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1. Inledning 
Inledningskapitlet tar upp bakgrund och problemdiskussion till ämnet samt studiens 

syfte och frågeställningar som skall besvaras. 

1.1 Bakgrund 

År 2012 uppskattades det privata pensionssparandet till cirka 412 miljarder kronor för 

cirka två miljoner individer (Pensionsmyndigheten, 2014). Privat pensionssparande i 

pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande (IPS) är vanligt 

förekommande sparformer bland svenskar med månadssparande (Dickson, 2014) och 

är de enda avdragsgilla alternativen (Pensionsmyndigheten, 2014) som finns idag. 

Avdragsrätten i deklarationen för pensionssparandet har sänkts från 12 000 kronor per 

år till 1 800 kronor (Dickson, 2014), vilket började gälla år 2015 

(Pensionsmyndigheten, 2014). Det är en sänkning av avdragsrätten från maximalt 1 

000 kronor i månaden till 150 kronor. Sparandet är låst tills 55 års ålder och utbetalas 

under minst en 5 års period (Pensionsmyndigheten, 2014). Detta för att underlätta 

enskilda individer att skapa ett privat sparande (Elinderson, 2012). Till följd av 

sänkning av avdragsrätten för pensionssparande och eventuellt slopad avdragsrätt från 

och med 2016 (Pensionsmyndigheten, 2014) blir andra alternativa sparformer mer 

intressant för privatpersoner.   

 

Det erbjuds mängder med investeringsmöjligheter inom fonder på marknaden som 

består av olika aktieslag och avgiftsstrukturer, vilket kan försvåra individens beslut att 

välja investeringar. Utvecklingen av fonder med olika aktieklasser har komplicerat 

investeringsbeslut för individer, därav har behovet för vägledning av finansiella 

rådgivare uppstått (Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). 

 

Hos mindre förmögna investerare är det vanligt förekommande att söka sig till 

professionella rådgivare för rekommendation gällande ett investeringsbeslut (Allen, 

2001). Efterfrågan av finansiella rådgivare har ökat i takt med att allt fler individer är 

intresserade av rådgivare som hjälper kunder att förvalta och placera sitt kapital 

(Nofsinger & Varma, 2007). Att söka sig till en rådgivare för att få råd och 

vägledning angående aktie- och fondplaceringar är allt mer intressant för många till 

följd av förändringar i ekonomin. Individer har olika målsättningar och kan ta mer 

eller mindre rationella beslut gällande ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. 

Därav är det intressant att studera, utifrån rådgivares kompetens och föreställningar,  

om vilka motgångar de upplever att det finns i relation till kunden. 

 

Det som sker i en rådgivning av finansiella tjänster är väldigt komplext. Enligt 

Söderberg (2012) beskriver finansiella rådgivare sitt utbyte med kund enligt följande; 

att sälja finansiella produkter, hjälpa kunder att besluta om finansiella produkter 

samt försäljning. Relationer är omringade av olika faktorer och kan påverkas på 

många möjliga sätt mellan rådgivare och kund (Söderberg, 2012). Till följd av att 
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relationer kan påverkas av olika faktorer syftar studien till att undersöka de problem 

som finansiella rådgivare möts av i relation till kunden. Figur 1.1 nedan illustrerar en 

övergripande modell som förklarar finansiell rådgivning utifrån kund och rådgivares 

perspektiv. 

 
Figur 1.1 - Finansiell rådgivningen utifrån kund och rådgivares perspektiv 
Not: Hämtad och omgjord från  (Söderberg, 2012) 

1.2 Problemdiskussion 

Det övergripande målet som alla kunder har gemensamt är avkastning på det 

investerade kapitalet i strävan efter att vinsten ska vara så hög som möjligt (Blom, 

Kärreman, & Svensson, 2012). Många individer har inte den erfarenheten och 

kunskapen att göra investeringar (Bailey, Nofsinger, & O'Neill, 2003), varvid 

finansiella rådgivare är lämpligast som hjälp till att fatta sådana beslut. De är 

utbildade och har erfarenhet inom sitt område samt utbildas löpande för att kunna 

hjälpa kunder med sina investeringsbeslut (Volpe, Chen, & Liu, 2006). Finansiella 

rådgivare har en tendens att kunna styra individen mot ett visst investeringsbeslut 

(Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). En osäkerhet som en kund kan uppleva är valet av 

rådgivare, vilket kan vara ett svårt och stort val. Det går inte att garantera att det 

beslut som tas är det korrekta. Ett bra samarbete mellan rådgivaren och kunden 

tenderar att leda till bättre rådgivning (Fishman, 2009). 

 

Denna studie kommer att undersöka vilka problem rådgivare upplever i en rådgivning 

och hur rådgivarna hanterar dessa situationer. Rollen som finansiell rådgivare innebär 

även att förstå risker med investeringar (Nofsinger & Varma, 2007), varvid problem 

som berör rådgivare i relation till kund kommer att undersökas. Det förekommer att 

finansiella rådgivare kan bilda portföljer som inte är helt anpassade för individen 

(Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). Det finns också reglerade lagar som möjliggör 

begränsningar av rådgivningstjänster, vilket kan ställa till problem (Söderberg, 2012).  

 

Ett rådgivningsmöte omfattar enligt Eriksson et al. (2009) ett flertal moment vilka är; 

marknadsföring, information, försäljning och finansiell rådgivning. Då det är kundens 

beslut att ta ställning och möjligtvis agera utifrån rådgivarens information och 

kompetens, ska denna studie medföra en ökad förståelse för hur finansiella rådgivare i 

banker hanterar problematik som uppstår i en rådgivningsprocess med kunden. En 

rådgivningsprocess är individuellt utformad av rådgivaren därav berör denna studie 
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olika tillvägagångsätt som finansiella rådgivare använder sig av i sin 

rådgivningsprocess.  

1.3 Frågeställning 

 Vilka problem kan finansiella rådgivare uppleva i en rådgivningsprocess och 

hur hanterar rådgivarna denna problematik? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka problem som några finansiella rådgivare 

upplever i rådgivningsprocessen i en kundrelation och hur de hanterar dessa problem. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie är riktad till aktuella och blivande rådgivare samt övriga individer som 

är intresserade av finansiell rådgivning. Det ska medföra en ökad förståelse och 

upplysning om vilka problem som kan upplevas och förekomma i en 

rådgivningsprocess med kunden samt hur problemen hanteras.   
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2. Referensram 

Avsnittet om referensram beskriver fakta och teorier som är relaterade till studiens 

undersökning. Detta avsnitt behandlar information och teorier som berör 

interaktionen mellan rådgivare och kund.  

2.1 Regleringar för finansiella rådgivare i Sverige 

Den ekonomiska krisen år 2008 medförde att kunder och politiker har blivit mer 

uppmärksamma på effekterna av inlåsning i systemet. Det skapar inga ömsesidiga 

fördelar för varken banker och försäkringsbolag eller dess kunder (Anderson & 

Korling, 2012). Anderson och Korling (2012) menar att en reglering för 

värdepappersmarknaden ska ge bättre skydd för investerare och öka förtroendet för 

finansmarknaden. 

 

Söderberg (2012) menar att det krävs en mer djupgående kunskap om rådgivning i 

praktiken inom den finansiella sektorn. En reglering av lagar är ett sätt att skydda 

konsumenter mot oförutsedda och oönskade risker. I Sverige finns det två 

huvudsakliga regleringar i den finansiella sektorn; lagen (2003:862) om finansiell 

rådgivning till konsumenter och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det 

finns flera likheter mellan dessa två huvudlagar då båda innehåller:  

 

1) bestämmelser om skyldigheten för näringsidkare att dokumentera kundmötet,  

2) avrådandeplikt för näringsidkaren gentemot kunden och  

3) lagarna är tillämpningsbara på specifikt rådgivningsslag  

 

(Eriksson, Persson, & Söderberg, 2009).  

 

Lagarna är ett sätt för finansiella rådgivare att fastställa kundens kunskap gällande 

risker, erfarenhet och uppfattningar om produkter som erbjuds. Förutom kännedom 

om produktkunskap och allmän kunskap om ekonomiska angelägenheter och lagverk 

är det även ett krav för rådgivare att förstå hur risker uppfattas av individer. Bevis 

som förekommer i form av certifierade rådgivare är inte tillräckligt för att skydda 

kundernas intresse. Finansinspektionen (FI) finns och syftar till att utreda regleringar 

av förhållandet mellan kund och bank med intresset att skydda kunden (Söderberg, 

2012). 

Eriksson et al. (2009) nämner att ett flertal begrepp och moment som beskrivs i  

lagarna medför en osäkerhet i förståelsen för kund och rådgivare. Dock har rådgivarna 

en större förståelse för de krav på arbetsuppgifter som finns angivna i lagarna.  

En typ av rådgivare som omfattas av de två nämnda huvudlagarna är finansiella 

rådgivare. Finansiell rådgivning innebär att kunden tar en betydande risk i sitt 

agerande. Denna typ av rådgivning berör investering i finansiella verksamheter. Detta 

kan resultera i att kunden helt eller delvis kan förlora sitt insatta kapital eller 

skuldsätter sig. Det är viktigt att informationen som kunden erhåller är korrekt och 
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inte missvisande. I detta fall kan marknadsföringslag (2008:486) vara aktuell  

(Eriksson, Persson, & Söderberg, 2009). 

2.2 Finansiell rådgivningstjänst 
Finansiell rådgivning har en individuell karaktär där syftet är att ge 

rekommendationer och alternativa handlingar anpassade efter kundens behov och 

förutsättningar (Eriksson, Persson, & Söderberg, 2009). Det centrala i en finansiell 

rådgivningstjänst är att förstå de olika riskpreferenserna i olika investeringsalternativ. 

Rådgivaren och kunden kan därmed skapa en gemensam helhetsbild över riskerna på 

en individuell nivå (Söderberg, 2012). 

 

Det finns tre huvudbegrepp för att få en ökad förståelse för finansiell 

rådgivningstjänst. Söderberg (2012) nämner dessa som relationer, risk och kundernas 

ekonomiska val. Figur 2.1 nedan ger en överskådlig illustration över modellen. 

Modellen delas in i två perspektiv; kunder och rådgivare. Relationer kan benämnas 

som den faktorn som knyter samman kund och rådgivare. I relationen mellan kund 

och rådgivare bildas ett utrymme för förståelse mellan de båda parterna (Söderberg, 

2012). 

 
Figur 2.1 - Användning av olika teorier för att förstå faktorer 
Not: Hämtad och omgjord från (Söderberg, 2012) 

2.2.1 Riskuppfattning 
Roszkowski (2010) förklarar att begreppet risk kan avskiljas från ”osäkerhet” och 

”oklarhet”. Risk kan förknippas med en given sannolikhet för ett visst beslut av utfall. 

Uppfattning om risk är den föreställning som fås genom individens syn på 

investeringen. En risk kan innebära osäkerheter som tillkommer för vad utfallet kan 

bli i varje investeringsbeslut. Risker föreligger i varje beslut beroende på 

tillgängligheten på utbudet och chansen till möjliga alternativ av utfall. Rådgivaren 

har den förmågan att kunna influera kundens riskuppfattning genom utbildning om 

marknadsrisker (Roszkowski, 2010). 

 

En god kundrelation mellan rådgivare och kund medför mer än endast lojalitet. Det 

leder till att kundens riskuppfattningar och transaktionskostnader reduceras och att 
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kundengagemanget ökar när kunderna är nöjda (Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). 

Eriksson et al. (2009) menar att det uppstår många missförstånd gällande risker. 

Uppfattningen av risker varierar mellan rådgivare och dess kunder. Rådgivare är 

oftast inte medvetna om att kunder tenderar att underskatta risker. Rådgivare har den 

tolkningen att kunder är beredda att involveras i ett högre risktagande. Ett högre 

risktagande kan medföra en större avkastning av investerat kapital (Eriksson, Persson, 

& Söderberg, 2009). 

2.2.2 Arbetsallians  
I arbetsallians fördjupas kommunikationen för att öka förståelsen genom att 

rådgivaren studerar kundens alla aspekter. Finansiella rådgivare har inte den 

möjligheten att kunna ge råd till kunder om inte ett samarbete förekommer. Det är av 

vikt att förstå kundernas alla aspekter om deras personliga ekonomi, preferenser, 

uppfattning av risk samt framtidsplaner. Därmed kan en rådgivare få en ökad 

förståelse för kundens situation, varvid lämpliga strategier kan föreslås. Parterna är då 

inblandade i en finansiell rådgivning. Då affärssammanhang inte förekommer ofta är 

syftet att genomföra gemensamma transaktioner där målet är att främja båda parternas 

finansiella ställning. Det är en större chans att utfallet blir bättre när det förekommer 

en god sammanslutning  (Söderberg, 2012). 

2.2.3 Relationsmarknadsföring  
Forskare definierar relationsmarknadsföring på olika sätt. Många av definitionerna 

kan relateras till varandra. Underhålla, upprätthålla, utveckla och förbättra är några 

av de ord som ingår i olika forskares definitioner av relationsmarknadsföring. Alla 

sorters marknadsaktiviteter samt utveckling av interaktioner mellan rådgivaren och 

kunden nämns och tillhör också en sådan relation. Att förstå kundens behov och 

tillfredställelse är också relaterad till relationsmarknadsföring (Söderberg, 2012). 

 

I relationsmarknadsföring skapas dialoger mellan rådgivaren och kunden för att få en 

förståelse för situationen. Interaktionerna mellan kund och finansiella rådgivare 

medför att kunder involveras i ett större ekonomiskt risktagande. De immateriella 

karaktärerna av tjänster gör det svårare för kunden att göra en bedömning innan 

köpbeslut. Affärer med finansiella tjänster gör det svårare för kunden att kunna 

jämföra flera alternativ samt utvärdera utfallet genom den information som erhålls. 

Kunden måste istället förlita sig på andra faktorer för de beslut som tas. Finansiella 

tjänster som bolån, pensionsbesparingar och andra långsiktiga ekonomiska tjänster är 

svåra att förutse och utvärdera även efter inköp. En stark och förtroendefylld relation 

ska vara till hjälp för kunden att känna sig tryggare i denna risk och osäkerhet (ibid.). 

En individ som upplever ökad kompetens från rådgivaren har en högre tillförlitlighet 

för denne (Johnson & Grayson, 2005). Långvariga relationer mellan en rådgivare och 

kund är vanligt förekommande inom finansiella tjänster (Söderberg, 2012). 
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2.3 Rådgivningsprocess 
Eriksson et al. (2009) menar på att en finansiell rådgivningstjänst erhålls vid 

försäljning av produkter och tjänster samt genom marknadsföring. För att bemöta 

kundens placeringsmål med sina besparingar kan rådgivaren agera på följande sätt: 

 

1. Finansiella företaget inhämtar information om kundens ekonomiska ställning 

och önskemål. Därefter förklarar rådgivaren de olika handlingsalternativen 

och rekommenderar därefter flera alternativ. Rådgivaren framför dessa olika 

alternativ på ett neutralt sätt utan att rikta in sig på någon enskild produkt. 

2. Det finansiella företaget kan även välja att presentera och förklara ett antal 

produktalternativ och ge rekommendationer efter inhämtad information om 

konsumentens förutsättningar och önskemål.  

3. Företaget kan utöver detta även direkt hänvisa och presentera en specifik 

produkt utan hänsyn till andra tillgängliga produktalternativ för att övertyga 

konsumenten med stöd av säljargumentation, broschyrer och material av 

reklamkaraktär. 

Rådgivningsprocessen som innehåller de ovanstående punkter (1-3) innefattar därmed 

olika alternativ inom marknadsföring, information, försäljning och finansiell 

rådgivning (Eriksson, Persson, & Söderberg, 2009). Eriksson et al. (2009) upplyser att 

utvecklingen av kvalitén i rådgivningsprocessen mellan rådgivare och kund kan 

förbättras genom ansvarstagande och principbaserade förhållningssätt till 

förekommande regelverk (se punkt 2.1) från rådgivare och banker. 

Att fokusera på insamling av mängder med information kan resultera i att målet med 

informationsinsamlingen glöms bort. Den information som samlas in och presenteras 

ska underlätta för kunden att fatta beslut. Kärnan är inte att endast ta fram säker 

information som kan vara svårtolkade. Informationen ska bearbetas och kunna förstås 

och tolkas av utomstående individer. Det finns flera sätt att uppnå målet med att 

klargöra informationen och underlätta beslutsfattandet för kunden. Rapporter som 

lämnas över ska innehålla förklaringar och vara lätta att förstå. Genom att presentera 

och lämna en sida med en sammanfattning över innehållet kan rådgivaren göra 

informationen lättillgänglig för kunden, vilket är ett positivt sätt för rådgivaren att 

agera på (Hamilton, 2003). 

2.4 Kundhantering 
Företag som tillhandahåller tjänster är medvetna om att kvalitén på service har en 

betydande roll för företaget. Detta har medfört att utvecklingen koncentrerat sig på 

integrerade kvalitetsprogram för att navigera och övervaka kundernas beteende och 

därmed möjligtvis kunna hantera samt möta olika kundsituationer. Att vara 

serviceorienterad har varit centralt, men för ett företag som har ett begränsat 

ekonomiskt läge finns det även ett krav på att det ska vara kostnadseffektivt (Lewis, 

1993). 
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Det är endast en liten del av de missnöjda kunder som väljer att klaga. 

Återhämtningsprocessen för service ger möjligheten för företaget att hantera 

förekommande kundproblem. Kunder som varit missnöjda och därefter blivit 

tillfredsställda är mer lojala mot företaget och tenderar att införskaffa flera andra 

tjänster (ibid.). 

 

Ett säkert sätt för rådgivaren att hantera problem är att identifiera och lösa kundens 

problem, vilket kräver ett beslutsfattande och eventuellt överbryggande av regler. 

Kundproblem som uppstår anses som möjligheter för företaget att visa sitt 

engagemang för service, likaså om det inte är företaget som gjort något misstag. 

Problemidentifiering kan utvecklas genom att utbilda anställda att hantera missnöjda 

kunder och hänvisa till organisationens återhämtningsstrategier. Det krävs tilldelning 

av befogenhet till de anställda för att de ska ha tillgång till organisationens 

återhämtningsstrategier. Att förstå värdet av nöjda kunder är viktigare än dess 

kostnader (Hart, Heskett, & Sasser, 1990). 

2.5 Kundrelationer 

En interaktion mellan kund och rådgivare uppstår alltid inom tjänster och kan vara 

lång- eller kortvariga. Den mänskliga kontakten är vanligt förekommande, men den 

indirekta kontakten via bland annat telefon och internet förekommer också. En 

serviceprocess kan vara långvarig, vilket innebär att flera interaktioner pågår under en 

längre period. Denna typ av kontaktperiod där kund och rådgivare samverkar under en 

längre tid kan leda till att en relation uppstår. Om kunden inte är tillfredsställd 

kommer värdet av denne att upphöra, vilket normalt är i form av pengar (Grönroos, 

2008). Kunder är intresserade av rådgivare som har erfarenhet och kunskap inom sitt 

område. Ett flertal kunder och storleken på förvaltat kapital avspeglar långsiktiga 

relationer (Mangold, 2013).  
 

Kunden har olika sätt att se värdet på en affärsrelation. Det kan skilja sig mellan 

individer där vissa anser att förtroende och engagemang har en större betydelse än 

enstaka affärstransaktioner i sig. I långsiktiga relationer är det vanligt att ett flertal 

affärer äger rum mellan parterna (ibid.). En stark kundrelation är mer än bara en god 

investeringsförmåga hos rådgivaren. Att förstå och bilda en helhetsbild gentemot 

kunden samt att finnas tillgänglig för kommunikation med kunden är också viktiga 

egenskaper hos rådgivare (Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). 

2.5.1 Engagemang 

I en relation där ena parten delvis är intresserad av att göra en affär med den andra 

parten uppstår ett engagemang. Engagemang kan stärkas genom extra ansträngningar 

för att tillgodose kundens behov och bevara en långvarig relation (Grönroos, 2008). 

Kunden är medproducent till tjänster och skapandet av känslor. Det skapar en positiv 

påverkan och kunden blir därmed engagerad i processen. De känslomässiga utbyten 

som uppstår och sker i processen utgör grunden för förtroende (Johnson & Grayson, 

2005). 
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2.5.2 Förtroende 

Förtroendet mellan två parter kan beskrivas som den ena partens förväntan att den 

andra parten kommer att uppfylla sina förpliktelser. Förtroende är en viktig del i 

utbytesrelationen och skapar positiva dialoger samt minskade problem mellan 

parterna (Schurr & Ozanne, 1985). Ett högre förtroende tenderar att lösa problem mer 

effektivt än individer med en inställning på lägre förtroende. Bristen på förtroende 

medför en ökad sannolikhet att missförstånd uppstår. Den sociala osäkerheten till 

följd av det minskade förtroende kan orsaka att problemen och att dess lämpliga 

lösningar inte kan identifieras (Zand, 1972). Behovet av förtroende bygger på att 

kunskapen är ofullständig, dock anses förtroendet vara fulländat om det säkerställs att 

förpliktelser fullföljs varvid risker elimineras (Johnson & Grayson, 2005). 

 

Tidigare erfarenheter gällande interaktioner och faktorer som exempelvis kontrakt, 

lagar, normer och personlighetsfaktorer har en koppling till förtroende och hur den 

andra parten beter sig. Förtroende är en relation till vad som förväntas i framtiden och 

att inget oväntat beteende kommer att inträffa (Grönroos, 2008). Det finns två 

generella metoder för att uppnå ett förtroende hos den andra parten. Den första 

metoden är uppfattningar om den andra partens pålitlighet som är ett sätt att bedöma 

förtroende. Den andra metoden kan ses som ett mänskligt beteende som reflekterar 

tillit där sårbarhet och osäkerhet förekommer. Det är inte tillräckligt att endast tro att 

den andra parten är trovärdig och därefter inte förlita sig på denne. Detta kan leda till 

att förtroendet förblir begränsat (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992). 

2.6 Kundtillfredsställelse 

Kunderna är den viktigaste tillgången och en ökad nivå av kundtillfredsställelse går 

endast att uppnå genom en ökad kvalité på servicen (Jain & Jain, 2012). En ökad 

kundkännedom har en positiv inverkan på servicekvalitén. Kundrelationer förbättras 

genom kundens kännedom om produktens kvalité, service och effektiviteten av 

rådgivaren. En bra kommunikation mellan rådgivare och kund där viktig och relevant 

information förmedlas spelar även en betydande roll för att uppnå en god 

kundtillfredsställelse. Till följd av detta kan företaget förvalta kundens förtrogenhet 

för att förbättra kvalitén på servicen (Shu-Mei & Wu, 2014). 

 

Det förekommer att kunden har svårt att uttrycka sina krav och behov därav är det 

gynnsamt för företaget att inneha en skicklig kommunikationsförmåga för att på ett 

effektivt sätt kunna interagera med kunden för att förstå kundens krav och behov. 

Återkopplingar till kunden är ett utmärkt sätt att utöka information och 

kundkännedom för att möjliggöra förbättringar (ibid.). 
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas datainsamlingsmetoder och undersökningsmetoder för 

studien. Kapitlet kommer även beskriva tillvägagångsättet för att uppnå syftet med 

studien. 

3.1 Forskningsdesign 

Innan studien påbörjades skickades en förfrågan till 20 slumpmässiga finansiella 

rådgivare. Detta för att se hur många som skulle vara intresserade av att delta i 

studien. Fem av dessa valde att delta i studien. Dessa fem finansiella rådgivare har 

intervjuats. Intervjuerna har skett via mail i form av öppna frågor. Denna studie syftar 

till att studera finansiella rådgivares egna upplevelser om undersökningsområdet 

varvid kvalitativ metod har använts. Detta för att få en ökad förståelse och kunna sätta 

sig in i situationer om hur varje enskild rådgivare upplever problem i en 

rådgivningsprocess med kunden. Enligt Bryman och Bell (2011) behandlar en 

kvalitativ metod databearbetningen i form av ord. Kvalitativ metod kan vara relativt 

ostruktuerad varvid oförutsedd och relevant information kan uppkomma. Olika 

rådgivare har skilda uppfattningar då det handlar om mänskliga beteenden och 

förhållanden. Valet att endast studera och intervjua rådgivarens perspektiv på 

upplevda problem beror på att marknader, regler och lagar ställer krav som rådgivaren 

skall eftersträva. Det är många faktorer som rådgivaren måste ta hänsyn till utöver att 

endast ge rådgivning. De kan beaktas som mer begränsade i sitt agerande jämfört med 

kunden och möter dagligen på kunder som har olika behov, varvid rådgivaren kan 

komma att uppleva problem som uppstår i rådgivningsprocessen med kunden. 

 

Referensramen som använts i studien har utgått ifrån studiens frågeställning och syfte. 

Teorierna har sedan kopplats samman med svaren som framkommit under 

mailintervjuerna, vilket har utgjort analysavsnittet.  

 

Intervjufrågorna utformades utifrån en relation- och rådgivningsmodell (se figur 2.1) 

som identifierats i avsnittet referensram. Utformningen av intervjufrågorna var att de 

ställda frågorna till respondenterna skulle svara på studiens frågeställningarna och 

syfte tillsammans med de insamlade teorier. De första intervjufrågorna (se bilaga 1) 

som ställdes berörde rådgivarens erfarenhet och kompetens vilket riktade till att skapa 

en förståelse för varje enskild respondents bakgrund. Dock har denna information 

ingen direkt betydelse för det som skulle undersökas i studien utan användes som 

inledning till intervjun. Därefter delas intervjufrågorna in i kategorierna  (se bilaga 1) 

kundbemötande och rådgivarens förhållningssätt.  Anledningen till detta var för att få 

en struktur samt för att underlätta för respondenterna att kunna ge relevant 

information för det studerade ämnet. Utöver det underlättar även denna indelning av 

intervjufrågorna sammankopplingen av intervjufrågorna med teorierna i analysdelen. 

Intervjufrågorna ska användas till att besvara studiens frågeställning genom analys av 

datainsamlingen från mailintervjuer. 
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Intervjuer var grunden för den empiriska datainsamlingen. Informationen som samlats 

in har analyserats för att därefter kunna bidra med slutsatser utifrån respondenternas 

erfarenhet. De slutsatser som framkommit i denna studie har påvisats genom analys 

från verkliga situationer. Utifrån rådgivarnas svar har nya rubriker skapats i 

empiriavsnittet för att skapa ett sammanhang och mer struktur samt för att göra det 

mer lättläsligt för läsaren. I och med att intervjufrågorna har besvarats olika av 

respondenterna har vissa av svaren ibland berört en fråga under en annan rubrik, 

därav har sammanställningen medfört att nya rubriker skapats.  

3.2 Urval av respondenter 

I samband med att intervjufrågorna skickades till respondenterna gavs en kort 

beskrivning om studiens syfte samt att respondenterna skulle förbli anonyma i 

studien. De intervjuade respondenterna har varit speciellt lämpade och anpassade för 

att kunna vara till hjälp att studera och uppnå studiens syfte. De respondenter som 

valts till denna studie har kompetens, erfarenhet och utbildning inom rådgivning samt 

pensionssparande och privatekonomi för att hjälpa till att besvara frågeställningen. 

Respondenterna återfinns inom banksektorn. Respondenterna förblir anonyma i denna 

studie för att undvika eventuella konflikter och inte påverka relationen mellan banker 

samt kundernas syn på rådgivare i specifika banker. Valet av att presentera dessa 

respondenter anonymt medför även att ingen dold information försummas i följd av 

restriktioner som påverkar tillförlitligheten i studien. 

 

Respondenterna som intervjuats presenteras och benämns i denna studie som 

respondent A, B, C, D och E. De olika rådgivarna har olika lång arbetserfarenhet, 

dock har de arbetat inom bankbranschen i minst tre år och har därför goda 

erfarenheter och kompetens inom rådgivning. 

3.3 Datainsamling 

Insamling av data till denna studie är uppdelad i två delar. Avsnittet referensram är en 

av dem, vilket har varit teorier som ansetts vara relevanta för att kunna utforma 

intervjufrågorna. De frågor som ställdes till respondenterna utifrån teorierna har stått 

för det empiriska avsnittet. Primärdata som insamlats har till följd analyserats för att 

återspegla studiens slutsatser.  

3.3.1 Insamling av primärdata 

Denna studie riktar sig till hur rådgivare hanterar och upplever situationer i deras 

interaktion med kunden. Insamlingen av primärdata i denna studie är därav hämtad 

genom mailintervjuer i form av öppna frågor. Bryman och Bell (2011) nämner detta 

som en semi-strukturerad intervju. Information som insamlats genom intervjuer har 

legat till grund för det empiriska kapitlet.  

 

Intervjuerna har skett via mail för att ge respondenterna tid att noggrant tänka igenom 

sina svar. Då frågorna har avsiktligt varit öppna för att ge respondenten utrymme att 

utförligt beskriva sina upplevelser, syftar mailintervjun till att underlätta för 

respondenten att skriva ner sina tankar kring sina upplevelser. Då många 
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intervjufrågor även medfört ett långt svar från respondenten har mailintervjun 

fungerat som en säkerhet från att gå miste om viktig information.  

3.3.2 Insamling av teorier 

Till referensramen har informationen från vetenskapliga artiklar samlats in och 

bearbetats. Vetenskapliga artiklar har sökts och insamlats genom Mälardalens 

högskolas databas ABI/INFORM Global och Google Scholar. För att finna relevant 

och användbar information till denna studie har flera olika sökord använts för att 

begränsa sökningen (Greener & Martelli, 2015). Begrepp som berör rådgivare och 

rådgivningsprocess har använts som sökord för att få fram relevant information till 

referensramen. De teorier i avsnittet om referensramen är alla valda utifrån vad som 

anses skulle kunna besvara syftet och frågeställningarna i denna studie. De sökord 

som använts vid insamling av relevant information är bland annat: advisor, consulting 

process, relationship, client, customer, risk och perception.  

 

Utöver informationen från vetenskapliga artiklar har även information via 

internetkällor och doktorsavhandlingar som ansetts innehålla relevant information 

använts. Informationen som har inhämtats till studien har tolkats, bearbetats och 

implementerats för att förstå och uppnå studiens syfte samt besvara dess 

frågeställning. 

 
Avsnittet om referensramen syftar till att ha ett kronologiskt upplägg. Avsnittet inleds 

med fakta om regleringar för finansiella rådgivare då dessa ligger till grund för en 

rådgivares agerande i en kundrelation. Därefter fortsätter avsnittet med teorier om 

rådgivningsprocessen samt övriga teorier som är av relevans för studien. Avsnittet om 

referensramen utmynnas till ett empiriavsnitt. På detta sätt blir det strukturerat och 

enkelt för läsaren att kunna följa denna studie, från inledning till slutsats.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att kvalitén på denna studie ska hålla en hög nivå har det varit ytterst viktigt att 

beakta validiteten och reliabiliteten. Validiteten har varit viktig gällande insamlingen 

av information från andrahandskällor (Bryman & Bell, 2011). För att påvisa 

trovärdigheten i denna studie har tillvägagångsättet av insamling av information 

beskrivits noggrant. Det är ytterst viktigt att beskriva vilka källor informationen är 

inhämtad ifrån för att säkerställa trovärdigheten.  

 

Greener och Martelli (2015) nämner reliabilitet som nödvändigt inom 

forskningsstudier. Det ska vara pålitligt och kontrollerbart. Informationen som 

används från denna studie av en extern part ska kunna få samma resultat. Inga dolda 

informationer ska förekomma (Greener & Martelli, 2015). Kvalitetén i denna studie 

stärks genom att nämna de faktorer som kan medföra en ökad pålitlighet. Detta stärks 

genom att mailintervjuer har använts där respondenten själv får tänka och svara 

noggrant. Intervjufrågorna som ställdes har varit öppna, vilket har gjort att de fem 

respondenterna kunnat svara fritt och inte blivit styrda mot ett visst svar. Frågorna har 
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varit tydliga samt avgränsande trots dess öppna karaktär. Detta för att underlätta för 

respondenterna att kunna förstå frågorna för att kunna ge relevanta svar som hör till 

det berörda ämnet. Genom detta anses studien uppnå en högre trovärdighet. Det har 

inte varit några problem med bortfallet av övriga respondenter eftersom studien 

mestadels berör personliga åsikter. Då de fem respondenterna hade liknande syn och 

upplevelser ansågs det räcka med dessa fem deltagare till studien.  

 

Det har också funnits möjlighet att göra återkopplingar till respondenterna vid 

oklarheter och vid behov av förtydligande. Detta medför att missförstånd har kunnat 

undvikas. Studien ska fokusera på vilka problem som rådgivaren kan uppleva i en 

rådgivningsprocess. I och med att frågorna som ställdes till respondenterna berör 

personliga erfarenheter, kompetens och åsikter, medför detta inte några som helst 

problem att existerande rutiner i banken styr respondenten mot ett visst svar.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt sammanfattas och sammanställs resultaten av datainsamlingen från de 

fem rådgivarna som intervjuades via mail.  

 

Nedanstående tabell 1 och 2 ger en övergripande bild av vad som framkom under 

mailintervjuerna med respondenterna.   

 
Tabell 1 - Sammanfattning av de intervjuade rådgivarnas (A-C) svar 

 Rådgivare A Rådgivare B Rådgivare C 

 

Rådgivningsprocess 

* Presentation av 

arbetsgivaren 

* Fokus på 

kundbehov 

* Anpassning av råd 

* Uppmärksam på 

kundens behov 

* Tid 

* Behovsanalys 

* Inge förståelse hos 

kunden 

* Rådgivningsverktyg 

för att skapa en 

placeringsplan 

* Kundkännedom 

* Se till kundens behov 

 

Kundbemötande 

 

* Kundkännedom 

* Engagemang  

* Kartläggning av 

kunden 

* Professionalism 

* Respektera 

kundens tid 

* Förberedd 

* Uppföljning/ 

återkoppling 

* Tillgänglighet 

* Tillgänglighet 

* Förståelse för kunden 

 

 

Hantering av 

missnöjda kunder 

 

* Förklaring av 

utfallet 

* Lyssna på kunden 

* Presentation av en 

bättre lösning 

* Tydlighet 

* Information till 

kunden om för- och 

nackdelar 

 

* Informerar kunden om 

innebörden av produkter 

 

 

Förhållningssätt 

 

* Se till kundens 

behov 

* Professionalism - 

Följa riktlinjer som 

vägledning 

* Riktlinjer som 

fokuserar på 

kundvård 

* Finns riktlinjer 

* Se till kundens behov 

* Rådgivaren ska inneha 

kunskap och erfarenhet 

 

 

Upplevda problem 

 

* Inte upplevt några 

problem 

* Ej tilltalande 

tjänster 

* Ofullständiga 

system 

* Lagar och regler 

* Inga upplevda 

problem på grund av 

tydlighet mot kunden 

 

Relation 

 

* Återkoppling 

* Förståelse 

* Tillgänglighet 

* Tillit 

* Förtroende 

* Se till kundens 

behov 

* Tillgänglighet 

* Se till kundens behov 

* Tydlighet mot kunden 

* Vara tydlig mot 

kunden 

* Förståelse 

* Trygghet 
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Tabell 2 - Sammanfattning av de intervjuade rådgivarnas (D och E) svar 

 Rådgivare D Rådgivare E 

 

Rådgivningsprocess 

* Kundkontakt  

* insamling av 

information 

* Kundkännedom 

* Uppföljning 

Två säljtekniker:  

1) Kontakt, information, 

avstämning och beslut 

(KIAB) 

2) Definiera behov, 

acceptera behovet, 

bevisa lösning och 

acceptera lösningen 

(DABA) 

 

Kundbemötande 

 

* Professionell 

* Hög servicenivå 

* Återkoppling 

* Behovsanalys 

* Lyhörd 

* Flexibilitet 

 

Hantering av 

missnöjda kunder 

 

* Lyssna på kunden 

* Återkoppla till 

tidigare information  

* Förklaring av 

bakomliggande 

orsakerna 

* Föreslå möjliga 

åtgärder 

 

Förhållningssätt 

 

* Riktlinjer som 

vägledning 

* Riktlinjer och 

regelverk 

* Kundbehov 

 

Upplevda problem 

 

* Feltolkning av 

information  

* Kommer ej överens 

med rådgivare 

* Begränsning i följd av 

lagar och regler 

 

Relation 

 

* Ärlighet 

* Lyssna på kundens 

önskemål 

* tillgänglighet. 

* Ärlighet 

* Öppenhet 

 

4.1 Rådgivare A 

4.1.1 Rådgivningsprocess 

Vid frågan om hur en rådgivningsprocess kan se ut beskriver Rådgivare A att denne 

brukar börja med en presentation av arbetsgivaren. Detta för att kunden ska få en 

övergripande bild av företaget samt hur företaget arbetar. Rådgivare A menar på att 

det ger kunden en möjlighet att förstå vad det innebär att vara en kund hos företaget, 

vilka tjänster företaget erbjuder samt vad kunden kan förvänta sig av företaget. 

Därefter fortsätter Rådgivare A rådgivningsprocessen med att fokusera på kundens 

behov och krav, utifrån det försöker Rådgivare A att anpassa olika råd som ska leda 

till ett avslut.  
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4.1.2 Kundbemötande 

Vad gäller kundbemötandet och utvecklandet av ett samarbete med kunden menar 

Rådgivare A att det är viktigt att aktivt lyssna på kunden samt presentera relevanta 

svar och lösningar på kundens olika frågor och problem. Rådgivare A menar att dessa 

två egenskaper hos en rådgivare är en förutsättning för att möjliggöra att ett 

förtroende skapas gentemot rådgivaren, vilket utgör grunden för ett långsiktigt 

samarbete mellan kund och rådgivare. 

 

Rådgivare A menar på att en rådgivare som visar ett ökat engagemang kan bevara en 

god relation med kunden. Genom att ställa många frågor kan rådgivaren få en djupare 

förståelse för kundens placeringsmål. Rådgivaren kan då förstå kundens sparande och 

därav få en bild av vad som finns och vad kunden strävar efter med sitt sparande. 

Detta underlättar för rådgivaren att använda rätt placeringsverktyg för att kunna 

presentera en bra lösning.  

 

Rådgivare A använder sig av personliga möten, telefon och e-post vid kommunikation 

med kunden samt för att förmedla viktig information.  

4.1.3 Hantering av missnöjda kunder 

Rådgivare A förklarar att de kunder som är missnöjda med avkastningen oftast har 

felaktiga förväntningar på sin sparprodukt eller att de inte förstår den sparprodukt som 

presenterats. Rådgivare A hanterar dessa fall genom att försöka förklara orsaken till 

utfallet. Om en kund är generellt missnöjd lyssnar Rådgivare A noga på vad kunden 

har att säga för att sedan direkt kunna presentera en lösning. Lösningen som 

presenteras ska helst resultera i någonting bättre än det kunden förväntat sig. Genom 

detta sätt kan långa och goda relationer med kunden uppstå.  

4.1.4 Förhållningssätt 

Rådgivare A arbetar på en bank vars riktlinjer är att se till kundens nytta framför 

företagets samt att bemöta kunden med professionalism. Dessa riktlinjer ska 

rådgivarna på banken agera efter. Rådgivare A menar på att de befintliga riktlinjerna 

gällande hur ett kundbemötande ska gå till faller inom ramen för sunt förnuft. 

Rådgivare A tillägger dock att hänsyn tas till de riktlinjer som finns och att dessa inte 

utgör någon begränsning i rådgivarens arbete.  

4.1.5 Upplevda problem 

Rådgivare A har inte upplevt några problem i sina möten med kunder. Dock 

poängterar Rådgivare A att trots att det inte uppstått några problem i mötet med 

kunden kan kunden ändå välja att inte fortsätta med den påbörjade rådgivningen. 

Anledningen till det kan vara för att kunden inte upplevt de tjänster som banken 

erbjudit som tilltalande eller aktuella i kundens rådande situation. Rådgivare A 

förklarar att ett sätt för att undvika eller reducera problem är att visa ett ökat 

engagemang. Om det skulle uppstå ett problem kan rådgivaren se det som ett tillfälle 

att vända kunden och bemöta denne på bästa sätt.  
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4.1.6 Relation 

I en relation med kunden värderar Rådgivare A återkopplingen från nöjda kunder 

väldigt högt. Rådgivare A menar att det visar på att rådgivaren lyckats förstå kunden 

rätt, vilket har resulterat i en tillfredsställd kund. Rådgivare A betonar även att 

förbättringar och lösningar som påverkar kundens vardag värdesätts. För att inge 

trygghet och skapa en långsiktig relation menar Rådgivare A att det är av vikt att 

besvara kundens frågor korrekt. Det är även viktigt att svara snabbare än vad kunden 

förväntat sig och på detta sätt visa sin tillgänglig för kunden.  

4.2 Rådgivare B 

4.2.1 Rådgivningsprocess 

Rådgivare B menar på att det inte finns en förbeskriven rådgivningsprocess utan att 

det är helt beroende på vilken kund som möts samt relationen till denne. Rådgivare B 

anser att det viktigaste är att vara uppmärksam på hur kunden vill bli behandlad och 

därefter behandla denne utefter påtalat behov. 

 

Tiden är någonting som rådgivaren B betonar som värdefullt för både kunden och 

rådgivaren. Kallprat undviks och fokus läggs på agendan för mötet. Detta genom att 

återge anledningen till mötet och därefter förklara vad som står på mötesagendan samt 

hur lång tid som är avsatt för rådgivningsmötet. Är det en kund som rådgivaren träffat 

tidigare kan det hända att behovsanalysen inte är nödvändig att gå igenom under 

mötet. En behovsanalys syftar till att studera kundens behov och målsättningar, bland 

annat vad kunden har för kapital, syfte med placering, placeringshorisont, 

riskbenägenhet och ekonomisk situation. Informationen som framkommer i samband 

med behovsanalysen ligger till grund för ett färdigt lösningspaket som erbjuds och 

presenteras för kunden.  

 

Rådgivare B menar på att det är av stor vikt att rådgivaren får kunden att förstå varför 

och i vilken sorts produkt denne placerar sitt kapital i. Det är även viktigt att kunden 

förstår riskerna och avkastningspotentialen som placeringen har. Rådgivare B anser 

att det är rådgivarens uppgift att lägga fram konkreta förslag och få acceptans från 

kunden.  Vid de mötestillfällen som Rådgivare B upplever att det blivit för mycket 

information för kunden skickas en sammanställning av det som sagts under mötet och 

olika produktblad som underlättar för kunden att ta ett beslut. Därefter bokas ett nytt 

rådgivningsmöte. Det händer även att rådgivare och kund kommer överens om att 

verkställa placeringen genom telefon. Rådgivare B betonar kundvård och att kundens 

behov alltid ska ligga i fokus.  
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4.2.2 Kundbemötande 

Rådgivare B förklarar att det finns program och färdiga upplägg som kan användas 

för att kartlägga kunden grundligt för att inte gå miste om viktig information. Detta 

bör även användas av regelmässiga skäl. Vidare nämner Rådgivare B att en rådgivare 

som har arbetserfarenhet oftast kan förstå och läsa av sina kunder och se till dennes 

behov. 

 

Gällande kundbemötande menar Rådgivare B att ett gott samarbete med kunden 

skapas genom att rådgivaren är professionell. Rådgivaren ska visa respekt för kundens 

tid och vara påläst och insatt i rådgivningsrollen. Det är viktigt att rådgivaren är 

förberedd innan ett telefonsamtal eller ett kundmöte. Det är även betydelsefullt för 

samarbetet med kunden att tid läggs ner på efterarbete och uppföljning. För att 

upprätthålla en god relation med kunden är återkoppling och uppföljning efter en viss 

tid av betydande roll. Det är också viktigt att vara tillgänglig för kundens frågor. 

 

För att förmedla viktig information till kunden brukar Rådgivare B muntligt framföra 

informationen, skissa i ett skrivblock samt även ta hjälp av en del utskrivna 

dokument.  

4.2.3 Hantering av missnöjda kunder 

Rådgivare B anser att tydlighet i början av rådgivningsmötet kan innebära en 

reducerad risk för missnöje hos kunden. Det är viktigt att kunden blir informerad om 

vad som gäller, både för- och nackdelar. På detta sätt vet kunden vad denne kan 

förvänta sig, därav kan rådgivare B undvika att kunden känner sig missnöjd. Vidare 

förklarar Rådgivare B att marknaden kan ha gått sämre och att det då kan vara aktuellt 

för rådgivaren att träffa kunden för att förklara sin syn på situationen. I ett sådant fall 

kan rådgivaren även ge råd och diskutera eventuella förändringar. 

4.2.4 Förhållningssätt 

På banken där Rådgivare B är verksam handlar de befintliga riktlinjerna om fokus på 

kundvård och kunden. Rådgivare B menar på att riktlinjens inflytande genomsyras av 

rådgivaren och dennes förhållningssätt. Dock menar Rådgivare B på att dessa 

riktlinjer inte begränsar rådgivaren i sitt bemötande med kunden.  

4.2.5 Upplevda problem 

Problemen som Rådgivare B upplever med kunden i ett rådgivningsmöte är 

ofullständiga system som inte är fullt utvecklade. Lagar och regler kan möjligtvis göra 

rådgivningsmötet mer komplicerat än normalt. Det som kan göras för att undvika och 

reducera problem som kan uppstå är att klargöra för kunden varvid denne har en 

förståelse för vad som kan komma att inträffa.  

4.2.6 Relation 

Rådgivare B anser att förtroende är vad som värderas mest i en relation med kunden. 

Rådgivaren B nämner att detta uppnås genom att se kunden och se till dennes behov. 

Det är också viktigt att vara tillgänglig och finnas där för kunden. 
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4.3 Rådgivare C 

4.3.1 Rådgivningsprocess 
Enligt Rådgivare C kan rådgivningsprocessen se ut på olika sätt då det beror på vad 

mötet ska handla om. Det finns rådgivningsverktyg som kan användas för att samla in 

all nödvändig information om kunden för att därefter kunna skapa en placeringsplan. I 

processen ingår det också att samla in information gällande kundens erfarenhet, 

riskbenägenhet och övrig information, för att utifrån detta kunna presentera ett förslag 

på placering och sparande. Det händer även att kunden ibland önskar betänketid 

varvid viktig information och dokument skickas med kunden hem. 

 

När det gäller andra tjänster som bolån och bankbyten menar Rådgivare C att 

processen är mer komplext. Det krävs mer information om kunden och förberedelser 

innan ett rådgivningsmöte kan påbörjas. Informationen kan bland annat samlas in 

genom blanketter i form av låneansökan eller genom möte med kunden.  

 

Rådgivare C förklarar att ett samarbete med kunden byggs upp genom att skapa en 

förståelse för kunden. Detta för att lättare kunna tolka kundens behov och 

tillfredsställa kunden. En helhetsbild av kunden gör det enklare att kunna 

tillfredsställa denne och skapa en långsiktig relation. 

4.3.2 Kundbemötande 

För att upprätthålla en god relation med kunden anser Rådgivare C att det är viktigt att 

vara tillgänglig för kunden och vårda relationen genom snabb och bra hjälp. Vidare 

förklarar Rådgivare C att det är genom att ställa lämpliga frågor som på ett positivt 

sätt kan bemöta kunden och få en djupare förståelse för denne. Det finns tillgång till 

verktyg som hjälper rådgivaren med frågor som måste ställas för att kartlägga 

kundens behov. Många frågor som ställs gäller kundens riskvilja och syftet med 

placeringen. Detta för att få en förståelse över kundens mål och behov för att därefter 

kunna ge råd. 

 

Rådgivare C betonar att viktig information presenteras med hjälp av bland annat 

företagets hemsida där information om olika finansiella produkter finns. Vidare 

förklarar rådgivare C att det presenteras mycket i pappersform genom faktablad. Det 

finns krav på vad som måste lämnas över till kunden vid rådgivning.  

4.3.3 Hantering av missnöjda kunder 

Rådgivare C menar att det sällan förekommer att kunder är missnöjda med 

exempelvis avkastningen i sina placeringar. Dock menar rådgivaren C att det är 

viktigt att förklara vad det innebär med att inneha fonder. Att ge råd är en 

förutsättning för att kunden ska förstå vilka risker olika placeringsalternativ kan 

medföra. 
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4.3.4 Förhållningssätt 

I verksamheten där rådgivare C arbetar finns det riktlinjer och regler gällande 

kundbemötande. Rådgivare C nämner att riktlinjerna innehåller många krav som kan 

ha ett stort inflytande i ett kundbemötande. Rådgivare C upplever dock att dessa inte 

direkt styr hur ett bemötande ska vara i ett rådgivningsmöte eller medför några 

begränsningar i relation till kunden. Det är viktigt att i ett rådgivningsmöte erbjuda 

kunden de tjänster och produkter som kunden behöver och önskar utifrån dennes 

behov. Kundens behov står alltid i fokus när det gäller ett rådgivningsmöte. Rådgivare 

C anser att kunskap och erfarenhet har en betydande funktion för att kunna erbjuda 

produkter och tjänster som är lämpliga för kunden. Rådgivare C tillägger att det är en 

självklarhet att inte rekommendera något för kunden som inte är lämpligt. Ett brett 

utbud till kunderna medför att det alltid finns någonting som kunden behöver och kan 

i stort sätt alltid uppfylla samt tillfredsställa kundens behov. Någonting som rådgivare 

C ibland kan uppleva som en begränsning är tiden. Mycket ska hinna göras i ett 

rådgivningsmöte och det är viktigt att ingenting glöms bort. Verktyg finns och 

används för att undvika försumma viktig information.  

4.3.5 Upplevda problem  

Det är sällan som problem uppstår i ett rådgivningsmöte förklarar Rådgivaren C. 

Information presenteras och förklaras tydligt för kunden från början. Rådgivare C 

menar på att det är en fördel för rådgivaren att vara tydlig och presentera relevant 

information. Det är även av vikt att se till att kunden har en förståelse för vad de olika 

alternativen innebär och är medveten om konsekvenserna som de olika alternativen 

kan medföra. Genom detta sätt skulle problem kunna undvikas och även underlätta för 

det fortsatta samarbetet med kunden. 

4.3.6 Relation 

Det som värderas mest i en relation enligt Rådgivare C är ett långsiktigt samarbete. 

Detta skapas genom att erbjuda kunden tjänster som denne behöver och har nytta av. 

Detta bidrar till en god kundnöjdhet. För att skapa en trygghetskänsla för kunden 

betonar Rådgivare C vikten av att vara tydlig mot kunden gällande vad tjänsterna 

innebär. På detta vis kan rådgivaren minimera risken för att kunden i framtiden ska bli 

missnöjd. Förståelse gör att kunden känner en trygghet. Detta är någonting som 

Rådgivare C menar är värdefullt varvid det är av betydelse att lägga ner tid på en 

grundlig genomgång. 
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4.4 Rådgivare D 

4.4.1 Rådgivningsprocess 

Rådgivare D förklarar att rådgivningsprocessen påbörjas med en initial kontakt med 

kunden via bland annat telefon, kundmottagning/kunddisk och e-post. Vid behov 

erbjuds kunden möjlighet att träffa rådgivaren på ett rådgivningsmöte. För att hålla en 

professionell nivå förbereder Rådgivare D information och dokument innan 

rådgivningsmötet. Rådgivare D menar på att det i ett möte är viktigt att kunna förstå 

och kartlägga kundens behov och målsättningar. Rådgivningsprocessen pågår 

vanligtvis en längre period med uppföljning inräknad. Rådgivare D tillägger att 

efterarbete alltid förekommer samt framtagning av eventuella nya förslag och 

ändringar av kundens engagemang. Information skickas därefter till kunden och vid 

intresse skickas ansökningshandlingar. Uppföljning sker alltid efter sex till tolv  

månader. 

4.4.2 Kundbemötande 

Rådgivaren D uppger att det är viktigt att ha en nära, men professionell relation med 

kunden. Förtroende för rådgivaren är en avgörande faktor när det berör kundens 

ekonomi. Vidare menar Rådgivare D att tillgänglighet, hög servicenivå och en 

personlig känsla också är viktig för att stärka och bygga upp ett bra samarbete med 

kunden.  

 

Rådgivare D betonar vikten av att återkoppla till kunden med jämna mellanrum för att 

vårda kundrelationen och eventuellt upptäcka nya behov som kan tillfredsställas. 

Detta är enligt Rådgivare D ett sätt att upprätthålla en god relation med kunden. För 

att bemöta och förstå kundens placeringsmål är det betydelsefullt att ställa frågor och 

lyssna noggrant på kundens önskemål. Att anpassa sig efter kundens personlighet är 

enligt Rådgivare D en nyckel till en bra kundrelation. 

 

De kommunikationssätt som Rådgivare D använder sig av är e-post, telefon eller 

bokade möten. Vidare förklarar Rådgivare D att kommunikationsvägen bestäms 

utifrån kundens önskemål. 

4.4.3 Hantering av missnöjda kunder 

Rådgivare D förklarar att det är viktigt att lyssna på kundens synpunkter när de är 

missnöjda. Rådgivaren kan därefter återkoppla till informationen som lämnades till 

kunden i samband med köp vid ett tidigare rådgivningsmöte. Om kunden mot 

förmodan fortfarande skulle vara missnöjd har denne möjlighet att kontakta företagets 

klagomålsansvarige. 

4.4.4 Förhållningssätt 

Rådgivare D förklarar att gemensamma riktlinjer förekommer i företaget. Det arbetas 

löpande med frågor gällande riktlinjer för att förbättra kundupplevelsen. Riktlinjerna 

vägleder Rådgivare D i sitt tillvägagångsätt i bemötandet av kunder.  
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4.4.5 Upplevda problem 

Rådgivare D förklarar att det förekommit att enstaka kunder inte blivit tillfredsställda 

samt fått en felaktig förståelse gällande råden de fått. Vidare kan det också uppstå i ett 

fåtal av fallen att kunden inte kommer överens med själva rådgivaren, vilket är 

ofrånkomligt menar Rådgivare D. Det är dock viktigt att försöka tillgodose varje 

enskild kunds önskemål och behov för att minimera eller undvika att problem uppstår.  

 

Vid upplevda problem som inträffat med kund, förklarar Rådgivare D, att utvärdering 

är ett sätt att lära sig, förbättra och agera annorlunda vid nästkommande 

rådgivningsmöte.  

4.4.6 Relation 

Rådgivare D värderar relationen med kunden väldigt högt och betonar vikten av det 

personliga mötet med kunden, att skapa en bra kontakt samt göra bra affärer med 

varandra. Ärlighet är någonting som är betydelsefullt för en långsiktig relation. 

Rådgivare D tillägger även att det också är viktigt att lyssna på kundens önskemål och 

prata på ett sätt som gör informationen lätt för kunden att ta till sig och förstå. Att ge 

kunden tid att fundera igenom viktiga beslut och att rådgivaren finns tillgänglig, ökar 

trygghetskänslan hos kunden och medför därmed bättre förutsättningar för en 

långsiktig relation.  

4.5 Rådgivare E 

4.5.1 Rådgivningsprocess 

Rådgivare E grundar sin rådgivningsprocess på två olika säljtekniker. Gemensamt för 

dessa två är att rådgivaren ska finnas där för kunden. Den första säljtekniken benämns 

KIAB, vilket är en förkortning för: Kontakt, Information, Avstämning och Beslut. 

Den andra benämns DABA och är en förkortning för Definiera behov, Acceptera 

behovet, Bevisa lösning och Acceptera lösningen. För att rådgivaren ska kunna hitta 

ett behov hos kunden är det viktigt att rådgivaren ställer frågor, genom detta sätt 

definieras ett behov. Därefter ska rådgivaren få kunden att acceptera behovet genom 

att försöka få kunden att genom ledande frågor själv uttrycka att behovet existerar. 

Det är även bra ifall kunden uttalar behovet själv. Rådgivaren ska därefter bevisa 

lösningen genom att förklara för kunden hur det går att tillfredsställa dennes behov. 

Fortsättningsvis ska rådgivaren få kunden att acceptera lösningen genom att försöka 

få kunden att själv påtala att det rådgivaren erbjuder är lösningen. Detta syftar till att 

kunden säljer in produkten till sig själv och själv kommer fram till den nödvändiga 

förändringen.  

4.5.2 Kundbemötande 

Rådgivare E betonar att det är absolut viktigaste att prata med kunden och försöka 

förstå denne för att bygga upp ett förtroende. Rådgivare E tillägger även att det är 

viktigt att rådgivaren lägger ned tid på behovsanalysen. Vidare menar Rådgivare E på 

att rådgivaren ska försöka hitta gemensamma nämnare med kunden för att enkelt 

kunna skapa en god grund för samtalet. En rådgivare ska vara lyhörd och känna av 
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vad kunden behöver. Detta kräver en viss flexibilitet från rådgivaren då de behöver ha 

olika förhållningssätt beroende på vem rådgivaren bemöter. Dessa egenskaper hos en 

rådgivare underlättar att kunna upprätthålla en god relation med kunden. För att kunna 

förstå och bemöta kundens placeringsmål menar Rådgivare E återigen att rådgivaren 

ska vara lyhörd och se till kundens behov. Rådgivare E kan belysa kundens behov 

med hjälp av verktyg som finns att tillgå.  

 

Kommunikationsvägen som rådgivaren E använder sig av varierar beroende på vem 

kunden är. Dock tillägger Rådgivare E att bilder ofta används, vanligtvis är det bilder 

som rådgivaren själv illustrerat för att underlätta för kunden att ta in den information 

som de fått. Det är viktigt att rådgivaren ser till att kunden verkligen förstår den 

information som presenterats. Detta kan genomföras via kontrollfrågor.  

4.5.3 Hantering av missnöjda kunder 

Vid de fall där kunden är missnöjd försöker Rådgivare E förklara de bakomliggande 

orsakerna till utfallet. Det är viktigt att sätta sig in i kundernas situation och förstå 

deras tankar kring det som gått fel. Vidare förklarar Rådgivare E att förslag på 

möjliga åtgärder redogörs för att sträva efter en god relation med kunden.  

4.5.4 Förhållningssätt 

Rådgivare E förklarar att det finns riktlinjer samt regelverk som bör följas. Riktlinjer 

som finns är aktuella i företaget där Rådgivare E är verksam. Dessa grundar sig på att  

rådgivaren ska hjälpa kunden att förstå de produkter och tjänster som föreslås. De ska 

även ge råd som är baserade på kundens behov och inte utifrån specifika produkter. 

Därför är det viktigt att rådgivaren utgår ifrån en kartläggning gällande kunden. En 

rådgivare bör dokumentera mötet med kunden samt de beslut som tagits.  

 

Rådgivare E känner sig styrd av riktlinjerna och regelverken. En orsak kan vara att 

dokumentationen som förs kontrolleras för att säkerställa att lagar och 

rekommendationer följs. Riktlinjerna kan även medföra vissa begränsningar då en 

rådgivare möter olika kunder med olika behov, varvid det inte alltid är lätt att 

tillfredsställa alla och samtidigt försöka hålla sig inom ramen för riktlinjerna och 

regelverken. Riktlinjerna är omfattande och det inte alltid är möjligt att applicera i 

mötet med kunden 

4.5.5 Upplevda problem 
De problem med kunden som Rådgivare E stött på i sitt rådgivningsarbete är att 

kunden förväntat sig ett mer serviceinriktat bemötande. Då regelverken inte alltid 

tillåtit rådgivaren att agera efter kundens önskemål har det förekommit att kunden inte 

känt sig tillfredsställd. Detta kan enligt Rådgivare E varken undvikas eller reduceras 

då regelverken måste följas. När ett sådant problem inträffar menar Rådgivare E på att 

det är viktigt att rådgivaren är ärlig med kunden och informerar kunden hur denne kan 

gå vidare samt informerar om problemet inte går att lösa.  
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4.5.6 Relation 

Rådgivare E betonar vikten av ärlighet och öppenhet i en relation med kunden samt 

möjligheten att få följa en kund i alla delar av dennes liv. För att inge trygghet i 

kundrelationen menar Rådgivare E på att rådgivaren alltid ska vara väl förberedd samt 

ha förmågan att stämma av med kunden och förstå denne. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras utfallet av den insamlade informationen från mailintervjuer 

och de teorier som återfinns i avsnittet om referensramen. Analysen utformas i en 

kronologisk ordning med start från rådgivningsprocessen, för att därefter efterföljas 

av kundbemötande och förhållningssätt, problem som upplevs samt hantering av de 

upplevda problemen. Kapitlet avslutas med analys av kundrelationer. 

5.1 Rådgivningsprocess 

Eriksson et al. (2009) beskriver rådgivarens agerande i tre punkter (se 2.3  

Rådgivningsprocess). Den första punkten är att inhämta information om kundens 

ekonomiska ställning och önskemål. Detta var någonting som tydligt framkom hos 

samtliga fem rådgivares sätt att agera. De resterande två punkterna (2 och 3) att agera 

på skiljer sig mellan dessa fem rådgivare. Rådgivaren kan arbeta utifrån kundens 

önskemål genom att antingen presentera olika alternativ som kunden sedan själv får 

besluta om, eller direkt hänvisa till en specifik produkt. Att framföra olika alternativ 

torde vara relativt enkelt för rådgivaren eftersom de har lång arbetserfarenhet 

(Mangold, 2013) och har den förmågan att kunna presentera information på ett 

professionellt sätt. Det har egentligen ingen större betydelse vilket alternativ som 

rådgivaren väljer att agera på. Vanligtvis förlitar sig kunden på att de råd som 

rådgivaren erbjuder är korrekta. Därmed har det ingen större betydelse för kunden att 

behöva förstå i princip allt som nämns i en rådgivning. Det räcker med att kunden har 

den känslan av att kunna förlita sig på rådgivaren, även med stöd av förekommande 

regelverk. Till följd av att kunden inte innehar den kunskap samt inte är lika insatt 

inom området som en rådgivare är, medför detta att en stor tyngd läggs på rådgivaren 

att ha förmågan att kunna samla in viktig och relevant information. Detta för att kunna 

bistå kunden med den hjälp samt ge de råd som kunden är i behov av då kunden 

förväntar sig detta av rådgivaren.  

 

Eriksson et al. (2009) nämner att en individuell rådgivning innebär att rådgivaren ger 

anpassade rekommendationer och råd. Detta är någonting som tydligt framkommit 

under mailintervjuerna med de fem rådgivarna då fokus på kundens behov varit en 

gemensam nämnare. Det som skiljde sig mellan respondenterna var att innebörden av 

kundfokus beskrevs på olika sätt. Detta medför att förhållningssättet i en 

rådgivningsprocess varierar och skiljer sig från varje enskild rådgivare. Det som 

framkom i mailintervjuerna gällande rådgivningsprocessen var att rådgivarna hade 

olika upplägg i deras rådgivning med kunden. Det finns riktlinjer som ska fungera 

som en vägledning för hur en rådgivare ska bemöta kunden, men dessa riktlinjer utgör 

inget tvång.  Dock finns det vissa regler som samtliga rådgivare måste ta hänsyn till i 

en rådgivningsprocess. Söderberg (2012) förklarar att det är centralt i en 

rådgivningsprocess att båda parterna ska förstå och skapa en övergripande bild över 

riskerna gällande olika investeringsalternativ. De intervjuade rådgivarna hade alla  

egna strategier för att förmedla information i strävan efter att möta kundens behov. 

Det finns rådgivningsverktyg för att rådgivaren enklare ska kunna samla in relevant 
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information om kunden. Detta är någonting som Rådgivare C använder sig av för att 

utforma en placeringsplan för att möta kundens behov. Genom användning av 

rådgivningsverktyg blir därmed kunden engagerad och ett samarbete sker mellan 

rådgivare och kund. Enligt Söderberg (2012) kan rådgivare lättare ge råd till kunden 

om det föreligger ett samarbete. Då alla möten med kunder kan se olika ut kan det 

underlätta för rådgivaren att ha en färdig mall att utgå ifrån som hjälp för att kunna 

samla in viktig information om kunden. Detta kan möjliggöra att rådgivaren är 

flexibel i sina möten med kunden utan att riskera bortfall av viktig information.  

 

Att förstå och kunna anpassa riskerna till kundens behov från rådgivarens sida är inte 

allt för enkelt. Kunden måste ha en förståelse för vad de vill åstadkomma för att en 

rådgivning ska vara av maximal nytta för kunden. Detta är även av vikt för att 

undvika missförstånd och missnöjdhet. Det är inte alltid enkelt för kunden att förstå 

innebörden av de råd som framkommer under mötet med rådgivaren eftersom varje 

rådgivare är utbildad på en avancerad nivå. Det kan också förekomma att rådgivaren 

tar för givet att kunden har de grundläggande kunskaperna gällande de råd och 

tjänster som erbjuds. Eriksson et al. (2009) menar på att en sådan situation kan vara 

vid information gällande risker. Rådgivaren har lätt för att förvänta sig att kunden är 

medveten om riskerna medan kunden i stället underskattar riskerna (Eriksson, 

Persson, & Söderberg, 2009). Den information som presenteras ska vara lättförståelig 

samt förmedlas i lagom mängd för att det ska underlätta för kunden att fatta ett beslut 

menar Hamilton (2003). Detta är även någonting som de intervjuade rådgivarna 

strävar efter i sin rådgivning med kunden.  

5.2 Kundbemötande  

Rådgivarens kundkännedom är något som Shu-Mei och Wu (2014) nämner är av 

betydelse för en ökad servicekvalitet. Detta är någonting som alla de intervjuade 

rådgivarna eftersträvar i en kundrelation. Rådgivare C nämner att rådgivningsverktyg 

finns och kan användas för att samla in nödvändig information om kunden och 

kartlägga dennes behov. Detta är också någonting som rådgivare E har nämnt i sin 

mailintervju. Med hjälp av ett rådgivningsverktyg kan rådgivaren snabbt fånga upp 

viktig information om kunden i ett tidigt skede. Detta ger rådgivaren större 

förutsättningar att anpassa råd och lösningar efter kundens behov. Genom att 

rådgivaren använder sig av ett rådgivningsverktyg kan kunden finna en viss trygghet i 

att all relevant information samlas in samt försäkra sig om att rådgivaren får en 

helhetsbild av kundens rådande situation. Dock finns möjligheten att ett 

rådgivningsverktyg även får kunden att känna sig utfrågad. Ifall detta inträffar kan 

rådgivaren informera om rådgivningsverktyget och förklara dess syfte samt att den är 

till för att rådgivaren ska kunna tillgodose kundens behov.  

 

Även kommunikationen mellan rådgivare och kund är en viktig faktor för att uppnå 

en god kundtillfredsställelse och därefter hitta bättre lösningar (Shu-Mei & Wu, 

2014). Det förekommer dock skillnader på hur de intervjuade rådgivarna 

kommunicerar med kunden i ett rådgivningsmöte. Samtliga fem rådgivare uppger 
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olika kommunikationssätt. Några av dessa kommunikationssätt är bland annat 

personliga möten, telefon och e-post. Det rådgivarna menar är att det finns 

kommunikationssätt som passar alla kunder och att valet av kommunikationssätt 

anpassas efter kundens behov. Rådgivarnas mål är att förmedla informationen på ett 

sådant sätt att kunden förstår, därav är det bra att rådgivaren har den förmågan att 

kunna läsa av kunden och se vilket kommunikationssätt som är lämpligt att använda 

för att informationen ska nå fram till kunden.  

5.3 Hantering av missnöjda kunder 
Det är inte många av de missnöjda kunderna som väljer att klaga (Lewis, 1993). 

Majoriteten av rådgivarna som deltog i mailintervjun har inte upplevt kunder som 

blivit missnöjda. Dock hävdar Lewis (1993) att det är klagomål från kunderna som 

skapar tillfällen för företaget att hantera framtida kundproblem. De intervjuade 

rådgivarna har olika sätt att agera och hantera missnöjda kunder för att förhindra att 

kunden inte blir tillfredsställd. För att hantera problem kan rådgivaren identifiera 

kundens problem för att sedan hitta en lämplig lösning (Hart, Heskett, & Sasser, 

1990). Rådgivare B benämner att tydlighet mot kunden genom att förklara möjliga 

för- och nackdelar innan denne tar ett beslut minskar risken för missnöjdhet. Vidare 

anser Rådgivare A och B att det är viktigt att lyssna på kunden, förklara de 

bakomliggande orsakerna och presentera en bättre lösning till kunden för att bemöta 

eventuella missnöjda kunder. Rådgivare A ser en missnöjd kund som en möjlighet 

snarare än ett hinder. Detta då bemötandet av en missnöjd kund ger rådgivaren ett 

tillfälle att förändra kundens negativa upplevelse till något positivt och 

tillfredställande samt inge en känsla av trygghet hos kunden. Vid ett sådant tillfälle får 

rådgivaren en möjlighet att komma med ett bättre förslag till det inträffade problemet. 

Detta kan vara till fördel för både rådgivaren och företaget då en bra hantering av 

missnöjda kunder kan medföra att företaget och rådgivaren får ett gott rykte. Hart et 

al. (1990) menar på att en missnöjd kund ger företaget möjligheten att visa sitt 

engagemang gentemot kunden. Ett företag med ett bra rykte och som kan hantera 

kunder på ett gott sätt har lättare att få kundens förtroende och tillit. Detta medför i sin 

tur att företaget får lojala kunder. Kunder som varit missnöjda tenderar att bli mer 

lojala om de blivit tillfredsställda (Lewis, 1993).  

 

De flesta kunderna blir missnöjda i samband med att de har för höga förväntningar. 

En strategi som rådgivare har försökt med är att ge kunden mycket information i 

början samt att förklara de bakomliggande orsakerna till utfallet för att reducera 

framtida konflikter alternativt kunder som är missnöjda. Genom att presentera all 

information för kunden kan rådgivaren undvika att få skulden för beslut som 

kunderna tar. Risken och utfallet är ingenting som rådgivaren kan påverka. Risker är 

slumpmässiga och går inte att förutspå. Det är ett slags oklarhet och osäkerhet enligt 

Roszkowski (2010). Vidare nämner Roszkowski (2010) att det är kundens uppfattning 

som påverkar risken och att det är individuellt.  
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5.4 Förhållningssätt och upplevda problem  

Rådgivare D påtalar att feltolkning av information från kundens sida ofta utgör ett 

utav de upplevda problemen i en rådgivningsprocess. Genom detta går det att vidare 

reflektera över hur informationen till kunden läggs fram samt hur mycket rådgivaren 

antar att kunden förstår av den informationen som läggs fram. Detta går även att 

belysa från kundens sida genom att reflektera över hur mycket kunden ger sken av att 

förstå av den nya informationen. En sak som är viktigt att förmedla till kunderna är 

riskerna i förhållande till olika investeringsalternativ för att undvika missförstånd. 

Eriksson et al. (2009) menar på att det är lätt att missförstånd uppstår gällande risker. 

Glappet mellan rådgivarens kunskap om situationen i förhållande till kundens 

förståelse kan oftast leda till missförstånd. Trots att rådgivaren tydligt förmedlar 

konsekvenserna kan kundens bristande förståelse och kunskap leda till att kunden inte 

tar till sig den information som tilldelats. Vid dessa tillfällen skapar kunden 

orealistiska förväntningar på utfallet och när dessa inte uppnås skapar det missnöje 

hos kunden. Det finns strategier som rådgivare kan använda sig av för att kontrollera 

att informationen de framfört verkligen är införstådda hos kunden. Rådgivare E menar 

på att en strategi är att ställa kontrollfrågor till kunden för att se hur mycket kunden 

kommer ihåg av den informationen som framförts. Rådgivarens val av 

kommunikationssätt för att förmedla information till kunden är avgörande för 

kundens förståelse för konsekvenser. Genom att rådgivaren använder sig av ett 

anpassat kommunikationssätt kan risken för missförstånd reduceras. I följd av detta 

kan rådgivaren och kunden med större sannolikhet uppnå en ökad grad av 

samstämmig förståelse.  

 

Rådgivare E förklarar att de aktuella riktlinjer som återfinns i företaget grundar sig på 

att kunden ska förstå. Söderberg (2012) menar på att lagarna är utformade för att 

skydda konsumenten. Lagar och riktlinjer är vanligtvis utformade med fokus på 

kunden, därav kan rådgivaren känna en press att följa lagarna och inte felbehandla 

dem. Det är ett stort ansvar som läggs på rådgivaren att följa de existerande lagarna 

och riktlinjerna. Majoriteten av rådgivarna påtalar att riktlinjer inte är någonting som 

begränsar dem i deras arbete i en rådgivning. Riktlinjer är endast rekommendationer 

för vad som borde göras och är inte ett tvång. Riktlinjer som återfinns i företaget är 

förmodligen anpassade och tar hänsyn till lagar och regler, vilket ska underlätta 

rådgivarens arbete med kunden.  En stor anledning till att en rådgivare kan uppleva en 

press kan vara att de måste ha god kundfokus och försöka bemöta kundens alla 

önskemål. Samtidigt måste rådgivaren även ha kunskap om vad de har befogenhet att 

göra och inte göra i samband med lagar och regler. Detta kan skapa en otrolig 

kluvenhet hos rådgivaren då lagar och regler ibland begränsar rådgivaren i sitt 

bemötande gentemot kundens önskemål. Detta är även någonting som rådgivare E 

nämner i sin mailintervju. Eriksson et al. (2009) påtalar att vissa begrepp och moment 

som är skrivna i lagarna skapar osäkerhet för kund och rådgivare. Det är även inte 

tillräckligt med att rådgivare är certifierade. En certifiering är endast ett tecken på att 

rådgivaren blivit godkänd på tester samt har den kunskap och kännedom om 

föreliggande regelverk. I och med att rådgivaren måste ta hänsyn till omfattande lagar 
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och riktlinjer är det inte möjligt att förvänta sig att rådgivaren fullt ut kan arbeta i 

enlighet med lagkraven. Detta då lagarna är väldigt strikta och inte tar hänsyn till 

oförutsedda händelser som inträffar i ett rådgivningsmöte med kunden. Vid dessa 

situationer är det av betydande roll att rådgivaren kan agera utifrån sunt förnuft. 

Rådgivare A menar att de befintliga riktlinjerna inte utgör några begränsningar i 

dennes arbete och menar även på att riktlinjerna grundar sig på sunt förnuft. Om 

rådgivaren på något sätt inte skulle agera fullt ut i enlighet med lagkraven ska det vara 

av goda skäl, oftast utifrån kundens behov. Rådgivaren måste själv kunna använda sin 

egen förmåga att förstå och agera utifrån vad som anses vara rätt i den rådande 

situationen. 

5.5 Relation 

En samverkan under en längre tid mellan rådgivare och kund kan medföra att en 

relation skapas (Grönroos, 2008). Det är av betydande roll för rådgivaren att 

relationen med kunden är stark. Rådgivaren kan stärka relationen genom att finnas 

tillgänglig och vara förstående gentemot kunden (Jones, Lesseig, & Smythe, 2005). 

Detta är någonting som tydligt framkommer i mailintervjuerna med rådgivarna. 

Rådgivarna B, C och D nämner alla i sina mailintervjuer att tillgänglighet är en bra 

egenskap hos rådgivaren i ett kundbemötande. Vidare nämner Rådgivare A att 

rådgivaren i ett kundbemötande ska visa engagemang. Enligt Grönroos (2008) kan 

engagemang stärkas genom extra ansträngningar från rådgivarens sida. Rådgivare E 

menar på att rådgivaren genom att vara lyhörd samt flexibel kan skapa en god relation 

med kunden. Gemensamt för alla rådgivarna är att de nämnda egenskaper som de 

upplever som goda hos en rådgivare syftar till att kunden ska få en positiv upplevelse 

redan från början.  

 

Genom att ha ett bra kundbemötande kan den starka relationen mellan rådgivaren och 

kunden byggas upp, vilket ger goda förutsättningar vid hantering av framtida hinder 

eller oförutsedda händelser under rådgivningsprocessens förlopp. Då oförutsedda 

hinder uppkommer är det lättare för rådgivaren att upprätthålla en god 

kommunikation med kunden ifall relationen ingett en positiv upplevelse för kunden 

från början. Relationen med kunden är någonting som samtliga intervjuade rådgivarna 

värdesätter. Zand (1972) påtalar att ett högre förtroende har en tendens att lösa 

problem mer effektivt och att bristen på förtroende ökar risken för missförstånd. 

Grönroos (2008) menar dessutom att det minskar risken för oväntade beteenden från 

kunden. Ett ökat förtroende medför positiva dialoger mellan båda parter, vilket 

reducerar risken för framtida missförstånd (Schurr & Ozanne, 1985). Rådgivare A 

menar på att förståelse och tillgänglighet från rådgivarens sida är en viktig aspekt i att 

upprätthålla en god kundrelation. Vidare menar rådgivare B att tillit, förtroende samt 

att se till kundens behov är andra viktiga delar som utgör en stark kundrelation. 

Rådgivare C hävdar att tydlighet och trygghet också utgör en stor del i en relation 

mellan rådgivare och kund. Vidare menar Rådgivare D och E att ärlighet och 

öppenhet är viktiga komponenter i en fungerande relation med kunden. Dessa är några 

av rådgivarnas nyckelkomponenter i en kundrelation. Genom att sträva efter att 
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genomsyra en kundrelation med dessa nyckelkomponenter skapas större 

förutsättningar för rådgivaren att kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt samt för 

rådgivaren att kunna hantera oförutsedda hinder som uppstår under vägens gång.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras och redovisas de slutsatser som framkom i studien. 

Slutsatsavsnittet består av en kort beskrivning av denna studie och därefter utmynnas 

till att besvara studiens frågeställningar.  

 

Studiens syftade till att undersöka vilka problem som en rådgivare kan komma att 

uppleva i en rådgivningsprocess med en kund samt hur några rådgivare hanterar dessa 

problem. Insamling av teorier har samlats in och bearbetats genom ett flertal databaser 

där fokusen legat på vetenskapliga artiklar. Doktorsavhandlingar har också varit till 

användning för insamling av information till avsnittet referensram. Insamlingen av 

data har varit i form av mailintervjuer med fem olika rådgivare. Samtliga rådgivare 

som intervjuats har flera års kompetens och erfarenheter inom rådgivning. 

Intervjufrågorna har utformats utifrån teorierna som återfinns i avsnittet om 

referensram. Intervjufrågorna har därefter sammanställts och analyserats. På detta sätt 

har frågeställningarna kunnat besvaras och syftet uppnåtts.  

 

Studien påvisade att de problem som en rådgivare kan uppleva i en 

rådgivningsprocess i relation till kunden inte är någonting som rådgivaren själv 

skapar. Det är kundens höga förväntningar eller okunskap att kunna förstå vilka risker 

som tas som är orsaken till att rådgivaren upplever problem samt att det förekommer 

missnöjda kunder. Det rådgivaren kan göra är att agera på ett sätt för att möjligen 

försöka reducera och undvika eventuella missnöjda kunder. Genom att rådgivaren 

redan från början använder ett rådgivningsverktyg för att samla in relevant 

information om kunden får rådgivaren en helhetsbild i ett tidigt skede. Detta innebär 

att rådgivaren lättare kan förebygga missförstånd som kan uppkomma i ett senare 

skede i rådgivningsprocessen. Förtroende mellan kund och rådgivare som skapas i ett 

tidigt skede är också en viktig del i att förebygga missförstånd som uppstår.  

 

Trots att lagar, regler och riktlinjer kan utgöra en begränsning är det inte möjligt att 

förvänta sig att rådgivaren ska fullfölja alla dessa. Däremot är det av stor vikt att 

rådgivaren har en förmåga att kunna använda sitt sunda förnuft vid svåra situationer 

för att både bemöta kundens behov samtidigt arbete i enlighet med lagkraven.  
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7. Förslag till fortsatt studie 

Det avslutande avsnittet består av förslag till fortsatt studie i form av annan metod 

och perspektiv. 

 
Denna studie fokuserar på rådgivarens upplevelse varvid det kan vara av intresse att 

även undersöka kundernas upplevelse gällande problem som kan komma att uppstå i 

en rådgivningsprocess. Det som även kan vara av intresse är att studera en större 

grupp av rådgivare då denna studie fokuserade på ett begränsat antal rådgivare. Ifall 

en större grupp av rådgivare skall studeras kan det även komma att bli aktuellt med en 

annan typ av undersökningsmetod för insamling av data. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Rådgivarens erfarenhet och kompetens 

1. Hur länge har du arbetat med rådgivning? 

2. Hur länge har du arbetat på banken? 

3. Vilka finansiella tjänster ingår i ert rådgivningsarbete? 

 

Kundbemötande 

4. Hur ser din rådgivningsprocess ut från ditt första möte med kunden fram till det 

sista? 

5. Hur arbetar du för att bygga upp ett samarbete med kunden? 

6. Hur gör du för att upprätthålla en god relation med kunden? 

7. På vilket sätt agerar du för att bemöta och förstå kundens placeringsmål? 

8. På vilket sätt presenterar du viktigt information till kunden (Vilka 

kommunikationsalternativ använder du i ditt möte med kunden)?  

9. Hur förhåller du dig till de kunder som inte är nöjda med ex. 

avkastningen/utvecklingen? 

 

Rådgivarens förhållningssätt 

10. Vilka riktlinjer har din bank gällande kundbemötande? 

10a. Hur stort inflytande har dessa riktlinjer på dig i ditt kundbemötande? 

10b. Upplever du att det tillkommer några begränsningar i samband dessa riktlinjer 

och i så fall på vilket sätt? 

11. Vilka problem med kunden har du upplevt i ditt rådgivningsarbete? 

11a. Och hur kan dessa problem reduceras eller undvikas? 

11b. Hur hanterar du dessa problem när de väl inträffat? 

12. Vad värderar du mest i en relation till kunden? 

13. Hur går du tillväga för att inge trygghet till kunden i en långsiktig relation? 

 


