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Abstrakt 
 

I denna studien undersöker jag om det finns en rådande gemesam kultur bland 

finansiella rådgivare i svenska banker som påverkar kvaliteten rådgivningen till 

kunderna. Syftet med detta arbete är att lyfta fram och diskutera om det finns en möjlig 

intressekonflikt mellan bankernas rådgivares prestationskrav i form av försäljning av 

institutens produkter och tjänster och bankernas rådgivningsfunktion samt om det finns 

en gemensam kultur bland finansiella rådgivare som påverkar kvaliteten på 

rådgivningen som ges til kunderna. Syftet är att skapa en större förståelse för 

problemställningen samt för hur organisationskulturen och andra faktorer påverkar 

rådgivarnas arbete. Huvudkonklusionen är att att yrkesrollen finansiella rådgivare till 

viss grad har en gemensam kultur, men att det inte bör ses som en enhetlig kultur som 

råder fullt ut i hela branschen. Kulturen bör beskrivas som ett hav av subkulturer där 

subkulturerna har många gemensamma drag, men att kulturen bland finansiella 

rådgivare generellt inte bidrar till sämre kvalitet på rådgivningens som ges till kunderna.  
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Abstract 
 

In this study, I examine whether there is a prevailing culture among financial advisors in 

Swedish banks, which affects the quality of advice to the customers. The purpose of this 

study is to highlight and discuss whether there is a possible conflict of interest between 

banks 'advisers performance requirements in the form of sale of the institutions products 

and services and the banks' advisory function and if there is a common culture among 

financial advisors that affect the quality of the advice given til customers. The aim is to 

create a greater understanding of the problem and how the organizational culture and 

other factors affecting the advisors work. The main conclusion is that to some extent it 

appears a common culture among financial advisors, but that it should not be seen as a 

unified culture that is fully in the entire industry. Culture should be described as a sea of 

subcultures where subcultures have many features common, but that culture among 

financial advisers generally do not contribute to the inferior quality of the advice given 

to customers. 
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1 Inledning 
Förtroendet för de svenska bankerna, särskilt bland privatkunder, har de sista fem åren 

sjunkit visar en rapport från Svenskt kvalitetsindex (Svenskt Kvalitetesindexs 

bankstudie 2015). Anledningar kan vara många, men huvudanledningen till den 

nedåtgående trenden är enligt Sveriges Konsumenters generalsekreterare, Jan Bertroft, 

att bankerna inte längre bedriver rådgivningsverksamhet. Han utrycker Sveriges 

Konsumenters syn på det hela i en debattartikel i DN debatt (17 juli 2014).  

 

Jan Bertoft menar att bankerna utnyttjar sitt kunskapsövertag gentemot konsumenterna 

om vad det gäller den finansiella marknaden och konsumenternas behov av kvalitativ 

rådgivning. Han menar att bankernas rådgivare i stor utsträckning oftast förmedlar de 

produkter som är lönsammast för banken snarare än andra produkter som skulle gynnat 

kunden mest (DN debatt,17 juli 2014). Bertoft menar att problemet är så pass utbrett att 

Sveriges Konsumenter föreslår att ett förbud mot att säljare av finansiella och 

utlåningsprodukter ska få kalla sig rådgivare för att inte vilseleda konsumenterna och 

undvika denna typ av intressekonflikter.  

 

Jan Bertoft menar (DN debatt,17 juli 2014) att intressekonflikterna inom dagens 

finansiella rådgivning är ett strukturellt problem som sätter konkurrensen i branschen ur 

spel och leder till sämre villkor för konsumenterna. Han hänvisar till en årlig granskning 

av konsumenternas situation från EU-kommissionens där finansiell rådgivning och 

sparprodukter kommer sist av alla 52 konsumentområden i Sverige när det gäller 

konsumentskydd.  

 

Finansinspektionen publicerade (2014) en rapport som visar att de finansiella 

rådgivarna hos en av de större bankerna i Sverige tjänade upp till tio gånger mer om de 

förmedlade en viss typ av sparprodukter jämfört med andra sparprodukter. Rapporten 

visar att hela 97 procent av rådgivarnas totala intäkter kom från de sparprodukter som är 

mest lönsamma för banken. Jan Bertoft (DN debatt,17 juli 2014) menar att detta är ett 

tydligt tecken på att utnyttjar sitt kunskapsövertag och säljer det produkter som gynnar 

dem mest. Andra aktörer menar dock att Sveriges Konsumenter målar upp felaktig bild 

och drar förhastade slutsatser. 
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Grundregel gällande intressekonflikter i den finansiella sektorn är att rådgivarna ska ta 

tillvara kundens intressen (Beckman m.fl, 2015). Men enligt en artikel i Dagens Nyheter 

(2014) som presenterar en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av 

pensionsmyndigeten visade det sig att fyra av tio tillfrågade personer bedömer att 

rådgivningsföretagen på den finansiella marknaden är oseriösa. Detta till trots att det 

finns ett omfattande regelverk och självreglerande branschorgan och explicita 

kompetenskrav för rådgivarna är förtroende för bankerna lågt gällande finansiell 

rådgivning. Vad beror detta på? Kan det bero på en särskilt kultur som råder i 

finanssektorn och bland rådgivarna? Oavsett om bilden Jan Bertoft målar upp är 

missvisande eller icke skapar det ett intressant diskussionsämne. 

 

I denna uppsats vill jag därför beskriva och diskutera den möjliga intressekonflikten 

som kan uppstå mellan den enskilda rådgivarens försäljningskrav och dennes 

rådgivningsroll. Uppsatsen kommer fokusera på hur företagens organisationskultur kan 

förstärka intressekonflikten och hur rådgivarna upplever att intressekonflikten kan 

påverkar råden till kunderna ur ett kvalitetsperspektiv med fokus på rådgivning till 

privatkunder.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finansiella systemet och finansnäringen har en nyckelroll i samhället. Det 

finansiella systemets huvuduppgifter och grundläggande funktioner är att förmedla och 

ge tillgång till effektiva betalningsmedel, omvandla sparande till finansiering och 

hantera risker (Beckman m.fl, 2015). 

 

Rådgivare inom den finansiella sektorn har i regel ett stort kunskapsövertag gentemot 

kunderna och de kunder som uppsöker bankerna för rådgivning har ett förtroende för 

banken och sin rådgivare. Därför finns det ett omfattande regelverk om hur rådgivarna 

ska agera i olika situationer, mer om det i kapitel 2. Grundregel gällande 

intressekonflikter i den finansiella sektorn är att rådgivarna ska ta tillvara kundens 

intressen (Oxenstierna, 2015). Men enligt en artikel i Dagens Nyheter (2014) som 

presenterar en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av pensionsmyndigeten visade 

det sig att fyra av tio tillfrågade personer bedömer att rådgivningsföretagen på den 

finansiella marknaden är oseriösa. Detta till trots att det finns ett omfattande regelverk 
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och självreglerande branschorgan och explicita kompetenskrav för rådgivarna är 

förtroende för bankerna lågt gällande finansiell rådgivning.  

Den finansiella sektorn spelar ur ett samhällsperspektiv en mycket viktig roll. En 

ansvarfull och sund finansmarknad med seriös aktörer ger samhället en finansiell 

stabilitet som bidrar till ett stabilt, pålitligt och effektivt affärsklimat. Således kan en 

stor aktör på finansmarknaden, både direkt och indirekt, påverka samhället, företag och 

enskilda människor. Det finns således ett ansvar på varje aktör på den finansiella 

marknaden och dess anställda ska agera på ett hederlig, rättvist och professionellt sätt. 

Intresset för placeringar i Sverige är rekordstort, vilket ger aktörerna på den finansiella 

marknaden ännu större betydelse och vikten av att branschen tillvarata kundernas 

intresse ökar (Oxenstierna, 2015). 

Således är diskussionen om hur bankernas bedriver sin rådgivning för konsumenter hög 

aktuell. Man kan ofta läsa i tidningar att bankernas rådgivare är försäljare och 

undertonen i dessa artiklar är ofta att detta är en nackdel för oss konsumenter. Bankerna 

driver i dag rådgivning som sedan ska leda till försäljning av bankernas produkter, men 

bankerna anklagas ofta för att hoppa över rådgivningsmomentet och endast fokusera 

försäljningen av deras produkter. Som ovan nämnt publicerade Finansinspektionen 

(2014) en rapport som visar att de finansiella rådgivarna hos en av de större bankerna i 

Sverige tjänade upp till tio gånger mer om de förmedlade en viss typ av sparprodukter 

jämfört med andra sparprodukter. Rapporten visar att hela 97 procent av rådgivarnas 

totala intäkter kom från de sparprodukter som är mest lönsamma för banken. Detta 

behöver inte betyda att en korrekt rådgivningsverksamhet inte bedrivs bland dessa 

rådgivare. Men likande kritik återkommer mot finanssektor som helhet och därför anser 

jag att det är intressant att undersöka hur kulturen ser ut i de svenska bankerna. Då 

kritiken oftast riktas mot hela branschen är det intressant att undersöka om det finns 

likheter mellan de olika bankernas organisationskulturer och eventuellt om det finns en 

kultur som präglar hela rådgivarrollen som yrkesroll. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram och diskutera om det finns en möjlig 

intressekonflikt mellan bankernas rådgivares prestationskrav i form av försäljning av 

institutens produkter och tjänster och bankernas rådgivningsfunktion samt om det finns 
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en gemensam kultur bland finasiella rådgivare som påverkar kvaliteten på rådgivningen 

som ges til kunderna. Huvudfokus kommer vara att diskutera det ovannämnda utifrån 

ett organisationskultursperspektiv. 

 

Syftet är att skapa en större förståelse för problemställningen samt för hur 

organisationskulturen och andra faktorer påverkar rådgivarnas arbete. 

 

1.2.1 Frågeställning 

 

Finns det en rådande gemesam kultur bland finansiella rådgivare i svenska banker som 

påverkar kvaliteten rådgivningen till kunderna?   

 
1.2.2 Problemdiskussion 

 

Uppsatsen kommer fokusera på hur företagens organisationskultur kan förstärka 

intressekonflikten och hur rådgivarna upplever att intressekonflikten kan påverkar råden 

till kunderna ur ett kvalitetsperspektiv med fokus på rådgivning till privatkunder. Jag 

kommer även försöka undersöka hur rådgivarna upplever att bankerna och andra 

finansinstitutioner arbetar med denna typ av intressekonflikter på organisations- och 

näringsnivå. 

 

Jag vill även undersöka hur rådgivarna definierar sin roll som rådgivare eller säljare 

samt diskutera hur om organisationskulturen på deras arbetsplats främst präglas av ökad 

försäljning eller hög kvalitet på rådgivningen som ges till kunderna. Hur uppmuntras 

rådgivarna av sin arbetsgivare att öka försäljningen? Finns det bonuslösningar eller 

andra belöningar till dem som presterar i form av höga försäljningssiffror? Påverkas 

man som rådgivare/säljare av att kollegor blir uppmärksammade om det har presterat 

bra? 

 

Bankerna har som tidigare nämnt en viktig roll och funktion i samhället. De som jobbar 

inom den finansiella sektorn har i regel ett kunskapsövertag gentemot kunderna och 

förtroende för sin bankrådgivare är ofta större än vad det är för andra som säljer andra 

typer av konsumentprodukter intressen (Oxenstierna, 2015). Således ligger det ett stort 

ansvar på banken och dess anställda att inte utnyttja detta kunskapsövertag och tillit 

utan att de alltid handlar hederligt, rättvist och professionellt samt tillvara tar sina 

kunders intresse. Det finns tydliga lagar och regler som styr hur bankerna ska agera och 
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bedriva sin rådgivning samt vilka kompetenskrav som branschen ställer på sin anställda. 

Jag kommer därför inte diskutera rådgivning som är fel enligt lagar och föreskrifter utan 

jag kommer försöka undersöka hur man hanterar så kallade etiska dilemman utifrån den 

organisationskultur som råder i organisationen.  

 

Etiskt dilemma kan definieras som en problemställning där man har två 

handlingsalternativ där båda är juridiskt genomförbara, men det är fortfarande oklart 

vad som är rätt handlingsalternativ, t.ex. ge kunden råd att placera i en fond eller 

extraamortera på sitt bolån. Bägge handlingsalternativen är juridiskt genomförbara, men 

det ena bidrar positivt till bankens intjäning medan det andra påverkar bankens intjäning 

negativt (Beckman m.fl, 2015). Försöker rådgivaren styra kunden till det 

handlingsalternativ som gynnar banken och rådgivaren eller tar sig rådgivaren tiden att 

införskaffa sig tillräcklig information för att kunna göra en bra bedömning av kundens 

ekonomi för att därefter ge kunden ett råd oberoende av bankens intjäning. Detta 

utesluter inte att rätt handlingsalternativ är det som bidrar positivt till bankens intjäning.  

 

Vissa menar att utmaningen för en bankrådgivare är att hitta en bra balans mellan 

försäljning och rådgivning. Det är egentligen är det inget antingen eller utan snarare ett 

både och. Det går egentligen inte att skilja på den bankanställdas roll som rådgivare och 

säljare då rådgivningen ytterst syftar på försäljning, även kallad rådgivardriven 

försäljning. Således är det viktigt att organisationens ekonomiska mål är förenliga med 

god rådgivning.  

 
1.2.3Avgränsningar 

 

Det finns många olika intressekonflikter som kan uppstå i ett finansiellt institution. 

Intressekonflikterna kan uppstå mellan olika kunder eller kundgrupper, mellan 

institutionen själv och dess kunder eller mellan de anställda och dess kunder. I denna 

uppsats kommer jag avgränsa diskussionen till intressekonflikter som kan uppstå mellan 

de anställdas försäljningskrav och kundernas behov av rådgivning. Jag kommer även 

avgränsa det till rådgivning som sker mellan banken och privatkunder. 

 

 
1.2.4 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. Det inledande avsnittet behandlar 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Efterföljande avsnitt presenterar det 
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rådande lagar och regler som gäller vid finansiell rådgivning i Sverige. Avsnittet 

behandlar även  de finansiella marknadernas roll i samhället och vad marknadens 

aktörer har för betydelse. Uppsatsen tredje avsnitt presenterar vedertagna teorier inom 

organisationskultur och de teorier som ska utgöra uppsatsens grundstenar. 

Efterkommande avsnitt presenterar undersökningens metod och tillvägagångssätt för att 

sedan efterföljas av undersökningens resultat. Efter att resultatet från intervjuerna har 

redovisat följer ett avsnitt som analyserar datan från förekommande avsnitt. Uppsatsen 

avslutas med en slutdiskussion och undersökningens huvudkonklusioner.     
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2 Finansiell rådgivning 
 

2.1 Bankernas roll i samhället 

Det finansiella systemet och finansnäringen har en nyckelroll i samhället. Det 

finansiella systemets huvuduppgifter och grundläggande funktioner är att förmedla och 

ge tillgång till effektiva betalningsmedel, omvandla sparande till finansiering och 

hantera risker (Beckman m.fl, 2015).  

Det finansiella systemet och i synnerhet bankerna ska ge tillgång till effektiva 

betalningsmedel och på så sätt hjälpa hushåll och företag att förmedla betalningar när vi 

köper och säljer varor och tjänster. De möjliggör även omvandling av hushållens och 

företagens sparande till finansiering. Det vill säga att genom att tillhandahålla 

möjligheten för hushåll och företag att placera sitt sparande och överskott på bankkonto 

eller tillhandahålla tjänster för att köpa värdepapper på en finansiell marknad, kan de 

samtidigt tillhandahålla möjligheten för andra aktörer med finansieringsbehov att ta 

banklån för att finansiera investeringar och bostadsköp (Oxenstierna, 2015). Genom att 

möjliggöra att samhällets sparande och överskott kan omvandlas till finansiering hjälper 

bankerna och finansnäringen samhället att sprida och fördela risker till de aktörer som 

är intresserade av att bära den. Om spridningen och omfördelningen av risker inte 

fungerar på ett effektivt sätt skulle många affärer försvåras betydligt och kanske i vissa 

fall inte alls kunna genomföras.  Det är därför viktigt att branschen fungerar och drivs 

på rationellt och kostnadseffektivt sätt. Aktörerna på den finansiella marknaden bär 

därför ett gemensamt ansvar att den som bär riskerna är medveten om dem och 

samtidigt som de är intresserade av att bära riskerna mot ersättning. Ersättning i form av 

högre avkastning (Oxenstierna, 2015).   

Riskhanteringen har alltmer blivit de finansiella systemens huvudfunktion och bankerna 

som spelar huvudrollen i det finansiella systemet har därför en viktig roll i samhället 

(riksbanken.se).  Swedbank beskriver bankernas roll som  

”en motor i det finansiella systemet och ser till att flödet av kapital, varor 

och tjänster i samhället fungerar.” (Swedbanks Årsredovisning 2014) 

En ansvarfull och sund finansmarknad med seriösa aktörer ger samhället en finansiell 

stabilitet som bidrar till et stabilt, pålitligt och effektivt affärsklimat. Således kan en stor 

aktör på finansmarknaden, både direkt och indirekt, påverka samhället, företag och 
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enskilda människor. Det finns således ett ansvar på varje aktör på den finansiella 

marknaden och dess anställda ska agera på ett hederlig, rättvist och professionellt sätt 

(Beckman m.fl, 2015). 

Bankerna driver en rådgivningsverksamhet som ska leda till försäljning 

utlåningsprodukter, placeringsprodukter, försäkringsprodukter samt 

betalningsförmedlingslösningar. De drivs i regel som vinstdrivande företag och har ofta 

aktieägare som kräver en konkurrenskraftig avkastning på sitt investerade kapital 

(Beckman m.fl, 2015). Att både driva som rådgivningsverksamhet och 

försäljningsverksamhet i en och samma verksamhet behöver inte vara problematiskt och 

i de flesta fall är det inte det, men det kan i vissa tillfällen vara det. Kortsiktiga 

lönsamhetskrav och samtidigt upprätthålla hög kvalitet på rådgivningen kan i vissa 

tillfällen komma i konflikt, både för det finansiella institutet som för deras anställda. 

Denna intressekonflikt är något som alla bankerna och andra finansiella aktörer måste 

identifiera, förebygga och hantera.  

 

2.2 Regelverk kring finansiell rådgivning 

Det finns ett omfattande regelverk runt omkring placeringsrådgivning i Sverige och i 

Sverige är det endast banker och institut som har tillstånd från Finansinspektionen som 

får driva med finansiell rådgivning till privatkunder (Beckman m.fl, 2015). 

Finansinspektionen är det styrande och granskande organet på den svenska 

finansmarknaden. Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regelgivning och 

tillståndsprövning för finansiella marknader och finansiella företag 

(finansinspektionen.se). Finansinspektionen ansvarar också för att samordna tillsyn av 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ska bidra 

till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i 

finanssektorn. Det är även Finansinspektionens uppdrag att stärka konsumenternas 

ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning. Finansinspektionen fungerar 

även som tillsynsorgan och har därmed stora befogenheter att utdela sanktioner till 

marknadens aktörer om det inte följer det lagar och direktiv som reglerar marknaden 

(finansinspektionen.se). 

 

Regleringen av de finansiella marknaderna i Sverige sträcker sig lång längre än 

regleringen av andra näringsverksamheter. Skälet till att regleringen av de finansiella 
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marknaderna är så pass omfattande är på grund av den finansiella sektorns stora 

samhällsekonomiska betydelse. Ett annat motiv till regleringens omfattning är att man 

bedömer att det finns behov för ett särskilt konsumentskydd eftersom de finansiella 

marknaderna har en central betydelse för konsumenternas välfärd (Oxenstierna, 2015). 

 

Det finns en uppsjö lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar 

finansmarknaderna. Följande är enligt finansinspektionen (finansinspektionen.se) de 

viktigaste svenska lagarna och förordningarna för fondmarknaden och 

placeringsrådgivning till privatpersoner: 

- Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden  

- Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden   

- Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument 

- Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter 

- Lag (2004:46) om värdepappersfonder 

- Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden 

- Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder 

- Förordning (2013:588) om investeringsfonder 

- Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

- Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt 

allvarlig brottslighet i vissa fall 

- Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

- Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande 

 

Av de ovannämnda lagar, förordningar och föreskrifter är det lagen om 

värdepappersmarknaden som är den mest centrala (Oxenstierna, 2015). Lagen om 

värdepappersmarknaden är resultatet a en EU-direktivet ”the Markets in Financial 

Instruments Directive (2004/39/EC)”, även kallat MiFID-direktivet som är ett 

harmoniseringsdirektiv från EU i ett försök att harmonisera de europeiska 

finansmarknaderna. Oxenstierna (2015) menar att MiFID-direktivets största bidrag till 

regleringen av de svenska finansiella marknaderna är: 1) Krav att rådgivaren skal följa 

god rådgivningssed och ska anpassa rådgivningen till den enskilde kundens 

förutsättningar och behov, så att givna råd är lämpliga konsumenten. 2) Krav om ett 

formellt och särskilt kompetenskrav för finansiella rådgivare (Swedsec-licens). 3) 
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Tydligare krav på att rådgivningen ska dokumenteras. 4) Införandet av 

skadeståndsskyldighet för rådgivare som agerar vårdslöst.  

 

Lagen om värdepappersmarknaden är som ovan nämnt den mest centrala lagen i 

regleringen av aktörerna på den finansiella marknaden och deras verksamhet. 

Tillsammans med den efterföljande förordningen om värdepappersmarknaden reglerar 

lagen om värdepappersmarknaden de krav som ställs på placeringsrådgivningen på den 

svenska marknaden. För att uppfylla lagens krav och för att kunna erbjuda individuellt 

anpassad placeringsrådgivning måste rådgivaren få en översikt av kundens ekonomiska 

situation (Beckman m.fl, 2015). Detta gör rådgivaren tillsammans med kunden även går 

igenom kundens kunskaper och erfarenhet av finansiella placeringar, kundens syfte med 

placeringarna samt vilken risk kunden är beredd att ta så att rådgivaren kan 

rekommendera kunden de placeringar som är lämpliga i det enskilda fallet. All 

individuellt anpassad rådgivning sker utifrån de uppgifter som kunden lämnat om sig 

själv till rådgivningen och det är därför av yttersta vikt att kunden ger korrekt 

information (Beckman m.fl, 2015). Således har kunden också ett ansvar att råden ges på 

korrekt grundlag. 

 

Syftet  med  ett starkt och omfattande regelverket  som  reglerar rådgivning av 

finansiella tjänster  är  att  skapa  ett  starkt konsumentskydd  och  en  balans  mellan 

konsumenternas  och  aktörernas intressen (Oxenstierna, 2015).  

 

2.2.1 Självreglering – branschorganisationer 

Vid sidan av de lagstiftade lagarna och förordningar så finns det till skillnad från det 

flesta andra näringsbranscher ett stort mått på självreglering på de svenska finansiella 

marknaderna. De finns ett flertal olika branschgemensamma organ som skapar 

branschens egna normer och regelverk. Detta gör man för att alla aktörer ska följa de 

lagar och förordningar som finns på samma sätt och minimera tolkningsutrymmet. Med 

en effektiv och fungerande självreglering hoppas man ska bidra till att allmänhetens 

förtroende för aktörerna på de svenska finansiella marknaderna ska upprätthållas, vilket 

som är som tidigare nämnt en grundsten för att de finansiella marknaderna ska kunna 

uppfylla sitt samhällssyfte (Oxenstierna, 2015). 
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Exempel på branschgemensamma organ som skapar branschens egna normer och 

regelverk är: 

- Bankföreningen 

- Fondhandlareförening 

- Swedsec Licensiering AB 

- Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 

 

Finansinspektionen brukar framhålla ett tydligt exemplen på att självregleringen på de 

finansiella marknaderna i Sverige fungerar på ett bra sätt och det bildandet av Swedsec 

Licensiering AB (Beckman m.fl, 2015). 

 

2.2.2 Swedsec-licens 

Införandet av krav på att alla finansiella rådgivare ska ha genomfört en formellt och 

särskilt utbildning för att säkerställa rådgivarnas kompetens för att ge placerings- och 

investeringsrådginving, var inte helt nytt då branschorganisationen Svenska 

Fondhandlareföreningen (Beckman m.fl, 2015) redan 2001 bildade bolaget Swedsec 

Licensiering AB. Bildandet av Swedsec Licensiering AB var ett gemensamt grep från 

de stora aktörerna på den svenska marknaden att öka kvaliteten på 

placeringsrådgivningen. Huvudsyftet med att införa licensen var att skapa och 

upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Swedsec fick ansvaret att licensiera 

anställda på den svenska värdepappersmarknaden med syfte att säkerställa deras 

kompetens på området (Beckman m.fl, 2015). 

 

Syftet med Swedsec-licensen är att alla som arbetar med placeringsrådgivning ska ha 

’tillräckliga kunskaper’ och kompetens i förhållande till den rådgivning som lämnas. 

Alla rådgivare kunna dokumentera sina kunskaper genom att genomfört ett kunskapstest 

som är gemensamt för hela branschen med godkänt resultat. De kompetenskrav som ska 

uppvisas är (Beckman m.fl, 2015): 

- Övergripande kunskap om regelverket för finansmarknaden och instituten, 

skatterätt, familjerätt och konsumenträtt.  

- Rådgivaransvaret, etik och hur den goda rådgivarseden kommer till uttryck i 

omsorgsplikt, avrådningsplikt och dokumentationsplikt.  

- Kunskap om finansiella instrument, finansiella marknader och livförsäkringar 

- Kunskap om privatekonomi och riskskydd 
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2.3 Intressekonflikter i finanssektorn 

Jan Bertoft, Sveriges Konsumenters generalsekreterare, menar (DN debatt,17 juli 2014) 

att intressekonflikterna inom dagens finansiella rådgivning är ett strukturellt problem 

som sätter konkurrensen i branschen ur spel och leder till sämre villkor för 

konsumenterna. Han hänvisar till en årlig granskning av konsumenternas situation från 

EU-kommissionens där finansiell rådgivning och sparprodukter kommer sist av alla 52 

konsumentområden i Sverige när det gäller konsumentskydd.  

 

Om intressekonflikterna inom dagens finansiella rådgivning är ett strukturellt problem 

är det viktigt att definiera vad en intressekonflikt är. En intressekonflikt är en 

kombination av omständigheter som kan påverka en individs förmåga att agera korrekt i 

sin roll till fördel för av ett sekundärt intresse (NAO, 2015). Det kan förekomma i alla 

situationer där en individ eller organisation kan utnyttja en professionell eller officiell 

roll för egen ”dold” nytta. Intressekonflikter kan existera om omständigheterna skapar 

en risk för att beslut kanske påverkas oavsett om den enskilde faktiskt gynnas.  

Intressekonflikter kan uppstå om en aktör har, till exempel (NAO, 2015): 

- En direkt eller indirekt ekonomiskt intresse; 

- Icke-finansiella eller personliga intressen 

- Lojalitetskonflikter där beslutsfattarna har konkurrerande lojaliteter mellan en 

organisation de är skyldiga en primär skyldighet att och någon annan person 

eller enhet 

 

Men varför ä det viktigt att uppmärksamma och hantera intressekonflikter? Framförallt 

kan ignorans av intressekonflikter leda till att intuitionens anseende skadas och det kan 

undergräva allmänhetens förtroende för institutionen. Det kan också leda till intrycket 

av att organisationen eller individen inte agerar i allmänhetens intresse. Men framförallt 

och mer allvarligt kan ignorans mot intressekonflikter leda bedrägeri , mutor eller 

korruption genom missbruk av ställning (NAO, 2015). 

 

I denna uppsats är det framförallt en diskussion om en intressekonflikt mellan 

ekonomiska intressen, även om rådgivarna inte har direkta ekonomiska intressen då i 

det flesta fall är deras arbetsgivare som drar störst nytta av ökad försäljning, då 
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individuella bonusprogram inte är lika vanligt längre på den svenska finansmarknaden 

(Oxenstierna, 2015). Man kan argumentera för att det finns en lojalitetskonflikt där 

rådgivaren har en lojalitet till sin arbetsgivare om att öka försäljningen samtidig som de 

har en skyldighet att ge konsumenten de råd som hen har behov av. Men jag menar att 

rådgivning och försäljning inte har en intressekonflikt på det sättet, då det går att öka 

försäljningen med hjälp av rådgivning och de flesta institutionerna på finansmarknaden 

vill öka försäljning som följd av ökad kvalitet på rådgivning.  

 

I Sverige krävs i praktiken bara att intressekonflikter vid finansiell rådgivning ska 

redovisas för konsumenterna i form av informationsblad. Den mest förekommande 

intressekonflikten är den mellan rådgivning anpassat för kundernas behov och 

försäljning av de mest lönsamma produkterna för institutionen. Finansinspektionen har 

under senare år i sin tillsyn uppmärksammat att många av problemen på 

rådgivningsområdet bottnar i grundläggande intressekonflikter gällande rådgivningen 

(Oxenstierna, 2015). Dessa konflikter beror bland annat på att rådgivare inte tar betalt 

av kunden för rådgivningen, utan i stället får ersättning i form av provisioner från dem 

som tar fram placeringsprodukter, såsom fondbolag eller de som emitterar strukturerade 

produkter. Vissa produkter är således mer lönsamma för rådgivaren då de genererar 

högre provisioner än andra. Detta skapar ett ekonomiskt incitament för rådgivaren att ge 

råd utifrån produkten lönsamhet för rådgivaren snarare än utifrån kundens intressen. I 

stort sett samma problematik finns beträffande rådgivare som lämnar råd om det egna 

institutets produkter. I stället för provisioner från externa leverantörer är det då frågan 

om att vissa produkter ger en högre marginal än andra. Ökad försäljning i lönsamma 

produkter för institutionen genererar större möjligheter för högre ekonomisk ersättning 

för rådgivaren från sin arbetsgivare (Oxenstierna, 2015). 

 

Det är dock en del förändringar på väg när det gäller rådgivarnas möjligheter att få 

provisioner från externa leverantörer (Oxenstierna, 2015).  Europaparlamentet har tagit 

fram ett nytt direktiv som kommer införlivas i svensk lagstiftning från och med 2017. 

Det nya EU-direktivet som kallas MiFID-II innehåller en långtgående reglering om 

provionsutbetalning från externa leverantörer av finansiella tjänster. Detta innebär i 

praktiken att införas ett förbud mot provisioner som betalas ut i samband med 

rådgivningstillfället. Det kommer således bli viktigare för rådgivaren att riktig 

rådgivning ges då deras ersättning styrs av hur lång tid konsumenter väljer att ha sitt 
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kapital placerat i den rekommenderade produkten. Det införs således ett förbud mot Up-

front-ersättningar och rådgivaren kommer således endast får t.ex. ersättning i form av en 

viss procent av förvaltningsavgiften (Oxenstierna, 2015). 

 

Men gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning är inte alltid helt lätt att dra. 

Därför är det inte heller lätt att särskilja vem som är en rådgivare eller en försäljare. I 

finanssektor syftar den mesta rådgivningen ytterst till något som ska leda till försäljning 

av bankens produkter, men bara för att banken agerar försäljare av finansiella produkter 

betyder det inte att det inte föreligger rådgivning. Rådgivningsmomentet är att finna 

vilka produkter och tjänster som kunden har behov för och sedan tillpassa lösningarna 

efter varje enskild kund, vilket inte betyder att alla kunder ska ha helt unika lösningar. 

När behoven är avtäckta börjar försäljningsmomentet, det vill säga att rådgivaren 

försöker förmedla bankens produkter och tjänster. Viktigt att påpeka är att ingen aktör 

är helt oberoende och därför väljer rådgivarna det produkter som gynnar dem. T.ex. det 

är inte särskilt ofta en konsument får rådgivning hos Nordea och rådgivaren 

rekommenderar Swedbank-produkter. Det finns en del aktörer som menar att de 

bedriver oberoende rådgivning, men där finns det nästan alltid samarbetsavtal mellan 

rådgivaren och andra produktförmedlare, då även de oberoende rådgivarna drivs som 

vinstdrivande företag. Således kan man inte förvänta att man för helt oberoende 

rådgivning någonstans, men bara för att rådgivaren säljer produkter ur den egna bankens 

sortiment utesluter man i regel inte rådgivningsmomentet.  

 

Det är här en intressekonflikt kan uppstå. Rådgivaren som ofta följs upp av sin 

arbetsgivare och värderas utifrån sin prestation, försäljning, har ju ett incitament att gå 

direkt på försäljningsmomentet och utelämna rådgivningsmoment. Således kan 

rådgivaren fokusera sin tid på att öka sin prestation och på så sätt hinna med fler 

försäljningar. Men är det så här det fungerar?  

 

Rådgivare inom den finansiella sektorn har i regel ett stort kunskapsövertag gentemot 

kunderna och de kunder som uppsöker bankerna för rådgivning har ett förtroende för 

banken och sin rådgivare. Därför finns det som tidigare nämnt ett omfattande regelverk 

om hur rådgivarna ska agera i olika situationer. Grundregel gällande intressekonflikter i 

den finansiella sektorn är att rådgivarna ska ta tillvara kundens intressen (Oxenstierna, 

2015). Men enligt en artikel i Dagens Nyheter (2014) som presenterar en undersökning 
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gjord av Sifo på uppdrag av pensionsmyndigeten visade det sig att fyra av tio tillfrågade 

personer bedömer att rådgivningsföretagen på den finansiella marknaden är oseriösa. 

Detta till trots att det finns ett omfattande regelverk och självreglerande branschorgan 

och explicita kompetenskrav för rådgivarna är förtroende för bankerna lågt gällande 

finansiell rådgivning. Vad beror detta på? Kan det bero på en särskilt kultur som råder i 

finanssektorn och bland rådgivarna?  
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3 Organisationskultur 

Vad är egentligen en organisationskultur? Många har nog lite problem att sätta fingret 

på och beskriva hur organisationskulturen ser ut i deras organisation. Många gånger 

präglas svaret på denna fråga av organisationens uttalade värderingar och vision. En 

vision och värderingar som ofta ledningen i organisationen har bestämt och satt på pränt 

(Olughor, 2014). Men är det så enkelt att beskriva den kultur som råder i 

organisationen? Om så är fallet bör det vara lätt att förändra en organisationskultur. Men 

forskningen på området har visat att det inte är så enkelt att som att bara ändra 

organisationens uttalade vision oh värdering för att ändra kulturen i organisationen.  

 

Den litteratur och artiklar som finns på området om att förändra och påverka 

organisationskulturer varierar från rena kokboksrecept på hur man påverkar en 

organisationskultur till djupdykande forskning på enskilda faktorer som påverkar 

kulturen i en organisation. Av de 1-2-3-metoder som är mest välkända på området om 

hur man förändrar en organisationskultur lyfter Bang (2011) framförallt fram följande 

tre artiklar. Kilmanns (1985) beskriver i sin artikel en femstegsmetod, Silverzweig och 

Allen (1976) har tagit fram en fyrstegsmetod för att styra utveckling av förändringen av 

kulturen medan Schabracq (2007) beskriver i sin artikel en hel rad olika tekniker och 

övningar som tillåter en styra och påverka förändringen av organisationskulturen. Som 

ovan nämnt finns det även en del forskning som beskriver enskilda faktorer som styr 

utvecklingen av en kultur t.ex. Wilkins (1987) och Martin (1982) fördjupar sig i hur 

historier i organisationen kan använda för att kontrollera organisationskulturen, Schein 

(2010) fokuserar i sin studie på vilken roll ledningen har i styrningen av kulturen i 

organisation, medan O’Toole (1979) lägger fokus på företags belöningssystem formar 

kulturer.   

 

Kotler (2003) menar att en organisation består av tre huvudbeståndsdelar; 

organisationens struktur, riktlinjer och organisationskultur. Kotler menar att det är 

förhållandevis enkelt att förändra  och anpassa en organisations struktur och riktlinjer 

efter förändringar i omvärlden, jämförbart med en organisationskultur. Samtidigt som 

forskning har visat att nyckeln till en lyckad anpassning efter omvärldens förändringar 

är att lyckas utveckla organisationskulturen i linje med samhällets förändringar (Kotler, 

2003). Men för att förstå hur man utvecklar och förändrar kulturer i organisationer 
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måste man precisera definitionen av begreppet och fenomenet organisationskultur samt 

se vad den består av.  

 

3.1 Vad är organisationskultur?  

Bang (2011) menar att begreppet organisationskultur introducerades av Pettigrew i hans 

artikel ”On studying organizational culturues” som han publicerade 1979. Det finns 

forskning från 50 och 60-tal som har ett kulturperspektiv i sina organisationsanalyser, 

men det var först i ”On studying organizational culturues” som kulturen i en 

organisation sågs som en betydande faktor för organisationens prestation. Han 

sammankopplar organisationers organisationskultur till deras strategier och 

organisationers behov av förändring och etablerar därmed idén om att en organisations 

kultur kan betraktas som en konkurrensfördel. Men det var framförallt två artiklar, In 

Search of execellence (Peters & Waterman, 1982), & ,Corporate culture (Deal & 

Kennedy, 1982), utgivna av konsultföretaget McKinsey som satte begreppet på kartan 

och fenomenet ”rätt organisationskultur” lyftes fram som en gemensam nämnare och en 

succéformel för företag som lyckas i näringslivet. Begreppet organisationskultur 

beskrevs i näringslivet på 80-talet som ”the way we do things around here”, men i 

akademiska kretsar finns det en mängd olika definitioner av begreppet 

organisationskultur och de olika definitionerna präglas ofta av vilket forskningsfält 

författarna har sitt ursprung i. Fenomenet organisationskultur har studerats ur många 

olika perspektiv t.ex. psykologisk, sociologisk och antropologisk perspektiv, vilket 

också har prägla deras definition av begreppet. Carlsson (1984) ger ett exempel på en 

sociologisk definition av organisationskultur och beskriver begreppet som ”de 

verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som råder i en angiven grupp”. Medan 

Goodenough (1971) definierar begreppet kultur utifrån ett antropologiskt perspektiv: 

 

”Kultur är ett system av standarder för hur man ska uppfatta, tro oh evaluera och handla 

inom en grupp. Kultur består av allt man måste känna till eller tro på för att kunna 

operera på ett sätt som accepteras av gruppens medlemmar.” 

 

Organisationsforskaren Schein (2010) har en definition som klassificeras som en 

socialpsykologisk definition. Han beskriver en organisationskultur som: 
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”.. a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to 

be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” 

 

Det finns en uppsjö av olika definitioner, men det är få som avviker avsevärt från 

varandra. Det flesta organisationsforskare som är överens om att de normer, 

värderingar, vedertagna handlingssätt, ritualer och traditioner som råder i en 

organisation är element som tillsammans med andra faktorer utgör organisationens 

kultur.  

 

3.1.1 Martins tre organisationskulturs perspektiv 

Organisationskultursteoretikern Joanne Martin beskriver och diskuterar 

organisationskultur utifrån tre olika perspektiv i sin bok Organizational Culture, 

Mapping the Terrain (2002). Hon beskriver tre teoretiska perspektiv och metoder som 

kan tillämpas för att studera och förstå en organisationskultur. De tre perspektiven är 

integration, differentiering, och fragmentering. 

 

Det integrationsperspektivet fokuserar på de konsekventa och enhetliga tolkningar som 

finns inom en organisationskultur. Det vill säga vilken övergripande konsensus som 

finns i gruppen och organisationen. Fokusen inom integrationsperspektivet ligger 

således på att identifiera de element i en kultur som beskriver en enhetlig tolkning av 

organisationskulturen och ser därför bort från paradoxer, subkulturer eller 

inkonsekvenser. I detta perspektiv och denna angreppsmetod för att studera en 

organisationskultur har ofta överordnades syn på kulturen stort inflytande när det gäller 

att kartlägga och identifiera en kultur. Därför det är oftast överordnandes beskrivning av 

den rådande kulturen som medarbetarna beskriver när det försöker beskriva vilken 

enhetlig kultur som råder i organisationen. Detta är ett resultat av att överordnander ofta 

försöker skapa en vinnande kultur genom att förklara för medarbetarna vilken kultur 

som gäller i organisationen (Martin, 2002). 

 

Det andra organisationskultursperspektivet som Martin beskriver är  

differentieringsperspektiv. Till skillnad från integrationsperspektivet fokuserar 

differentieringsperspektiv på det som inte är konsensus och enhetliga tolkningar på en 
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organisationsnivå. Differentieringsperspektivet fokuserar snarare på det  manifesteras i 

form av subkulturer. Om man väljer att studera en organisationskultur utifrån 

differentieringsperspektivet fokuserar man på att finna och identifierar vilka subkulturer 

som finns i en organisation och lägger ingen större vikt på att finna en enhetlig kultur 

för hela organisationen. Differentieringsperspektivet ser på en organisationskultur som 

en samling av subkulturer som inte kan beskrivas som en enhet "Subkulturer är som öar 

av klarhet i ett hav av tvetydighet" (Martin 2002). 

 

I det tredje perspektiv, fragmenteringsperspektivet, fokuserar man på att finna klarhet av 

konsekvens eller inkonsekvens i kulturyttringar. Man försöker beskriva vilken 

konsensus som råder i samband med vissa frågor och problemställningar. Man försöker 

beskriva organisationskulturen utifrån vad majoriteten av alla i organisationen tyder i 

olika frågor. Martin försöker illustrera detta perspektiv med en metafor; tänka dig att 

alla individer i en kultur tilldelas en varsin glödlampa. När en problemställning uppstår, 

t.ex. att en ny policy har införts eller miljön i kollektivet har förändrats, kommer vissa 

lampor tändas och signalera vem som aktivt deltar (både godkännande och ogillande) i 

denna fråga. Samtidigt kommer andra glödlampor förblir avstängda, vilket signalerar att 

dessa individer är likgiltiga eller omedveten om denna fråga. Samtidigt som vid en 

annan problemställning skulle andra glödlampor tänds och en annan uppsättning 

glödlampor uppstår. På avstånd, skulle mönster av ljus visas och försvinna i ett konstant 

flöde, utan samma mönster upprepas två gånger (Martin, 2002). 

 

Med hjälp av dessa tre olika perspektiv och angreppssätt kan man beskriva hur en 

organisationskultur ser ut. Det intressanta med Martins tre olika perspektiv är att svaret 

och beskrivningen av en och samma organisationskultur kan bli olika utifrån vilket 

perspektiv man tar utgångspunkt i. Integrationsperspektivet söker en enhetlig kultur för 

en hel organisation som många i organisationen kanske inte känner igen sig i. Detta kan 

ha med att göra att organisationskulturen på olika kontor eller inom olika yrkesgrupper i 

organisationen ser olika ut. Differentieringsperspektivet är i många fall kanske det 

perspektivet som inkluderar flest olika aspekter och meningsskiljaktigheter som finns i 

en organisation, då det perspektivet fokuserar på att finna vilka subkulturer som finns. 

Att försöka studera en organisationskultur utifrån ett differentieringsperspektiv är ofta 

väldigt resurskrävande därför att man måste följa organisationen på ett väldigt nära håll 

för att kunna beskriva och identifiera de olika subkulturerna som råder (Martin, 2002). 
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3.1.2 Scheins organisationskulturmodell 

Organisationsforskaren Schein som är en av de mest framstående inom forskning på 

organisationskultur definierar organisationskultur som: 

 

”.. a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to 

be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” (Schein, 2010) 

 

Schein (2010) menar också att man kan dela upp en organisations kultur i olika nivåer 

och lager. Scheins teori är att genom att dela upp en organisations kultur i olika lager 

kan man att visa att kultur kan analyseras på flera olika nivåer. Det som skiljer de olika 

nivåerna är i vilken utsträckning det kulturella fenomet är synligt för betraktaren. Dessa 

nivåer sträcker sig från de mycket uppenbara elementen som man både kan se och 

känna, till de djupt inbäddade, omedvetna, grundläggande antaganden som Schein 

definierar som kärnan i kulturen. Mellan dessa lager finns olika uttalade övertygelser, 

värderingar, normer och regler som medlemmar av kulturen använder som ett sätt att 

skildra kulturen för sig själva och andra. 

 

Schein publicerade första gången sin organisationskultursmodell på 1980-talet, men 

fortsatt utveckla den till i flera omgångar. I sin modell identifierar Schein tre nivåer i en 

organisationskultur (Schein, 2010): 

- Artefakter 

- Uttalade värderingar 

- Grundläggande antaganden (Shared Basic Assumptions) 

 

Det som skiljer de olika nivåerna är i vilken utsträckning det kulturella fenomet är 

synligt för betraktaren. 

 

Artefakter inkluderar alla identifierbara element i organisationen som en extern 

betraktare eller en ny medlem i organisationen omedelbart kan se, känna och höra. 

Arkitektur, möbler, klädkod och internhumor exemplifierar vad organisatoriska 

artefakter är (Schein, 2010). Artefakter är synliga element i en kultur och de kan bli 
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sedda av personer som inte är en del av kulturen. Schein inkluderar även ”klimatet” i 

gruppen som en artefakt, därför att stämningen och klimatet i gruppen är synligt för 

människor utanför kulturen. Till organisatoriska artefakter hör även strukturella faktorer 

som rutiner, formella instruktioner om hur man genomför sina arbetsuppgifter samt 

organisationsstruktur (Schein, 2010). 

 

Uttalade värderingar är det värderingar och värdegrunder som organisationen själv har 

statuerat (Bang, 2011). Idag har det flesta organisationen uttalade värdeord, (t.ex. 

ömsesidig respekt, engagerat och initiativtagande) som ska alla ska beskriva hur 

medlemmar i organisationen ska agera och handla gentemot varandra och andra. Dessa 

uttalade värderingar är ofta bestämda av ledningen och ändras utifrån hur samtiden 

ändras. De uttalade värderingar och normerna fungerar oftast som ett försökt från 

ledningssida att visa organisationen och dess medlemmar hur man vill att de ska agera 

och inte hur man faktiskt agerar i organisationen idag (Schein, 2010). Problem kan 

uppstå när dessa värderingar inte är samstämda med de värderingar som råder i kulturen 

och i kollektivet.  

 

Organisationens grundläggande antaganden är de omedvetna integrerade antagande som 

finns i organisationen som påverkar hur gruppdynamiken ser ut och fungerar (Schein, 

2010). De är ofta djup rotade i organisation och är därför ofta svåra att sätta fingret på 

och identifiera, men det kan beskrivas som omedvetna ”how we do it here”-reglerna 

som alla måste förhålla sig till.  

 

Schein (2010) menar att det är de grundläggande antagandena som utgör kärnan i en 

organisationskultur. När man försöker analysera en organisationskultur, är det viktigt att 

inse att artefakter är lätta att observera men svårt att dechiffrera och att de uttalade 

värderingarna kan endast tolkas som en återspegling av ledningens ambitioner och 

försökt till rationaliseringar. För att förstå en organisationskultur, måste man försöka 

komma åt organisationens gemensamma grundläggande antaganden och man måste  

även förstå inlärningsprocessen av dessa för nya medlemmar i organisationen.  

 
3.1.3 Hofstedes kulturdimenstionsteori 

 

Kulturforskaren Geert Hofstede (2011) beskriver kulturer i olika länder utifrån sex 

stycken dimensioner. Hofstede kulturdimenstionsteori har applicerats på 
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organisationskultur och beskriver hur en grupp eller kollektivs kultur påverkar dess 

medlemmars värderingar och handlingar. De sex dimenssionerna i hans teori är följande 

(Hofstede, 2011): 

- Maktdistans (Power  Distance) 

- Osäkerhetsundvikande (Uncertainty Avoidance) 

- Individualism mot kollektivism (Individualism versus  Collectivism) 

- Maskulinitet mot femininet (Masculinity versus  Femininity) 

- Lång mot kort tidsorientering (Long  Term versus  Short  Term  Orientation) 

- Tillfredsställelse mot återhållsamhet (Indulgence  versus  Restraint) 

 

Hofstede (2011) definierar begreppet maktdistans (Power  Distance) som i vilken 

utsträckning de mindre kraftfulla medlemmarna i organisationer och institutioner 

accepterar och förväntar att makten är ojämnt fördelad. Makt och ojämlikhet är ofta en 

grundläggande del i varje samhälle och grupp. Hofstede (2011) menar därför att en 

grupps maktdistans är en betydande del av dess kultur. I en kultur med låg maktdistans 

har medarbetarna stora möjligheter och mandat att ta beslut själva och ledarna är inte 

speciellt involverade i det vardaliga arbetet. Medarbetarna i en kultur med låg 

maktdistans förväntas också vara mer bekvämma med större ansvar och autonomi 

(Kirkman & Shapiro, 1997). Jämförtbart med en kultur med hög maktdistans där 

medarbetarna förväntar att ledarna ska leda det vardagliga arbetet i större utsträckning 

och alla beslut tas av ledarna (Kirkman & Shapiro, 1997). När man jämför olika länder 

är det skandinaviska länderna exempel på länder där organisationerna generellt har låg 

maktdistans till skillnad från länder som till exempel Malaysia som har hög maktdistans 

(Adler, 1997) . 

 

Osäkerhetsundvikande (Uncertainty Avoidance) är inte samma sak som att undvika 

risker; det handlar om en organisationens tolerans för tvetydighet. Den visar i vilken 

utsträckning en kultur programmerar sina medlemmar att känna sig antingen obekväma 

eller bekväm i nya och okända situationer som skiljer sig från normalen (Hofstede, 

2011). Osäkerhetsundvikande kulturer försöka minimera risken för sådana situationer 

genom strikta beteendekoder, lagar och regler samt ett tydlig ogillande av avvikande 

åsikter och en stark tro på en absolut sanning (Pornpitakpan & Francis, 2000). Kale & 

Barnes (1992) beskriver fenomenet osäkerhetsundvikande som sättet en kultur hanterar 

osäkerheter och tvetydigheter i vardagen. I en kultur med lågt osäkerhetsundvikande 
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accepterar medarbetarna osäkerhetsmoment och hanterar dem utan några 

ubekvämligheter. Medarbetarna i en sån kultur tenderar att ta dagarna som de kommer 

och tar lätt på olika osäkerhetsmoment och har större tolerans för beteenden och 

handlingar som avviker från deras egna. I motsats till en kultur med högt 

osäkerhetsundvikandet där medarbetarna upplever ett obehag inför osäkerheter och 

tvetydigheter. Medarbetarna i en sådan kultur känner ett stort behov över att ha kontroll 

över sin miljö och de olika situationer som kan uppstå i vardagslivet. Pornpitakpan & 

Francis (2000) beskriver också att det finns som sagt en stark tro på absoluta sanningar i 

kulturer med högt osäkerhetsundvikande och därför har medarbetare i sådana 

organisationer hög tilltro till experter som kan allt på ett område till motsats från 

generalister som kan relativt mindre på området, men kan mer om fler områden. 

 

Individualism mot kollektivism (Individualism versus  Collectivism) beskriver Hofstede 

(2011) som följande; Kollektivism är den grad till vilken människor i en organisation är 

integrerade i grupper. Individualism är kollektivismens motsats och i en kultur som 

präglas till största del av individualism förväntas alla ta hand om sig själv och dess 

närmaste. I en kultur som präglas av kollektivism är människor integrerade i starka och 

sammanhållande grupper som visar varandra obetingad lojalitet. Det finns en stark ”vi 

mot dem”-känsla i gruppen (Hofstede, 2011). En organisationskultur med en hög grad 

av kollektivism karaktäriseras av att individuella mål anses underordnade det kollektiva 

målet. Till motsats till en organisationskultur som präglas av en hög individualism där 

individuella mål prioriteras (Triandis, 1988).  

 

Fjärde dimensionen är i vilken grad en kultur präglas av maskulinitet mot femininet 

(Masculinity versus  Femininity). viktigt att poängtera är att här definieras maskulinitet 

och femininet som en gruppegenskap och inte som en individegenskap. Hostede 

refererar till vilken utsträckning en kultur präglas traditionellt sett manliga eller 

kvinnliga värden. T.ex. värderar maskulina kulturer traditionellt sett konkurrens, 

självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av rikedom och materiella ting högt. Medan 

feminina kulturer lägger större värde vid relationer och livskvalitet (Hofstede, 2011). 

Således läggs det ingen vikt på fördelningen mellan män och kvinnor. Dock enligt en 

studie gjord av Ipek, Aytac & Gok (2015) om hur organisationskulturen förändras 

baserat på hur fördelningen av de anställdas kön ser ut visar att fördelning mellan könen 
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har en tydlig påverkan, men i varierande utsträckning. Kulturer i svenska organisationer 

präglas generellt av feminima egenskaper enligt Kale och Barnes’ (1992) forskning. 

 

Lång mot kort tidsorientering (Long  Term versus  Short  Term  Orientation); beskriver 

en kultur tidshorisont, den betydelse som läggs vid framtiden i jämförelse med nutiden 

och det förflutna. I samhällen med lång tidsorientering värderas uthållighet, ordnade 

relationer genom status, sparsamhet och en känsla av skam. I kulturer med kort 

tidsorientering värderas normativa utsagor, personlig stabilitet, respekt för traditioner 

samt återgäldade av favörer och gåvor (Hofstede, 2011). 

 

Tillfredsställelse mot återhållsamhet (Indulgence  versus  Restraint); referera till i vilken 

utsträckning en kultur tillåter relativt fritt tillfredsställande av grundläggande och 

naturliga mänskliga drifter som är relaterade till att njuta av livet och ha kul. 

Återhållsamhet finner vi längst ut på andra sidan skalan står för ett samhälle som 

undertrycker tillfredsställande av behov och reglerar detta genom strikta sociala normer 

(Hofstede, 2011). 

 

Genom att studera olika kulturer med hjälp av dessa sex dimensioner menar Hofstede 

att man kan bryta ner en kultur ned till flera olika bestånd delar och på sätt kunna 

jämföra dem på ett effektivt sätt (Hofstede, 2011).   

 

3.1.4 Kan en yrkesroll ha en gemensam kultur? 

Att vara en läkare, advokat, ingenjör, revisor eller annan yrkesroll innebär ofta inte bara 

att man har det fackliga kunskaper som krävs för att utföra yrket utan man påtar sig ofta 

även de värderingar och normer som definierar yrkesrollen. Detta leder oss till frågan 

om det är möjligt för en yrkesroll att ha en gemensam kultur? Schein (2010) driver ett 

intressant resonemang kring kulturer i olika yrkesroller. Han menar att om 

kompetenskravet för ett yrke kräver en intensiv och lång period av utbildning, kommer 

det säkerligen att bli en gemensam inlärning av övertygelser, normer och värderingar 

som så småningom kommer att bli tagna för givna medlemmarna i dessa yrken. Schein 

menar att  de övertygelser och värderingar de personerna har lärt sig under 

utbildningsperioden kommer att stanna hos individen även om personen inte alltid 

kommer vara yrkesaktiv i den yrkesrollen. De gemensamma värderingarna och normer 

från studietiden tas sedan med sig ut i arbetslivet, där det sedan kan ske en förstärkning 
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av dessa värderingar och normer när man i olika professionella sammanhang integrerar 

med människor med samma bakgrund och arbetsuppgifter (Schein, 2010).  
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4 Metod & tillvägagångssätt 
 

4.1  Insamling av data 
 

Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt för insamling av data till en vetenskaplig 

undersökning, kvantitativ och kvalitativ metod (Askheim & Grenness, 2008). Den 

kvantitativa metoden har som utgångspunkt att verkligheten kan mätas med hjälp av 

metoder som ger information i form av siffror. De data som insamlats kan sedan 

behandlas med hjälp av statistiska metoder. Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet 

är frågeformuläret med givna svarsalternativ (Askheim & Grenness, 2008).  

 

Den kvalitativa metoden innebär att man för att förstå sociala fenomen bör få fram hur 

människor tolkar den sociala verkligheten. För att ta reda på detta måste man observera 

människor och låta dem tala med egna ord. Det ideala för det kvalitativa angreppssättet 

är observation och öppna intervjuer. De data som samlats in blir sedan uttryckt i ord och 

sammanställs av den som samlar in all informationen (Askheim & Grenness, 2008).  

 

I denna uppsats används en kvalitativ metod då avsikten främst är att förstå och 

kartlägga hur bankrådgivarna upplever hur deras arbetsgivare arbetar med att identifiera 

och förebygga konflikten som kan uppstå mellan organisationens ekonomiska mål och 

dess rådgivningsfunktion. Empirin och informationen kommer baseras på en kvalitativ 

undersökning i form av interjuver med bankrådgivare. Men på grund av tidsaspekten 

och den ekonomiska aspekten kommer antalet begränsas till ett fåtal. Utfallet av den 

empiriska undersökningen kommer sedan diskuteras utifrån vedertagna 

organisationsteorier och finansnäringens egna riktlinjer och regelverk kring 

intressekonflikter.  

 

4.2 Uppsatsens ansats 
 

Det finns sedan olika tillvägagångssätt och strategier för tolkning av insamlad data till 

en vetenskaplig undersökning. I utgångspunkt har man antigen en induktiv eller 

deduktiv ansats (Askheim & Grenness, 2008).  

 

I denna uppsats kommer informationen som är insamlad tolkas med hjälp av en 

deduktiv ansats. Informationen från intervjuerna kommer diskuteras med utgång från 

branschens egna riktlinjer och regelverk gällande intressekonflikter samt i allmänt 
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vedertagna organisationsteorier gällande organisationskultur och i tidigare forskning 

inom området. Syftet är att undersöka hur verkligheten förhåller sig till den bild teorin 

förmedlar. 

 

En deduktiv ansats innebär att man angriper problemställning och empiriska data utifrån 

befintlig teorier inom området och på så sätt försöker beskriva verkligenheten utifrån 

givna teoretiska referensramar (Askheim & Grenness, 2008). Man kan beskrivna den 

deduktiva ansatsen som att man på förhand försöker anskaffa sig vissa förväntningar på 

verkligheten utifrån befintliga teorier och sedan samla in empiri för att se om 

förväntningarna blir bekräftade.  

 
4.2.1  Martins tre perspektiv på organisationskultur 

 

Orgainsationskultursteoretikern Joanne Martin beskriver och diskuterar 

organisationskultur utifrån tre olika perspektiv i sin bok Organizational Culture, 

Mapping the Terrain (2002). Hon beskriver tre teoretiska perspektiv och metoder som 

kan tillämpas för att studera och förstå en organisationskultur. De tre perspektiven är 

integration, differentiering, och fragmentering.  

 

I denna uppsats kommer jag studera den kultur som råder bland rådgivarna genom att 

tolka resultaten som konsekventa och enhetliga tolkningar av den organisationskultur 

som råder i den specifika organisationen och framförallt bland rådgivarna som yrkesroll.  

 

4.3 Intervjustruktur 
 

Intervjuerna är gjorda genom fysiska möten med rådgivare som arbetat som finansiella 

rådgivare i någon av de svenska bankerna. Intervjuerna är semistrukturerade med 

relativt öppna frågor som skapar en levande diskussion, men samtidigt avgränsar 

diskussionen till det valde ämnet. Jag har valt att dela upp intervjuerna i olika delar och 

den inledande delen består av att kartlägga informantens bakgrund och relation till sin 

arbetsgivare. Detta segment följs sedan upp av en del som jag har valt att kalla 

organisations image där informanten ska beskriva hur hen ser på sin organisation och 

hur hen tror att andra ser på sin organisation. Därefter följer det frågor som försöker 

kartlägga organisationerna kulturuttryck utifrån Scheins (2010) 

organisationskultursmodell. I sista delen av intervjuerna har jag utgått från Hofstede 

(2011) kulturdimensionsteori. Se bilaga.   
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4.4 Diskussion kring metodval och uppsatsens reliabilitet 
 

Metodvalet föll på en kvalitativ metod därför att jag vill undersöka hur rådgivarna 

upplever sin roll och hur det upplever att deras arbetsgivare arbetar med att 

uppmärksamma och hantera denna typ av intressekonflikter. Genom att välja en 

kvalitativ metod som främst baseras på intervjuer med bankrådgivare har jag 

möjligheten att ställa följdfrågor och därför möjligheten att få mer uttömmande svar. 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor som skapar en 

levande diskussion, men samtidigt avgränsar diskussionen till det valde ämnet. I denna 

undersökning har jag genomfört sex stycken intvjuer. På gurnd av det ring antalet 

intervjuer är det svårt att dra slutsatser som rör hela organisationer och branschen som 

helhet. Uppsatsens resultat bör därför inte ses som en absolut sanning utan snarare som 

en ett inslag i debatten och inledande undersökning på ett området som det inte har 

funnit så mycket forskning på. Det hade varit önskligt med betydlig fler intervjuer för 

att ge uppsatsens resultat giltighet och trovärdighet. Dessvärre har jag inte möjlighet att 

genomföra mer än ett fåtal intervjuer på grund av tidsaspekten och svårigheter att få 

rådgivare att ställa upp på intervjuer. Val av intervjupersoner har i utgångspunkt skett 

slumpartat, men det har varit svårare än vad jag beräknat med att få rådgivare att sätta 

av tid och ställa upp på en intervju.  

 

I denna uppsats kommer jag studera den kulturen som råder bland finansiella rådgivare 

utifrån ett integrationsperspektiv dvs. att tolka resultaten som konsekventa och enhetliga 

tolkningar av den organisationskultur som råder i den specifika organisationen och 

framförallt bland rådgivarna som yrkesroll. Nackdelen med att tolka resultaten som 

enhetliga är att det är förhållandevis enkelt att falsifiera resultaten. Men på grund av 

bristande resurser att genomföra fler intervjuer finns det inte möjlighet att angripa 

problemställningen utifrån ett differentieringsperspektiv eller 

fragmenteringsperspektivet.  

 

Genom att studera en organisationskultur utifrån integrationsperspektivet finns det en 

överhängande risk att den kultur som beskrivs ofta överordnades och ledningen syn på 

kulturen som beskrivs. Det beror på överordnander ofta försöker skapa en vinnande 

kultur genom att förklara för medarbetarna vilken kultur som gäller i organisationen, 

något som ofta ligger i medarbetarens bakhuvud när man diskuterar organisationskultur. 
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5 Resultat  
 

5.1 Informantens bakgrund & relations till organisationen 
 

Av de sex informanterna som har deltagit i undersökningen är tre stycken kvinnor och 

tre stycken män. Åldersintervallet är mellan 26 år och 63 år. Alla informanterna arbetar 

som finansiella rådgivare för privatkunder och de arbetar i sex olika organisationer. Alla 

har arbetat som finansrådgivare i branschen i flera år, den som har arbetat kortast tid har 

arbetat i ca 4 år och den som har arbetat längst har snart varit i samma organisation i 45 

år. Således är både åldersintervallet och antal år i branschen varierat bland 

informanterna.  

 

Endast två av de sex informanterna har arbetat hos en konkurrent och det främsta skälet 

till att de bytt arbetsgivare var avståndet till arbetet. När de ser på sin arbetsgrupp 

gällande hur många som har arbetat hos en konkurrent varierar svar allt från att det 

endast är 25 procent som har arbetat hos en konkurrent till att det är ungefär 60 procent. 

Den arbetsplatsen där det endast är 25 procent som har arbetat i en annan bank, är ett 

kontor i en lokal sparbank som ligger cirka tio mil från närmaste mellanstora stad. 

Informanten beskriver att det är vanligare att man byter tjänst inom organisationen i den 

banken än att går till en konkurrent. Det bankkontoret där cirka 60 procent hade arbetat 

hos en konkurrent, ligger central i en mellanstor stad i Sverige och det finns många 

konkurrenter i området. 

 

När man ser på informanternas utbildningsprofil varierar den en del, allt från att endast 

gått grundskolan till fyra år universitetsutbildning. Men man ser jag tycker mig se ett 

tydligt mönster mellan informanternas akademiska bakgrund och deras ålder. Den äldsta 

deltagaren i intervjuerna har endast grundskoleutbildning, men har under årens lopp fått 

gå på många interna utbildningar samt externa utbildningar som arbetsgivarens har 

finansierat. Han menar på den tiden han började i organisationen var det inte så vanligt 

med att man hade gått på högskola eller universitet utan man började som bankkassör 

och fick sig arbeta sig vidare därifrån. De två informanterna var födda på 1960-talet har 

bägge två gymnasieutbildningar med ekonomisk inriktning. De andra tre informanterna 

har alla högskole- eller universitetsutbildning. De tre informanterna är alla tre under 35 

år. Alla informanterna beskriver att de har gått interna eller externa utbildningar som 

arbetsgivaren finansierat, men det är endast två stycken som har varit på utbildningar 
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där anställda från konkurrenter har deltagit, men de beskriver att de ofta har varit på 

utbildningar tillsammans med andra från andra kontor i samma organisation.    

 

Informanternas första intryck av sina arbetsgivare varierar en del, men något som jag 

upplever har återkommit i samtalen är att det har upplevt att arbetet har varit väldigt 

styrt av regelverk och interna instruktioner. Detta återkom i alla samtalen med de som 

hade sin arbetsgivare som första arbetsgivare i branschen. Jag uppfattade det som att 

man ansåg att det var mycket information som man skulle ta in samtidigt som 

acceptansen för fel i dokument och handlingar som man producerade var noll. En av 

informanterna som har arbetat i en konkurrerande bank menade att hans första intryck 

hos sin nuvarande arbetsgivare var att aktiviteten bland rådgivarna var låg. Han menade 

att hans tidigare arbetsgivare hade haft större krav på att alla rådgivarna skulle vara 

proaktiva och söka upp kunderna för att få dem in på rådgivningsmöten.  

 

5.2 Organisationens image 

 

När informanterna ska beskriva sin organisation och vad de kan erbjuda till kunderna är 

beskrivningarna av de olika organisationerna och deras utbud väldigt lika. De flesta 

menar att de har en hög kompetens och högre servicegrad än sina konkurrenter.  Endast 

en av informanterna menar att de är bäst på pris och att deras främsta konkurrensfördel 

är att de generellt är billigare på pris när det gäller låneprodukter. Anmärkningsvärt är 

ingen av informanternas på eget bevåg lyfter fram att de har bra eller intressanta 

sparprodukter, vilket ger en tydlig bild på att mycket av bankernas fokus och 

vardagsarbete präglas av arbete runt lån och kredit. Ett argument att välja dem som bank 

som återkommer är att de är en fullsortimentsbank och att det är enklare för kunderna 

att ha allt samlat hos en bank.  De två informanterna som arbetar i lokala sparbanker 

lyfter också fram att de har ett lokalt ansvar och bidrar till orten i verkar i utvecklas och 

växer med hjälp av sponsormedel och stipendier som sparbankerna ger. De beskriver att 

deras arbetsgivare tar ett stort lokalt samhällsansvar och att de ofta använder detta som 

argument när de försöker övertyga potentiella kunder.  

 

På frågan om hur deras kunder och eventuella leverantörer av produkter till bankerna 

skulle beskriva deras organisation och vilka egenskaper de skulle lyfta fram tror de 

flesta av informanterna att de skulle beskriva dem som kompetenta, hög servicegrad, 
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flexibla och professionella. Detta är anmärkningsvärt på grund av svaren på nästföljande 

fråga; 

 

”Tänk dig att du sitter och läser en tidning så dyker din organisation upp, 

hur lyder rubriken?”  

 

Alla informanterna förväntande att rubriken i tidningen skulle ha en negativ klang eller 

om att de skulle handla om hur man förhandlar ner sin bolåneränta. Framförallt 

förväntade de sig att rubriken skulle handla om att bankerna tjänar alldeles för mycket 

pengar och i många gånger av fallen på kundernas bekostnad. Man förväntade sig 

således att medierna ska beskriva bankerna som giriga och att man som konsument ska 

var försiktig för att gå på rådgivarnas försäljningsknep. Samtidig som rådgivarna 

förväntade sig att kunder och leverantörer skulle beskriva dem som kompetenta, hög 

servicegrad och professionella. Detta menade flera av informanterna att detta beror på 

att media utmålar bankerna och deras verksamhet på ett felaktigt sätt samtidigt som att 

de kunder som har varit i kontakt med banken och sin rådgivare den sista tiden skulle ha 

en annan bild över banken och deras verksamhet. Vid två tillfällen kom det även upp att 

de höga lönerna bland de som sitter i styrelse eller ledande positioner i bankerna ofta 

smutsar ner bankernas rykte och att många konsumenter felaktigt tror att alla som 

arbetar inom bank har höga löner. En av informanterna menar att hon lägre lön än de 

flesta av hennes kunder, men att många av hennes vänner förväntade att hon tjänade 

mycket mer på grund av allt man läser i tidningarna.    

 

5.3 Organisationskulturens synlighet  
 

Schein (2010) beskriver som tidigare nämnt en organisationskultur genom att dela upp 

en organisations kultur i olika lager kan man att visa att kultur kan analyseras på flera 

olika nivåer. Det som skiljer de olika nivåerna är i vilken utsträckning det kulturella 

fenomet är synligt för betraktaren.  

 
5.3.1 Artefakter 

 

Artefakter inkluderar alla identifierbara element i organisationen som en extern 

betraktare eller en ny medlem i organisationen omedelbart kan se, känna och höra. 

Arkitektur, möbler, klädkod och internhumor exemplifierar vad organisatoriska 
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artefakter är (Schein, 2010). Artefakter är synliga element i en kultur och de kan bli 

sedda av personer som inte är en del av kulturen. Således är det mest effektiva sättet att 

undersöka en organisations artefakter genom en följa någon av rådgivarna i 

organisationen under en period. I detta fall har jag beskrivit begreppet artefakter ur ett 

organisationskultursperspektiv för informanten och sedan låtit informanten svar vad han 

tror att en ny medlem skulle omedelbart se.  

 

Endast en av organisationerna har en formell klädkod som inkluderar mörka byxor och 

ljus skjorta och svarta skor som minimumkrav på klädseln.  

 

I många organisationer berättar man informella historier tidigare händelser som på 

något sätt innehåller en sensmoral som ska spegla organisationens värderingar, men 

detta verkar inte vara vanligt inom banksektor. Endast de två lokala sparbankerna 

använder sig av den typen av historier och dessa används även i extern marknadsföring. 

Sensmoralen i dessa två historier var den samma, att banken var en bank för alla 

speciellt för småsparare.  

 

5.3.2 Värderingar 

 

De formella värderingar är det värderingar och värdegrunder som organisationen själv 

har statuerat, varierade något från organisation till organisation men alla är likartade. 

Exempel på formella värderingar som lyftes fram ömsesidig respekt, engagerat, positivt, 

bärkraftig utveckling och initiativtagande. Anmärkningsvärt är att flera av 

informanterna inte kunde alla organisationens uttalade värderingar och en av 

informanterna visste inte om organisationen ens har den typen av uttalade värderingar. 

Således är kan man dra slutsatsen att organisationerna har misslyckas med sitt arbeta att 

implementera uttalade värderingar och normer som ska påverka medarbetarnas 

vardagsarbete och deras sätt att handla, men bara för att alla informanterna inte kan 

värdeorden utantill betyder det inte att det inte präglar organisationens kultur.  

 

Informanterna lyfter dock fram en hel del olika värdeord när de ska beskriva de 

informella värderingarna som finns i organisationen. En av informanterna beskriver att 

det viktigaste i deras organisation är att allt görs med kvalitet, både kundmöten som 

eftergranskning av dokument och uppföljning av olika aktiviteter. En annan beskriver 

att de på deras kontor har en tydlig tävlingsinstinkt bland rådgivarna i gruppen något 
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leder till att de ständigt utvecklas och finner nya arbetssätt. En annan lyfter fram att 

respekt är något de ofta pratar om i gruppen att det är viktigt att respektera varandras 

olikheter i gruppen samtidigt som man respekterar sina kunder som söker råd och inte 

utnyttja vissa kunders okunskap på vissa områden.  

 

 5.3.3 Grundläggande antaganden (Shared Basic Assumptions) 

 

Organisationens grundläggande antaganden är de omedvetna integrerade antagande som 

finns i organisationen som påverkar hur gruppdynamiken ser ut och fungerar. När 

informanterna bes sätta ord på vilka oskrivna strategier och taktiker man måste lära sig 

för att få saker och ting genomförda utan att det påverkar gruppdynamiken på ett 

negativt sätt, nämner att flera av informanterna att det är viktigt att lära känna hur alla i 

gruppen fungerar och att det är viktigt att man försöker kommunicera med varandra på 

ett sätt där alla känner sig inkluderade. De flesta av informanterna har problem att sätta 

ord på de oskrivna reglerna och strategierna och jag uppfattar det som att man inte 

riktigt att reflekterat kring detta. Men ämne som återkommer i alla intervjuer är den 

sociala aspekten och flera av informanterna tar upp att det är viktigt att man är ödmjuk 

och kommunicerar med varandra på ett sätt som göra att alla känner att man bidrar. En 

informant menar dock att den viktigaste strategin för att lyckas i denna yrkesroll är att 

kunna bankens produkter och tjänster ner på detaljnivå. Han menar att om man är djupt 

insatt i alla produkter och kan rabbla dem i sömnen blir den rådgivande försäljningen 

betydligt enklare för att man lättare upptäcker kundernas behov av den typen av produkt 

eller tjänster. Han menar att en del av hans kollegor inte är tillräcklig insatta i alla 

produkter och därför inte uppnår sina försäljningsmål för att de inte klarar av att se 

kundernas behov eller inte vågar förmedla en produkt som kunden efterfrågar på grund 

av osäkerhet om produkten.  

 

På frågan om vad som är ett absolut ”no-no” i deras organisation nämner alla 

informanterna att man inte får förmedla eller sälj produkter som inte passar den 

specifika kunden. Men den typen av ”don’ts” är reglerade i lagar och föreskrifter och 

kan därför inte kategoriseras som ett grundläggande antagande då det inte handlar om 

en oskriven regel. Något som kom upp i några intervjuerna var att en oskriven regel var 

att man inte skryter om hur mycket man har sålt eller förmedlat, det var något som 

kunde störa gruppdynamiken. Samtidigt beskrev en av informanterna att de på hennes 
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kontor ofta glädjades åt varandras prestationer och att det var viktigt att man kunde göra 

det för att gruppdynamiken inte skulle bli rubbad.  

 

Det verkade vara viktigt för informanterna att det sociala i gruppen fungerade och att 

drog åt samma håll och följde ”spelreglerna”. Det var flera av informanterna som 

nämnde att det under perioder hade varit svårt att motivera sig att göra ett bra jobb när 

ledare och chefer lyfter fram kollegor som har prestera bra på pappret, men enligt 

kollegorna menade hade åsidosatt kvaliteten på rådgivning och endast fokuserat 

försäljning. Konsekvensen av att bryta mot ”spelreglerna” om rådgivande försäljning 

tolkade jag som att den rådgivaren hamnade på kanten med resten av gruppen och på så 

sätt fick det svårare att utväxla erfarenheter och kunskap med de i gruppen.   

 

5.4 Kulturdimensioner  
 

Geert Hofstede (2011) beskriver som tidigare nämnt kulturer i form av olika 

kulturdimensioner i organisationer och beskriver hur en grupp eller kollektivs kultur 

påverkar dess medlemmars värderingar och handlingar.  

 

5.4.1 Maktdistans 

 

Maktbalansen mellan medarbetare och ledare i de olika organisationerna verkade vara 

varierande. En del av informanterna menar att det har en harmonisk relation med sin 

närmaste ledare och även om de var beroende av sin närmaste chef i beslutfattandet 

menade de att deras chef att så stor tillit till dem och deras förmåga att fatta rätt beslut så 

att de aldrig upplevde att chefer ifrågasatt deras arbete. Men två av informanterna 

menade att deras närmaste chefer ofta la sig i och följde upp deras beslut samtidigt som 

de menade att cheferna hade höga krav på att de skulle prestera bra i form av 

förmedlade produkter.  Återkommande i intervjuerna är att de upplevde att deras 

närmaste chefer inte var tillräckligt tillgängliga och att det därför kunde ta tid att få 

beslut på framförallt kreditärenden. Även de som menade att de har fullt förtroende från 

sina närmaste chefer önskade att beslutfattandet i kreditärendet många gånger kunde ta 

tid för att cheferna alltid måste godkänna allt de beslutar i systemen och det räcker inte 

med att man muntligen har kommit överens om något.  
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På frågan om vad informanterna menar att deras närmaste ledare tycker är det viktigaste 

att uppnå mellan höga försäljningssiffror eller kvalitet, svarade flertalet att försäljning 

var det som det lades mest fokus på. Kvaliteten var också viktig, men följdes i regel 

endast upp om man vid flertalet gånger hade brutit mot kvalitetskraven. En av 

informanterna menade att det måste gå väldigt långt för att det ens ska upptäckas att 

någon har förmedlat en produkt som inte är lämpad för kunden. Hon menade att de 

flesta av hennes kollegor endast bedriver kvalitativ rådgivande försäljning, men om 

någon ska ett beslut som är i en moralisk gråzon skulle det i de flesta fall inte upptäckas. 

Hon menar därför att prestation är det som ledarna värdesätter mest och kvaliteten ses 

mer som en grundläggande förutsättning.  

 

Flera av informanterna beskriver deras relation som med sina närmaste ledare som bra, 

men på frågan om hur mycket kontakt man har med sin närmaste ledare varierar 

mycket. I flera av organisationer har man endast kontakt med ledaren när man har 

gemensamma möten med hela kontoret eller vid de tillfällen man diskuterar 

kreditärenden. Medan i vissa organisationer sitter deras närmaste ledare i samma 

backoffice området och på så sätt är mer inkluderade i det vardagliga arbetet. 

  

5.4.2 Osäkerhetsundvikande 

 

Osäkerhetsundvikande i bank verkar vara hög, majoriteten av informanterna beskriver 

att de har en tydlig arbetsmetodik som förväntas följas av hela gruppen. Flera av 

informanterna beskriver att det är liten tolerans för tvetydighet i gruppen och att det är 

viktigt att nya medlemmar anpassar sig efter de sociala koderna. Bland finansiella 

rådgivare finns det till exempel en tydlig klädkod, även om den är informell förväntas 

nya medlemmar att följa de klädkoder som finns. När man talar om tvetydighet i 

arbetsmetodik beskriver alla informanter att deras organisationer har rådgivningsverktyg 

som de använder sig av i rådgivningsmöterna. Rådgivningsverktygen är 

rådgivningsprogram som består av flera steg som man måste igenom för att kunna ge 

råd till kunderna. Sättet dessa rådgivningsverktyg är utformade gör att de flesta 

rådgivningsmötena genomfört efter samma metodik och mall. Dessa rådgivningsverktyg 

styr även vilka råd som banken ger och ska minimera att enskilda rådgivare gör avsteg 

från bankens generella råd. Flera av informanterna beskriver att det har lite flexibilitet i 

valet av fonder och sparprodukter som de kan förmedla till kunderna. Syftet verkar vara 
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att göra bankernas råd mer enhetliga och säkerställa att minimikraven för kvalitet 

uppfylls.   

 

Men trots att de har rigida rådgivningsmodeller nämner två av informanterna att det går 

att ge råd som inte passar kunderna om man följer rådgivningsverktygens flöde på rätt 

sätt och det är oftast där det mest fuskas på grund av att det tar mer tid att genomföra 

hela rådgivningsflödet till punkt och pricka. De påpekar dock att det inte allt är behov 

att gå igenom hela kundens ekonomi och det kan vara en av anledningarna att man inte 

följer hela rådgivningsflödet. 

 

5.4.3 Individualism mot kollektivism 

 

Alla av informanterna beskriver att deras närmaste ledare fokuserar mycket på varje 

enskild individs aktivitetsnivå och på vad varje enskild rådgivare säljer. Flera av 

informanterna beskriver att de ofta uppmuntras att ta ansvar för gruppen i form av att 

hjälpa varandra med att hålla sig uppdaterade eller lära upp nya medarbetare, men att 

när det kommer till lönesamtal är det egentligen bara de individuella 

försäljningsprestationerna som betyder något väsentligt. Flera av informanterna menar 

att detta leder till att man inte vill ta sig tid att lära upp nya och även om de beskriver att 

det har en stark sammanhållning i gruppen, leder det till att alla kör sitt eget race. Något 

som återkommer i några intervjuer var att en del rådgivare upplevde att det var 

betungade att alla rådgivarna skulle kunna allt om alla produkter i form av 

personförsäkringar, placeringsprodukter, skadeförsäkringar och utlånsprodukter. En av 

informanterna menade att om alla rådgivarna hade haft sina specialområden hade det 

lett till att gruppkänslan hade blivit starkare därför att man hade behövt ta hjälp av 

varandra i större utsträckning samtidigt som den enskilda rådgivaren hade tyckt att det 

var ok att ”ge bort” den försäljningen till en kollega. 

 

Ingen av rådgivarna som har deltagit i undersökningen har provisionsbaserad lön utan 

alla har fast lön och har därför ingen direkt ekonomiskvinning av varje försäljning eller 

förmedling av produkter. Flera av bankerna har dock bonussystem, men det vanligaste 

var att man hade en kollektiv bonus för alla som arbetar i organisationen. Den enskilde 

rådgivaren får därför inte mer i bonus om det har presterat bättre än någon av sina 

kollegor i de organisationerna. Men en av informanterna beskrev att deras organisation 

hade ett tvådelat bonussystem, en del som var baserad på hur organisationen presterade 
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och en del på hur du individuellt presterade. Han beskrev att den individuellt baserade 

bonusen endast var symbolisk och oftast inte översteg 10.000 kronor.  

 

Det var även ovanligt med andra typer av belöningssystem dvs. tillgång till tjänstebil 

eller extra semesterdagar, men det var en rådgivare som beskrev att deras leverantör av 

skadeförsäkringar varje år bjöd med sig de rådgivarna i landet som sålt flest av deras 

försäkringar på en utbildningsresa till utlandet. Informanten beskrev resan som en 

semester på arbetstid, där utbildningsdelen var mycket begränsad. 

 

I varje intervju målade jag upp ett scenario där informanten skulle beskriva hur den 

skulle reagerar om hen hamnade i en ett sammanhang med helt okända människor och 

hen överhör ett samtal mellan två människor och de pratar nedsättande och negativt om 

hens organisation och hens yrkesroll. Ingen av informanterna hade valt att lägga sig i, 

men alla beskrev att det skulle tycka det var jobbigt att höra och några uttryckte att de 

hade haft lust att ge sig in i diskussionen. Flera av informanterna menade att det inte alls 

var ovanligt att folk utrycka sig negativt om deras yrkesroll. En av informanterna 

menade att han i de flesta fall försökte undvika att börja prata om vad han arbetade med 

när han var i ny sociala sammanhang för att han inte behöva diskutera räntor och 

bankernas sätt att  arbeta på i sin helhet. Men på frågan om de kände sig stolta över sitt 

arbete och sin arbetsgivare så svarade de flesta att de var det men att det ibland kunde 

vara något slitsamt att medierna i ofta har kritiska rubriker som berör deras arbetsgivare.  

 

 5.4.4 Maskulinitet mot femininet 

 

När man talar om maskulina och feminina i detta sammanhang är det viktigt att 

poängtera att här definieras maskulinitet och femininet som en gruppegenskap och inte 

som en individegenskap. Hostede (2011) refererar till vilken utsträckning en kultur 

präglas traditionellt sett av manliga eller kvinnliga värden. T.ex. värderar maskulina 

kulturer traditionellt sett konkurrens, självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av 

rikedom och materiella ting högt. Medan feminina kulturer lägger större värde vid 

relationer och livskvalitet.  

 

På frågan vilka egenskaper bör man ha för att lyckas i yrket som finansiell rådgivare var 

informanterna lång ifrån överens. En av informanterna menar att den viktigaste 

egenskapen som finansiell rådgivare var att man en social människa och älskade att 
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träffa nya människor då man ständigt är i kontakt med kunder. Han beskrev att han tror 

att det flesta av hans kunder inte har honom som personlig bankkontakt för hans 

ekonomiska kunnande utan mest för att de har en personkemi som stämmer och att de 

pratar samma språk. En annan informant menade att den viktigaste egenskapen var att 

analytisk för att man ska kunna förklara olika situationer och scenarion som kan uppstå 

i när man göra långsiktiga placeringar osv. En annan menade att noggrannhet är en 

viktig egenskap, då deras arbete är väldig reglerat på vad man för göra och inte göra är 

det viktigt att man är noggrann. Två av de yngre informanterna menade att 

tävlingsinriktad är en positiv egenskap i yrket då mycket i arbetet handlar om att 

prestera och förmedla så många produkter som möjligt. Bägge menade dock att det 

bästa sättet att öka försäljningen var att öka antalet möten och på så sätt få fler 

möjligheter att förmedla produkter. Egenskapen serviceinriktad kom ofta upp i 

intervjuerna, även om det endast var en av informanterna som menade att vara 

serviceinriktad var den viktigaste egenskapen.    

 

Majoriteten av informanterna tror dock att deras närmaste chefer värdesätter utåtriktade 

personer mer än ekonomiskt kunnande vid nyanställning, även om det ena inte behöver 

utesluta det andra.  

 

5.4.5 Lång mot kort tidsorientering 

 

När man pratar tidsorientering med informanterna, vad de menar är viktigast i deras 

organisation, långsiktiga resultat eller kortsiktiga säger flera av informanterna att 

långsiktiga resultat är det viktigaste och att ett långsiktigt tänkande är nyckeln till att få 

trogna kunder som kommer tillbaka gång på gång. Men de flesta är överens om att det 

är kortsiktiga resultat som uppmärksammas mest. En av de äldre informanterna med 

många arbetserfarenhet från samma organisation menar att kortsiktiga resultat har alltid 

uppmärksammats mest och premierats i hans organisation, men han menar att de som 

har arbetat mer långsiktigt med sina kundrelationer har oftast en jämnare 

prestationskurva. Han beskriver att presterar över medelsnittet i hans arbetsgrupp, men 

till skillnad från fler av hans kollegor inte behöver ringa och bjuda in kunder på 

genomgångar då han har så mycket kunder som direkt tar kontakt med honom. Han 

menar att han endast ger kunderna det de vill ha, men att han har så mycket trogna 

kunder att han ändå uppnår alla sina försäljningsmål. 
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5.4.6 Tillfredsställelse mot återhållsamhet 

 

Alla informanterna beskriver stämningen i deras grupp som bra och de menar att de har 

högt till tak i gruppen. Det är ingen som beskriver att det inte är accepterats att skratt 

högt i backoffice-områdena. Detta område är ett område som undersöks bäst genom att 

iaktta organisationen under en längre period. Ingen av informanterna ger någon 

matnyttig information om hur strikta de sociala normerna är i gruppen. Men att döma 

från andra svar jag fått under intervjuerna finns det relativt strikta sociala koder och 

normer om hur man pratar om sina prestationer.  
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6 Analys 
 

6.1 Organisationens synlighet utifrån Scheins kulturmodell 
 

Schein (2010) beskriver som tidigare nämnt en organisationskultur genom att dela upp 

en organisations kultur i olika lager kan man att visa att kultur kan analyseras på flera 

olika nivåer. Det som skiljer de olika nivåerna är i vilken utsträckning det kulturella 

fenomet är synligt för betraktaren.  

 
6.1.1 Artefakter bland finansiella rådgivare 

 

Artefakter är de kulturuttryck som är mest synliga för en betraktare (Schein, 2010) och 

inom banksektor är framförallt klädsel som en utomstående betraktare lägger märke till. 

Trots att det endast är en av sex organisationer som har en formell klädkod skulle jag 

som utomstående betraktare säga att det finns en informell klädkod i branschen. Därför 

att ingen av informanterna har avviket i någon större uträckning från varandra och det är 

tydlig vad som anses som en standard klädsel för finansiella rådgivare oberoende vilken 

organisation de arbetar i. Alvesson (2001) beskriver att gemensamklädsel eller en typ av 

uniform kan vara ett sätt att styrka identiteten för en yrkesroll och skapar en 

tillhörighetskänsla av deltagaren i kulturen. Den gemensamma klädsel underlättar  för  

rådgivarna  att  inta  rollen som rådgivare.  Bang (2011) menar att klädsel på de 

anställda i en organisation säger mycket mer än vad vi vid första anblick tror. Han 

beskriver att om en medarbetares klädsel avviker från vad kunderna förväntar påverkar 

det hans inställning till vad rådgivaren har att komma med. Bang (2011) beskriver till 

exempel att kostym och slips ofta förknippas med något annat än jeans och t-shirt, vad 

som anses rätt är olika i olika situationer, men inom banksektor förväntas rådgivarna 

vara kläda på ett visst sätt. En rådgivare som skulle vara kläd i jeans och t-shirt skulle 

många gånger förknippas med sämre kvalitativ rådgivning.  

 

Kulturuttryck kan även visas i form av verbala utryck såsom historier och myter vars 

funktion och budskap ofta är att förmedla vilka normer och värderingar organisationen i 

fråga står för (Martin m.fl. 1983). Endast två av informanterna i undersökning menade 

att deras organisation hade den här typen av kulturuttryck och dessa historier används i 

bägge organisationerna i extern marknadsföring. Båda organisationerna var lokala 

sparbanker och sensmoralen i båda historierna var att banken var en bank för alla 

speciellt för småsparare. Bang (2011) menar att poängen av den här typen av historier 
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inte är om de är sanna eller icke utan dem fungerar som kulturförmedlare och fungerar 

framförallt för att sprida vilka värderingar organisationen står för.  

 

6.1.2 Värderingar och normer bland finansiella rådgivare 

 

Schein (2010) skiljer mellan de uttalade värderingar och normerna och de informella 

värderingar som finns i en organisation. Det som var anmärkningsvärt i denna studie var 

att det var flera av informanterna som inte visste om deras organisation har uttalade 

värderingar eller värdeord. Om de har det, kan man nog uttrycka att ledning har 

misslyckats med att implemetera dessa i organisationen. Men Bang (2010) påpekar att 

oavsett om en medarbetare kan värdeorden utantill eller inte kan de fortfarande påverka 

hens arbete och sätt att tänka. Schein (2010) beskriver de uttalade värderingarna som en 

återspegling av ledningens ambitioner och försökt till rationaliseringar av 

organisationen.  

 

När man försöker sammanställa de olika levande värderingarna eller de informella 

varierar det väldigt från de olika organisationerna. Min uppfattning är att många av de 

olika kontoren i organisationen fungerar som subkulturer och präglas mycket av deras 

lokala hållning. Schein (2010) tar upp den problematiken med större organisationer och 

han beskriver att det kan uppstå kulturkonflikter mellan olika kontor och avdelningar i 

de fall där de kontoren eller avdelningar sällan integrerar med varandra.  

 

Att de informella och levde värderingarna varierar från kontor till kontor och från 

organisation till organisation undergräver påståendet att det skulle finnas en gemensam 

kultur inom yrkesrollen finansiella rådgivare.  

 

6.1.3 Grundläggande antaganden bland finansiella rådgivare 

 

Schein (2010) beskriver att de gemensamma grundläggande antagande som finns en i 

organisation som nyckel för att förstå en organisationskultur och dess inlärningsprocess 

av dessa för nya medlemmar i organisationen.  

 

Den här typen av kulturuttryck är det svåraste att identifiera och det var tydlig att 

informanterna inte hade reflekterar runt vilka oskrivna strategier eller taktiker som man 

behövde lära sig för att lyckas i deras organisation. Men något som var återkommande 

var att man behövde lära sig de sociala reglerna och gruppdynamiken stördes om någon 
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inte klarade av att anpassa sig efter gruppen. Pascale (1985) beskriver olika taktiker som 

ofta används i organisationer när det prövar, ofta omedvetet, att lära nyanställda deras 

kultur. Pascale beskriver framförallt socialiseringsprocesser för nyanställda två av dessa 

socialiseringsprocesser kommer upp i intervjuerna. Pascale beskriver att det är vanligt 

att organisationer använder sig av historier, ritualer och traditioner om olika kritiska 

händelser i organisationens historia för att kommunicera vilken kultur som finns för den 

nyanställde. Som tidigare nämnt var det två av organisationerna i undersökningen som 

använda sig aktivt av historier för att beskriva organisationens uttalade värderingar. 

Pascale (1985) beskriver också att organisationer ofta använder sig av ”kasta ut den nya 

i skyttegravarna”-taktiken för att de snabbt ska lära sig vad som krävs för att lyckas i 

organisationen och vilka element man lägger mest vikt på. Informanterna i 

undersökning har flera gånger tagit upp vikten av att lära sig de sociala koderna och 

reglerna samtidigt som det läggs mycket fokus på individuella prestationer. Flera av 

informanterna tar upp vikten av att lära sig hur gruppdynamiken fungerar och hur man 

ska förhålla sig till varandras individuella prestationer, men att det är något man får lära 

sig själv och kan därför jämföras med Pascales socialiseringstaktik ”ut i 

skyttegravarna”. 

 

Informanterna beskriver också att det inte alls är socialt accepterat i deras organisationer 

och bland deras kollegor att fuska i rådgivningsmomentet för att prestera bättre på 

papret. Jag uppfattar det som att finansiella rådgivare generellt anser att det är viktigt att 

följa deras organisations processer och riktlinjer och att man förstår vikten av att alla i 

branschen drar åt samma håll för att upprätta hålla allmänhetens tillit och förtroende för 

branschen. Alharbi & Alyahya (2013) beskriver att en stark kultur är en kultur där 

medlemmerna i kulturen anser att organisationens regler och normer, både formella som 

informella, är viktiga och reglerna och normerna präglar medlemmernas beteenden och 

handlingar.  Min uppfattning är således att de grundläggande antagadena bland 

rådgivarna är enhetliga i branschen och att det finns till viss del en stark kultur som 

främjar kvaliteten på rådgivningen.  

 

6.2 Kulturen utifrån Hofstedes kulturdimensioner 
 

Geert Hofstede (2011) beskriver som tidigare nämnt kulturer i form av olika 

kulturdimensioner i organisationer och beskriver hur en grupp eller kollektivs kultur 

påverkar dess medlemmars värderingar och handlingar.  
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6.2.1 Analys av maktdistansen i branschen 

 

Maktdistans definieras som i vilken utsträckning de mindre kraftfulla medlemmarna i 

organisationer och institutioner accepterar och förväntar att makten är ojämnt fördelad 

(Hofstede, 2011). Majoriteten av informanterna upplever att beslutsvägarna i många fall 

är rigida och oflexibla, vilket resulterar i att det tar längre tid för dem att ge besked till 

kunderna. På frågan om det var något informanterna ville förändra i organisationen och 

med sitt arbete var ett återkommande ämne att man ville att beslutningsvägarna skulle 

bli kortare samt att det skulle bli mindre fokus på hur mycket varje enskild rådgivare 

sålde. Jag förstod det som att det fanns en viss frustration över att man inte hade samma 

mandat som man haft tidigare att ta beslut själva i kreditärenden, något de tyckte 

förstörde arbetsrytmen samtidigt som kunderna fick vänta längre på svar. Det allmänna 

intrycket är att rådgivarna som i det här fallet är de mindre kraftfulla medlemmarna 

önskar att de skulle få större fullmakter att ta egna beslut. Informanterna utrycker även 

de skulle vilja påverka deras individuella målsättning i större utsträckning, där det är 

framförallt cheferna som bestämmer vad varje enskild rådgivare ska ha för individuella 

mål. Jag upplever att flera av informanterna inte är nöjd med den höga fokusen på 

försäljning och hade gärna ökat fokusen på att genomföra fler kvalitativa 

rådgivningsmöten som inte alltid leder till merförsäljning för banken. Clegg, Hardy och 

Nords (1996) forskning visar dock att människor generellt presterar bättre och hårdare 

med klara målsättningar än utan, vilket kan vara ett argument från ledarnas sida att ha 

klara och tydliga prestationsmål. Försäljningsfokuset kom i nästan alla intervjuerna och 

det är uppenbarligen något som är gemensamt för alla bankerna. Jag upplevde det som 

man helst hade sänk prestationskraven något samtidig som rådgivarna tyckte att de allt 

för ofta blev uppföljda av sin ledare på hur det gick med försäljningen av produkter och 

tjänster. I en organisation följde ledaren upp varje enskild rådgivare en gång i veckan.  

 

Informanterna utrycker att deras närmaste ledare förutsätter att alla möten är kvalitativa 

rådgivningsmöten, men det är svårt för ledaren att upptäcka om den enskilde rådgivaren 

avviker från den önskade kvaliteten i mötet och att försäljningen av produkter sker på 

rätt premisser. Eisenhardt (1989) beskriver sådana här situationer ett agent-principal-

problem. Agent-principal-teorin försöker beskriva och förklara två problemställningar 

som kan uppstå mellan ledare och medarbetare. Det första problemet uppstår när 

ledarens och medarbetarens målsättningar med medarbetarens arbete skiljer sig från 
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varandra. Det andra problemet uppstår när det är svårt för ledaren att verifiera att 

medarbetaren utför sitt arbete på det sättet som ledaren vill. Eisenhardt beskriver att det 

inte finns några givna lösningar på agent-principal-problematiken. 

 

Min uppfattning är att maktdistansen är relatit stor därför att informanterna uttycker att 

det inte fullt ut accepterar att alla beslutsmandat inte ligger i deras händer samtidigt som 

det finns en viss frustration över att de inte har så stora möjligheter att påverka hur deras 

prestation ska mätas. 

 

6.2.2 Analys av osäkerhetsundvikande i branschen 

  

Osäkerhetsundvikande är inte samma sak som att undvika risker; det handlar om en 

organisationens tolerans för tvetydighet. Den visar i vilken utsträckning en kultur 

programmerar sina medlemmar att känna sig antingen obekväma eller bekväm i nya och 

okända situationer som skiljer sig från normalen (Hofstede, 2011). 

Osäkerhetsundvikande kulturer försöka minimera risken för sådana situationer genom 

strikta beteendekoder, lagar och regler samt ett tydlig ogillande av avvikande åsikter 

och en strak tro på en absolut sanning (Hofstede, 2011). Osäkerhetsundvikande bland 

finansiella rådgivare och de organisationerna som är med i undersökningen upplever jag 

som högt, då flera av informanterna tar upp vi flertalet gånger att det är viktigt att det är 

kvalitet på arbetet och i rådgivningen. Branschen som helhet har ett rigidet regelverk 

och med hjälp av självreglerande organ försöker man påverkar hur de enskilda 

organisationerna arbetar och de i sin tur påverkar sina medarbetares arbetssätt.  Flera av 

informanterna beskriver att det är liten tolerans för tvetydighet i gruppen och att det är 

viktigt att nya medlemmar anpassar sig efter de sociala koderna. Bland finansiella 

rådgivare finns det till exempel en tydlig klädkod, även om den är informell förväntas 

nya medlemmar att följa de klädkoder som finns. Man förväntas också följa de 

informella ”spelreglerna” om att inte försöka öka sina försäljningssiffror genom att 

avvika från den givna arbetsmetodiken som varje organisation/kontor har valt. Jag 

uppfattar det som att man i störta möjliga mån vill undvika beslut och handlingar som 

skulle kunna uppfattas som att vara i en gråzon. 

 

6.2.3 Analys av individualism mot kollektivism 

 

Graden av individualism inom finansrådgivarrollen bedömer jag som hög. Min 

konklusion är att det saknas en stark ”vi”-känsla och rådgivarna framförallt fokuserar på 
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sitt eget och sina närmaste kollegors arbete. Flera av informanterna menar att de blir 

uppmuntrade av att ta större ansvar inom gruppen och bidra till kollektivet, men att det 

sedan inte premieras eller uppmärksammas när det utvärderar den enskildes prestation. 

Alla organisationer har fast lön och ingen har provisionsersättningar, endast en av 

organisationerna har ett individuellt bonussystem. Majoriteten av organisationerna har 

kollektiva bonussystem  och den individuella prestationen belönas endast vid 

förhandlingar om den fastlönen. Bovee m.fl. (1993) menar att en organisations 

belöningssystem viktigaste uppgift är att belöna och uppmuntra det som anses vara ett 

positivt beteende och på så sätt undergräva beteenden och handlingar som inte 

eftersträvansvärda. Således kan man tolka de kollektiva belöningssystemen som 

ledningens försök att visa att det är den kollektiva prestationens som är den viktigaste. 

Bucker (1997) menar att en organisations belöningssystem är ett av de kraftfullaste 

verktygen för ledningen att påverka organisationens kultur. Utifrån resultatet från 

intervjuerna i denna undersökning har inte det kollektiva belöningssystemet inneburit 

att den kollektiva känslan har ökat. Det har snarare blivit högre fokus på att utfylla de 

individuella målsättningarna då informanterna menar att deras närmaste ledare lägger 

störst vikt vid denna aspekt när de löneförhandlar. I flera av organisationerna får man 

inte den eventuella bonusen utbetald direkt utan man får vänta i flera år på 

utbetalningen, i ett av fallen till man går i pension. Detta kan vara en bidragande faktor 

till att rådgivarna väljer att fokusera på att uppnå sina individuella mål.  

 

Anmärkningsvärt var flera av informanterna menade att det inte alls var ovanligt att folk 

uttryckte sig negativt om deras yrkesroll och att den bidragande faktorn ofta var bilden 

media uppmålar av bankanställda. Detta kan också vara en faktor som försvårar 

byggande av en kollektiv identitet, då medarbetaren rent hypotetiskt omedvetet inte vill 

identifiera sig med den bilden andra har av yrkesrollen.  

 

6.2.4 Analys av maskulinitet mot femininet 

 

Hofstede (2011) refererar till vilken utsträckning en kultur präglas av vad som 

traditionellt sätt ses som maskulina eller feminina gruppegenskaper. Enligt Hostede 

(2011) anses kulturer som präglas av konkurrens, självsäkerhet och ambition som 

traditionellt sett maskulina. Medan feminina kulturer lägger större värde vid relationer 

och livskvalitet. Informanterna ger utryck på att det är det varierar på varje arbetsplats 

vad som anses vara de uppskattade egenskaperna. Majoriteten av informanterna tror 
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dock att deras närmaste chefer värdesätter utåtriktade personer mer än ekonomiskt 

kunnande vid nyanställning, vilket är en egenskap som kategoriseras som en 

traditionellt sett en maskulin egenskap. Finansrådgivaryrket verkar vara präglat av 

prestationskrav  och prestationen mäts genom volym av rådgivande försäljning och 

informanterna ger uttryck av att det finns en viss konkurrenssituation mellan dem, något 

som skulle tolkas att yrkesrollen i stor uträckning präglas av maskulinitet. En  

organisation med starka traditionella feminina egenskaper skulle enligt min uppfattning 

ha svåare att att konkurrera på marknaden när de andra organisationerna i branschen har 

en stark försäljningsfokus. Viktigt att poängtera är att Hofstede (2011) gör skillnad på 

vad som anses vara traditionella feminima egenskaper och faktiska egenskaper olika 

personer har. Således är inte min uppfattning att organisationer med majoriteten 

kvinnliga finansiella rådgivare skulle ha sämre möjligheter att konkurrera på 

markanden.  Dock enligt en studie gjord av Ipek, Aytac & Gok (2015) om hur 

organisationskulturen förändras baserat på hur fördelningen av de anställdas kön ser ut 

visar att fördelning mellan könen har en tydlig påverkan, men i varierande utsträckning.  

 

6.2.5 Analys av lång mot kort tidsorientering 

 

Kulturen som råder inom branschen skulle tolkar jag som korttidsorienterad och det är 

återigen fokusen på kortsiktig måluppfyllnad som är den avgörande faktorn. Trots att 

den informanten som har lägst erfarenhet från branschen och yrket menar att nyckel till 

att uppnå en stabil prestationskurva som ligger på en hög nivå över tid är att under lång 

tid etablera bra kundrelationer. Det kortsiktiga försäljningstrycket ger inte rådgivarna 

den tid de behöver för att upprätta den typen av långsiktiga relationer, då den närmaste 

chefen förväntar att de individuella målsättningarna ska uppnås i det korta 

tidsperspektivet. Flera informanter uppger att de har en stor kundportfölj med trogna 

kunder, men att det är framförallt nyförsäljning som mäter deras prestation. Vid flera 

tillfällen nämner några av informanterna att det egentligen skulle gynna dem personligt 

om en kund byter bank och sedan byter tillbaka för att då skulle det kategoriseras som 

nyförsäljning. 
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7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Diskussion  
 

Det finansiella systemet och finansnäringen har som tidigare nämnt en nyckelroll i 

samhället. Det finansiella systemets huvuduppgifter är att förmedla och ge tillgång till 

effektiva betalningsmedel, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. Detta 

sker genom det finansiella systemets olika aktörer och framförallt bankerna. Bankerna 

bedriver i huvudsak en rådgivningsverksamhet för sina kunder som ska leda till 

förmedling av utlåningsprodukter, placeringsprodukter, försäkringsprodukter samt 

betalningsförmedlingslösningar. Genom att förmedla den här typen av produkter och 

tjänster till rätt personer och företag uppfyller bankerna sitt huvudsyfte. Samtidigt som i 

denna undersökning har kommit fram till att det finns en hög fokus på försäljning inom 

banksektor, men att det ligger stor vikt på att försäljnings som bedrivs skal föregås av 

ett rådgivningsmoment. Utmaningen för en finansiell rådgivare kan vara att hitta en bra 

balans mellan försäljning och rådgivning. Det är egentligen är det inget antingen eller 

utan snarare ett både och. Det går egentligen inte att skilja på den finansiella 

rådgivarens roll som rådgivare och säljare då rådgivningen ytterst syftar på försäljning, 

även kallad rådgivardriven försäljning.  

 

I denna undersökning har jag fokuserat på hur företagens organisationskultur och 

kulturen i branschen kan förstärka intressekonflikten och hur rådgivarna upplever att 

intressekonflikten kan påverkar råden till kunderna ur ett kvalitetsperspektiv med fokus 

på rådgivning till privatkunder. Undersökningen ser på kulturen i branschen ur ett 

integrationsperspektiv, vilket fokuserar på de konsekventa och enhetliga tolkningarna 

som råder inom kulturen. Det vill säga vilken övergripande konsensus som finns i 

organisationerna och i branschen. Fokusen inom integrationsperspektivet ligger således 

på att identifiera det element i som beskriver en enhetlig tolkning av kulturen och ser 

därför bort från paradoxer, subkulturer eller inkonsekvenser. Med hjälp av Hofstedes 

kulturdimensionsteori och Schein organisationskulturmodell har jag försökt dechiffrera 

kulturen som råder bland finansiella rådgivare i svenska banker.  Min konklusion är att 

det finns en viss kultur som är gemensam för alla finansiella rådgivare, men att det inte 

är så stark som många utomstående verkar tro. Bankanställda dras ofta över en kam, 
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oavsett vad du arbetar med inom banken och alla antas agera på likande sätt i likande 

situationer. 

 

De starkaste gemensamma kulturuttryck som finns inom branschen och yrkesrollen är 

framförallt kläder och klädkoder, vilket kan vara en bidragande faktor till att 

utomstående förväntar att alla agerar på samma sätt. Ett annat kulturuttryck som präglar 

hela branschen är att den i stor utsträckning präglas av individualism och att det är hög 

fokus på individuella målsättningar och måluppfyllelser. Detta påverkas framförallt av 

att det är hög fokus från ledarna på att varje individ ska bidra med din del till 

organisationen mål. En vanlig uppfattning är att banktjänstemän endast drivs av girighet 

och sin egen ekonomiska vinning, men då majoriteten av organisationerna i 

undersökningen inte har några individuella bonuslösningar och jag menar därför att 

detta är en missuppfattning. Banksektorn är en bransch där man ofta läser om i media att 

ledningen och högt uppsatta tjänstemän tar ut stora arvoden, men de enskilda rådgivarna 

har ingen större enskild ekonomisk vinning att individuellt uppnå sina prestationsmål. 

Jag menar därför att den ekonomiska aspekten inte är en drivkraft i kulturen bland 

finansiella rådgivare, men att organisationernas höga fokus på försäljningsväxt är en 

bidragande faktor till att kulturen till hög grad präglas av individualitet.  

 

Resultatet i min undersökning går dock emot de resultat Finansinspektionen (2014) 

publicerat där de finansiella rådgivarna hos en av de större bankerna i Sverige tjänade 

upp till tio gånger mer om de förmedlade en viss typ av sparprodukter jämfört med 

andra sparprodukter. Rapporten visar att hela 97 procent av rådgivarnas totala intäkter 

kom från de sparprodukter som är mest lönsamma för banken. En möjlig förklaring till 

dessa vitt skilda resultat kan vara att Finansinspektionens undersökning är gjort bland 

de finansiella rådgivarna som arbetar med bankernas mest förmögna kunder. Det är 

möjligt att rådgivare som arbetar inom ”Private bankingssegmentet” har en annan 

avlöningsstruktur än vanliga rådgivare, detta är dock något som jag inte har undersökt i 

min studie. Men individuella bonuslösningar är inte vanligt nuförtiden bland vanliga 

finansiella rådgivare och det eventuella provisionsförbudet som kommer införas i och 

med de nya EU-direktiven kommer med stor sannolikhet inte påverka arbetssättet eller 

inställning till rådgivningsmoment bland rådgivare överlag. Således är ingenting som 

kommer påverka kulturen bland rådgivare för privatkunder i svenska banker. 
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På grund av sin nyckelroll i samhället är finanssektorn en hårt reglerad sektor, vilket ger 

de verksamma organisationerna tydliga direktiv vad som anses rätt och fel. Branschen i 

sig är också upptagna av att rådgivningsdrivna försäljningen utförs med kvalitet och har 

därför installerat flera självreglerande organ där sektors stora aktörer gemensamt kan 

upprätta regelverk som ska följas av hela branschen. I flera av intervjuerna kommer det 

fram att sättet rådgivarna utför sina arbetsuppgifter är hårt reglerade av interna 

instruktioner och regelverk samtidigt som de flesta av organisationerna har tydliga 

arbetsmetodiker om hur man genomför rådgivningsmöten. Till och med har branschen 

själv infört ett krav på att alla rådgivare som bedriver rådgivning måste uppvisa att de 

besitter branschens kompetenskrav genom att genomföra en s.k. Swedsec-licenisering. 

Men på grund av att marknadens aktörer idag har höga prestationskrav på sina 

medarbetare uppstår det ett incitament för den enskilde individen att göra avsteg från 

vad den egna organisationen och branschen anses rätt. En av informanterna i 

undersökningen uppgav dock att det var ytterst svår för deras ledare att upptäcka om 

någon enskild rådgivare inte har följts de regler och föreskrifter som finns på hur 

rådgivningen ska bedrivas. Således kan man dra slutsatsen att det finns ett agent-

principal-problem inom branschen. Konsekvensen vid att göra avsteg på kvaliteten på 

rådgivningen kan leda till att Swedsec-licensen dras in och att rådgivaren inte längre 

kan arbeta som finansiell rådgivare. Således kan bestraffning för att avvika från de 

kvalitetskrav som finns anses som hård. 

 

Kulturen bland finansiella rådgivare bör nog beskrivas som en samling av subkulturer, 

då kulturerna varierar från kontor till kontor och från organisation till organisation, men 

det finns absolut en viss grad av gemensam utpräglad kultur inom yrkesrollen. Schein 

(2010) driver ett intressant resonemang kring kulturer i olika yrkesroller. Att vara en 

läkare, advokat, ingenjör, revisor eller annan yrkesroll innebär ofta inte bara att man har 

det fackliga kunskaper som krävs för att utföra yrket utan man påtar sig ofta även de 

värderingar och normer som definierar yrkesrollen. Schein (2010) beskriver att om 

kompetenskravet för ett yrke kräver en intensiv och lång period av utbildning, kommer 

det säkerligen att bli en gemensam inlärning av övertygelser, normer och värderingar 

som så småningom kommer att bli tagna för givna medlemmarna i dessa yrken. Utifrån 

deltagarna i den här undersökningen är utbildningsbakgrunden varierande, men 

branschens egna kompetenskrav och krav till licenseringar av alla rådgivare gör att fler 

och fler stöps i samma form. Samtidigt som majoriteten av informanterna beskriver 
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samma typ av egenskaper, framförallt de maskulina, värdesätts av de olika 

organisationerna vid nyrekryteringar. Detta kan absolut bidra till att den gemensamma 

kulturen bland de finansiella rådgivarna blir starkare i framtiden.  

 

På frågan om hur rådgivarna upplever att organisationskulturen kan påverkar råden till 

kunderna ur ett kvalitetsperspektiv med fokus på rådgivning till privatkunder. Medger 

flera av informanterna att den utpräglade individualismen och agent-principal-

problematiken kan vara något som i vissa fall kan påverka rådgivningskvaliteten 

negativt. Men att det är långt ifrån accepterat i kulturen och att en rådgivare som 

misstänks ökad sina försäljningssiffror genom bortse från hög kvalitet i 

rådgivningsmomentet ofta får det svårt ur en social synvinkel. Jag uppfattar det som att 

finansiella rådgivare generellt anser att det är viktigt att följa deras organisations 

processer och riktlinjer och att man förstår vikten av att alla i branschen drar åt samma 

håll för att upprätta hålla allmänhetens tillit och förtroende för branschen. Alharbi & 

Alyahya (2013) beskriver att en stark kultur är en kultur där medlemmerna i kulturen 

anser att organisationens regler och normer, både formella som informella, är viktiga 

och reglerna och normerna präglar medlemmernas beteenden och handlingar.  Min 

uppfattning är således att de grundläggande antagadena bland rådgivarna är enhetliga i 

branschen och att det finns till viss del en stark kultur som främjar kvaliteten på 

rådgivningen. Men man kan dock dra slutsatsen att det finns ett visst strukturellt 

problem med det höga prestationskrav som finns i branschen när det gäller försäljning. 

Jag menar att det finns en överhängande risk att detta på sikt påverkar kulturen på ett 

negativt sätt.  

 

Finns det en rådande gemesam kultur bland finansiella rådgivare i svenska banker som 

påverkar kvaliteten rådgivningen till kunderna?  I den här studien har jag kommit fram 

till att yrkesrollen finansiella rådgivare till viss grad har en gemensam kultur, men att 

det inte bör ses som en enhetlig kultur som råder fullt ut i hela branschen. Kulturen bör 

beskrivas som ett hav av subkulturer där subkulturerna har många gemensamma drag. 

Som ovan nämnt anser jag inte att kulturen bland finansiella rådgivare generellt bidrar 

till sämre kvalitet på rådgivningens som ges till kunderna. Dock tycker jag mig se att 

det finns ett visst strukturellt problem i branschen, där det ligger en stort fokus på ökad 

lönsamhet. Jag skulle därför anses att det skulle vara intressant att se hur kulturerna ser 
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ut hos högre uppsatta banktjänstemän, till exempel, bland mellanchefer eller ledningen. 

Det är tydligt att det höga kraven om ökad lönsamhet kommer ovanifrån.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

En annan forskningsfråga som jag anser är intressant att forskare vidare på är om det är 

någon skillnad i kultur mellan de bankkontor och avdelning som har en kraftig 

dominans av det ena könet. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjumall 

 

Informantens bakgrund & relations till organisationen 

 

Hur länge har du jobbat i organisationen? 

 

Har du jobbat i en annan organisation tidigare? 

 

Om du ser på din arbetsgrupp idag, är det många som har arbetat hos konkurrenter i 

branschen? 

 

Vad har du för utbildning t.ex gymnasie-, högskole- eller universitetsutbildning?  

 

Vad har ni för typ av intern utbildningar eller externa utbildningar som arbetsgivaren 

skickar er på? Är det tillsammans med andra kontor eller rådgivare från andra banker?  

 

Hur tycker du att det är att arbeta i denna här organisationen? Och i din yrkesroll?  

 

Vad var det första som slog dig när du började jobba i den här organisationen? 

 

Om det var tre stycken saker som du fick förändra i organisationen och med arbetet? 

Och varför hade du förändra detta?  

 

Vad skiljer den här organisationen från andra arbetsgivare du haft tidigare? 

Är skillnaderna positiva eller negativa? På vilket sätt? 

 

Tänk dig att du är i ett sammanhang med helt okända människor och du överhör ett 

samtal mellan två människor och de pratar nedsättande och negativt om din organisation 

och din yrkesroll, hur reagerar du? 

 

Organisationens image 

Beskriv din organisation och vad ni står för/kan erbjuda? 

 

Hur tänker du att kunder och leverantörer skulle beskriva din organisation? Vad skulle 

de framförallt lyfta fram?  

 

Om du skulle jämföra din organisation  med andra i branschen, vad särskiljer er?  



  
 

II 

 

Tänk dig att du sitter och läser en tidning så dyker din organisation upp, hur lyder 

rubriken?  

 

Upplever du att media bilden är rättvis och verklighetsförankrad? 

 

Artefakter 

Har ni en formell eller informell klädkod i organisationen? 

 

I många organisationer berättar man informella historier  tidigare händelser, kan du 

berätta en typisk sådan? Vad är sensmoralen i historien?  

 

Värderingar 

Vilka värderingar lägger ledningen störst vikt på?  

 

Hur kommer de till utryck? 

 

I vilken grad präglar det dina arbetsuppgifter? 

 

Vilka formella eller informella värderingar upplever du som starkast bland 

medarbetarna i organisationen? Avviker det från ledningens värderingar?  

 

Grundläggande antaganden (Shared Basic Assumptions) 

Kan du pröva att sätta ord på vilka oskrivna strategier och taktiker man måste lära sig 

för att få saker och ting gjort i den här organisationen? 

 

Vad är ett absolut "no-no" i organsationen? Vad får man absolut inte göra? T.ex. Heliga 

kor 

 

Vad är konsekvensen om någon bryter mot detta? Finns det några exempel?  

 

Maktdistans 

Hur ser förhållandet ut mellan medarbetare och ledare? Konflikt-harmoni, konkurrens-

samarbete, mycket kontakt-lite kontakt, beroende i beslutsfattandet  

 



  
 

III 

Beskriv ett typisk internmöte och vad ni pratar om? Hur fungerar dessa möten? 

 

Vad anser er ledare är det viktigaste att uppnå höga försäljningssiffor eller kvalitet? 

 

Osäkerhetsundvikande 

Anser du att ni uppmannas att finna nya sätt att arbeta på eller finns det en given 

arbetsmetod som alla möste följa? 

 

Vad sker om man avviker från det givna arbetssättet? Uppmuntras det eller slås det ner 

på? 

 

Är det generellt en skillnad på hur förändringar i organisationen eller arbetssätt tas emot 

bland dina kollegor? Äldre kontra yngre osv? 

 

Finansbranchen är ju en branch som är hårt reglerad av lagar och regler samt god 

rågivningssed, är det något som ni pratar om och reflekterar runt i vardagsarbetet?  

 

Individualism mot kollektivism 

Vad är viktigast för dig som rådgivare att uppmå, dina individuella målsättninger eller 

arbetsgruppens mål? 

 

Vad tycker din närmaste chef är viktigaste för dig, att uppmå dina indviduelt uppsatta 

mål eller att du hjälper kollektivet i form av att t.ex. lära up nya medarbetare eller hålla 

sig uppdaterad på förändrignar i regelverk osv? 

 

Vad händer med de som inte uppnår sina utsatta mål eller som inte bidrar till 

kollektivet?  

 

Kan du beskriva organisationens olika belönings- och "bestraffnings"system? Både 

formella och informella? 

 

Hur ser lönsstrukturen ut? Fast eller prestationslön? Avståndet mellan den lägsta och 

högsta lönerna?  

 



  
 

IV 

Är det andra sätt som använder som belöning eller bestraffning i organisationen? 

Tjänstebil, extra semesterdagar, kurser osv.  

 

Används avancemang som belöning i din organisationen? 

 

Maskulinitet mot femininet 

Vilka egenskaper/handlingar bör man ha/göra för att lyckas i yrket som finansiell 

rådgivare? 

 

Vilka egenskaper/handlingar bör man inte ha/göra för att lyckas yrket? 

 

Vilka egenskaper/handlingar bör man ha/göra för att avancera snabbt i organisationen? 

 

Vilka egenskaper/handlingar bör man inte ha/göra för att avancera snabbt i 

organisationen? 

 

Kan du beskriva hur nya rekryteras till organisationen? Vilka egenskaper värdesätts vid 

rekrytering?  

 

Vilka egenskaper/handlingar ser man på i organisationen när det förhandlas lön? Både 

vid förhandling av fast och prestationsbaserad lön. Formellt och informellt? Vad spelar 

in mest?  

 

Upplever du att det är skillnad på hur kvinnor och män arbetar och angriper 

frågeställningar i ert yrke? 

 

Lång mot kort tidsorientering 

Vad menar du är det viktigaste i din organisation, långsiktiga resultat eller kortsiktiga? 

Vad uppmärksammas mest? 

 

I ert yrke träffar man mycket människor som ber om råd och tips, vad är viktigt att tänka 

på för att de ska komma tillbaka och vara trogna kunder? 

 

 



  
 

V 

Tillfredsställelse mot återhållsamhet 

Hur är stämningen i er grupp? 

 

Om två stycken i gruppen skulle sitta i ert backofficeområdet och prata och skratta högt, 

hur reagerar de andra i gruppen? Störs de eller vill de vara med? 

 

Anser du att det är högt till tak i er organisation och i er arbetsgrupp? 


