examensuppsats för civilekonompro-

grammet på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt, således kommer ert svar att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Med andra ord kommer dina specifika svar inte kunna 

kopplas till dig som person eller till det företag du är verksam inom och svaren kommer en-

dast att rapporteras i aggregerad form. 

Om Ni har några frågor kring undersökningen, kontakta gärna nämnda personer nedan. Sista 

dagen för att delta i undersökningen är den 16 april. 

I slutet på detta meddelande finns det två länkar, om du väljer att klicka på första länken 

kommer du direkt att komma till enkäten. Ibland fungerar inte denna länk på grund av att vis-

sa säkerhetslösningar inte accepterar denna lösning, om detta inträffar kan du klicka på andra 

länken men måste då själv ange det användarnamn och lösenord som du finner i slutet på det-

ta meddelande. 

Med vänliga hälsningar 

Ellinore Johansson och Rickard Sundqvist    



 

 
141 

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 

Telefon: Ellinore: 070 27 77 767 Rickard: 073 50 65 182 

Mail: johansson_sundqvist@hotmail.com 

Anna Stafsudd  

Handledare och Docent i företagsekonomi 

Telefon: 0733004794 

Mail: anna.stafsudd@lnu.se 

3.1.2 Påminnelsebrev nr 2 – Finansiella rådgivare 

Hej igen! 

För en tid sedan fick du en förfrågan utav oss om att delta i vår undersökning kring den finan-

siella rådgivarens roll i samhället. Idag är sista dagen för att delta, med andra ord finns det 

fortfarande tid kvar för dig att påverka resultatet i undersökningen. Vid deltagande får du 

dessutom, om så önskas, ta del av resultatet från studien i form av en kortare rapport som tack 

för er medverkan. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de finansiella rådgivarna påverkas vid rådgiv-

ning till kunder. Undersökningen består av 33 frågor och beräknas ta 15 minuter att genomfö-

ra. Resultatet av undersökning kommer mynna ut i en examensuppsats för civilekonompro-

grammet på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt, således kommer ert svar att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Med andra ord kommer dina specifika svar inte kunna 

kopplas till dig som person eller till det företag du är verksam inom och svaren kommer en-

dast att rapporteras i aggregerad form. 

Om Ni har några frågor kring undersökningen, kontakta gärna nämnda personer nedan. Sista 

dagen för att delta i undersökningen är den 16 april. 

I slutet på detta meddelande finns det två länkar, om du väljer att klicka på första länken 

kommer du direkt att komma till enkäten. Ibland fungerar inte denna länk på grund av att vis-

sa säkerhetslösningar inte accepterar denna lösning, om detta inträffar kan du klicka på andra 

länken men måste då själv ange det användarnamn och lösenord som du finner i slutet på det-

ta meddelande. 
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Med vänliga hälsningar 

Ellinore Johansson och Rickard Sundqvist    

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 

Telefon: Ellinore: 070 27 77 767 Rickard: 073 50 65 182 

Mail: johansson_sundqvist@hotmail.com 

Anna Stafsudd  

Handledare och Docent i företagsekonomi 

Telefon: 0733004794 

Mail: anna.stafsudd@lnu.se 

3.2 Introduktionsbrev – Kunder 

Hej! 

I Sverige debatteras det flitigt idag kring finansiell rådgivning och den finansiella rådgivarens 

roll vilket därför gör det intressant att undersöka. För dig som kund till finansiella rådgivare 

önskar vi ditt deltagande i vår studie samt du får möjlighet att bidra med din kunskap och till 

denna debatt utifrån din synvinkel. Med din hjälp kan vi få en förståelse kring detta område.   

Syftet med studien är således att undersöka hur de finansiella rådgivarna påverkas vid rådgiv-

ning till kunder. Undersökningen består av 19 frågor och beräknas ta 5 minuter att genomföra. 

Resultatet av undersökning kommer mynna ut i en examensuppsats för civilekonomprogram-

met på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt, således kommer ert svar att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Med andra ord kommer dina specifika svar inte kunna 

kopplas till dig som person, utan svaren kommer endast att rapporteras i aggregerad form. 

Vid deltagande i denna undersökning har ni möjlighet att ta del av resultatet från studien i 

form av en kortare rapport, som tack för er medverkan. Om ni har några frågor kring under-

sökningen, kontakta gärna nämnda personer nedan. Sista dagen för att delta i undersök-

ningen är den 3 maj. 

I slutet på detta meddelande finns det en länk, klicka på länken så kommer du direkt till enkä-

ten. Vi önskar också att ni vidarebefordrar detta mail till personer inom ert nätverk som kan 

tänkas besvara enkäten.   
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Länk till enkäten:  http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/surveys/221.htm 

Med vänliga hälsningar 

Ellinore Johansson och Rickard Sundqvist    

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 

Telefon: Ellinore: 070 27 77 767 Rickard: 073 50 65 182 

Mail: johansson_sundqvist@hotmail.com 

Anna Stafsudd  

Handledare och Docent i företagsekonomi 

Telefon: 0733004794 

Mail: anna.stafsudd@lnu.se 
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Appendix 4 -  Hypotesernas koppling till frågorna 

Hypotes 1 – Det finns ett negativt samband mellan fast lön och försäljning.  

Detta kontrolleras med frågan 20 som frågar vilken löneform av fast, fast plus rörlig eller en-

bart rörlig lön rådgivaren erhåller och fråga 32 som frågar om rådgivaren ägnar sig åt försälj-

ning. Ytterligare testas hypotesen indirekt med frågorna 29, 30 och 31. Fråga 29 innebär om 

det är lätt att tillfredsställa chefens målsättnings och samtidigt göra kunden nöjd. Fråga 30 

innebär om rådgivaren anser att företaget har en tydlig skiljelinje mellan rådgivning och för-

säljning. Fråga 31 innebär hur svårt rådgivaren själv tycker att det är att skilja mellan rådgiv-

ning och försäljning.  

Hypotes 2 – Det finns ett positivt samband mellan prestationsbaserad lön och försäljning. 

Detta kontrolleras med frågan 20, fråga 21 som frågar vad den rörliga lönen baseras på, pre-

station, transaktioner eller annat och fråga 32. Ytterligare testas hypotesen indirekt med frå-

gorna 29, 30 och 31. 

Hypotes 3a – Det finns ett positivt samband mellan courtagebaserad lön och försäljning. 

Detta kontrolleras med frågorna 20, 21, 28 och 32. Frågan 28 frågar om den del av courtage 

som företaget eller banken tar ut kan kopplas till rådgivarens lön. Ytterligare testas hypotesen 

indirekt med frågorna 29, 30 och 31. 

Hypotes 3b – Det finns ett starkare positivt samband mellan courtagebaserad lön och försälj-

ning än prestationsbaserad lön. 

Detta kontrolleras med frågorna 21, 28 och 32. Tanken är att kolla om sambandet är starkare 

mellan fråga 28 och 32 än mellan fråga 21 och 32. Ytterligare testas hypotesen indirekt med 

frågorna 29, 30 och 31. 

Hypotes 4a – Det finns ett positivt samband mellan materiella förmåner och försäljning. 

Detta kontrolleras med fråga 17 och 32. Fråga 17 undrar om det finns något målsystem inom 

företaget som rådgivaren ska följa. Ytterligare testas hypotesen indirekt med frågorna 29, 30 

och 31. 

 Hypotes 4b – Det finns ett positivt samband mellan immateriella förmåner och försäljning. 

Detta kontrolleras med frågorna 23 och 32. Fråga 23 är öppen och frågar om rådgivaren erhål-

ler andra förmåner utöver sin månads lön. Ytterligare testas hypotesen indirekt med frågorna 

29, 30 och 31.  
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Hypotes 5 – Det finns ett mer positivt samband mellan beroende rådgivare och försäljning än 

för oberoende rådgivare. 

Detta kontrolleras med frågorna 6 och 32. Där fråga 6 frågar vilket företag rådgivaren arbetar 

på. Denna fråga ställs mot de olika belöningsmodellerna för att se om det finns skillnader 

mellan bankanställda och privat anställda. Ytterligare testas hypotesen indirekt med frågorna 

29, 30 och 31. 

Frågorna, 7- 12, 16,18-19, 22 och 24-27 ställs som kontrollfrågor för att se vilket säljincita-

ment som finns hos rådgivaren ifall det inte sker ärliga svar på fråga 32.  

Fråga 13-15 var tänkta som kontrollfrågor för att se om rådgivaren var oberoende eller bero-

ende men efter förundersökningen görs inte denna klassificering.  

Frågorna 1-5 är kontrollfrågor. 
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Appendix 5 - Tabeller 

Deskriptiv tabell – Finansiella rådgivare 
Fråga  Variabel n  Medelvärde Median Typvärde Standardav. Varia-

tions-
vidd 

Stad Ordinal 79 0,92 1,00 0,00 0,944 0-2 
Kön Kvot 79 0,33 0,00 0,00 0,473 0-1 
Ålder Kvot 79 43,62 43,00 35,00 9,520 25-64 
År i bransch Kvot 79 17,39 17,00 5,00 10,379 1-42 
Utbildning Ordinal 79 1,75 1,00 1,00 0,954 0-4 

Civilstånd Dikotom 78 0,95 1,00 1,00 0,222 0-1 

Förälder Dikotom 79 0,53 1,00 1,00 0,502 0-1 

Företag Dikotom 78 0,35 0,00 0,00 0,479 0-1 

Licensierad Dikotom 72 0,60 1,00 1,00 0,494 0-1 

Interutbildad Dikotom 72 0,57 1,00 1,00 0,499 0-1 

Kundinformation Ordinal 79 2,28 2,00 4,00 1,502 0-5 

Lagar/Regler Ordinal 72 1,13 1,00 1,00 0,730 0-4 

Uppföljning Dikotom 77 0,86 1,00 1,00 0,352 0-1 

Hur ofta avrådan Ordinal 69 0,97 1,00 1,00 0,382 0-2 

Bra eller dålig 
avrådan 

Dikotom 61 0,97 1,00 1,00 0,180 0-1 

Rekommendera-
de produkter 

Dikotom 78 0,79 1,00 1,00 0,406 0-1 

Typ av produkter Dikotom 49 0,45 0,00 0,00 0,503 0-1 

Följa rekommen-
dation 

Ordinal 62 1,68 2,00 2,00 0,505 0-2 

Återkommande 
kunder 

Dikotom 78 0,99 1,00 1,00 0,113 0-1 

Målsystem Dikotom 75 0,69 1,00 1,00 0,464 0-1 

Specificera mål-
system 

Dikotom 48 1,00 1,00 1,00 0,000 1 

Målsystem posi-
tivt/negativt 

Dikotom 49 0,90 1,00 1,00 0,306 0-1 

Lön Ordinal 77 0,29 0,00 0,00 0,604 0-2 

Baseras rörlig lön 
på 

Ordinal 19 0,74 0,00 0,00 0,991 0-2 

Föredragit löne-
form 

Ordinal 78 0,56 1,00 0,00 0,594 0-2 

Andra förmåner Ordinal 77 2,12 3,00 3,00 1,109 0-3 

Nöjd med förmå-
ner 

Intervall 60 3,65 4,00 4,00 
 

1,087 1-5 

Nöjd med lön Intervall 77 3,14 3,00 4,00 1,285 1-5 

Prestation ökat Ordinal 61 0,54 0,00 0,00 0,765 0-3 

Kostnad för inve-
stering 

Dikotom 72 0,71 1,00 1,00 
 

0,458 0-1 

Ta del av courta-
ge 

Dikotom 52 0,08 0,00 0,00 
 

0,269 0-1 

Agentdilemma Intervall 76 3,88 4,00 5,00 1,200 1-5 

Företag vs. för-
säljning 

Intervall 77 3,78 4,00 
 

5,00 
 

1,324 1-5 

Rådgivare vs. 
försäljning 

Intervall 78 3,88 4,00 5,00 
 

1,227 1-5 

Försäljning Dikotom 79 0,78 1,00 
 

1,00 
 

0,414 0-1 

Tabell 24 – Deskriptiv tabell rådgivare 
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Deskriptiv tabell – Kunder 
Fråga Variabel N Medelvärde Median Typvärde Std. 

Deviation 
Variationsvidd 

Kön Kvot 68 ,40 0 0 0,493 0-1 
Ålder Kvot 68 41,63 41 26 13,885 22-65 
Utbildning Ordinal 68 2,12 2 2 0,890 0-5 
Antal rådgivarmöten Ordinal 65 0,68 1 0 0,731 0-2 
Bank/Privat aktör Dikotom 68 0,24 0 0 0,427 0-1 
Svårighet med placer-
ing 

Intervall 66 2,64 2 2 1,223 1-5 

Informationsinsamling Ordinal 68 3,43 4 5 1,577 0-5 
Typ av produkter Dikotom 66 0,29 0 0 0,456 0-1 
Genomförde du en 
placering 

Dikotom 68 0,79 1 1 0,407 0-1 

Courtage Dikotom 53 0,34 0 0 0,478 0-1 
Nöjd med rådgivaren Intervall 65 3,18 3 4 1,144 1-5 
Ägnade sig åt försälj-
ning 

Dikotom 67 0,55 1 1 0,501 0-1 

Tydlig skillnad Intervall 68 2,71 3 1 1,456 1-5 
Rekommenderade 
produkter 

Dikotom 65 0,77 1 1 0,425 0-1 

Förtroende för rådgi-
vare 

Intervall 67 3,25 3 4 1,259 1-5 

Förtroende för rådgi-
vare idag 

Intervall 65 2,89 3 4 1,214 1-5 

Tabell 25 – Deskriptiv tabell kunder 

Korrelationsanalys – alla variabler del 1 

 För-
sälj-
ning 

Försälj-
ning  

D1 

Rådgivare 
vs. För-
säljning 

Företag vs. 
Försäljning 

Agent-
di-
lemma 

lön Lön d1 Andra 
förmåner 

Andra 
förmåner 
d1 

Försäljning  ,763
 

(,000) 
,045 
(,695) 

-,127 
(,272) 

-,172 
(,137) 

,037 
(,743) 

 

,036 
(,751) 

,018 
(,895) 

-,019 
(,885) 

Försäljning 
D1 

,763 
(,000) 

 -,097 
(,397) 

-,170 
(,140) 

-,280 
(,014)* 

-,064 
(,573) 

-,066 
(,565) 

,106 
(,429) 

,082 
(,540) 

Rådgivare vs 
Försäljning 

,045 
(,695) 

-,097 
(,397) 

 ,291 
(,010)* 

 

,298 
(,009)* 

,220 
(,053)* 

,211 
(,064)* 

-,193 
(,150) 

-,040 
(,768) 

Företag vs. 
Försäljning 

-,127 
(,272) 

-,170 
(,140) 

,291 
(,010)* 

 ,348 
(,002)* 

,204 
(,075)* 

,206 
(,073)* 

-,035 
(,796) 

,148 
(,277) 
 

Agentdi-
lemma 

-,172 
(,137) 

-,280 
(,014)* 

,298 
(,009)* 

,348 
(,002)* 

 ,192 
(,096)* 

,193 
(,095)* 

-,280 
(,033)* 

-,020 
(,880) 

Lön  ,037 
(,743) 

-,064 
(,573) 

,220 
(,053)* 

,204 
(,075)* 

,192 
(,096)* 

 ,994 
,000 

-,369 
(,004)* 

-,328 
(,012)* 

Lön D1 ,036 
(,751) 

-,066 
(,565) 

,211 
(,064)* 

,206 
(,073)* 

,193 
(,095)* 

,994 
,000 

 -,372 
(,004)* 

-,317 
(,015)* 

Andra för-
måner 

,018 
(,895) 

,106 
(,429) 

-,193 
(,150) 

-,035 
(,796) 

-,280 
(,033)* 

-,369 
(,004)* 

-,372 
(,004)* 

 

 ,654 
(,000) 

Andra för-
måner D1 

-,019 
(,885) 

,082 
(,540) 

-,040 
(,768) 

,148 
(,277) 

-,020 
(,880) 

-,328 
(,012)* 

-,317 
(,015)* 

,654 
(,000) 

 

Tabell 26 – Korrelationsanalys Finansiella rådgivare 
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Korrelationsanalys – alla variabler del 2 

 Försälj-
ning 

Försälj-
ning D1 

Rådgivare 
vs. För-
säljning 

Företag vs. 
Försäljning 

Agent-
dilem-
ma 

lön Lön d1 Andra 
förmåner 

Andra för-
måner d1 

Målsystem ,118 
(,313) 

,192 
(,098)* 

-,069 
(,558) 

-,173 
(,143) 

-,092 
(,441) 

-,070 
(,553) 

-,078 
(,506) 

-,223 
(,102) 

-,253 
(,063) 

Företag -,053 
(,643) 

-,138 
(,228) 

,153 
(,185) 

,156 
(,179) 

,230 
(,046)* 

,657 
(,000)* 

,654 
(,000)* 

-,280 
(,033)* 

-,072 
(,591) 

Stad -,077 
(,498) 

-,141 
(,216) 

,174 
(,128) 

-,024 
(,834) 

,060 
(,609) 

,395
 

(,000)* 
,392 
(,000)* 

,042 
(,754) 

,045 
(,736) 

Kön ,010 
(,929) 

,039 
(,733) 

-,032 
(,783) 

-,002 
(,986) 

-,082 
(,479) 

-,198 
(,080)* 

-,205 
(,070)* 

,032 
(,813) 

-,056 
(,677) 

Ålder -,181 
(,110) 

-,158 
(,164) 

,125 
(,275) 

,108 
(,349) 

-,008 
(,944) 

-,059 
(,604) 

-,053 
(,645) 

-,081 
(,545) 

,018 
(,894) 

År i bransch -,189 
(,095)* 

-,194 
(,087)* 

,055 
(,631) 

,114 
(,324) 

,023 
(,841) 

-,122 
(,283) 

-,122 
(,286) 

,016 
(,907) 

,163 
(,222) 

Utbildning ,021 
(,857) 

-,057 
(,620) 

-,081 
(,479) 

,043 
(,710) 

,100 
(,389) 

,060 
(,597) 

,085 
(,457) 

,215 
(,105) 

,104 
(,435) 

Civilstånd -,176 
(,124) 

-,123 
(,284) 

-,108 
(,351) 

,226 
(,050)* 

,311 
(,007)* 

-,005 
(,963) 

-,011 
(,927) 

-,211 
(,115) 

-,095 
(,481) 

Förälder -,066 
(,566) 

-,183 
(,107) 

-,083 
(,468) 

,173 
(,132) 

,085 
(,466) 

,034 
(,764) 

,053 
(,641) 

,092 
(,490) 

,000 
(1,000) 

Licensierad ,204 
(,085)* 

,137 
(,253) 

,052 
(,668) 

,030 
(,807) 

-,118 
(,333) 

,087 
(,470) 

,082 
(,495) 

,324 
(,017)* 

,273 
(,046)* 

Tabell 27 – Korrelationsanalys Finansiella rådgivare 
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Korrelationsanalys – alla variabler del 3  

 Målsy
stem 

Företag Stad Kön Ålder År i 
bransch 

Utbild-
ning 

Civilstånd Förälder Licensie-
rad 

Målsystem  -,183 
(,119) 

-,411 
(,000)* 

,174 
(,134) 

-,064 
(,584) 

-,047 
(,690) 

-,273 
(,018)* 

,010 
(,933) 

,033 
(,777) 

,084 
(,493) 

Företag -,183 
(,119) 

 ,458 
(,000)* 

-,400 
(,000)* 

,032 
(,783) 

-,084 
(,465) 

,080 
(,488) 

,043 
(,708) 

,025 
(,828) 

,195 
(,104) 

Stad -,411 
(,000)* 

,458 
(,000)* 

 -,351 
(,002)* 

-,147 
(,196) 

-,178 
(,116) 

,310 
(,005)* 

-,140 
(,221) 

-,178 
(,116) 

-,056 
(,639) 

Kön ,174 
(,134) 

-,400 
(,000)* 

-,351 
(,002)* 

 ,322 
(,004)* 

,339 
(,002)* 

-,282 
(,012)* 

-,082 
(,474) 

,064 
(,578) 

-,227 
(,055)* 

Ålder -,064 
(,584) 

,032 
(,783) 

-,147 
(,196) 

,322 
(,004)* 

 ,820 
(,000)* 

-,429 
(,000)* 

,127 
(,269) 

,107 
(,346) 

-,195 
(,101) 

År i bransch -,047 
(,690) 

-,084 
(,465) 

-,178 
(,116) 

,339 
(,002)* 

,820 
(,000)* 

 -,514 
(,000)* 

,088 
(,444) 

,105 
(,358) 

-,233 
(,049)* 

Utbildning -,273 
(,018)* 

,080 
(,488) 

,310 
(,005)* 

-,282 
(,012)* 

-,429 
(,000)* 

-,514 
(,000)* 

 -,006 
(,959) 

-,022 
(,845) 

,105 
(,381) 

Civilstånd ,010 
(,933) 

,043 
(,708) 

-,140 
(,221) 

-,082 
(,474) 

,127 
(,269) 

,088 
(,444) 

-,006 
(,959) 

 ,245 
(,031)* 

-,032 
(,790) 

Förälder ,033 
(,777) 

,025 
(,828) 

-,178 
(,116) 

,064 
(,578) 

,107 
(,346) 

,105 
(,358) 

-,022 
(,845) 

,245 
(,031)* 

 ,188 
(,115) 

Licensierad ,084 
(,493) 

,195 
(,104) 

-,056 
(,639) 

-,227 
(,055)* 

-,195 
(,101) 

-,233
 

(,049)* 
,105 
(,381) 

-,032 
(,790) 

,188 
(,115) 

 

Tabell 28 – Korrelationsanalys  Finansiella rådgivare 

 

 


