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Förord 
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studiens gång, och alltid varit behjälplig då vi kommit med frågor och funderingar. 

Tack Elin! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra medstudenter som under seminarietillfällena 

kommit med små och finurliga tips då vi varit djupt nere i källaren och letat efter 

utvägar. Slutligen vill vi tacka de respondenter som försett oss med enkätsvar och alla 

andra som på något vis hjälpt oss framåt med uppsatsen! 
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Introduction: The explosive growth of new and more complex financial 
instruments has increased the demand for investment advisory services supplied by 
professional advisers. As a result of the increased demand, the number of actors 
engaged in investment advisory services has increased in recent years. An absolute 
prerequisite for the adviser to be able to provide individual clients with personalized 
investment advice is an accurate assessment of the client's financial risk tolerance. An 
assessment that in turn is highly dependent on the adviser’s background analysis 
routines. As a result of the structure of the legal system individual firms has the 
opportunity and responsibility to develop their own routines. Since the spectrum of 
firms supplying investment advisory services range from multinational financial 
groups to local advisory firms and the fact that different advisers possess different 
features, there are many different factors that potentially have an influence on the 
routines. As the number of actors has increased it seems likely that the number of 
different routines has increased as well, potentially with varying quality. 
 
Problem:  
How do Swedish financial advisors assess the financial risk tolerance of individual 
clients?  
 
How effective are Swedish investment advisors’ background analysis routines in 
comparison to what existing theories and empirical studies suggest? 
 
Which firm-specific and adviser-specific factors drive these potential variations in the 
background analysis routines? 
 
Purpose: The purpose of this study is to contribute to bridge the knowledge-gap that 
exists in the literature as well as satisfy the demand for studies on how, and how 
effectively, in comparison to a model derived from existing theories and empirical 
studies, investment advisors’ first assess and then categorize individual customers in 
terms of financial risk tolerance. Furthermore, this study intends to point out both 
firm-specific and advisor-specific factors that cause differences in the background 



 

 

 

analysis routines. 
 
Method: This study has adopted a quantitative research method where the empirical 
material was collected exclusively through a web-based survey. 
 
Results and conclusions: The results of this study showed that two-thirds of the 
respondents possess background analysis routines that can be categorized as some 
level of effective. Which means that approximately one-third of the respondents 
doesn’t. These results are in line with previous research that claim that the 
background analysis routines of investment advisers lack important features. We were 
also able to find that the advisers’ experience as well as the advisers’ level of 
knowledge is positively related to a more effective assessment, and thereby a more 
thorough background analysis routine. A result that hopefully will provide firms, 
advisers, and clients with important insights. As well as stimulate a future 
development of an effective, all compassing measure of financial risk tolerance.    
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Inledning: Den explosionsartade ökningen av nya, mer komplexa finansiella 
instrument har ökat kravet på de enskilda investerarnas kunskaper. Detta har i sin tur 
ökat efterfrågan på investeringsrådgivning från professionella rådgivare. Som ett 
resultat av den ökade efterfrågan har även antalet aktörer som ägnar sig åt 
investeringsrådgivning ökat på senare år. Ett grundläggande krav för att rådgivaren 
skall kunna förse individuella kunder med individanpassade investeringsråd är en 
korrekt bedömning av kundens finansiella risktolerans. En bedömning som i sin tur är 
starkt beroende av hur rutinerna kring insamling av nödvändig information från kund 
ser ut; bakgrundsanalysrutinen. Till följd av dagens form av reglering har individuella 
bolag ett stort eget ansvar och utrymme att utveckla sina egna rutiner. Eftersom 
investeringsrådgivning erbjuds av allt ifrån multinationella finanskoncerner till lokala 
rådgivningsbolag samt av rådgivare med många olika egenskaper finns det många 
olika faktorer som potentiellt kan påverka hur rutinerna ser ut. I takt med att antalet 
aktörer ökat kan även antalet rutiner ha ökat, potentiellt med varierande kvalitet. 
 
Problemformulering:  
Hur ser svenska investeringsrådgivares rutiner ut för att kategorisera sina kunder i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning?  
 
Hur effektiva är svenska investeringsrådgivare på att bedöma individuella kunders 
finansiella risktolerans i jämförelse med vad befintliga teorier och empiriska studier 
inom området förespråkar? 
 
Vilka bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer ligger bakom potentiella 
rutinvariationer?  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till att överbrygga det kunskapsgap som 
existerar i befintlig litteratur samt tillfredsställa efterfrågan på studier kring hur och 
hur effektivt, i jämförelse med en modell härledd från befintliga teorier och empiriska 
studier, investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar individuella 



 

 

 

kunder i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. Vidare ämnar 
denna studie att utröna vilka bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som 
ligger bakom potentiella variationer i investeringsrådgivares rutiner gällande 
bedömning och kategorisering av kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför 
investeringsrådgivning. 
 
Metod: Denna studie har anammat en kvantitativ undersökningsmetod där det 
empiriska materialet är insamlat med hjälp av en webbenkät riktad mot svenska 
investeringsrådgivare.  
 
Resultat och slutsatser: Resultatet av denna studie påvisade att två tredjedelar av 
respondenterna innehar rutiner som kan betraktas som någon grad av effektiv, 
samtidigt som resterande (en tredjedel) inte har det. Vi kunde också urskilja ett 
positivt samband mellan både rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket samt 
rådgivarens kunskapsnivå och en mer effektiv eller grundligare bedömning av 
individuella kunders finansiella risktolerans.  
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1. Inledning 
Det första kapitlet i denna studie beskriver det ökade behovet av 

investeringsrådgivning i Sverige och de riktlinjer som finns kring 

investeringsrådgivning. Vidare illustreras problematiken kring den kritiska process 

där investeringsrådgivare skall bedöma kundernas finansiella risktolerans och 

kategorisera kunderna givet denna risktolerans. En kategorisering som sedermera 

ligger till grund för den resulterande investeringsplanen. Detta mynnar sedan ut i 

syftet med denna studie, vilket är att överbrygga det kunskapsgap som finns i befintlig 

litteratur kring hur och hur effektivt, utifrån befintlig litteratur inom området, svenska 

investeringsrådgivare kategoriserar sina kunder i termer av finansiell risktolerans. 

Avslutningsvis presenteras studiens disposition.   

 
 

1.1 Bakgrund 
“Consequently, this manifestation of risk (i.e., aversion to losses) is 

the crucial parameter for the investor’s determination of an optimal 

asset allocation”, (Trone, D, B., Allbright, W, R., & Taylor, P, R. 

(1995)., s. 83). 

 
Som ett resultat av en långvarig internationell högkonjunktur, teknologisk utveckling 

och avregleringar inleddes en explosionsartad tillväxt på den svenska 

finansmarknaden under 1980-talet. Avregleringarna och den teknologiska 

utvecklingen banade väg för utveckling av nya finansiella instrument; produkter att 

placera pengar i. De nya finansiella instrumenten blev allt mer komplicerade och 

ställde högre krav på investerarnas kunskaper (Vinell & De Ridder, 1990). De nya 

instrumentens komplexitet gav därmed upphov till ett ökat kunskapsbehov hos 

investerare, ett behov som kan tillfredsställas genom investeringsrådgivning från 

professionella rådgivare (SOU 2002:41). Det är många aktörer som har identifierat 

denna affärsmöjlighet, vilket speglas i tillväxten av antalet bolag som erbjuder 

investeringsrådgivning i Sverige på senare tid (Långtidsutredningen, 2014: SOU 

2008:12).  
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För att få ägna sig åt individuell investeringsrådgivning kring finansiella instrument i 

Sverige; ge råd riktade till en viss individ baserade på en analys av individens 

förutsättningar och behov, krävs tillstånd från Finansinspektionen (FI). Det är i första 

hand banker och värdepappersbolag men även försäkringsförmedlare i viss 

utsträckning som kan få tillstånd från Finansinspektionen att ägna sig åt individuell 

investeringsrådgivning. Trots tillståndet är det upp till bolagen själva att säkerställa att 

rådgivarna innehar relevanta kunskaper och att de har lämpliga rådgivningsrutiner.  

(Finansinspektionen, 2014a; Finansinspektionen, 2014c) Ett steg i detta arbete, för att 

säkerställa en relevant kunskapsnivå, kan vara att ansluta sig till något av de 

licensieringsföretag som arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

rådgivningsbranschen (Swedsec Licensiering AB, 2014). Det finns även lagstiftning 

kring hur investeringsrådgivning skall gå till, lag (2003:862) om finansiell rådgivning 

till konsumenter; Rådgivningslagen, och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

(Regeringen, 2014). Lagarna tillsammans med branschnormer och rekommendationer 

utgör riktlinjer för rådgivarens skyldigheter gentemot kunden, vilka bland annat 

innefattar bedömningen av kundens finansiella risktolerans; den maximala 

osäkerheten en individ är beredd att anta vid ett investeringsbeslut (Sultana & 

Pardhasaradhi, 2011; Grable, 2000). Trots dessa övergripande riktlinjer överlåts 

mycket ansvar på bolagen, vilket bör ge upphov till att rutinerna och processerna 

kring rådgivning skiljer sig åt mellan bolagen som erbjuder investeringsrådgivning.  

 

Det finns en uppsjö av olika investeringsstrategier och filosofier som kommuniceras 

genom affärspressen, internet och böcker. Dessa strategier kan tänkas ha ökat 

ytterligare i antal i takt med utvecklingen av nya finansiella instrument. Men 

oberoende av vilken strategi som väljs är den övergripande investeringsprocessen 

densamma och en bra utgångspunkt för att identifiera vilken investeringsstrategi som 

passar den enskilda investeraren bäst. Investeringsprocessen kan delas upp i tre olika, 

mer eller mindre kritiska, delar: bakgrundsanalys, konstruktion av 

investeringsportföljen samt uppföljning och utvärdering av investeringsplanen 

(Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998). Trots att den övergripande 

investeringsprocessen ser likadan ut kan bristen på strikta ramar för hur de olika 

stegen skall genomföras ge upphov till att olika aktörer har olika rutiner kring 
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processens olika steg. Där bristande rutiner i processens inledande steg kan få 

allvarliga konsekvenser för både investerarna, rådgivningsbolagen och branschen som 

helhet. 

 

Investeringsprocessens första steg; bakgrundsanalysen, utgörs till stor del av 

insamling av detaljerad information om exempelvis investerarens inkomster, utgifter 

och ekonomiska situation (Grable, 1999). Detta steg lyfts fram som processens 

viktigaste och där speciell tyngdpunkt skall läggas på att förstå den individuella 

investerarens finansiella risktolerans. När en sådan förståelse skapats kan investeraren 

placeras in i en riskkategori och detta givet sin finansiella risktolerans; 

riskkategoriseras. Efter riskkategoriseringen, som bedrivs med hjälp av bedömningen 

av den individuella investerarens finansiella risktolerans, matchas investeraren med 

investeringar som är bäst lämpade för hen givet hens mål med investeringen, 

preferenser kring risk och avkastning samt den riskkategori hen tillhör (Damodaran, 

Bernstein & Bernstein, 1998; Grable, 1999). Det är grundläggande att förstå en 

individs finansiella risktolerans för att ha möjligheten att utforma lämpliga råd i 

enlighet med individens behov och mål samt preferenser kring avvägningen mellan 

risk och avkastning (Sultana & Pardhasaradhi, 2011). Då risktoleransen varierar från 

individ till individ är det nödvändigt för investeringsrådgivare att ha 

bakgrundsanalysrutiner som möjliggör en korrekt kartläggning av de individuella 

kundernas finansiella risktolerans (Snelbecker, Roszkowski och Cutler 1990).  

 

Sammanfattningsvis, som ett resultat av de individuella investerarnas ökade behov av 

professionell investeringsrådgivning har även antalet aktörer som ägnar sig åt 

investeringsrådgivning ökat på senare tid. Bakgrundsanalysen och främst förståelsen 

för en individuell investerares finansiella risktolerans framställs som 

investeringsprocessens viktigaste steg. I takt med att antalet aktörer ökat kan även 

antalet typer av bakgrundsanalyser ökat, potentiellt med varierande kvalitet. 

1.2 Problemdiskussion 
Det existerar omfattande befintlig forskning kring finansiell risktolerans. Tidigare 

forskning har undersökt en mängd olika faktorer för att försöka kartlägga vilka det är 

som driver en investerares finansiella risktolerans. En del faktorer kan betraktas som 
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mer självklara än andra och de olika faktorernas inflytande på den finansiella 

risktoleransen varierar mellan olika studier (Grable, 2000; Grable & Lytton, 1999; 

Sjöberg & Engelberg, 2009; Weber, Weber & Nosic, 2013; Sultana & Pardhasaradhi, 

2011; Binswanger, 1981; Donkers, Melenberg & Van Soest, 2001; Dohmen, 

Huffman, Schupp, Falk, Sunde & Wagner, 2011; Harrison, Lau & Rutström, 2006). I 

kontrast till den omfattande forskningen kring vilka faktorer det är som driver en 

individs finansiella risktolerans finns det i mindre omfattning forskning tillgänglig om 

hur och hur effektivt finansiella rådgivare bedömer individuella investerares 

finansiella risktolerans (Hsee & Weber, 2007; Roszkowski & Grable, 2005). 

 

Enligt Cordell (2001) består den finansiella risktoleransen av riskattityd, 

riskbenägenhet, riskkunskap samt riskkapacitet (Cordell, 2001). I en senare 

diskussion kring risktoleransens olika dimensioner menar Cordell (2002) att en 

rådgivare bör fokusera sin analys av individuella kunders finansiella risktolerans på 

kundens riskattityd och riskkapacitet. Riskattityden framställs som mer problematisk 

att bedöma eftersom den, till skillnad från riskkapaciteten, är subjektiv och beror av 

faktorer som inte med enkelhet kan observeras eller mätas (Cordell, 2002).  

 

I gruppen av olika faktorer som påvisats ha en effekt på en investerares riskattityd 

återfinns exempelvis ålder (Dahlback, 1991; Palsson, 1996; Brown, 1990; Grable, 

2000; Grable & Lytton 1997; Grable & Joo, 1997; Wang & Hanna, 1997), kön 

(Blume, 1978; Sung & Hanna, 1996; Yao & Hanna, 2005; Jianakoplos & Bernasek, 

1998; Schubert, Brown, Gysler & Brachinger, 1999; Grable, Lytton & O’Neill, 2004; 

Apicella, Dreber & Mollerstrom, 2013; Highbee & Lafferty, 1972), civilstånd 

(Grable, 2000; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993; Baker & Haslem, 1974; 

Lazzarone, 1996; Sung & Hanna, 1996), familjesituation (Xiao, 1996; Xiao och 

Anderson, 1997; Grable & Lytton, 1998; Barsky, Juster, Kimball & Shaphiro, 1997), 

ras och etnicitet (Zhong och Zhao, 1995; Betraut och Starr-McCluer, 2000; Haliassos 

och Bertraut, 1995; Hawley & Fujii, 1993; Sung & Hanna, 1996; Coleman, 2003; 

Yao, Gutter & Hanna, 2005), känslor (Clarke och Statman, 1998; Ackert, Church & 

Deaves, 2003; Grable & Roszkowski, 2008; Loewenstein, Weber, Hsee & Welch, 

2001; Grable & Joo, 2004 Horvath & Zuckerman, 1993; Zuckerman, 1979) och 

tidigare erfarenheter (Snelbecker, Roszkowski & Cutler, 1990; Cutler, 1995; Grable, 
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2000; Grable & Joo, 1997; Grable, 2000; Sung & Hanna, 1996; Grable & Lytton, 

1997; Thaler & Johnson, 1990; Staw, 1976; Malmendier & Nagel, 2011; Weber, 

Weber & Nosic, 2013). 

 

En investerares riskkapacitet har påvisats påverkas av faktorer som ekonomisk 

situation (Baker & Haslem, 1974; Shaw, 1996; Cicchetti & Dubin, 1994; Finke & 

Huston, 2003; Hawley & Fujii, 1993, arbetssituation (Sung & Hanna, 1996; Yao, 

Gutter & Hanna, 2005; Yao & Hanna, 2005; Barsky, Juster, Kimball & Shaphiro, 

1997; Yao, Hanna & Lindamood, 2004), likviditetsbehov (Finke & Huston, 2003; 

Malmendier & Nagel, 2011; Hanna, Gutter & Fan, 2001; Guiso & Paiella, 2008; Sung 

& Hanna, 1996) och position i livscykeln (Malkiel, 1996; Hariharan, Chapman & 

Domian, 2000; Yao, Hanna & Lindamood, 2004; Finke & Huston, 2003; Wang och 

Hanna, 1997). 

 

Sammanfattningsvis är det en stor mängd olika faktorer som potentiellt påverkar en 

investerares finansiella riskattityd, riskkapacitet och sedermera den finansiella 

risktoleransen, vilket gör att det bör krävas en diger informationsinsamling för att 

korrekt ha möjligheten att bedöma individuella investerares finansiella risktolerans. 

Komplexiteten kring den finansiella risktoleransen, vilket gör den svår att bedöma, 

bör således ha ökat risken för att individuella investerare placeras in i fel kundkategori 

i termer av finansiell risktolerans. Samtidigt blir det tydligt att det finns ett behov av 

sofistikerade rutiner för att korrekt ha möjligheten att bedöma individuella kunders 

finansiella risktolerans och på så sätt undvika att kunder placeras i fel riskkategori. 

Detta tillsammans med det faktum att den finansiella risktoleransen ligger till grund 

för en rad olika ekonomiska beslut stärker motivet hos tidigare forskning att försöka 

skapa ett multidimensionellt verktyg för att säkerställa en korrekt bedömning av 

individuella investerares finansiella risktolerans (Grable & Lytton, 1999; Weber, 

Blais & Betz, 2002; Barsky, Juster, Kimball & Shapiro, 1997; Hanna & Lindamood, 

2004; Cordell, 2001).  

 

Trots att det återfinns en efterfrågan existerar det i dagsläget inget allmänt accepterat, 

standardiserat och formellt instrument för att bedöma individuella investerares 

finansiella risktolerans (Grable & Lytton 1999; Bouchey, 2004; Callan & Johnson, 
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2003; Hanna & Chen, 1997; Hanna & Gutter; 1998; Hanna, Gutter & Fan, 2001; 

Hanna & Lindamood, 2004; Roszkowski, 1992; Roszkowski, Davey & Grable, 2005; 

Yook & Evveret, 2003). Såväl ekonomer, psykologer som forskare inom området för 

individers beslutsfattande har tagit sig an uppgiften att försöka tillgodose efterfrågan 

på ett instrument för att bedöma individuella investerares finansiella risktolerans. De 

instrument, eller rutiner, som rekommenderas av olika forskare tenderar att variera 

beroende på vilken akademisk och/eller professionell bakgrund den aktuella forskaren 

har (Grable & Joo, 2000). Generellt tenderar forskare inom den ekonomiska sfären att 

förespråka metoder som baseras på expected utility theory (EUT) samtidigt som 

forskare inom psykologi och andra beteendevetenskaper tenderar att inkludera olika 

aspekter av attityder, exemeplvis både implicita och explicita tankar om risktolerans, i 

sina bedömningar (Roszokowski & Grable, 2005). Det faktum att det ännu inte finns 

ett allmänt accepterat, och korrekt, sätt att bedöma individuella investerares 

finansiella risktolerans gör att det känns än mer troligt att olika aktörer har olika 

rutiner, potentiellt med varierande kvalitet. 

 

Trots att det, som nämns ovan, i dagsläget inte finns ett allmänt accepterat instrument 

för att bedöma finansiell risktolerans har det gjorts ett par goda försök att konstruera 

ett sådant instrument. Ett av de mest framträdande försöken är utfört av Grable och 

Lytton (1999) som i sin studie konstruerar ett multidimensionellt verktyg för att fånga 

risktoleransens multidimensionalitet. Andra multidimensionella instrument inom 

området är Weber, Blais och Betz (2002) instrument som delar upp risktoleransen i 

riskperception och attityd gentemot upplevd risk. Författarna av detta instrument 

försöker även generalisera risktagande över olika typer av situationer, exempelvis 

fallskärmshopp och valutaspekulationer, men finner att risktagande är 

områdesspecifikt (Weber, Blais & Betz, 2002). Cordell (2001) är skaparen av 

ytterligare ett försök att underlätta för investeringsrådgivare att bedöma individuella 

kunders finansiella risktolerans och således effektivisera kundkategoriseringen i 

termer av finansiell risktolerans, detta försök benämns som ”RiskPACK”. Trots att 

utformningen av, och innehållet i, dessa instrument varierar har de en gemensam 

nämnare, nämligen att skaparna eftersträvar att instrumenten skall inneha goda 

psykometriska egenskaper; validitet och reliabilitet (Grable & Lytton, 1999; Weber, 

Blais & Betz, 2002; Cordell, 2001). Med bakgrund i detta är det överraskande och 
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intressant att resultat från tidigare studier inger tecken på att rådgivarnas faktiska 

rutiner kring bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans saknar goda 

psykometriska egenskaper (Palsson, 1996; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 

1993; Cordell, 2001; Cordell, 2002). Mer specifikt menar Cordell (2001) att många 

rådgivare idag använder sig av enkäter eller andra rutiner för att dokumentera en 

bedömning av individuella kunders risktolerans för att på så sätt ha ryggen fri vid 

eventuella klagomål och således undvika sanktioner från tillsynsmyndigheter. Han 

menar också att dessa enkäter eller andra typer av rutiner, i många fall, inte tar hänsyn 

till den finansiella risktoleransens mångdimensionella natur och därmed leder till en 

felaktig bedömning av individuella investerares risktolerans (Cordell, 2001). 

Dessutom tenderar dessa rutiner att vara bristfälligt kopplade till ekonomisk och 

finansiell teori (Hanna, Gutter & Fan, 2001). Förekomsten av 

investeringsrekommendationer som inte stämmer överens med den individuella 

kundens finansiella risktolerans, mål samt preferenser kring risk och avkastning är en 

vanlig anledning till att klagomål och stämningsansökningar riktas mot rådgivare och 

rådgivningsbolag (Cordell, 2001). Vidare föreligger ett stort gap i befintlig litteratur 

angående hur effektiva och tillförlitliga de bedömningar investeringsrådgivare gör 

kring individuella investerares finansiella risktolerans verkligen är (Roszkowski & 

Grable, 2005).  

 

Effekterna av bristande rutiner kring bedömning och efterföljande kategorisering av 

kunden, i termer av finansiell risktolerans, återspeglas i hur lämpliga de råd 

rådgivaren förser kunden med är samt utvärderingen av rådgivarens tjänster. 

Bedömnings- och kategoriseringsrutinerna är av yppersta vikt eftersom en felaktig 

bedömning av en investerares risktolerans, och därmed även en felaktig 

riskkategorisering, kan sätta både kundens finansiella mål på spel såväl som ha en 

negativ påverkan på rådgivningsbolagens affärsmöjligheter samt försämra förtroendet 

för branschen som helhet. Denna problematik kan illustreras genom att kunder som 

placeras in i en för hög riskkategori riskerar att sälja av sin investering med förlust i 

ren panik eftersom de inte accepterar instrumentets höga volatilitet, samtidigt som en 

för låg riskkategorisering inte gör det möjligt för kunden att uppnå sina mål eftersom 

instrumentets potentiella värdeökning inte stämmer överens med målet. Båda fallen 

leder till missnöjda kunder, vilket i sin tur kan skada förhållandet mellan rådgivare 
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och kund samt kundens förtroende för rådgivningsbolaget och rådgivningsbranschen i 

stort (Palsson, 1996; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993). Det finns även 

tecken på att branschen för investeringsrådgivning är ineffektiv och att rådgivarna är 

sämre på att bedöma de individuella kundernas finansiella risktolerans i jämförelse 

med kunderna själva (Mullainathan, Neoth & Schoar, 2012). Förklaringen till detta är 

att rådgivarna tenderar att förlita sig i allt för stor utsträckning på vissa demografiska 

variabler; heuristiska bedömningar, och på andra metoder som är dåligt kopplade till 

finansiell teori då de ska bedöma kundens finansiella risktolerans (Roszokowski & 

Grable, 2005; Hanna, Gutter & Fan, 2001). 

 

Som nämndes i föregående avsnitt, bakgrund, styrs investeringsrådgivaren och 

rutinerna kring rådgivningen av lagstiftning och regler samt av investeringsprocessen. 

Förutom dessa faktorer styrs rutinerna kring investeringsrådgivning även av 

branschnormer, god praxis och rekommendationer. Dessa riktlinjer anger vad 

rådgivarna bör och får göra men inte hur de ska göra i praktiken. Det finns många 

potentiella faktorer som kan ha en påverkan på hur rådgivarnas faktiska rutiner ser ut i 

praktiken. Vi har valt att kategorisera dessa faktorer i bolagsspecifika och 

rådgivarspecifika där bolagsspecifika faktorer exempelvis är den ersättningsstruktur 

som tillämpas inom bolaget samt bolagets fokus på området kring 

investeringsrådgivning. Rådgivarspecifika faktorer som potentiellt kan påverka 

rutinerna är rådgivarens expertis; kunskap och erfarenhet, samt empati; rådgivarens 

förmåga att sätta sig in i kundens situation och ha kundens bästa för ögonen 

(Martenson, 2007; Dunn & Schweitzer, 2006; Isen, 2001; Palmatier, Dant & Grewal, 

2006; Pilling & Eroglu, 1994). Till följd av oklarheterna kring hur rådgivarnas rutiner 

ser ut i praktiken tillsammans med de indikationer som tillgivits från tidigare 

forskning som påvisar att de rutiner som används idag inte är tillräckliga tar denna 

studie sikte på att tillgodose den efterfrågan som finns på undersökningar om hur och 

hur effektivt investeringsrådgivare bedömer individuella investerares finansiella 

risktolerans (Hsee & Weber, 1997; Roszkowski & Grable, 2005). 

 

Befintliga empiriska studier och forskning beskriver den finansiella risktoleransen 

som komplex och förespråkar ett behov av en multidimensionell analys, med hjälp av 

instrument med goda psykometriska egenskaper, för att ha möjligheten att korrekt 
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bedöma och fastställa en individs finansiella risktolerans. Detta samtidigt som dagens 

form av reglering gör att befintlig lagstiftning, rekommendationer och branschnormer 

lämnar mycket frihet och ansvar till de individuella bolagen att själva utforma 

lämpliga rutiner och kontroller. Baserat på indikationer från befintliga empiriska 

studier kring hur rutinerna bör se ut och osäkerheten kring om dessa krav uppfylls av 

rådgivarnas faktiska rutiner bidrar till att vi vill undersöka saken vidare. Om 

rådgivarna inte tar hänsyn till alla nödvändiga faktorer som påverkar en investerares 

finansiella risktolerans kan, som tidigare nämnts, relationen mellan kund och 

rådgivare ta skada och kundens förtroende för rådgivningsbolaget och branschen som 

helhet försämras. Här finns alltså en potentiell utvecklingsmöjlighet då en korrekt 

kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, minimerar riskerna för att 

kunderna förlorar förtroendet för sina rådgivare. En korrekt kundkategorisering, i 

termer av finansiell risktolerans, bör således öka möjligheterna för ett långsiktigt och 

positivt förhållande mellan kund och rådgivare, vilket i sin tur leder till ökade 

affärsmöjligheter för finansiella rådgivningsföretag. Om rutinerna varierar mellan 

olika bolag finns det en möjlighet att en investerare riskerar att placeras in i olika 

riskkategorier beroende av vilket rådgivningsbolag eller individuell rådgivare 

investeraren vänder sig till, vilket inte bör få förekomma eftersom en enskild 

investerare endast innehar en specifik finansiell risktolerans. 

 

I denna studie kommer vi därför att titta närmre på hur och hur effektivt svenska 

investeringsrådgivare bedömer och kategoriserar individuella kunder i termer av 

finansiell risktolerans. Detta skall genomföras genom att vi skall försöka skapa en 

multidimensionell modell, utifrån befintlig teori och forskning inom området, över 

vilka faktorer en investeringsrådgivare bör ta hänsyn till för att korrekt ha möjligheten 

att bedöma individuella kunders finansiella risktolerans. Utifrån denna modell ämnar 

vi sedan utvärdera svenska investeringsrådgivares befintliga rutiner och härleda 

eventuella rutinvariationer till specifika bolags- och rådgivarspecifika egenskaper. 

Denna studie fokuserar därmed dels på hur, och hur effektiva, rutinerna kring 

bedömningen av kundens finansiella risktolerans är i praktiken och dels på de faktorer 

som kan tänkas påverka hur rutinerna ser ut.  
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1.3 Frågeställning 
Givet vikten av en korrekt riskkategorisering av individuella kunder inför 

investeringsrådgivning, risktoleransens komplexitet, rådgivningsbolagens och 

rådgivarnas frihet att utveckla egna rutiner till följd av regleringssystemets struktur 

samt risken att en enskild investerare riskerar att kategoriseras i olika riskkategorier 

beroende på vilken rådgivare eller rådgivningsbolag hen vänder sig till har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur ser svenska investeringsrådgivares rutiner ut för att kategorisera sina 

kunder i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 

 

• Hur effektiva är svenska investeringsrådgivare på att bedöma individuella 

kunders finansiella risktolerans i jämförelse med vad befintliga teorier och 

empiriska studier inom området förespråkar? 

 

• Vilka bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer ligger bakom 

potentiella rutinvariationer?  

1.4 Syfte 
Den ena delen av syftet med denna studie är att bidra till att överbrygga det 

kunskapsgap som existerar i befintlig litteratur samt tillfredsställa efterfrågan på 

studier kring hur och hur effektivt, i jämförelse med en modell härledd från befintliga 

teorier och empiriska studier, investeringsrådgivare först bedömer och sedan 

kategoriserar sina kunder i termer av finansiell risktolerans inför 

investeringsrådgivning. Den andra delen av studiens syfte är att påvisa vilka 

bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som ligger bakom potentiella 

variationer i investeringsrådgivares rutiner gällande bedömning och kategorisering av 

kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

 

I relation till tidigare studier inom området kommer denna studie potentiellt sett bidra 

med både teoretiskt och praktiskt mervärde då vi tar hänsyn till rutinvariationer 

mellan både individuella rådgivare och mellan rådgivningsbolagen samt vilka faktorer 
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som kan tänkas ligga bakom dessa variationer. Genom att analysera hur rutinerna ser 

ut i praktiken i förhållande till befintlig teori och forskning samt vilka bolagsspecifika 

och rådgivarspecifika faktorer som ligger bakom potentiella rutinvariationer hoppas 

vi ha möjligheten att bidra till en djupare kunskap kring praktiska metoder för att 

bedöma finansiell risktolerans. Således vill vi överbrygga det gap som föreligger i 

befintlig litteratur kring hur effektiva, i jämförelse med den modell vi ämnar skapa, 

investeringsrådgivare verkligen är på att bedöma individuella kunders finansiella 

risktolerans. En sådan kunskap kan vara värdefull vid framtida utveckling av ett 

optimalt, allmänt accepterat och formellt mätinstrument av finansiell risktolerans som 

efterfrågas av både praktiker och forskare inom området. Detta gynnar i slutändan 

både rådgivningsbolagen och de individuella investerarna genom högre kundnöjdhet 

och ett långsiktigt förhållande mellan kund och rådgivare med ytterligare 

affärsmöjligheter för rådgivningsbolagen. En säkerställning av att rådgivaren förser 

sina kunder med lämpliga råd bör även bidra till att bibehålla allmänhetens förtroende 

för rådgivningsbranschen.  

1.5 Disposition 
Denna studie har delats upp i åtta olika kapitel och för att underlätta för läsaren följer 

här nedan en kort beskrivning av respektive kapitel och således denna studies 

upplägg. 

Kapitel 1: 
Det första kapitlet i denna studie beskriver det ökade behovet av 

investeringsrådgivning i Sverige och de riktlinjer som finns kring 

investeringsrådgivning. Vidare illustreras problematiken kring den kritiska process 

där investeringsrådgivare skall bedöma kundernas finansiella risktolerans och 

kategorisera kunderna givet denna risktolerans. En kategorisering som sedermera 

ligger till grund för den resulterande investeringsplanen. Detta mynnar sedan ut i 

syftet med denna studie, vilket är att överbrygga det kunskapsgap som finns i befintlig 

litteratur kring hur och hur effektivt, utifrån befintlig litteratur inom området, svenska 

investeringsrådgivare kategoriserar sina kunder i termer av finansiell risktolerans. 

Avslutningsvis presenteras studiens disposition. 
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Kapitel 2: 
Det andra kapitlet i denna studie beskriver de teoretiska utgångspunkterna, den 

vetenskapliga metod och forskningsansats som applicerats för att fullfölja och uppnå 

studiens syfte. I detta kapitel presenteras även författarnas kunskapssyn och kapitlet 

har för avsikt att utöka läsarens förståelse för hur och varför studien har genomförts 

och vilka teorier denna är uppbyggd kring. Avslutningsvis presenteras även den 

källkritik som använts genomgående under hela studien. 

Kapitel 3: 
Det tredje kapitlet i denna studie beskriver de krav som ställs på svenska 

investeringsrådgivare i form av lagstiftning och andra riktlinjer kring hur processen 

runt investeringsrådgivning bör gå till. Detta kapitel ger kraft åt de argument som 

presenteras i problemdiskussionen och har som syfte att öka läsarens förståelse för 

hur bestämmelserna kring investeringsrådgivningen ser ut i Sverige.   

Kapitel 4: 
I det fjärde kapitlet beskrivs inledningsvis vad som menas med 

investeringsrådgivning i stort för att sedan kokas ner till investeringsprocessen, vilken 

ligger till grund för all typ av investeringsrådgivning. Vidare beskrivs vad som menas 

med begreppet bakgrundsanalys och finansiell risktolerans samt vad som driver den 

senare. Efter detta benämns teorier angående en individs rationella handlande eller ej 

och dessa återfinns inom det företagsekonomiska området men även det psykologiska 

området. Sedermera presenteras vad som menas med preferenser kring risk och 

avkastning samt varför dessa två begrepp blir intressant att undersöka som en faktor i 

den empiriska undersökningen. Efter detta beskrivs olika typer av rutinvariationer, 

vad gäller kundkategoriseringen till följd av kundens finansiella risktolerans, vilka 

härleds till två olika typer; rådgivar- och/eller bolagsspecifika rutinvariationer. 

Avslutningsvis kommer en modell att presenteras, vilken innefattar de faktorer som 

vi, med hjälp av befintlig teori och forskning, anser förklara en individs finansiella 

risktolerans och som på så vis blir viktiga att ta i beaktande vid 

investeringsrådgivning i stort och kundkategorisering, i termer av finansiell 

risktolerans, i synnerhet. 
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Kapitel 5: 
Det femte kapitlet i denna studie beskriver den empiriska metod som använts för att 

tillgodose problemställningarna och syftet med denna studie. Vi börjar med att 

beskriva den forskningsmetod som applicerats för denna studie, den 

undersökningsdesign som utgör ramen för insamlingen av vårt datamaterial, vårt urval 

och sedermera hur vår data är insamlad. Vidare kommer vi beskriva den 

operationalisering som bedrivits för att göra det teoretiska materialet mätbart för 

vidare empirisk undersökning. Avslutningsvis kommer vi beskriva den bearbetning av 

datamaterialet som gjorts samt en allmän metodkritik. 

Kapitel 6: 
Det sjätte kapitlet i denna studie kretsar kring en analys av det insamlade empiriska 

materialet. Inledningsvis kommer materialet presenteras genom deskriptiv statistik i 

en univariat analysmodell. Vidare kommer materialet att analyseras för att pröva de 

hypoteser som genererades i kapitel 4 och detta kommer att genomföras genom dels 

bi- dels multivariata analyser. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av dessa 

resultat och analyser att uppvisas.   

Kapitel 7: 
I denna studies sjunde kapitel presenteras en kortare sammanfattning av studien samt 

de slutsatser som frambringats ur de empiriska resultaten och analysen av dessa. I 

detta kapitel kommer vi även gå igenom de praktiska- samt de teoretiska 

implikationerna som denna studie bidrar med. Avslutningsvis kommer vi ge en bild 

av de begränsningar som funnits kring vårt arbete och således ge förslag till vidare 

forskning inom ämnet.   
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2. Vetenskaplig metod 

Det andra kapitlet i denna studie beskriver de teoretiska utgångspunkterna, den 

vetenskapliga metod och forskningsansats som applicerats för att fullfölja och uppnå 

studiens syfte. I detta kapitel presenteras även författarnas kunskapssyn och kapitlet 

har för avsikt att utöka läsarens förståelse för hur och varför studien har genomförts 

och vilka teorier denna är uppbyggd kring. Avslutningsvis presenteras den källkritik 

som använts genomgående under hela studien. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och informationskällor 
Denna studie utförs i syfte om att bidra till att överbrygga det kunskapsgap och 

tillfredsställa den efterfrågan som finns på undersökningar om hur och hur effektivt 

investeringsrådgivare bedömer individuella kunders finansiella risktolerans (Hsee & 

Weber, 1997; Roszkowski & Grable, 2005). För att uppnå detta syfte tar studien 

avstamp i teorier hämtade ur både det ekonomiska och psykologiska området. 

 

Teorier från det ekonomiska området som behandlas i denna studie är expected utility 

theory, portföljvalsteori och rationellt handlande (Mongin, 1997; Markowitz, 1952; 

Englund, Nilsson, Persson & Weibull, 2003). För att kunna förklara och förstå en 

individs handlande även då individen inte handlar rationellt behandlar denna studie 

även prospektteorin som är hemmahörande inom det psykologiska området 

(behavioral finance) (Kahneman & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 1981). 

2.2 Kunskapssyn 
Författarnas kunskapssyn påverkar studiens resultat eftersom den genomsyrar hela 

studien och påverkar dess upplägg samt tillvägagångssätt. Den epistemologiska 

ståndpunkten kan grovt delas in i två olika grenar; positivism och hermeneutik, där 

positivismen innebär att den empiriska undersökningen förblir värderingsfri och det 

finns ett avstånd mellan undersökningsobjektet och forskaren. Det hermeneutiska 

synsättet baseras och kännetecknas mer av tolkningar och forskarens eget deltagande i 

kunskapsskapandet. (Bryman & Bell, 2005) Med tanke på att denna studie eftersträvar 

ett resultat som kan generaliseras till investeringsrådgivare och kundkategoriseringen, 



 

 

 15 

i termer av finansiell risktolerans, i stort blir det således viktigt att skapa 

förutsättningar för objektivitet genom studien, i enlighet med positivismen. 

 

För att uppnå syftet med studien har vi anammat en deduktiv ansats, vilket kommer 

förklaras tydligare nedan i avsnittet kring forskningsansatsen. En deduktiv 

forskningsansats; testa hypoteser genererade ur befintliga teorier, ligger i linje med en 

positivistisk syn på kunskap och dess beskaffenhet (Bryman & Bell, 2005). En 

positivistisk syn på kunskap innebär bland annat att det bara är företeelser som kan 

uppfattas av sinnena som kan räknas som giltig kunskap, att kunskap uppnås genom 

insamling av fakta och att vetenskapen ska vara värderingsfri (Bryman & Bell, 2005). 

Ett positivistiskt synsätt ger oss, som forskare, alltså möjligheten att anskaffa kunskap 

genom enkäter utan att tolka eller lägga några egna värderingar i svaren, vilket är det 

tillvägagångssätt som kommer användas vid den empiriska informationsinsamlingen. 

Till följd av att vi inte ämnar blanda in egna värderingar, tolkningar i svar och/eller 

resultat från den empiriska undersökningen kan ett hermeneutiskt synsätt på 

kunskapens beskaffenhet uteslutas inom ramen för denna studie (Bryman & Bell, 

2005).  

2.3 Forskningsansats 
För att bringa klarhet kring studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte har vi 

anammat en deduktiv forskningsansats. Den deduktiva processen kan delas in i olika 

steg där forskaren först samlar in teorier kring det valda ämnet och undersöker dessa 

för att sedermera generera en, eller flera, hypoteser utifrån insamlad teori. Kommande 

steg i processen är att samla in empiriska observationer, vilket mynnar ut i ett 

underlag som bidrar till att avgöra huruvida de genererade hypoteserna kan förkastas 

eller ej. Slutligen beskriver forskaren konsekvensen av resultatet; om hypotesen 

förkastas eller ej, som alternativt vid lyckat hypotestest kan leda till en revidering av 

den teori/n som användes under studiens gång. (Bryman & Bell, 2005) Ett alternativt 

tillvägagångssätt till den deduktiva processen är att anta en induktiv ansats. Vid en 

induktiv ansats tar forskaren istället avstamp i empiriskt insamlat material för att 

sedan ha möjligheten att generera en, eller flera, ny/a teori/er. Denna teori används 

sedan för att bygga upp hypoteser, vilka i sin tur testas empiriskt för att ha 

möjligheten att dra slutsatser utifrån dessa. (Bryman & Bell, 2005)  
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Vår ansats ligger i att, som nämnts ovan, anta ett deduktivt angreppssätt och utgå ifrån 

befintlig forskning och teori inom området för investeringsprocessen och finansiell 

risktolerans samt hur denna bör bedömas av investeringsrådgivare. Utifrån detta 

ämnar vi urskilja vilka faktorer en investeringsrådgivare bör ta hänsyn till för att ha 

möjlighet att fånga den finansiella risktoleransens multidimensionalitet samt 

sammanställa en modell över dessa faktorer. Med hjälp av denna information 

formuleras hypoteser om vilka bolags- och rådgivarspecifika faktorer som potentiellt 

kan ha en effekt på den resulterande kundkategoriseringen i termer av finansiell 

risktolerans. I nästa steg ämnar vi samla in empiriskt material, med hjälp av enkäter, 

som beskriver hur svenska investeringsrådgivares rutiner kring kundkategorisering, i 

termer av finansiell risktolerans, ser ut i verkligheten och vilka faktorer dessa tenderar 

att ta hänsyn till. Avslutningsvis avser vi att analysera det insamlade empiriska 

materialet i förhållande till den modell och de hypoteser, kring kopplingar mellan 

potentiella rutinvariationer; bolags- och rådgivarspecifika, och hur effektiv 

bedömningen av kundens finansiella risktolerans är, som genererats. Denna analys 

ligger sedan till grund för beslut om att förkasta eller inte förkasta de hypoteser som 

genererats. Resultatet av denna analys gör det förhoppningsvis möjligt för oss att 

uppfylla syftet med vår studie; att bidra till att överbrygga det kunskapsgap som 

existerar i befintlig litteratur samt tillfredsställa efterfrågan på studier kring hur och 

hur effektivt, i jämförelse med en modell härledd från befintliga teorier och empiriska 

studier, investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar in sina kunder i 

termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. Vidare kommer denna 

studie ha som syfte att utröna eventuella bolags- och rådgivarspecifika faktorer som 

ligger bakom potentiella variationer i investeringsrådgivares rutiner gällande 

bedömning och kategorisering av kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

2.4 Källkritik 
Källor som kan anses tvivelaktiga förekommer med jämna mellanrum då forskning 

eller annan typ av undersökningar genomförs och dessa tvivelaktigheter kan 

huvudsakligen hänvisas till källornas ursprung, dess begriplighet eller om de 

innehåller uppenbara felaktigheter (Bryman & Bell, 2005). Till följd av förekomsten 
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av tvivelaktiga källor har vi genomgående under studien varit kritiska mot de källor vi 

valt att använda och detta för att i största möjliga mån hänvisa till källor som kan 

anses tillförlitliga. Vi har även, där det varit möjligt, använt påståenden och 

källhänvisningar från flera forskare som menar samma sak, i tidigare forskning kring 

finansiell risktolerans, då detta bör stärka tillförlitligheten i textens innehåll och hos 

källorna som använts. I de fall olika teorier tolkats olika har vi valt att använda oss av 

ursprungskällan (primärkällan) i så stor mån som möjligt då vi anser att 

ursprungskällans tolkning är mer valid i jämförelse med sekundärkällan. 

 

Majoriteten av de källor som använts i denna studie är publicerade vetenskapliga 

artiklar, vilka är peer - reviewed. Med peer - reviewed menas att artikeln är skriven 

och/eller granskad av experter inom området som står i fokus (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Ytterligare litteratur som använts i denna studie är läroböcker i 

ämnet, handböcker i ämnet, hemsidor på internet samt lagböcker. 
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3. Institutionalia 
Det tredje kapitlet i denna studie beskriver de krav som ställs på svenska 

investeringsrådgivare i form av lagstiftning och andra riktlinjer kring hur processen 

runt investeringsrådgivning bör gå till. Detta kapitel ger kraft åt de argument som 

presenteras i problemdiskussionen och har som syfte att öka läsarens förståelse för 

hur bestämmelserna kring investeringsrådgivning ser ut i Sverige.   

 

3.1 Befintlig lagstiftning och riktlinjer 
De befintliga lagarna och riktlinjerna kring investeringsrådgivning utgörs av lagar, 

förordningar, föreskrifter, regler och branschnormer. Detta avsnitt syftar till att förse 

läsaren med nödvändig information om befintliga riktlinjer inom området för 

investeringsrådgivningens inledande steg; bakgrundsanalysen. Inledningsvis ges en 

kort beskrivning om lagarna, föreskrifterna, reglerna och berörda organ för att läsaren 

skall få en överblick av riktlinjerna. Sedan följer en mer utförlig beskrivning. 

 

• Sveriges Riksdag: Beslutar om lagar i Sverige. 

 

• Europeiska Unionen: Beslutar om lagar som även kan gälla i Sverige. 

 

• Finansinspektionen: Svensk tillsynsmyndighet, säkerställer förtroendet för 

finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte sköter sig. 

 

• ESMA: European Securities and Markets Authorities. Är en europeisk 

tillsynsmyndighet som verkar i EU-området, gav ut riktlinjer om tillämningen 

av lämplighetskraven i MiFID. 

 

• Rådgivningslagen: Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, 

den första lagen inom området i Sverige. Syftar till att skydda konsumenten. 

 

• MiFID: EU-direktiv Markets in Financial Instruments Directive. Syftar till att 

harmonisera lagstiftningen kring finansiella marknader i EU-området. 
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• LVPM: Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM). Lagen 

beskriver hur värdepappersbolag skall organisera sin verksamhet och agera 

mot kund. Ett resultat av MiFID. 

 

• Föreskrifter (FFFS: 2007:16) om värdepappersrörelse: Här utvecklas de 

principer som anges i LVPM. Ytterligare ett resultat av MiFID.  

 

(Riksdagen, 2014b; Finansinspektionen, 2014a; Europeiska Unionen, 2014a; 

Europeiska Unionen, 2014b; Svensk författningssamling, 2014a: SFS 2003:862; 

Finansinspektionen, 2014c: FFFS 2007:16; Magnusson, 2013) 

3.2.1 Rådgivningslagen 
Den första lagen i Sverige inom området för investeringsrådgivning, lagen (2003:862) 

om finansiell rådgivning till konsumenter; Rådgivningslagen, trädde i kraft den första 

juli 2004 (Riksdagen, 2014a). Motivet bakom Rådgivningslagen var att, likt andra 

länder, formulera en lag som skyddar konsumenten vid finansiell rådgivning. Mer 

specifikt, en lag som beskriver de finansiella rådgivarnas ansvar och skyldigheter 

gentemot kunden. Innan lagen infördes bestod konsumentens skydd endast av ett 

skadeståndsansvar som utvecklats genom praxis. Detta skadeståndsansvar gjorde att 

vårdslösa rådgivare kunde bli skadeståndsskyldiga, men villkoren för vårdslöshet var 

inte särskilt tydliga (SOU 2002:41). Rådgivningslagen har ändrats vid tre tillfällen 

sedan den trädde i kraft, år 2004, år 2007 samt år 2013. Ändringarna har generellt sett 

handlat om begränsningar av lagen och dess tillämpningsområde (Riksdagen, 2014a).  

 

I Rådgivningslagen (2003:862) står det att det är upp till de individuella bolagen att se 

till att rådgivarna har tillräcklig kompetens, någon specifik utbildningsnivå anges 

dock inte. Klarare riktlinjer kring rådgivarens kompetens beskrivs istället i kap. 16 

FFFS 2007:16, finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse 

(Finansinspektionen, 2014b). Där står att kunskaperna skall vara lämpliga i 

förhållande till den rådgivning som lämnas. Mer specifikt, relevanta i förhållande till 

rådgivningens omfattning, inriktning och svårighetsgrad. I föreskrifterna står även att 

rådgivarens kunskaper skall säkerställas genom att varje rådgivare skall genomgå ett 
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kunskapstest som upprättats och granskas av en från bolaget fristående och oberoende 

aktör. (Finansinspektionen, 2014b: Kap. 16 6 § FFFS 2007:16). Enligt 

Rådgivningslagen är rådgivningsbolagen även skyldiga att dokumentera vad som 

förekommit under rådgivningen och att lämna ut dokumentation till kund. Vad gäller 

investeringsrekommendationer skall rådgivaren endast rekommendera investeringar 

som, enligt rådgivarens uppfattning, passar kunden samt avråda från investeringar 

som de anser opassande. (Svensk författningssamlingen, 2014a: SFS 2003:862). 

Rådgivningslagen förser alltså inte rådgivarna med klara riktlinjer om vilka kunskaper 

rådgivarna skall ha eller vilken information om kunden som rådgivaren skall grunda 

sina investeringsrekommendationer på. Istället överlåts detta på tillsynsmyndigheter 

och vad gäller investeringsrådgivning är Finansinspektionen huvudsaklig 

tillsynsmyndighet (SOU 2002:41).  

3.2.2 MiFID 
Efter Sveriges inträde i EU är landet b.la. skyldigt att införliva de mål EU sätter upp 

och kommunicerar genom direktiv till medlemsländerna.  Det är upp till varje land att 

på valfritt sätt uppnå dessa mål. Vanligt är att de lagstiftande organen i 

medlemsländerna, riksdagen i Sverige, införlivar direktivet genom rättsakter som 

passar det aktuella landets lagstiftning (Europeiska Unionen, 2014a). Den första 

november år 2007 trädde MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i kraft. 

MiFID är ett EU-direktiv som syftar till att harmonisera regleringen av aktörerna på 

de finansiella marknaderna (Europeiska Unionen, 2014b). I Sverige blev resultatet av 

detta direktiv lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM) och 

finansinspektionens föreskrifter (FFFS: 2007:16) om värdepappersrörelse. Ett av 

syftena med dessa är att skydda de individuella investerarna ytterligare genom att öka 

deras rätt till information. I anslutning till MiFID gav ESMA (European Securities 

and Markets Authorities) ut riktlinjer kring vissa aspekter angående 

lämplighetsbedömningen i MiFID. I Sverige har de europeiska 

tillsynsmyndigheternas rekommendationer generellt samma rättsliga betydelse som 

allmänna råd. I fallet med ESMA:s riktlinjer kring lämplighetsbedömningen i MiFID 

har finansinspektionen gjort bedömningen att värdepappersbolagen ska, med alla 

tillgängliga medel, följa dessa riktlinjer från och med 22 december år 2012 

(Magnusson, 2013). 
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3.2.3 LVPM och föreskrifter från FI och ESMA 
Föreskrifter om värdepappersrörelse innehåller regler om hur värdepappersinstitut 

skall organisera sin verksamhet och agera mot sina kunder. I femtonde kapitlet av 

dessa förskrifter ”Bedömning av en kund vid investeringstjänster” görs ett utdrag från 

kap. 8 23 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Här står att bolagen skall 

samla in nödvändig information för att förstå väsentlig fakta om kunden och skapa en 

rimlig grund för att rekommendera olika investeringsalternativ. Mer specifikt skall 

bolagen enligt lag samla in information om kundens finansiella mål, finansiella 

kapacitet och erfarenhet/kunskap om finansiella instrument innan rekommendationer 

ges. Den information som skall samlas in gällande kundens finansiella mål är: 

investeringshorisont, risktolerans och det syfte kunden har med investeringen (Kap. 

14 5 § FFFS: 2007:16). För att fastställa kundens ekonomiska situation skall 

information samlas in om kundens normala inkomst och dess ursprung, totala 

tillgångar samt ekonomiska åtaganden (Kap. 14 4 § FFFS: 2007:16). Vad gäller 

fastställande av kundens erfarenhet och kunskap kring den aktuella investeringen 

skall rådgivaren samla in information om de finansiella instrument och transaktioner 

kunden är bekant med, kundens historiska investeringar samt kundens utbildning och 

sysselsättning (Finansinspektionen, 2014b: Kap. 14 8 § FFFS 2007:16). Det finns 

ingen lagstiftning eller föreskrift i Sverige som anger att bolaget skall kommunicera 

till kunden att en bedömning av kunden äger rum. Dock tar ESMA:s riktlinjer upp 

detta och uttrycker vikten av att kommunicera att en lämplighetsbedömning görs och 

att den görs för kundens bästa. Enligt ESMA är detta viktigt eftersom det ökar 

sannolikheten för att kunden uppger sann information (Magnusson, 2013).  

 

Fler riktlinjer kring den information rådgivaren skall samla in från kund kan hämtas 

från proportionalitetsprincipen i MiFID. Proportionalitetsprincipen syftar till att 

rådgivaren skall samla in information om en specifik kund som är proportionerlig till 

de tjänster rådgivaren erbjuder kunden. I LVPM återspeglas 

proportionalitetsprincipen i att, som nämnts ovan, nödvändig information skall samlas 

in för att skapa en rimlig grund till investeringsrekommendationer som är lämpliga 

för kunden (Svensk författningssamling, 2014b: Kap. 8 23 § SFS 2007:528). I 

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, som innehåller mer 
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detaljerade riktlinjer kring den information som skall samlas in, återspeglas 

proportionalitetsprincipen i att mer information skall samlas in där det är lämpligt, 

relevant eller i förekommande fall (Finansinspektionen, 2014b: Kap. 14 5, 4 och 8 § 

FFFS 2007:16). Proportionalitetsprincipen kan sammanfattas såhär, omfattningen på 

den information rådgivaren skall samla in från kund beror på:  

 

• De tjänster rådgivaren erbjuder kunden. 

• Typen av finansiella instrument som erbjuds, där skillnad görs mellan 

komplicerade (warranter, strukturerade placeringar etc.) och icke 

komplicerade (aktier, obligationer etc.) finansiella instrument. 

• Hur stor andel investeringen utgör av kundens totala tillgångar. 

• Kundens karaktär, ålder, erfarenhet, behov och andra omständigheter. 

 

Det bör även nämnas att proportionalitetsprincipen inte är någon ursäkt för rådgivaren 

att samla in mindre information än lagen kräver (Magnusson, 2013).   

 

Investeringsrådgivarna i Sverige skall kunna lita på den information kunden uppger. 

Detta gäller om rådgivaren inte har vetskap om eller bör ha vetskap om att 

informationen är otillräcklig, föråldrad eller felaktig. (Finansinspektionen, 2014b: 

Kap. 15 9-10 § FFFS 2007:16). ESMA förordar att bolagen skall ha lämpliga rutiner 

för att säkerställa att informationen är riktig. Här nämns att rådgivarna inte skall lita 

allt för mycket på kundens egen förmåga att bedöma sin kunskap, erfarenhet och 

ekonomiska ställning. De frågor som ryms inom rådgivarens rutiner skall, i största 

möjliga utsträckning, vara objektiva, öppna, konkreta och lättförståeliga. Vidare 

menar ESMA att de rutiner som används skall vara uppdaterade och att informationen 

som samlas in skall analyseras för att identifiera eventuell inkonsekvens i kundens 

svar (ESMA, 2014). Den information som samlas in inför bedömningen av kunden 

bör även uppdateras med jämna mellanrum vid återkommande 

investeringsrådgivning. Här bör bolagen identifiera den information som är i behov av 

uppdatering och i vilka intervaller detta skall göras, hur uppdateringen skall gå till och 

de åtgärder som skall vidtas när ny eller kompletterande information erhålles. ESMA 
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föreslår att information om personer med en högre risktolerans bör uppdateras oftare 

än information om personer med en lägre risktolerans (ESMA, 2014).  

 

MiFID innehåller även riktlinjer kring hur värdepappersinstituten skall kategorisera 

sina kunder där kategoriseringen ligger till grund för olika skyddsnivåer. Denna 

kategorisering benämns i kap. 15 LVPM och innebär att kunderna skall klassificeras 

som antingen professionella, icke-professionella eller jämbördiga motparter. (Svensk 

författningssamling, 2014b: Kap. 8 15 § SFS 2007:528). Kategoriseringen baseras på 

sakkunskap och erfarenhet av finansiella instrument. Syftet med kategoriseringen är 

att kategorisera kunderna efter det skydd de behöver och där icke-professionella 

kunder erhåller högst skydd och jämbördiga motparter lägst. De som vanligtvis 

klassificeras som professionella kunder är kreditinstitut och andra finansiella institut. I 

kategorin icke-professionella kunder återfinns vanligtvis privatpersoner och mindre 

företag samtidigt som jämbördiga motparter utgörs av myndigheter, centralbanker och 

andra banker. Kunden skall informeras om vilken kundkategori den tillhör och har 

även möjlighet att avtala om att få tillhöra en annan kategori. (Svensk 

författningssamling, 2014b: Kap. 8 15-20 § SFS 2007:528).  Det görs viss skillnad på 

de antaganden en rådgivare kan göra om kunder beroende på vilken kategori de tillhör 

och det rör sig om antaganden angående finansiell kapacitet, kunskap och erfarenhet. 

Antagandena innebär att rådgivaren inte behöver samla in lika mycket information för 

professionella kunder och jämbördiga motparter som för icke-professionella kunder 

(Svensk författningssamling, 2014b: Kap. 15 3 § SFS 2007:528). I denna studie är det 

rådgivning till icke-professionella kunder som står i fokus.  

3.2.4 God rådgivningssed 
I lagstiftningen hänvisas det även flitigt till god rådgivningssed, ett begrepp som inte 

är helt lätt att sätta fingret på. En definition av god rådgivningssed kan hämtas från 

regeringens hemsida: ”Man kan säga att god rådgivningssed är olika branschåtgärder, 

överenskommelser mellan branschorgan och berörda myndigheter, riktlinjer och 

allmänna råd från myndigheter och avgöranden i rättspraxis och organ för 

utomjudiciell tvistlösning” (Regeringen, 2014). God rådgivningssed är alltså ett 

dynamiskt begrepp och det är därför svårt att beskriva exakt vad som ryms under dess 

vingar.   
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4. Teoretisk referensram 
I det fjärde kapitlet beskrivs inledningsvis vad som menas med investeringsrådgivning 

och sedan följer en redogörelse för investeringsprocessen, vilken ligger till grund för 

all typ av investeringsrådgivning. Vidare redogörs för begreppen bakgrundsanalys 

och finansiell risktolerans samt vilka olika faktorer som påvisats påverka den 

finansiella risktoleransen. Sedan diskuteras teorier från det företagsekonomiska och 

psykologiska området, teorier vilka ämnar förklara hur en individs beteende påverkas 

av olika faktorer. Vidare diskuteras rutinvariationer mellan olika bolag samt mellan 

olika rådgivare och att dessa variationer kan härledas till specifika rådgivar- och 

bolagsspecifika faktorer. Avslutningsvis presenteras en multidimensionell modell, 

vilken innefattar de faktorer som vi, med hjälp av teori och forskning, anser förklara 

en individs finansiella risktolerans och som på vis bör vara viktiga att ta i beaktande 

vid investeringsrådgivning i stort och kundkategorisering, i termer av finansiell 

risktolerans, i synnerhet. 

 

4.1 Investeringsrådgivning 
Investeringsrådgivning föreligger då en individ/kund/organisation söker sig till en 

rådgivare med kunskaper inom det finansiella området för att på så vis få hjälp med 

olika typer av investerings- och/eller placeringsval. Rådgivningen inkluderar generellt 

sett en utvärdering av kundens nuvarande finansiella situation, identifiering av 

kundens finansiella mål samt ett skriftligt förslag på hur kunden kan uppnå dessa mål 

(Nofsinger & Varma, 2007). Denna studie fokuserar på individuell 

investeringsrådgivning kring finansiella instrument till icke professionella kunder, 

vilket kan beskrivas som att ge råd riktade till en viss individ baserade på en analys av 

individens förutsättningar och behov (Finansinspektionen, 2014a). Den främsta 

anledningen till att olika individer vänder sig till en professionell rådgivare är att de 

själva saknar den kunskap som behövs för att fatta lämpliga investeringsbeslut. Med 

lämpliga menas att investeringsbesluten gör det möjligt för kunden att generera en 

önskad avkastning i relation till kundens finansiella risktolerans (Nofsinger & Varma, 

2007). En viktig del av investeringsrådgivarens arbete ligger således i att förstå och 

anpassa rådgivningen utefter kundens behov och önskemål, vilka i huvudsak gäller 

finansiell risktolerans, tidspreferenser samt avkastningskrav. En större förståelse för 



 

 

 25 

kundens behov och önskemål tenderar att leda till en effektivare rådgivning sett ur 

både rådgivarens och kundens perspektiv (Stenardi, Graham & O’Reilly, 2006; 

Korling, 2010; Finansinspektionen, 2014a). En annan viktig funktion som fylls av 

investeringsrådgivaren är att förse kunden med en förståelse för risk och avkastning 

samt hur dessa två begrepp förhåller sig till varandra (Nofsinger & Varma, 2007). 

 

För att ha möjligheten att tillgodose kundens önskemål, angående risk och avkastning, 

bör investeringsrådgivaren inneha lämplig kunskap kring olika relevanta områden; 

skatter, olika typer av finansiella instrument, pensionssparande, försäkringar, samt 

lagar och regler. En bra rådgivare har således en bred kunskap inom dessa olika 

områden samt en god analytisk förmåga för att förstå kundens önskemål samt hur 

marknaden fungerar och reagerar på nyutkommen information, allt för att ha 

möjligheten att förse kunden med råd som stämmer överens med kundens önskemål 

och preferenser. (Nofsinger & Varma, 2007) 

 

Vid investeringsrådgivning anammas en investeringsprocess, vilken kommer att 

beskrivas mer utförligt i nästa avsnitt nedan. Det första steget i denna process, i vår 

studie benämnt som bakgrundsanalys, samlar rådgivaren in information om kunden 

och utifrån denna information formulerar rådgivaren sedan lämpliga råd kring olika 

investeringsalternativ. (Nofsinger & Varma, 2007; Korling, 2008) Detta förlopp gör 

att bakgrundsanalysen, som en del av investeringsprocessen, är av stor vikt för att 

rådgivaren skall kunna förse kunden med lämpliga investeringsråd. Om rådgivaren 

inte genomför en adekvat bakgrundsanalys sätts relationen mellan kund och rådgivare 

på spel eftersom kunden erhåller råd som inte är individanpassade. Således kan det 

sägas att en korrekt bakgrundsanalys är grundpelaren till en lyckad finansiell 

rådgivning, vilket både kund, rådgivare och rådgivningsbyrå, enligt oss, bör 

värdesätta. 

4.2 Investeringsprocessen 
Det finns en uppsjö av olika investeringsstrategier och filosofier som kommuniceras 

genom affärspressen, internet och böcker. Dessa strategier kan tänkas ha ökat 

ytterligare i antal i takt med utvecklingen av nya finansiella instrument. Men 

oberoende av vilken strategi som anammas är investeringsprocessen densamma och 
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en bra utgångspunkt för att identifiera vilken investeringsstrategi som passar den 

enskilda investeraren bäst (Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998). En förståelse 

för investeringsprocessen blir därmed kritisk för att ha möjligheten att konstruera en 

lämplig investeringsportfölj för såväl individuella investerare som professionella 

investeringsrådgivare. Argument för vikten av att förstå investeringsprocessen är att 

den fungerar som en handbok, vilken beskriver de olika stegen som ingår i att 

konstruera en portfölj av investeringar; komponera ihop flera olika finansiella 

instrument till en portfölj. Investeringsprocessen i sig betonar vikten av att förstå 

investerarens mål och preferenser, däribland dennes finansiella risktolerans, 

framtagande och genomförande av en investeringsplan samt uppföljning och 

utvärdering av denna plan. Investeringsprocessen gör det möjligt att härleda olika 

investeringsstrategier till dess rötter, vilket underlättar val av lämplig strategi. Den 

belyser även de delar som en investeringsstrategi bör inneha för att klassificeras som 

framgångsrik (Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998). 

 

Damodaran, Bernstein och Bernstein (1998) illustrerar investeringsprocessen i syfte 

om att förklara hur investeringsrådgivare effektivt utvecklar investeringsplaner för 

hur finansiella medel skall placeras för att uppnå finansiella mål, se figur 1 nedan. Det 

första steget i processen utgörs av en bakgrundsanalys med syfte om att förstå 

investerarens behov, önskemål och preferenser (Damodaran, Bernstein & Bernstein, 

1998). I denna analys ingår att samla in detaljerad information om exempelvis 

inkomst, utgifter och investerarens ekonomiska situation (Grable, 1999). Detta steg är 

det viktigaste i hela processen och där speciell tyngdpunkt skall läggas på att förstå 

investerarens riskpreferenser; finansiella risktolerans (Damodaran, Bernstein & 

Bernstein, 1998; Grable, 1999). 

 

Investeringsprocessens andra steg berör konstruktionen av investeringsportföljen, ett 

steg som i sin tur kan delas upp i tre olika delar. Den första delen utgörs av beslut 

kring vilken typ av finansiella instrument som investerarens pengar skall placeras i 

och då exempelvis aktier, obligationer, optioner och/eller strukturerade placeringar. 

Detta val berör även val av marknader, inhemska eller utländska, och de faktorer som 

driver dessa beslut. Den andra delen involverar beslut kring vilka specifika instrument 

från respektive grupp av instrument, som valdes i föregående steg, som skall utgöra 
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själva portföljen och för att nämna några exempel kan det röra sig om Volvoaktier, 

ABBobligationer, oljeoptioner eller indexcertifikat. Det andra stegets sista del berör 

genomförandet av planen och handlar främst om avvägningen mellan 

transaktionskostnader och transaktionshastighet (Damodaran, Bernstein & Bernstein, 

1998). 

 

Det tredje, och sista, steget i investeringsprocessen handlar om uppföljning och 

utvärdering av investeringsplanen. Givet det generella målet för all 

investeringsverksamhet; att generera så hög avkastning som möjligt givet de 

riskbegränsningar som finns, är detta steg kritiskt för en investeringsrådgivare. Vikten 

av ett lyckat utfall beskrivs ytterligare av investerarens icke förlåtande natur, 

oberoende av hur bra ursäkten är, och avsaknaden av lojalitet till 

investeringsrådgivare i allmänhet. Uppföljningen och utvärderingen av 

investeringsplanen fungerar därmed som en slags input för framtida 

investeringsplaner. Om avkastningen accepteras kan nuvarande positioner behållas 

eller justeras till rådande tillstånd på marknaden och i de fall då avkastningen inte 

accepteras bör rådgivaren, om hen fortfarande har förtroende från kunden, börja om 

processen från början med en ny bakgrundsanalys. (Damodaran, Bernstein & 

Bernstein, 1998) 

 

Givet ovanstående kan investeringsrådgivarens roll i investeringsprocessen 

sammanfattas i fem punkter, varav vi, i denna studie, enbart komma lägga tyngd vid 

den första punkten: 

• Samla in bakgrundsinformation (vilket vi kommer att benämna som 

bakgrundsanalys). 

• Formulera finansiella mål. 

• Utveckla finansiella planer. 

• Kontrollera och genomföra planerna. 

• Mäta och utvärdera resultatet i förhållande till målen. 

 
Denna sammanfattning av investeringsprocessen illustreras vidare i figur 1 nedan.  
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Figur 1. Investeringsprocessens olika delar. Damodaran, Bernstein & Bernstein 
(1998). 

4.2.1 Bakgrundsanalys 
Som nämnts tidigare utgörs investeringsprocessens första steg av en bakgrundsanalys 

där syftet för rådgivaren är att skapa sig en förståelse för kundens behov och 

preferenser (Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998). Detta initiala steg lyfts fram 

som processens viktigaste och blir således helt avgörande för kvaliteten på 

investeringsrådgivarens råd. En speciellt viktig del i bakgrundsanalysen är då 

rådgivaren ska bedöma vilken risk/kund- kategori individuella kunder skall placeras i, 

en bedömning som innefattar en uppskattning av kundens finansiella risktolerans 

(Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998; Grable, 1997).  
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Rådgivare tenderar att antingen samla in information kring kunden och dennes 

finansiella risktolerans med hjälp av enkäter eller genom att ställa frågor direkt till 

kunden. Dessa frågor berör kundens mål, bakomliggande anledning till initiativet att 

investera, placeringshorisont, samt kundens finansiella-, sociala-, och arbetsstatus. 

Användning av enkäter har vuxit fram som en lösning på den subjektivitet som 

tenderar att uppstå då investeringsrådgivare dels skall avgöra vilken information som 

skall samlas in och dels tolka denna. Utifrån den information som samlats in placerar 

rådgivaren sedan kunden i en utav de olika kundkategorier, i termer av finansiell 

risktolerans, som rådgivaren sedermera kommer att arbeta och ge 

investeringsrekommendationer utifrån. (Welie, Janssen & Hoogstrate, 2004).  

4.3 Finansiell risktolerans 
Den finansiella risktoleransen är en viktig faktor som påverkar en rad olika 

privatekonomiska beslut. Mer specifikt är den finansiella risktoleransen en 

underliggande faktor i de flesta finansiella planeringsmodeller, bedömningar 

angående lämpliga investeringar samt ram för diverse konsumentsbeslut (Snelbecker, 

Roszkowski & Cutler, 1990). Det som är intressant, i denna studie, kring den 

finansiella risktoleransen blir hur och hur effektivt denna kan bedömas av 

investeringsrådgivare i den tidigare nämnda bakgrundsanalysen. En bedömning som i 

värsta fall och på kort sikt kan äventyra hur väl kunden uppnår sina mål med 

investeringarna vid investeringsrådgivning samt på längre sikt relationen mellan kund 

och rådgivare. 

 

En av de första definitionerna för finansiell risktolerans, inom området för 

konsument- och privatekonomiska problem, lyder: finansiell risktolerans är en 

individs villighet att ägna sig åt ett beteende där det finns ett önskvärt mål men vägen 

mot målet omges av osäkerhet och chans för förlust samtidigt som det är osäkert om 

målet kommer att uppnås (Kogan & Wallach, 1964). Liksom en del forskare inom 

området för konsument- och privatekonomi ber vi läsaren fokusera på definitionen av 

finansiell risktolerans som: den maximala osäkerheten en individ är beredd att anta 

vid finansiella beslut, och detta eftersom denna definition ger en klar bild av vad som 

menas med finansiell risktolerans inom ramen för denna studie (Sultana & 

Pardhasaradhi, 2011; Grable, 2000). 
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Efter en genomgång av litteratur inom området för finansiell risktolerans används 

termer som ”riskprofil”, ”riskattityd”, ”riskkapacitet”, ”risktolerans”, 

”riskbenägenhet” och ”riskaptit” om vart annat och många gånger anges dessa 

begrepp för att betyda samma sak och ha samma innebörd (Cordell, 2001; Cordell, 

2002; Kitces, 2006; Grable, 1999). Enligt Cordell (2001) består den finansiella 

risktoleransen av riskattityd, riskbenägenhet, riskkunskap och riskkapacitet. Cordell 

(2001) delar därmed upp begreppet finansiell risktolerans i fyra olika delar och 

beskriver de olika delarnas innebörd där han menar att riskattityd definieras som 

individuella investerares vilja att anta finansiella risker, riskbenägenheten definieras 

som investerarens faktiska finansiella riskbeteende, riskkunskap definieras som 

investerarens förståelse för förhållandet mellan risk och avkastning, och slutligen 

definieras riskkapacitet som individuella investerares finansiella möjlighet att anta 

finansiella risker (Cordell, 2001). Denna beskrivning av finansiell risktolerans gör 

begreppet hanterbart och lättare att förstå, vilket är positivt både för syftet och 

genomförandet av denna studie. Därför kommer vi utgå från denna uppdelning och 

definition i resterande del av studien.   

 

I en senare diskussion kring den finansiella risktoleransens olika beståndsdelar menar 

Cordell (2002) att en investeringsrådgivare bör fokusera sin analys av den 

individuella kundens finansiella risktolerans på dennes riskattityd och riskkapacitet. 

Anledningen till detta är att en analys av riskbenägenheten i bästa fall förser 

rådgivaren med en mindre bra uppfattning av kundens riskattityd samtidigt som 

kundens riskkunskap implicit går att urskilja ur kundens riskattityd och riskkapacitet 

(Cordell, 2002). Resonemanget kring att analysera riskattityden och riskkapaciteten 

individuellt och basera bedömningen av den finansiella risktoleransen utifrån dessa 

två analyser för att på så sätt öka risktoleransbedömningens pricksäkerhet stöds av 

Kitces (2006). Pricksäkerheten i bedömningen ökar eftersom en separat analys av 

riskkapaciteten och riskattityden motverkar ett godtyckligt genomsnitt av de båda 

delarna, vilket tenderar att bli resultatet då de båda delarna bedöms tillsammans. Ett 

sådant genomsnitt är en dålig uppskattning av en individs finansiella risktolerans och 

ger därmed upphov till olämpliga investeringsråd (Kitces, 2006). 
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Vad gäller riskattityd finns det forskning inom området för social psykologi som 

menar att en individs riskattityd består av två olika delar, en uttalad del som utgörs av 

individens värderingar och en outtalad del som består av individens känslor 

(Hallahan, Faff & McKenzie, 2004). Inom området för riskattityd kan den uttalade 

delen liknas vid individens riskperception och den outtalade delen som individens 

attityd gentemot upplevd risk. Detta innebär att en investeringsrådgivare måste fånga 

både den uttalade och outtalade delen av kundernas riskattityd, vilket i sin tur 

förutsätter att en investeringsrådgivare har en tillräckligt grundlig och 

multidimensionell analys för att ha möjligheten att fånga den outtalade delen. 

Risktoleransens olika beståndsdelar illustreras i figur 2 nedan. 

 

 

 
Figur 2. Den finansiella risktoleransens olika delar. 

 

Förhållandet mellan risktoleransens olika delar illustreras i figur 3 nedan. Det bör 

dock nämnas att de olika förhållandena kan anta många olika former, vilket innebär 

att exempelvis en hög riskkapacitet kan leda till att en investerare blir mer villig att 

anta finansiell risk (eftersom hen klarar av det rent ekonomiskt), samtidigt som en hög 

riskkapacitet kan ha motsatt effekt på en annan investerare som istället känner att hens 

goda ekonomiska situation gör att hen inte behöver anta någon finansiell risk 

Finansiell	  
Risktolerans	  

Riskattityd	  

Uttalad	  del	  	  

Outtalad	  del	  

Riskkapacitet	  

Riskbenägenhet	  

Riskkunskap	  



 

 

 32 

(Cordell, 2001). Denna beskrivning av förhållandena mellan risktoleransens olika 

delar står i kontrast till Kitces (2006), som istället menar att en individs finansiella 

riskattityd och riskkapacitet är helt oberoende av varandra. Mer specifikt att en 

persons villighet att anta finansiella risker inte påverkas av personens förmåga att 

klara av en förlust rent ekonomiskt, vilket i sin tur gör att en individs riskattityd blir 

oberoende av riskkapaciteten (Kitces, 2006). Vår tolkning av detta är att Kitces 

(2006) resonemang mycket väl kan stämma för vissa individer men att det även kan 

finnas individer som känner sig bekväma med att ta mer finansiell risk och således har 

en större möjlighet till högre avkastning med de finansiella medel som finns att tillgå, 

utöver de finansiella medel som existerar för att klara av vardagslivet. Förutom 

Cordell (2001; 2002) stöds denna tolkning av studier som påvisat att personer med en 

högre inkomstnivå, vilket kan leda till en högre riskkapacitet, tenderar att ha en högre 

finansiell risktolerans (Baker & Haslem, 1974; Shaw, 1996; Cicchetti & Dubin, 1994; 

Finke & Huston, 2003; Hawley & Fujii, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Hur den finansiella risktoleransens olika delar sammanfaller. Cordell, D. M. 
(2001). s. 39. 

 

En grundlig förståelse för individuella kunders finansiella risktolerans blir därmed av 

yppersta vikt, för investeringsrådgivare, för att ha möjligheten att förse kunden med 

lämpliga råd som stämmer överens med kundens preferenser kring risk- och 

avkastningsnivå (Sultana & Pardhasaradhi, 2011). Med tanke på den komplexitet och 

multidimensionalitet som den finansiella risktoleransen innebär blir det på så vis av 
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stor vikt att förstå vilka faktorer som driver kontra reducerar denna och således ha 

möjlighet att sätta in den i ett större sammanhang, exempelvis vid 

investeringsrådgivning. Som nämnts bör den finansiella risktoleransens analyseras 

utifrån två olika perspektiv då begreppet ska användas vid investeringsrådgivning, 

nämligen riskattityd och riskkapacitet (Cordell, 2001). Nedan presenteras dessa två 

delar och dess underliggande faktorer som tillsammans påvisats driva den finansiella 

risktoleransen. 

4.3.1 Riskattityd 
En av de två delar som utgör den finansiella risktoleransen och som en 

investeringsrådgivare bör analysera för att ha möjligheten att göra en korrekt 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans är riskattityden (Cordell, 

2002). Det är allmänt känt att olika individer resonerar olika kring beslut som omges 

av risk och osäkerhet (Weber, Blais & Betz, 2002). Sådana skillnader förklaras ofta 

med hjälp av att olika individer har olika riskattityd. Inom ramen för expected utility 

theory, som presenteras närmre i ett senare avsnitt i denna studie, beskrivs 

riskattityden som lutningen på nyttofunktionskurvan, vilken ligger till grund för en 

individs beslutsfattande. I termer av risk och avkastning, detta samband presenteras 

också utförligare nedan, beskrivs riskattityden istället som avvägningen mellan ett 

alternativs förväntade fördelar och risk (Weber, Blais & Betz, 2002). En mindre 

teknisk beskrivning av riskattityden ges av Kitces (2006) som menar att riskattityd är 

ett mått på individuella investerares abstrakta/subjektiva förmåga att hantera finansiell 

risk på ett känslomässigt plan. Denna beskrivning gör riskattityden till ett mått på en 

individs villighet att anta risken att erhålla en lägre avkastning för att ha möjligheten 

att erhålla en högre avkastning (Kitces, 2006). En individs attityd gentemot att anta 

finansiella risker kan brytas ner i två separata psykologiska komponenter, nämligen 

individens riskperception (aktivitetens fördelar och risk) och individens attityd 

gentemot dennes subjektiva uppfattning av riskens omfattning (Se figur 4). 

Riskattityden bryts alltså ned i individens uppfattning av hur omfattande risken är i en 

viss situation, samt individens attityd gentemot den uppfattning som skapats av 

situationens risk. (Weber, Blais & Betz, 2002)  
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Figur 4. Den finansiella riskattitydens två delar. 

4.3.1.1 Riskperception 

Riskperception är en psykologisk konstruktion som reflekterar en enskild individs 

subjektiva bedömning av hur riskfylld en viss situation är (Weber, Blais & Betz, 

2002). På så vis kan det sägas att det blir individens egen uppfattning om risk, och hur 

denna påverkar individen, som avgör hur den riskfyllda situationen upplevs. För att ha 

möjlighet att uppfatta risken inkluderar individen en egen utvärdering av 

sannolikheten och i vilken mån individen berörs av utfallet där utvärderingen i sig kan 

ses som en del av riskperceptionen. (Sjöberg, Moen, Rundmo, 2004) 

Riskperceptionen varierar från individ till individ och speglar individens egna 

värderingar, ideologier och historia samt potentiellt sett en rad andra faktorer 

(Weinstein, 1980; Weber, Blais & Betz, 2002). Utöver detta tenderar riskperceptionen 

att formas/omformas av olika händelser (exempelvis utfallet av tidigare investeringar) 

och hur den aktuella situationen presenteras, vilket gör att riskperceptionen blir 

beroende av individens tidigare erfarenheter och uppfattningar (Slovic, 1987; Weber, 

Blais & Betz, 2002).  

4.3.1.2 Attityd gentemot upplevd risk 

Olika individers attityd gentemot den risk som individen själv förknippar med olika 

handlingar beror av flera olika faktorer (Boehlje & Eidman, 1984). En individs attityd 
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gentemot upplevd risk återspeglar individens generella syn på risk som en möjlighet 

(optimistisk) eller fara (pessimistisk). Denna syn är i sin tur starkt beroende av 

individens känsla av kontroll i olika situationer där en individ som exempelvis är van 

vid liknande situationer kan tänkas vara mer positivt inställd till situationens risk i 

förhållande till en individ utan liknande vana (Weber, Blais & Betz, 2002). 

 

Investeringsrådgivarens uppgift ligger i att placera in individuella kunder i rätt 

riskkategori och denna process är, som nämnts tidigare i studien, avgörande för de råd 

som ges. En individs attityd gentemot risker kan, i stora drag, delas in i tre olika 

kategorier: riskavers, riskneutral eller risksökande (Boehlje & Eidman, 1984; Elton & 

Gruber, 1995). Inom riskkategorin riskavers ryms individer med egenskaper som 

präglas av försiktighet och en motsträvighet till att anta risk utan någon given 

kompensation. Dessa individer föredrar beständiga och periodiska intäkter samt säkra 

investeringar; säkra i termer av att det endast finns en liten osäkerhet kring 

avkastningens storlek; låg standardavvikelse. Vidare är individer som ryms inom 

denna kategori villiga att avstå möjligheten till en högre avkastning till fördel för en 

lägre risknivå; en större säkerhet kring storleken på framtida avkastning. (Boehlje & 

Eidman, 1984; Perloff, 2004) I andra delen av spektret av riskkategorier återfinns 

kategorin för risksökande individer, vilka istället attraheras av möjligheter till en 

högre avkastning framför säkerheten kring hur stor den framtida avkastningen blir; 

mer riskfyllda investeringar. Risksökande individer kännetecknas av en 

äventyrslystenhet och som inte räds att anta och anamma nya risker (Boehlje & 

Eidman, 1984). I mitten av ovanstående ytterligheter återfinns kategorin för 

riskneutrala individer. Denna grupp av individer tenderar att fatta beslut oberoende av 

risknivån som förknippas med olika alternativ. (Boehlje & Eidman, 1984; Dahlman, 

Gladner & Reidhav, 2004) 

4.3.2 Faktorer som driver riskattityden 
Ovan beskrivs den finansiella riskattityden som en komplex och psykologisk 

konstruktion som präglas av individuella bedömningar, värderingar, känslor och 

inställningar (Weber, Blais & Betz, 2002; Kitces, 2006; Slovic, 1987; Cordell, 2001; 

Cordell, 2002). Nedan följer ett antal olika faktorer som påvisats ha en påverkan på 

den finansiella riskattityden, se figur 5 för en sammanställning av dessa. 
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4.3.2.1 Ålder 

Individens ålder; hur gammal individen är, mätt i antal år är en av de faktorer som 

påvisats ha en statistiskt signifikant påverkan på en individs finansiella riskattityd 

(Grable, 2000; Grable & Lytton 1997; Grable & Joo, 1997; Wang & Hanna, 1997; 

Dahlback, 1991; Palsson, 1996; Brown, 1990). Det finns dock en kluvenhet bland 

tidigare forskning huruvida sambandet är positivt eller negativt. En del forskare har 

påvisat ett signifikant negativt samband; en äldre individ har en mer negativ finansiell 

riskattityd i jämförelse med en yngre individ, givet allt annat lika. (Dahlback, 1991; 

Palsson, 1996; Brown, 1990).  Dock har andra forskare påvisat ett signifikant positivt 

samband mellan ålder och finansiell riskattityd; en äldre individ har en mer positiv 

finansiell riskattityd i jämförelse med en yngre individ, givet allt annat lika (Grable, 

2000; Grable & Lytton 1997; Grable & Joo, 1997; Wang & Hanna, 1997). Trots 

tvisten om vilken påverkan, positiv eller negativ, en individs ålder har på den 

finansiella riskattityden finns det som ovan nämnts ett antal studier som inger tecken, 

och bevis, på att åldern faktiskt har en effekt på den finansiella riskattityden. Därmed 

har vi valt att, i den empiriska undersökningen, undersöka i vilken utsträckning 

investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens ålder vid bedömning av kundens 

finansiella riskattityd och efterföljande kundkategorisering, i termer av finansiell 

risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.2 Kön 

Vad gäller könstillhörighetens betydelse för den finansiella riskattityden har forskare, 

i tidigare empiriska studier, påvisat att män tenderar att vara mer benägna att anta risk 

i jämförelse med kvinnor (Blums, 1978; Sung & Hanna, 1996; Yao & Hanna, 2005; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998; Schubert, Brown, Gysler & Brachinger, 1999; Grable, 

Lytton & O’Neill, 2004; Apicella, Dreber & Mollerstrom, 2013; Highbee & Lafferty, 

1972; Hawley & Fujii, 1993; Guiso, Jappelli & Terlizzese, 1996; Powell & Ansic, 

1997). Könets betydelse för den finansiella riskattityden är en faktor som undersökts 

flitigt och är en av de faktorer som påvisats ha starkast signifikans i de studier som 

genomförts och där resultaten tenderar att vara likartade oavsett forskare och kontext; 

män är mer benägna att anta risk i jämförelse med kvinnor. Könstillhörigheten bör 

därmed vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömning av individuella kunders 

finansiella riskattityd. Till följd av detta har vi valt att undersöka i vilken utsträckning 
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investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens könstillhörighet vid bedömning av 

kundens finansiella riskattityd och efterföljande kategorisering av kunden, i termer av 

finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.3 Civilstånd 

Ytterligare en faktor vars påverkan på den finansiella riskattityden som undersökts 

frekvent är individens civilstånd; huruvida individen är gift, sambo, särbo eller 

ensamstående. En del av dessa studier inger tecken på att singlar, eller personer som 

är ensamstående, tenderar att ha en högre finansiell riskattityd i jämförelse med 

individer som innehar ett annat civilstånd (Baker & Haslem, 1974; Lazzarone, 1996; 

Sung & Hanna, 1996; Cohn, Lewellen, Lease & Schlarbaum, 1975; Guiso et al., 

1996, Gutter, Fox & Montalto, 1999; Hartog, Ferrer-I-Carbonell & Jonker, 2002; 

Xiao & Anderson, 1997). Dock finns det en annan grupp av studier och forskare som 

istället påvisat att gifta individer tenderar att ha en högre finansiell riskattityd i 

jämförelse med individer med ett annat civilstånd (Grable, 2000; Roszkowski, 

Snelbecker & Leimberg, 1993). Då det kan urskiljas ett samband mellan en individs 

civilstånd och finansiell riskattityd, där majoriteten av tidigare forskning identifierat 

ett samband mellan att vara singel och ha en större finansiell riskattityd, bör civilstånd 

vara en viktig faktor att ta i beaktande vid bedömning av individuella kunders 

finansiella riskattityd. I den empiriska undersökningen kommer vi därmed att 

undersöka i vilken utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens 

civilstånd vid bedömningen av kundens finansiella riskattityd och efterföljande 

kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.4 Familjesituation 

En individs familjesituation är en annan faktor som påvisats ha en effekt på individens 

finansiella riskattityd. Två olika studier utförda av Xiao (1996) samt Xiao och 

Anderson (1997) inger tecken på att individer som har barn tenderar att ha en lägre 

finansiell riskattityd i jämförelse med individer som inte har några barn. Ett antagande 

eller möjlig förklaring som finns, angående barn och dess inverkan på den finansiella 

riskattityden, är att par som har barn lägger mer fokus och vikt vid att tillfredsställa de 

olika individernas behov inom familjen istället för att investera sina besparingar i 

riskfyllda finansiella instrument (Grable & Lytton, 1998; Barsky, Juster, Kimball & 

Shaphiro, 1997). Då tidigare studier inom området påvisat att en individs 
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familjesituation tenderar att ha en inverkan på den finansiella riskattityden, där 

barnahavande tenderar att inneha en negativ inverkan på den finansiella riskattityden, 

har vi valt att inkludera individens familjesituation, vad gäller barnahavande, som en 

faktor i den slutgiltiga modellen för kundkategorisering, i termer av finansiell 

risktolerans. Vi ämnar sedermera, i den empiriska undersökningen, ta reda på i vilken 

utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till huruvida kunden har barn, och om 

så är fallet hur många, vid bedömningen av kundens finansiella riskattityd och 

efterföljande kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

4.3.2.5 Ras och Etnicitet 

Individens tillhörighet vad gäller ras och etniska ursprung har visat sig ha en påverkan 

på dennes finansiella riskattityd. Det förhållande som påvisats mellan en individs ras, 

etnicitet och/eller ursprung är att individer med västerländskt ursprung, eller vita som 

amerikansk facklitteratur väljer att beskriva dessa individer, tenderar att ha en högre 

finansiell riskattityd i förhållande till individer med ett annat ursprung (Yao, Gutter 

och Hanna, 2005; Zhong och Zhao, 1995; Betraut och Starr-McCluer, 2000; Haliassos 

och Bertraut, 1995; Hawley & Fujii, 1993; Sung & Hanna, 1996; Coleman, 2003). En 

möjlig anledning eller förklaring till att individer med västerländskt ursprung skiljer 

sig åt från övriga är att det kan återfinnas olika kulturella bakgrunder mellan de olika 

individerna som påverkar individens inställning till att anta risker och således även 

benägenheten att investera i riskfyllda finansiella komponenter. Eftersom tidigare 

forskning påvisat ett signifikant samband mellan ras, etnicitet eller ursprung och 

finansiell riskattityd bör detta vara en faktor som rådgivare bör ta hänsyn till. Med 

bakgrund i detta har vi valt att, i den empiriska undersökningen, undersöka i vilken 

utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens ras, etnicitet och/eller 

ursprung vid bedömning av kundens finansiella riskattityd och efterföljande 

kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.6 Kunskap 

Bättre och mer kunskap kring en investering tenderar att leda till en mer positiv 

finansiell riskattityd (Snelbecker, Roszkowski & Cutler, 1990; Cutler, 1995; Grable, 

2000; Grable & Joo, 1997). Då individen besitter mer kunskap om olika typer av 

finansiella instrument tenderar individen att vara mer villig att anta en högre risk i 
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jämförelse med en individ utan sådan kunskap. Detta kan förklaras med att en individ 

med en större kunskap tenderar att ha en bättre förståelse för hur olika typer av 

finansiella instrument är uppbyggda och hur de fungerar. Detta stimulerar 

riskattityden genom att en individ med en förhållandevis stor kunskap tenderar att ha 

en bättre förståelse för vad som påverkar olika investeringars värdeutveckling, än en 

individ med en lägre kunskapsnivå. (Snelbecker, Roszkowski & Cutler, 1990; Cutler, 

1995; Grable, 2000; Grable & Joo, 1997) Dessutom tenderar rådgivaren att, som 

tidigare nämnts, ha ett informations- och kunskapsövertag över kunden. Det är därför 

viktigt att rådgivaren gör en korrekt uppskattning av kundens kunskapsnivå och 

anpassar diskussionen och sina frågor därefter, för att öka möjligheten att kunden 

förstår och kan svara korrekt på rådgivarens frågor (Cordell, 2001; Cordell, 2002). 

Med bakgrund i ovanstående bör rådgivaren ta hänsyn till kundens kunskapsnivå för 

att ha möjlighet att göra en korrekt bedömning av kundens finansiella riskattityd och 

placera kunden i rätt riskkategori. Därmed har vi valt att, i den empiriska 

undersökningen, undersöka i vilken utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till 

kundens kunskapsnivå vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden, i 

termer av finansiella risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.7 Erfarenhet 

Nära förknippat med föregående faktor har tidigare erfarenheter påvisats ha en 

inverkan på en individs finansiella riskattityd.  Mer specifikt finns det tecken på att 

goda erfarenheter av tidigare investeringar tenderar att leda till en mer positiv 

finansiell riskattityd (Grable, 2000; Sung & Hanna, 1996; Grable & Lytton, 1997; 

Thaler & Johnson, 1990). Detta samband stöds av en diger samling studier som menar 

att negativa erfarenheter, exempelvis en kraftig minskning av värdet på det 

investerade kapitalet till följd av en finanskris, tenderar att leda till en lägre finansiell 

riskattityd. Negativa erfarenheter tenderar därmed att ge upphov till en pessimistisk 

inställning till riskfyllda instruments framtida avkastningsmöjligheter och således ett 

fokusskifte hos investerare från potentiella vinster till potentiella förluster. 

(Malmendier & Nagel, 2011; Weber, Weber & Nosic, 2013; Clarke & Statman, 1998; 

Bateman, Islam, Louviere, Satchell & Thorp, 2011) Dock menar Staw (1976) att en 

individ som fattat mindre lyckade investeringsbeslut historiskt sett är mer villig att ta 

mer risk i liknande investeringar vid nästa investeringstillfälle som ett försök att vinna 
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tillbaka det som förlorats. Weber och Zuchel (2005) skriver att denna motsägelse, 

kring huruvida tidigare vinster/förluster påverkar den finansiella riskattityden 

positivt/negativt, beror på den specifika situationen. Det bör därför vara nödvändigt 

för rådgivare att analysera vilka specifika situationer individuella kunder har 

erfarenhet av för att kunna göra en korrekt bedömning av deras riskattityd. Således 

tenderar en individs tidigare erfarenheter, både positiva och negativa, av finansiella 

instrument att ha en effekt på en individs finansiella riskattityd. Därför har vi valt att, i 

den empiriska undersökningen, titta närmre på i vilken utsträckning 

investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens tidigare erfarenheter av finansiella 

instrument vid bedömning och kategorisering av kunden, i termer av finansiell 

risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.2.8 Känslor och inställning 

Som nämndes i inledningen av detta avsnitt är riskattityden den psykologiska och 

subjektiva aspekten av den finansiella risktoleransen. Vidare beskrevs att riskattityden 

utgörs av individens känslor och inställning till finansiell risk (Weber, Blais & Betz, 

2002; Cordell 2001; Cordell, 2002). De faktorer som diskuterats ovan har var och en 

påvisats ha en påverkan på en individs riskattityd. Denna inverkan härstammar ifrån 

att dessa faktorer har en påverkan på individens känslor och inställning gentemot 

finansiell risk. Faktorerna utgör därmed grunden till individens känslor och inställning 

som i sin tur utgör riskattityden. Trots att vissa av de faktorer som diskuterats ovan 

har påvisats ha en effekt på en individs riskattityd är det inte helt klart vilken påverkan 

de har. För att minimera risken för missförstånd och öka möjligheten för rådgivaren 

att korrekt fånga denna komplexa och subjektiva aspekt av den finansiella 

risktoleransen bör det därför vara viktigt för rådgivaren att samla in information om 

kundens känslor och inställning gentemot finansiell risk. Genom att samla in 

information om både de faktorer som ligger till grund för individens känslor och 

inställning, samt vilka känslor och inställningar kunden har gentemot finansiellt 

risktagande bör möjligheten till en korrekt och effektiv bedömning av den finansiella 

risktoleransen öka. Därmed ämnar vi att senare, i den empiriska undersökningen, 

undersöka i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till kundens känslor och 

inställning gentemot finansiell risk vid bedömning och kategorisering av kunden, i 

termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning 
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Figur 5. Faktorer som påverkar den finansiella riskattityden. 

 

De faktorer som diskuterats ovan har påvisats ha en påverkan på en individs 

finansiella riskattityd. Därmed bör dessa faktorer vara meningsfulla att ta hänsyn till 

för att analysera en individs riskattityd och utefter detta bedöma individens finansiella 

risktolerans. Därför ämnar vi att empiriskt undersöka i vilken utsträckning dessa 

faktorer förekommer i praktiken vid bedömning och kategorisering av individuella 

kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. En 

sammanfattning av faktorerna som härleds till individens finansiella riskattityd 

illustreras i figur 5 ovan.  

4.3.3 Riskkapacitet 
Förutom riskattityden bör en investeringsrådgivare även analysera kundens finansiella 

riskkapacitet för att ha möjligheten att korrekt bedöma individuella kunders 

finansiella risktolerans (Cordell, 2002). Finansiell riskkapacitet är ett mått på en 

individs förmåga att rent finansiellt klara av eventuella ekonomiska förluster som kan 

uppstå till följd av finansiellt risktagande. Mer specifikt är riskkapaciteten ett mått på 

hur länge och med hur mycket en individ har råd med att inte uppnå sina finansiella 

delmål och ändå klara av att finansiera sitt leverne och långsiktiga finansiella mål 

(Kitces, 2006). En individs eller ett hushålls ekonomiska situation utgörs av 

förhållandet mellan inflödet och utflödet av pengar. Ett hushålls inkomstflöde består 

generellt till störst del av inkomst från tjänst men även av olika typer av bidrag och 
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ersättningar samt inkomst av kapital. Detta inkomstflöde kan fördelas på tre olika 

poster; konsumtion, sparande eller betalas i skatt och där en ökning av exempelvis 

den del som betalas i skatt leder till en minskning av konsumtion och eller sparande, 

givet att inkomstflödet är oförändrat.  (Parkin, Powell & Mitchell, 2011) Det är alltså 

nödvändigt att rådgivaren samlar in information om faktorer som berör såväl kundens 

inkomstflöde som utgiftsflöde för att ha möjligheten att analysera kundens 

ekonomiska situation och således den finansiella riskkapaciteten.  

4.3.4 Faktorer som driver riskkapaciteten 
I en analys av en individs finansiella riskkapacitet är syftet att utreda om och/eller i 

vilken utsträckning individens givna finansiella ställning klarar av en period av 

ogynnsamma marknadsrörelser (Kitces, 2006). Nedan presenteras faktorer som 

påvisats ha en påverkan på en individs ekonomiska situation och därmed även 

finansiella riskkapacitet. Se även figur 6 för en sammanställning av dessa faktorer.   

4.3.4.1 Arbetssituation 

Det är alltså inkomstflödet i förhållande till utgiftsflödet som bestämmer en individs 

ekonomiska situation och som nämnts ovan är inkomst av tjänst den post som 

generellt dominerar ett hushålls inkomstflöde. Samtidigt stimuleras ett hushålls 

sparande av en hög inkomstnivå (Parkin, Powell & Mitchell, 2011). Ett logiskt 

resonemang är att om en individ är garanterad en viss ersättning över en överskådlig 

tid, exempelvis genom en tillsvidareanställning, är den framtida finansieringen av 

hens leverne inte lika starkt beroende av den nuvarande månadens inkomst. Om 

intäktsflödet istället varierar kraftigt från månad till månad, som exempelvis vid en 

timanställning, samtidigt som hushållet har höga fasta utgifter bör mängden pengar 

som finns tillgängliga till rörliga utgifter och sparande minska under perioder då 

inkomsten är låg. Således bör en individ eller ett hushåll, allt annat lika, ha en bättre 

ekonomisk situation genom ett säkrat inkomstflöde då individen har en fast 

anställning i förhållande till andra anställningsformer. Därmed bör en 

investeringsrådgivare ta hänsyn till individuella kunders arbetssituation för att korrekt 

kunna analysera kundens finansiella riskkapacitet och därigenom bedöma kundens 

finansiella risktolerans. I den empiriska undersökningen kommer vi därför att 

undersöka vidare i vilken utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens 
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arbetsstatus vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 

finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. 

4.3.4.2 Ekonomisk situation 

Förutom inkomst från tjänst utgörs en individs eller ett hushålls inkomstflöde av olika 

typer av bidrag, ersättningar och inkomst av kapital (Parkin, Powell och Matthews, 

2008). En högre inkomstnivå har i flertalet fall, i tidigare forskning, påvisats vara en 

bidragande faktor till högre finansiell riskkapacitet. Anledningen till detta är att ett 

stort inkomstflöde i förhållande till utgiftsflödet tenderar att leda till bättre eller 

säkrare ekonomisk situation (Baker & Haslem, 1974; Shaw, 1996; Cicchetti & Dubin, 

1994; Finke & Huston, 2003; Hawley & Fujii, 1993). En bättre eller säkrare 

ekonomisk situation bör i sin tur öka individens möjlighet att ta högre finansiella 

risker. Om individen istället har en sämre ekonomisk situation har individen ett större 

behov av att använda de pengar som kommer in för att finansiera sitt leverne och sin 

vardag, vilket istället minimerar individens möjlighet att anta finansiella risker. 

Inkomstnivån i förhållande till nivån på utgifter är en noga studerad faktor i 

sammanhanget och majoriteten av forskningen påvisar ett positivt signifikant 

samband vad gäller förhållandet mellan inkomster och utgifter, och finansiell 

riskkapacitet (Baker & Haslem, 1974; Shaw, 1996; Cicchetti & Dubin, 1994; Finke & 

Huston, 2003; Hawley & Fujii, 1993). Detta inger tecken på att en god ekonomisk 

situation har en positiv påverkan på en individs finansiella riskkapacitet och därför 

bör rådgivare ta hänsyn till individuella kunders ekonomiska situation för att ha 

möjligheten att göra en korrekt analys av kundens finansiella riskkapacitet. I den 

empiriska undersökningen kommer vi därmed att undersöka i vilken utsträckning 

investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens ekonomiska situation vid kategorisering 

av kunden, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

4.3.4.3 Utbildning 

Likväl som inkomstnivån har en individs utbildningsnivå påvisats vara positivt 

korrelerad med individens finansiella riskkapacitet. Anledningen till detta är den 

positiva korrelation som föreligger mellan utbildningsnivå och inkomstnivå, vilket 

innebär att en högre utbildning tenderar att leda till en högre lön. (Baker & Haslem, 

1974; Shaw, 1996; Cicchetti & Dubin, 1994; Finke & Huston, 2003; Hawley & Fujii, 

1993; Yao, Hanna & Lindamood, 2004; Sung & Hanna) Argumenten blir således 
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liknande de ovanstående i de tidigare faktorerna, men eftersom en hög 

utbildningsnivå innebär en säkerhet i sig skiljer argumenten sig åt något. En högre 

utbildningsnivå utgör en säkerhet på så sätt att utbildningen leder till ett dokumenterat 

intyg på dina kunskaper, vilket ökar möjligheten att dels få jobb och dels att hitta nya 

jobb vid avslutad anställning (Baker & Haslem, 1974; Shaw, 1996; Cicchetti & 

Dubin, 1994; Finke & Huston, 2003; Hawley & Fujii, 1993; Yao, Hanna & 

Lindamood, 2004; Sung & Hanna). Således bör en hög utbildningsnivå leda till en 

bättre och/eller säkrare ekonomisk ställning och därigenom öka en individs finansiella 

riskkapacitet. Med bakgrund i detta och tecken på signifikanta samband mellan en 

individs utbildningsnivå och finansiella riskkapacitet från tidigare studier, bör detta 

vara en relevant faktor att ta i beaktande för att erhålla en korrekt bild, och på så vis 

göra en korrekt bedömning, av kundens finansiella riskkapacitet. Ovanstående gör att 

vi, i den empiriska undersökningen, kommer att undersöka i vilken utsträckning 

investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens utbildningsnivå vid bedömning och 

kategorisering av kunden, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

4.3.4.4 Likviditetsbehov 

Vid sidan av ett långsiktigt målsparande, vilket vi i huvudsak behandlar i denna 

studie, rekommenderas att investerare har ett buffertsparande som utgörs av 

lättillgängliga pengar, exempelvis på ett sparkonto, för att öka individens ekonomiska 

säkerhet. Syftet med ett buffertsparande är att täcka oväntade utgifter som exempelvis 

att bilen eller tvättmaskinen går sönder för att benämna två exempel 

(Konsumentverket, 2014). Storleken på en individs buffertsparande bestäms av hur 

mycket pengar, i form av kontanta medel, individen behöver ha tillgång till; 

likviditetsbehov. Likviditetsbehovet kan snabbt förändras och sägs vara beroende av 

slumpmässiga händelser, exempelvis att bilen eller tvättmaskinen går sönder som 

nämndes ovan (SOU 2000:11). Generellt tenderar individer som äger sin egen bostad 

och kör bil till arbetet att ha ett större likviditetsbehov i jämförelse med en individ 

som hyr sitt boende och tar bussen till arbetet. Anledningen till detta är att individen 

som äger sitt eget boende och kör bil till arbetet generellt sett är exponerad mot fler 

potentiella oväntade kostnader (Konsumentverket, 2014). Eftersom ett 

buffertsparande tenderar att öka en individs ekonomiska säkerhet och förmåga att 
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tackla oväntade utgifter bör en individs finansiella riskkapacitet öka om individen 

innehar ett buffertsparande som motsvarar eller överstiger individens likviditetsbehov. 

Givet ovanstående kan en individs ekonomiska säkerhet antas vara starkt korrelerat 

med individens finansiella riskkapacitet. Detta argument styrks av Kitces (2006) som 

menar att en individ som är i behov av stora, i förhållande till sin kapitalbas, 

periodiska uttag har en lägre finansiell riskkapacitet i jämförelse med en individ utan 

sådana behov. Därmed bör investeringsrådgivare ta hänsyn till individens 

buffertsparande i förhållande till individens likviditetsbehov för att korrekt ha 

möjligheten att utvärdera en individs ekonomiska situation och därigenom analysera 

individens finansiella riskkapacitet. Således kommer vi vidare att undersöka i vilken 

utsträckning svenska investeringsrådgivare tar hänsyn till individuella kunders 

likviditetsbehov vid bedömning av kundens finansiella riskkapacitet och efterföljande 

kategorisering av kunden, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

4.3.4.5 Position i livscykeln 

Baserat på the life cycle hypothesis of saving och den del av livscykelteorin som 

influeras av beteendefaktorer; the behavioral life cycle hypothesis, har individens 

position i livscykeln blivit föremål för studier kring dess påverkan på den finansiella 

riskkapaciteten (Shefrin & Thaler, 1988; Ando & Modigliani, 1963). Var en individ 

befinner sig i livet eller i vilket stadie i livscykeln individen befinner sig i har påvisats 

ha en inverkan på individens finansiella riskkapacitet (Malkiel, 1996; Hariharan, 

Chapman & Domian, 2000). Vissa forskare menar att en individs finansiella 

riskkapacitet tenderar att vara hög i de tidigare stadierna i livscykeln för att sedan 

minska i livscykelns senare steg. (Yao, Hanna & Lindamood, 2004; Finke & Huston, 

2003). Ett exempel på detta är den svenska pensionsmyndighetens icke-vals alternativ 

för förvaltning av svenskarnas pensionspengar. Där icke-vals portföljen ombalanseras 

i takt med att individen närmar sig pensionen, från 100 % aktier då individen befinner 

sig många år från pensionen till en större andel räntebärande instrument i takt med att 

individen närmar sig pensionen (Pensionsmyndigheten, 2014). Detta exempel 

stämmer även överens med hur rådgivare generellt råder investerare att placera sina 

tillgångar; en övergång från finansiella instrument med hög risk till finansiella 

instrument med lägre risk i takt med att pensionen närmar sig. Argumenten bakom 
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detta är att aktier påstås vara mindre riskfyllda för yngre med tanke på yngre 

individers generellt sett långa placeringshorisont, att aktier är nödvändigt för yngre 

som i sin tur gör att de kan nå sina, ofta högt ställda, finansiella mål (husköp, 

finansiering av barnens skolgång etc.), samt att yngre individer har fler år framför sig 

av inkomst från tjänst som kan kompensera för eventuella förluster till följd av 

negativa marknadsrörelser i jämförelse med äldre individer. Dock påstås dessa 

argument ha lite ekonomiskt stöd och att det sista argumentet är det enda som har 

substans, givet att individens lön inte är starkt korrelerad med utvecklingen på börsen 

(Jagannathan & Kocherlakota, 1996).  Därmed bör individens uppfattning om var hen 

befinner sig i livscykeln vara en faktor som rådgivare bör ta i beaktande och en faktor 

som bör inkluderas i bedömningen av kundens finansiella riskkapacitet. I den 

empiriska undersökningen kommer vi därför att undersöka i vilken utsträckning 

investeringsrådgivare tar hänsyn till kundens position i livscykeln då denna ska 

kategoriseras, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 6. Faktorer som påverkar den finansiella riskkapaciteten. 

 

Sammantaget kan det sägas att den finansiella riskkapaciteten och sedermera den 

finansiella risktoleransen underbyggs av fem stycken faktorer som vi anser krävas tas 

hänsyn till, ur en investeringsrådgivares synpunkt, för att en korrekt 

kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, kan bedrivas. Dessa faktorer 

ämnar vi senare undersöka empiriskt och då i vilken utsträckning dessa tas hänsyn till 

av investeringsrådgivare då kunder ska kategoriseras, i termer av finansiell 

risktolerans, inför investeringsrådgivning. För att sammanfatta dessa faktorer, vilka 

härleds till individens finansiella riskkapacitet se figur 6 ovan.   
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4.4 Rationellt handlande 
Ett av de djupast förankrade antagandena inom ekonomisk teori är att individer agerar 

och handlar rationellt. Rationalitet kan ses som ett mångfacetterat begrepp och kan 

betyda, tolkas och definieras på en mängd olika vis. Inom ramen för denna studie 

innebär ett rationellt handlande att individen rangordnar konsekvenserna av de olika 

alternativen och väljer den handling som är optimal för individen eller maximerar 

individens nytta. (Englund, Nilsson, Persson & Weibull, 2003)  

 

Teorin expected utility theory eller teorin om den förväntade marginalnyttan ämnar 

förklara hur individer faktiskt beter sig med hjälp av hur de bör bete sig i en viss 

given situation, för att på så vis kunna förstå hur och varför människor väljer att 

handla på ett särskilt vis. Mer specifikt fokuserar denna teori på investerarens 

sannolikhets- och avkastningspreferenser. Individen förväntas, enligt denna teori, fatta 

genomgående rationella beslut; välja de alternativ som förväntas bidra med mest nytta 

för individen (Mongin, 1997; Nicholson, 1998). 

 

Antagandet om genomgående rationellt handlande baseras på två implicita 

antaganden. Det första antagandet är att individer föredrar mer över mindre; individen 

antas alltid välja det val som bidrar med mest nytta och tillgodoser individens 

egenintresse. Antagande nummer två härstammar från individens riskpreferenser och 

individens finansiella risktolerans. Det finns, som nämns ovan i avsnittet riskattityd, 

tre breda kategorier av riskattityder: riskaversiv, riskneutral och risksökande (Boehlje 

& Eidman, 1984; Elton & Gruber, 1995). Värdefunktionen vid en tillämpning av 

teorin om den förväntade marginalnyttan och då individen, som står inför valet, är 

riskaversiv ser ut som i figur 7. Om individen istället anses vara riskneutral ser 

värdefunktionen ut som i figur 8 och i de fall då individen kan anses risksökande ser 

värdefunktionen ut som i figur 9. 
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 Figur 7. En riskaversiv individs marginalnyttokurva. Gametheory, 2014.                                                                                  

 
Figur 8. En riskneutral individs marginalnyttokurva. Gametheory, 2014. 

 
Figur 9. En risksökande individs marginalnyttokurva. Gametheory, 2014. 

 

Teorin om den förväntade marginalnyttan härstammar från spelsituationer där 

individen står inför olika val som innebär olika nytta till vissa, oftast givna, 

sannolikheter. Teorin har sedermera fått spela en allt större roll inom ekonomisk teori 

där den har använts i flera andra situationer som ligger utanför spelets ramar. Därmed 

kan det sägas att individens beteende vid spelsituationer kan tillämpas på en mängd 

andra platser och situationer, men att situationens kontext måste tas i beaktande 

eftersom komplexiteten kan variera från situation till situation. (Wilkinson, 2008) 
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Själva spelet bygger alltså på att individen står inför ett antal olika utfall och 

sannolikheter varav funktionen ser ut som följer: 

 

! ! = !!,!!… .!!,!! 

 

Där !!… .!! står för de olika utfallen som individen står för och där !!… .!! står för 

de olika sannolikheterna, vilka sammantaget måste vara 1 för att spelet ska vara 

korrekt, till utfallen och såldes blir E(X) den förväntade nyttan av spelet. Som vi 

skrev tidigare förväntas den rationella individen att spela det spel som ger den högsta 

förväntade nyttan (Mongin, 1997; Nicholson, 1998), vilket betyder att individen 

kommer att välja det spel som har högst sannolikhet att inträffa och som ger den 

största nyttan för individen. För att ta ett exempel kan vi säga att individen står inför 

två olika spel där utfallen ser ut som följer: 

 

Spel 1: !! = 1000  !! = 500  &  !! = −600  ;   !! = 0.3  !! = 0.4  &  !! = 0.3  

Spel 2: !! = 200  !! = −400  !!  &  !! = 300  ;   !! = 0.1  !! = 0.3  &  !! = 0.6 

Den förväntade nyttan för individen blir således: 

Spel 1: ! !!"#$! = 1000 ∗ 0.3 + 500 ∗ 0.4 + −600 ∗ 0.3 = 320 

Spel 2: ! !!"#$! = 200 ∗ 0.1 + −400 ∗ 0.4 + 700 ∗ 0.6 = 280 

I detta exempel hade en rationell individ, enligt den förväntade nyttoteorin, valt att 

spela på spel nummer 1 eftersom detta spel anses innebära den högsta förväntade 

nyttan för individen. 

4.4.1 Psykologisk ekonomi 
Risk och hur det påverkar individers handlingar är ett område som är väl utforskat och 

en starkt bidragande faktor till detta är att det finns delade uppfattningar kring 

huruvida alla individer handlar rationellt eller inte (Sjöberg & Engelberg, 2009). För 

att förklara icke rationella handlingar har ytterligare teorier vuxit fram för att försöka 

förklara och förutse individers beslut då handlingarna inte är rationella, exempelvis 

prospektteorin. Dessa teorier utgår främst från psykologin, sociologin och människans 



 

 

 50 

beteende (Shiller, 2003). Teorier inom området för psykologisk ekonomi utgår ifrån 

antagandet om att alla individer inte fattar genomgående rationella beslut, vilket står i 

kontrast till många ekonomiska teorier, exempelvis den teori som benämndes ovan; 

expected utility theory (EUT), som istället antar att alla individer handlar rationellt 

(Kahneman & Tversky, 1979; Friedman & Savage, 1952; Mongin, 1997). Kahneman 

och Tversky (1979) menar att EUT, och även andra teorier som antar rationellt 

handlande, fallerar eftersom individer tenderar att föredra de handlingar vars möjliga 

utfall presenteras med givna sannolikheter i jämförelse med handlingar vars utfall 

omges uteslutande av osäkerhet, detta fenomen benämns som säkerhetseffekten. 

Vidare riktas kritik mot teorier som antar rationellt handlande eftersom de antar att en 

investerares riskaversion är konstant när förmögenheten förändras, vilket ifrågasatts 

av forskning på senare år. Dessutom ifrågasätts EUT för att inte kunna förklara den 

finansiella risktoleransen eftersom investerare tenderar att vara mer villiga att ta risk 

när de vet storleken på en potentiell förlust, och är mer villiga att nöja sig med en 

given vinst när de känner till vinstens absoluta storlek (Grable & Lytton, 1999).  

 

En av de teorier som uppstått för att förklara icke rationellt handlande är prospect 

theory eller prospektteorin. Denna teori utvecklades av Kahneman och Tversky 

(1979) och baseras på fenomenet att individer tenderar att reagera starkare vid 

förluster (negativa känslor) i jämförelse med de känslor (glädje) som uppstår vid en 

vinstsituation, givet att vinsten är i paritet med förlusten (Kahneman & Tversky, 

1979; Tversky & Kahneman, 1981). Vidare menar prospektteorin att individer 

överskattar handlingar med små sannolikheter för ett gynnsamt utfall och underskattar 

handlingar med högre sannolikheter för ett gynnsamt utfall, vilket gör att exempelvis 

lotterier kan locka till sig spelare trots att chansen för höga vinster är små. Detta gör 

att värdefunktionen, enligt prospektteorin, får en S-form (i liknelse med utfallskurvan 

vid en logistisk regression som påvisar sannolikheter, Gujarati & Porter, 2009., s.614) 

där värdefunktionen på förlustsidan är konvex och kraftigt sluttande medan 

värdefunktionen på vinstsidan blir konkav och flackare. (Se figur 10) 
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Figur 10. Marginalnyttokurvan för en individ som inte är rationell. Kahneman & 

Tversky, 1979. S. 279. 

 

I motsats till expected utility theory finns det i prospektteorin inga så kallade givna 

sannolikheter utan det är istället individen själv som bestämmer sina beslutsvikter, 

vilka påverkas av individens egna bedömningar, uppskattningar och värderingar. Ett 

exempel på detta kan vara temperatur och temperaturskillnader där en förändring i 

temperatur uppfattas som olika stor av olika individer. Ett annat exempel kan göras 

med hjälp av värdeförändring och rikedom där en viss summa har olika stor betydelse 

(marginalnytta) för olika typer av individer. Värdet på funktionen/investeringen/spelet 

ska alltså, enligt prospektteorin, bedömas utifrån två olika vinklar, dels 

referenspunkten; hur individen uppfattar värdet, dels hur storleken på förändringen 

från denna referenspunkt ser ut; storleken på vinst kontra förlust. Dessutom tenderar 

storleken på värdeförändringen att spela en större roll när den sker vid lägre värde 

jämfört med större värde, givet att storleken på värdeförändringen är densamma, 

vilket är i enlighet med den ovan nämnda värdefunktionen i figur 10 (exempelvis 

uppfattas oftast en förändring mellan 100 SEK och 200 SEK som större än mellan 

1100 SEK och 1200 SEK). (Kahneman & Tversky, 1979) På så vis blir det viktigt, 

enligt prospektteorin, för investeringsrådgivaren att förstå kundens finansiella 

risktolerans för att på så vis själv ha möjligheten att förhålla sig till dennes 

referenspunkt. 

 

Enligt teorin om den förväntade marginalnyttan, som benämndes i avsnitt 4.4 

rationellt handlande, förväntas kunden alltid att välja den investering som bidrar med 
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mest nytta utefter givna sannolikheter, rationellt val, medan prospektteorin, som 

benämns ovan, anser att en individ inte har några så kallade givna sannolikheter utan 

att det är individen själv som bestämmer sina beslutsvikter och sin referenspunkt, 

vilka båda påverkas av individens egna bedömningar, uppskattningar och värderingar.  

För investeringsrådgivaren blir det således av stor vikt att veta vad, och vilken, 

komponent som kunden i sig anser bidra med mest nytta och om detta val kan anses 

vara rationellt och då härledas till EUT eller icke rationellt och härledas till 

prospektteorin. Därmed krävs att investeringsrådgivaren ger kunden olika val, vilka 

kan klassificeras in under rationella kontra icke rationella val, för att på så vis ta reda 

på om kunden kan anses rationell i sitt beslutsfattande eller ej. Detta, angående 

huruvida investeringsrådgivaren kontrollerar sin kunds beteende och kan klassificera 

in detta som rationellt eller ej, blir således en faktor som kommer att undersökas i den 

empiriska undersökningen; i vilken utsträckning investeringsrådgivare tar hänsyn till 

huruvida kunden handlar rationellt eller ej då denna ska kategoriseras, i termer av 

finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning (Se figur 11). 

 

 

 
 

Figur 11. Faktorn rationellt handlandes påverkan på den finansiella risktoleransen. 

 

4.5 Sambandet mellan risk och avkastning 
För att förklara sambandet mellan risk och avkastning utvecklades Portfolio Choice 

Theory eller portföljvalsteorin av Markowitz (1952) där han påvisade att ett flertal 

finansiella komponenter kan kombineras ihop till en portfölj. Detta för att på så vis 

uppnå en maximal möjlig avkastning, givet en för en individen önskad risknivå eller 

en så låg risknivå som möjligt och detta givet en, för individen, önskad 

avkastningsnivå. (Markowitz, 1952) Investeraren står därmed inför en typ av 

intressekonflikt, vilken innebär att samtidigt som avkastningen skall maximeras skall 

risknivån på portföljen minimeras. I vårt fall är vi mest intresserade av i vilken 
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utsträckning man, som investeringsrådgivare, tar hänsyn till investerarnas mål i 

termer av risk; finansiell risktolerans, och avkastning. 

 

Portföljvalsteorin grundar sig i Capital Asset Pricing Model (CAPM), vilken i sin tur 

grundar sig i att den förväntade avkastningen på investeringen beror av den risk som 

investeringen innebär; volatiliteten/standardavvikelsen på investeringen. En högre 

volatilitet bör således kompenseras med en högre förväntad avkastning och vice versa 

bör en lägre volatilitet leda till en lägre förväntad avkastning. Det blir således 

investerarens individuella preferenser om risk; finansiella risktolerans, som 

bestämmer den förväntade avkastningen på sina investerade medel. (Bodie, Kane & 

Marcus, 2009) För att kontrollera för individens riskpreferenser bedöms exempelvis 

investerarens bekvämlighetskänsla när det kommer till negativa rörelser för den 

portfölj som investeringsrådgivaren konstruerat för investeraren. Mer specifikt, om 

investeraren blir obekväm och således benägen att sälja av de finansiella 

komponenterna eller om hen känner sig bekväm med situationen och inväntar nya 

kursrörelser. Ytterligare faktorer som kan förklara investerarens riskpreferenser är om 

denne ser potentiella förluster framför potentiella vinster och vice versa. Då 

investeraren ser potentiella förluster framför potentiella vinster kan denna individ 

anses riskavers och om vice versa råder; då investeraren ser potentiella vinster 

framför potentiella förluster, kan denna anses risksökande (Boehlje & Eidman, 1984; 

Elton & Gruber, 1995). 

 

För att Markowitz (1952) modell, angående en kombination av olika finansiella 

komponenter för att minimera risken eller maximera avkastningen, skall fungera så 

antas det att investerare är riskaversiva. Riskaversion innebär, som tidigare beskrivits, 

att investeraren i fråga vill ha en så hög förväntad avkastning som möjligt, givet den 

önskade finansiella risknivån denna är villig att anta. Portföljvalsteori bidrar således 

med kunskapen om att det finns möjligheter att skapa en väl diversifierad portfölj av 

finansiella komponenter för att på så vis maximera den förväntade avkastningen, givet 

en antagen finansiell risktolerans, vilken benämns som den optimala portföljen. En 

optimal portfölj är alltid en portfölj som maximerar avkastningen, givet en viss 

risknivå, eller minimerar risknivån, givet en viss förväntad avkastning. (Markowitz, 

1952) Denna portfölj, som anses vara optimal, ligger utefter the efficient frontier eller 
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den effektiva fronten, vilken illustreras i figur 12 där den korpulenta svarta linjen är 

den effektiva fronten.  

 

 
Figur 12. Den effektiva fronten för en portfölj enligt portföljvalsteorin. Merton, 1972, 

S. 1857. 

 

Givet ovanstående får investeringsrådgivaren till uppgift att identifiera kundens egna 

preferenser kring risk och avkastning, och vidare kombinera ihop en optimal portfölj 

av finansiella komponenter som kan gynna förhållandet mellan dessa preferenser på 

kort sikt och förhållandet mellan kund och rådgivare i det långa loppet då en optimal 

portfölj, enligt kundens preferenser kring risk och avkastning, har större möjlighet att 

göra investeringsrådgivningen lyckosam. Därmed blir det intressant att ta reda på 

huruvida investeringsrådgivare kontrollerar för kundens preferenser kring risk och 

avkastning inför investeringsrådgivningen och detta blir på så vis en faktor att 

undersöka vidare i den empiriska undersökningen; om investeringsrådgivare tar 

hänsyn till kundens egna preferenser kring risk och avkastning då denna ska 

riskkategoriseras, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning (Se 

figur 13). 
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Figur 13. En individs preferenser kring risk och avkastnings påverkan på den 

finansiella risktoleransen. 

 
Sammantaget kan det såhär långt sägas att den finansiella risktoleransen underbyggs 

av ett antal olika faktorer (17 stycken) som vi anser det krävas tas hänsyn till, ur en 

investeringsrådgivares synpunkt, för att en korrekt kundkategorisering, i termer av 

finansiell risktolerans, kan bedrivas. Dessa faktorer ämnar vi senare undersöka samt i 

vilken utsträckning dessa tas hänsyn till av investeringsrådgivare då kunder ska 

kundkategoriseras, i termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning. 

För att sammanfatta dessa faktorer, vilka härleds till individens: riskattityd, 

riskkapacitet, rationalitet samt preferenser kring risk och avkastning, se figur 14 på 

nästa sida. 
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Figur 14. Sammanställning av den finansiella riskattitydens, den finansiella 

riskkapacitetens, rationellt handlandes samt preferenser kring risk och avkastnings 
påverkan på den finansiella risktoleransen. 

Kundkategorisering i termer av finansiell risktolerans 

Preferenser 
kring risk och 

avkastning 

Riskattityd 
• Ålder 
• Kön 
• Civilstånd 
• Familjesituation 
• Ras & etnicitet 
• Kunskap 
• Erfarenhet 
• Känslor och inställning 

 

Riskkapacitet 
• Arbetsstatus 
• Ekonomisk situation 
• Utbildning 
• Likviditetsbehov 
• Position i livscykeln 
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4.6 Rutinvariationer kring kundkategorisering  
Den institutionella teorin åsyftar att likartade företag som tillhandahåller likartade 

tjänster försöker efterlikna varandra i syfte om att erhålla legitimitet och stabilitet för 

att överleva. Detta uppfylls genom en anpassning till sociala normer och 

förväntningar. (Meyer & Rowan, 1977; Meyer & Scott, 1983) Inom ramen för denna 

studie innebär detta att de företag som erbjuder investeringsrådgivning bör se likadana 

ut och att rutinerna kring rådgivningen är likartade oberoende av vilket bolag som 

tillhandahåller rådgivningen. Rådgivningen bör således vara utformad på ett sätt som 

sätter kundens behov i första rummet och detta inom ramarna för lagstiftning, 

rekommendationer och andra riktlinjer inom området. I motsats till anhängarna av den 

institutionella teorin finns det de som menar att företag drivs med det enda syftet att 

generera vinst och att detta vinstfokus genomsyrar allt företaget gör (Friedman, 1970). 

Detta skulle i sin tur innebära att rådgivningen bedrivs i vinstsyfte och att råden som 

rådgivaren förser kunden med präglas av rådgivningsbolagets och/eller rådgivarens 

vinstintresse istället för det som anses lämpligast ur kundens synpunkt.  

 

Förutom det övergripande syftet med företagets existens bedrivs 

investeringsrådgivning av en mängd olika aktörer och då alltifrån stora 

multinationella finanskoncerner till betydligt mindre lokala rådgivningsbolag 

(Långtidsutredningen, 2014: SOU 2008:12). Faktumet av att bolagen som bedriver 

rådgivningsverksamhet ser så pass olika ut och potentiellt drivs av olika mål öppnar 

upp för möjligheten/risken att rutinerna kring rådgivningen, som bedrivs av olika 

aktörer, skiljer sig åt.  

 

Samtidigt som skillnader på bolagsnivå kan ha en inverkan på hur rutinerna kring 

kundkategoriseringen ser ut kan även de individuella rådgivarnas olikheter potentiellt 

sett leda till variationer i rutinerna. Detta då individuella investeringsrådgivare 

tenderar att inneha olika egenskaper, vilket påvisats ha en betydande påverkan på 

förhållandet mellan kund och rådgivare (Dunn & Schweitzer, 2005; Isen, 2001; 

Palmatier, Dant, Grewal & Evans, 2006) samtidigt som vissa rådgivaregenskaper 

framstår som mer eftertraktade hos kunderna än andra, vilka kommer att benämnas 

nedan (Bae & Sandager, 1997). Eftersom en investeringsrådgivare har till uppgift att 
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förse individuella kunder med individanpassade råd bör dessa egenskaper vara 

förknippade med rådgivarens förmåga att förse kunden med råd som är lämpliga för 

denne. Mer specifikt kan de rådgivaregenskaper kunderna föredrar potentiellt vara 

kopplade till rådgivarens förmåga att strukturera upp och genomföra goda och 

korrekta bakgrundsanalyser.  

 

Nedan presenteras olika faktorer som potentiell sett skulle kunna utgöra en grund för 

rutinvariationer och dessa faktorer har klassificerats in som bolags- och 

rådgivarspecifika faktorer. 

 

4.6.1 Bolagsspecifika rutinvariationer 
 “Incentives are the cornerstone of modern life. And understanding 

them—or, often, ferreting them out—is the key to solving just 

about any riddle, from violent crime to sports cheating to online 

dating.” (Levitt, S, D. & Dubner, S, J., 2005., s.13). 

 

Enligt Friedman (1970) finns företag till för att maximera dess vinst och på så sätt 

gynna aktieägarna. För att maximera vinsten krävs att alla enskilda avdelningar och 

individer drivs av ett resultatfokus, vilket i detta fall innebär att varje enskild 

investeringsrådgivare drivs av målet att generera pengar till rådgivningsbolaget. Som 

nämns i citatet ovan kan en förståelse för incitamenten bakom olika fenomen leda till 

en bättre förståelse och förklaring till varför saker och ting är som dem är.  Samtidigt 

menar Churchill, Ford och Walker (1979) att en hög kompensation eller lön är den 

viktigaste drivkraften och det mest framgångsrika incitamentet för att motivera 

individer, främst inom försäljningsbranschen. En tolkning av detta, inom ramen för 

denna studie, är att ersättningsstrukturen kan ha en påverkan på hur de enskilda 

rådgivarna utför sitt arbete och därmed en påverkan på den bakgrundsanalys som 

utförs. 

 

Olika företag tillämpar olika ersättningsstrukturer till sina anställda där de vanligast 

återkommande är fast lön, rörlig lön eller en kombination mellan fast och rörlig lön. 

Rörlig, eller med en annan benämning: provisionsbaserad, lön används i huvudsak för 
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att motivera de anställda och betalas i regel endast ut då den anställde genererar 

intäkter till bolaget (Sevenius, 2007). Svårigheten ligger i att avgöra vilken typ av 

ersättningsstruktur som är att föredra för att gynna förhållandet mellan kund och 

investeringsrådgivare (Robinson, 2007). Ersättning till anställda, eller som i detta fall 

rådgivaren (agenten), kan härledas till agentteorin där agenten kräver en viss typ av 

ersättning för att arbeta i principalens intresse, vilket är ämnat för att minimera 

agentkostnaderna och maximera företagets nytta (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; 

Jansson, Jonnergård & Olaison, 2010; Jensen & Meckling, 1976; Schroeder, Clark & 

Cathey, 2005).  

 

Som nämnts ovan är storleken på den rörliga eller provisionsbaserade lönen starkt, om 

inte helt, beroende av de intäkter den anställda genererar till bolaget. Tidigare studier 

visar tecken på att en stor andel rörlig, eller provisionsbaserad, lön tenderar att ha en 

positiv effekt på försäljning (Basu, Lal, Srinivasan, Staelin, 1985; Kalra, Shi & 

Srinivasan, 2003).  Inom ramen för denna studie blir den provisionsbaserade lönen 

beroende av rådgivarens försäljning av finansiella instrument och/eller den avkastning 

som instrumenten genererar till kunden (John & Weitz, 1989). Detta ger utrymme för 

att intressekonflikter kan uppstå mellan kund och investeringsrådgivare och detta till 

följd av förekomsten av provisionsbaserad lön eftersom rådgivaren kan styras av att 

generera intäkter till bolaget, indirekt till sig själv, istället för att ha kundens bästa för 

ögonen (Robinson, 2007). 

 

Den andra typen av ersättningsstruktur som behandlas i denna studie är fast lön. En 

uteslutande fast lön förser inte den anställda med samma incitament att sälja som den 

provisionsbaserade lönen. Fast lön förknippas istället med en högre säkerhet eftersom 

variansen i inkomstflödet är konstant (Jones, Lesseig och Smythe, 2005; Friedman, 

1957). Därmed kan fast lön, och den säkerhet som följer, innebära att 

investeringsrådgivare känner ett större lugn, vilket i sin tur ger rådgivaren mer tid och 

vilja att sätta sig in i varje individuell kunds situation och därmed bedriva en mer 

noggrann och omfattande bakgrundsanalys. Detta ökar i sin tur möjligheten för 

rådgivaren att göra en korrekt bedömning av kundens finansiella risktolerans eftersom 

pressen på att generera intäkter från försäljningen inte existerar på liknande sätt, i 

jämförelse med en provisionsbaserad lön.  
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Jones, Lesseig och Smythe (2005) förser detta resonemang med kraft eftersom de 

påvisat tecken på att andelen provisionsbaserad lön är positivt korrelerat med 

benägenheten hos investeringsrådgivare att sälja in finansiella instrument till sina 

kunder. Dessutom påvisades tecken på att ersättningsstrukturen styr vilka finansiella 

instrument som rekommenderas. Mer specifikt att rådgivare med en högre andel 

provisionsbaserad lön var mer benägna att rekommendera de placeringar som generar 

störst intäkter till bolaget och därmed även dem själva (Jones, Lesseig & Smythe, 

2005). Detta ger indikationer på att även bakgrundsanalysens kvalitet kan variera 

beroende av vilken ersättningsstruktur som tillämpas. Detta eftersom en 

investeringsrådgivare med provisionsbaserad lön tenderar att vara mer säljande i 

jämförelse med investeringsrådgivaren som, i huvudsak, har fast lön (Jones, Lesseig 

& Smythe, 2005) där säljande och att ha kundens bästa för ögonen inte antas gå hand i 

hand. Vidare inger indikationer från tidigare studier tecken på att de mer 

försäljningsinriktade investeringsrådgivarna, med provisionsbaserad lön, är mindre 

noggranna i sitt arbete med att bedöma kundens finansiella risktolerans. Detta 

eftersom de tenderar att rekommendera de finansiella instrument som genererar högst 

intäkter till företaget bolaget istället för att rekommendera de instrument som är bäst 

lämpade för kunden. (Jones, Lesseig & Smythe, 2005) Med tanke på den differens 

som verkar föreligga mellan provisionsbaserad lön och fast lön ämnar vi att 

undersöka detta vidare i den empiriska undersökningen. Följande hypotes har därmed 

formulerats och kommer att undersökas vidare i den empiriska undersökningen: 

 

• Hypotes 1: En ersättningsstruktur baserad på en stor andel fast lön (i motsats 

till en ersättningsstruktur baserad på en stor andel provisionsbaseradlön) har 

ett positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från 

vår modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Tidigare i texten beskrevs avsaknaden av ett instrument för att korrekt bedöma 

individuella kunders finansiella risktolerans och försöken att utveckla metoder för att 

mäta denna (Grable & Lytton, 1999; Weber, Blais & Betz, 2002; Cordell, 2001) samt 

bolagens utrymme att utveckla sina egna rutiner. Processen kring utveckling av 

rutiner som faktiskt mäter det som avses mätas; rutiner med hög validitet, påstås vara 
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både tids- och resurskrävande. Detta eftersom det handlar om att mäta något så 

mångdimensionellt och subjektivt som den finansiella risktoleransens psykologiska 

konstruktion (Weber, Blais & Betz, 2002; Grable & Lytton, 1999; Cordell, 2001; 

FinaMetrica, 2014).  

 

Som nämnts tidigare bedrivs investeringsrådgivning av en mängd olika bolag, vilka 

innehar olika storlek och olika antal verksamhetsområden. Dessutom tenderar 

företagets storlek och antalet verksamhetsområden att vara nära förknippade med 

varandra. Mer specifikt tenderar stora företag att vara mer diversifierade och 

utbredda, i termer av antalet filialer samt olika typer av affärsverksamheter och 

inriktningar, i jämförelse med mindre bolag (Jacobsen, 2002). Samtidigt som mer 

diversifierade företag; många olika affärsverksamheter, tenderar att vara mindre 

fokuserade än specialiserade företag; en eller ett fåtal affärsverksamheter (Comment 

& Jarrell, 1995). Eftersom denna studie berör uteslutande banker och fristående 

rådgivningsbolag kan en uppdelning i termer av fokusering göras mellan banker och 

fristående rådgivningsbolag och där banker antas vara mer diversifierade i jämförelse 

med rådgivningsbolagen. Detta eftersom det krävs ytterligare tillstånd från 

Finansinspektionen för att bedriva bankverksamhet samt ytterligare regelverk att följa 

(Finansinspektionen, 2014a), vilket kan bidra till ett lägre fokus på 

investeringsrådgivningen i förhållande till ett rådgivningsbolag som är helt inriktat 

mot investeringsrådgivning. Skillnader i fokus på området för investeringsrådgivning 

mellan bolag kan potentiellt vara en källa till att bakgrundsanalysrutinerna ser olika ut 

i olika bolag. Detta eftersom investeringsrådgivning utgör olika stor del av bolagens 

totala verksamhet och bolagets fokus, energi och tid skall fördelas till alla olika 

områden och inte enbart till investeringsrådgivning. Följaktligen ämnar vi undersöka 

detta vidare i den empiriska undersökningen och nedanstående hypotes har därmed 

formulerats och kommer att undersökas vidare i den empiriska undersökningen: 

 

• Hypotes 2: Bolagets fokus på området för investeringsrådgivning har ett 

positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 

modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 
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4.6.2 Rådgivarspecifika rutinvariationer 
Tidigare studier har undersökt vilken typ av rådgivaregenskaper kunden föredrar och 

där investeringsrådgivare med en hög grad av expertis, tillhörande ett oberoende 

rådgivningsbolag som ger objektiva råd och som erhåller en fast lön är de egenskaper 

som kunden föredrar (Bae & Sandager, 1997). Investeringsrådgivare förväntas bygga 

upp goda förhållanden med sina kunder och rådgivarrollen består av att attrahera, 

utveckla samt knyta nya kunder till bolaget genom att skapa ett förhållande mellan 

kund och rådgivare av hög kvalitet (Martenson, 2007). Investeringsrådgivarens 

egenskaper har påvisats ha en betydande påverkan på detta förhållandes; mellan kund 

och rådgivares, kvalitet (Dunn & Schweitzer, 2006; Isen, 2001; Palmatier, Dant, 

Grewal & Evans, 2006). En egenskap hos investeringsrådgivare som blir av speciell 

vikt och som påvisats ha en positiv påverkan på kundens förtroende för sin 

investeringsrådgivare, och därmed även förhållandet mellan kund och rådgivare, är 

investeringsrådgivarens expertis; kapacitet att göra korrekta påståenden och 

rekommendationer (Moorman, Zaltman & Deshpandé, 1992; Martenson, 2007; Bae & 

Sandager, 1997).  Tidigare studier som undersökt investeringsrådgivarens expertis har 

kopplat ihop expertis med kunskap och erfarenhet genom att rådgivaren, med dessa 

förmågor, kan förse kunden med korrekta och passande råd för att ha möjligheten att 

uppfylla sina mål (Martenson, 2007). Som nämnts tidigare i studien, i kapitel 4, beror 

investeringsrådgivarens förmåga att ge passande råd i stor utsträckning på 

bakgrundsanalysens kvalitet. Detta tyder på att en del av termen expertis bör vara 

hänförlig till investeringsrådgivarens tidigare erfarenheter av att strukturera upp goda 

bakgrundsanalysrutiner och därmed även förmågan att korrekt uppskatta kundens 

finansiella risktolerans.  

 

Befintlig forskning visar även tecken på att empati; att förstå eller uppskatta hur en 

annan individ känner (Stepien & Baernstein, 2006), kan vara en viktig del i 

förhållandet mellan kund och rådgivare. Detta baseras på att empati tenderar att ha en 

positiv effekt på förtroendet och därmed förhållandet mellan två parter (Pilling & 

Eroglu, 1994). Rådgivarens förmåga att sätta sig in i kundens situation och förstå hur 

kunden känner bör därmed ha en positiv effekt på det förtroende kunden känner för 

rådgivaren. Det finns även tecken på att en hög empatisk förmåga minskar oetiskt 
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handlande hos en individ (Brass, Butterfield & Skaggs, 1998). I resultat från tidigare 

forskning går det att finna tecken på att kvinnor tenderar att inneha en högre empatisk 

förmåga än män (Toussaint & Webb, 2005; Ickes, Gesn & Graham, 2000; Rueckert & 

Naybar, 2008). Förutom empati är egenskaper som ödmjuk, varmhjärtad och hjälpsam 

positiva egenskaper som förknippas med kvinnor. Samtidigt förknippas mannen med 

egenskaper som tävlingsinriktad, karriärorienterad, självsäker och självgående. 

(Rudman, Moss-Racusin, Phelan & Nauts, 2012) Även om dessa egenskaper inte är 

deskriptiva för alla enskilda kvinnor och män finns det sociala förväntningar om att 

män och kvinnor skall inneha dessa egenskaper. Rudman et al. (2012) benämner dem 

därför för normativa kvinnliga och manliga egenskaper.  

 

Som nämnts tidigare är förekomsten av råd kring investeringar, vilka inte är 

individanpassade, och därmed inte lämpliga för kunden, en vanlig orsak till att 

klagomål riktas mot rådgivare. En vanligt förekommande diskussion inom området är 

den benägenhet som rådgivare tenderar att besitta där de rekommenderar de 

investeringar som genererar högst ersättning till rådgivaren och/eller 

rådgivningsbolaget istället för de investeringar som är lämpligast för kunden (SOU 

2002:41). Ett sådant beteende är ett bra exempel på ett oetiskt handlande hos 

rådgivaren eftersom rådgivaren i en sådan situation utnyttjar sitt kunskapsövertag 

gentemot kunden på kundens bekostnad. Detta beteende ger även indikationer på att 

rådgivaren inte har kundens bästa för ögonen utan ställer sitt eget och/eller 

rådgivningsbolagets bästa i första rummet. Givet de normativa kvinnliga respektive 

manliga egenskaperna som presenterades ovan får vi intrycket av att de manliga 

normativa egenskaperna är mer förknippade med att handla i egenintresse. Samtidigt 

som de kvinnliga normativa egenskaperna potentiellt kan stimulera kvaliteten på 

förhållandet mellan kund och rådgivare genom att dels öka rådgivarens förståelse för 

kundens känslor, förmåga att sätta sig in i kundens situation och generellt minska 

rådgivarens benägenhet att uppträda oetiskt. 

 

Med tanke på ovanstående ämnar vi att, i den empiriska undersökningen, undersöka 

om det finns en koppling mellan de rådgivarspecifika faktorerna expertis och kön. 

Mer specifikt om det finns en koppling mellan rådgivarens expertis; kunskap och 

erfarenhet, samt rådgivarens normativa könsspecifika egenskaper och effektiviteten, i 
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termer av inkluderade faktorer sprungna från vår modell, i kundkategoriseringen, i 

termer av finansiell risktolerans, inför investeringsrådgivning (Se figur 15). För att 

göra detta har vi formulerat följande hypoteser: 

 

• Hypotes 3: Längre erfarenhet av yrket som investeringsrådgivare har ett 

positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 

modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

• Hypotes 4: Rådgivarens utbildningsnivå har ett positivt samband med i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

• Hypotes 5: Rådgivarens innehav av licensieringar och/eller interna 

certifieringar har ett positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till 

faktorerna från vår modell vid bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans. 

 

• Hypotes 6: Att vara kvinna och investeringsrådgivare har i motsats till att 

vara man och investeringsrådgivare positivt samband med i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. 
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Figur 15. Bolags- och rådgivarspecifika faktorers påverkan på den finansiella 

risktoleransen. 

4.7 Modell för bedömning av finansiell risktolerans 
Till följd av risktoleransens komplexitet och tidigare metoders tillkortakommanden 

förespråkas användning av en multidimensionell modell för att korrekt ha möjligheten 

att bedöma den finansiella risktoleransen. Eftersom personer tenderar att vara 

osofistikerade när det gäller investeringar är det viktigt att denna modell berör olika 
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typer av investeringar och situationer. Om denna modell inte tar hänsyn till 

multidimensionella frågor tenderar människor att överskatta sin faktiska finansiella 

risktolerans till följd av behovet av att vara socialt accepterade (Grable & Lytton, 

1999). Roszkowski, Davey & Grable (2005) riktar kritik mot de modeller, eller 

enkäter, som idag används av praktiker för att bedöma individuella investerares 

finansiella risktolerans. De menar att många av de modeller som används idag består 

utav frågor som gör det möjligt för en rådgivare att samla in information som är 

relevant för att ge vettiga finansiella råd (ex. kundens investeringshorisont och 

finansiella kapacitet att absorbera en förlust) men att denna information inte har 

mycket att göra med den individuella kundens finansiella risktolerans (Roszkowski, 

Davey & Grable, 2005). Mer specifikt är dessa modeller otillräckliga för att bedöma 

det de konstruerats för; att mäta och uppskatta den finansiella risktoleransens 

psykologiska konstruktion. Dessutom tenderar de enkäter som används idag generellt 

sett vara för korta för att korrekt ha möjligheten att bedöma individuella investerares 

finansiella risktolerans (Roszkowski, Davey & Grable, 2005).  

 

Den modell vi skapat, utifrån befintliga teorier och empiriska studier, innehåller en 

multidimensionalitet som tidigare modeller saknat. Anledningen till detta är att vi 

tagit hänsyn till såväl befintliga teorier och forskning inom både det ekonomiska som 

det psykologiska området. Detta gör att vår modell tar hänsyn till både ett beteende 

baserat på rent ekonomiska faktorer och ett beteende baserat på mer subjektiva 

känslomässiga faktorer, vilket är nödvändigt för att förklara vad som driver, kontra 

reducerar, den psykologiska konstruktionen kallad finansiell risktolerans. Resultatet 

blir en heltäckande modell som innefattar de grundpelare som befintlig litteratur 

menar krävs för att ha möjligheten att göra en korrekt bedömning av individuella 

kunders finansiella risktolerans. Mer specifikt bygger modellen kring fyra olika 

dimensioner; riskattityd, riskkapacitet, rationellt handlande samt preferenser kring 

risk och avkastning, vilka sedermera delats upp i de faktorer som tidigare forskning 

och empiriska studier påvisat ha en effekt på den finansiella risktoleransen hos en 

individ. Två stora grenar i modellen tillhör dimensionerna, som kan hänvisas till 

individens, riskattityd samt riskkapacitet och där olika typer av faktorer härleds in 

under dessa två kategorier. Ytterligare faktorer som kan förklara en individs 

finansiella risktolerans har klassificerats in under dimensionerna rationellt handlande 
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samt preferenser kring risk och avkastning. För att öka kunskapen kring varför de 

metoder som används i praktiken ser ut som dem gör har vi valt att inkludera 

potentiella orsaker eller faktorer som kan förklara rutinvariationer kring 

kundkategoriseringen i termer av finansiell risktolerans. Dessa orsaker eller faktorer 

klassificeras in under antingen bolagsspecifika eller rådgivarspecifika 

rutinvariationer (Se figur 16).   
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Figur 16. Multidimensionell modell för att bedöma den finansiella risktoleransen. 
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5. Empirisk metod 
Det femte kapitlet i denna studie beskriver den empiriska metod och det 

förhållningssätt som använts för att förse oss med empiriskt material för att på så vis 

ha möjligheten att tillgodose problemställningarna och uppfylla syftet med denna 

studie. Inledningsvis presenteras och motiveras appliceringen av den kvantitativa 

forskningsmetod, den tvärsnittsdesign som utgör grunden för vårt datamaterial samt 

val av urval och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs hur de faktorer vi empiriskt  

ämnar undersöka har operationaliserats. Avslutningsvis beskrivs den bearbetning av 

datamaterialet som genomförts och källkritik. 

 

5.1 Forskningsmetod 
Syftet med denna studie ligger i att bidra till att överbrygga det kunskapsgap som 

existerar i befintlig litteratur samt tillfredsställa efterfrågan på studier kring hur och 

hur effektivt, i jämförelse med en modell härledd från befintliga teorier och empiriska 

studier, investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar in sina kunder i 

termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. Vidare kommer denna 

studie ha som syfte att utröna eventuella bolags- och rådgivarspecifika faktorer som 

ligger bakom potentiella variationer i investeringsrådgivares rutiner gällande 

bedömning och kategorisering av kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

 

Som beskrevs i den vetenskapliga metoden, kapitel 2, har en deduktiv ansats 

anammats för att uppnå ovanstående syfte. Dessutom har författarnas positivistiska 

syn på kunskap och dess beskaffenhet presenterats. Studien är i huvudsak deskriptiv 

genom att den ämnar beskriva hur rutinerna kring kundkategoriseringen, i termer av 

finansiell risktolerans, ser ut i praktiken samt att studien, i enlighet med syftet, 

försöker förklara eventuella rutinvariationer med hjälp av rådgivarspecifika och 

bolagsspecifika faktorer. (Saunders et al., 2009) För att ha möjligheten att dra väl 

underbyggda slutsatser kring studiens hypoteser och generera ett objektivt och 

generaliserbart resultat lämpar sig en kvantitativ forskningsmetod bäst för denna 

studie. En kvantitativ forskningsmetod karaktäriseras av ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till kunskap och präglas av statistiska drag, såsom analyser och 
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normer (Bryman & Bell, 2005). Användning av en kvantitativ forskningsmetod ger 

oss möjlighet att behandla ett stort antal observationer och underlättar analysen samt 

kvantifieringen av dessa observationer i jämförelse med en kvalitativ undersökning 

(Bryman & Bell, 2005). Fler observationer ger oss således en större möjlighet att 

potentiellt identifiera statistiskt signifikanta samband mellan de olika rutinerna och de 

rådgivarspecifika samt bolagsspecifika faktorerna. Detta ökar i sin tur 

generaliserbarheten av studiens resultat till populationen för svenska 

investeringsrådgivare (Jacobsen, 2002).  

 

Alternativet till en kvantitativ forskningsmetod är en kvalitativ forskningsmetod, 

vilken lägger tyngd på ord och handlingar istället för kvantifierbar data. I en kvalitativ 

undersökning, till skillnad från en kvantitativ, studeras färre fall men mer ingående. 

Användning av en kvalitativ metod gör det möjligt att studera bakgrunden till 

eventuella samband. (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2005; Saunders et al., 

2009) Eftersom denna studie undersöker hur de faktiska rutinerna ser ut och om det 

finns ett samband mellan rutinerna och rådgivarspecifika samt bolagsspecifika 

faktorer blir användning av en kvalitativ metod inte relevant för denna studie. 

Användning av en kvalitativ undersökningsmetod hade även begränsat antalet 

rådgivare vi haft möjlighet att undersöka med tanke på att denna metod inbegriper 

färre observationer, något som i sin tur hade begränsat generaliserbarheten av studiens 

resultat.  

5.2 Undersökningsdesign 
Utformningen av studiens undersökningsdesign är av yppersta vikt för vår studie 

eftersom det är den som utgör ramen för hur datamaterialet skall formeras för att 

möjliggöra att syftet och målet med studien kan uppnås (Bryman & Bell, 2005; 

Saunders et al., 2009). Eftersom vi i denna studie ämnar undersöka hur de faktiska 

rutinerna kring kundkategorisering ser ut och även härleda eventuella rutinvariationer 

till rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorer har vi ett behov av att samla in 

information från ett stort antal olika rådgivare från olika bolag. Dessutom finns ett 

behov av att samla in primärdata då det, som tidigare diskuterats, finns begränsat med 

offentligt tillgänglig information om hur svenska investeringsrådgivares rutiner kring 

kundkategorisering i termer av finansiell risktolerans ser ut. För att ha möjligheten att 
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genomföra detta och således uppfylla syftet med studien och generera ett resultat som 

är generaliserbart, för svenska investeringsrådgivare, föll det sig naturligt att applicera 

en surveyundersökning kombinerat med en tvärsnittsdesign.  

 

Surveyundersökningar förknippas ofta med en deduktiv forskningsansats, kvantitativ 

forskningsmetod och beskrivande studier (Saunders et al., 2009), termer som alla 

stämmer in på vår studie. Användning av en surveystrategi gör det möjligt för oss att 

med förhållandevis enkla medel samla in information från ett stort antal rådgivare 

från olika rådgivningsbolag, vilket är viktigt för oss för att ha möjligheten att uppfylla 

syftet med studien och således generera ett generaliserbart resultat för svensk 

investeringsrådgivning. Behovet av att samla in information från många olika 

rådgivare, på olika företag, gör att en enkätundersökning lämpar sig bra för denna 

studie (Saunders et al., 2009). Av samma anledning blev alternativa 

undersökningsmetoder, exempelvis fallstudier, aldrig aktuellt för denna studie 

eftersom vi då inte hade haft möjlighet att uppnå syftet med studien.  

 

En tvärsnittsdesign används för att undersöka variationer och potentiella samband i en 

population genom att analysera ett representativt urval ur populationen vid en enskild 

tidpunkt (Saunders et al., 2009). Inom ramen för denna studie ger det oss möjligheten 

att dels analysera rutinvariationer mellan olika bolag och rådgivare dels härleda dessa 

rutinvariationer till rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorer. Liksom 

surveyundersökningar förknippas en tvärsnittsdesign ofta med en deduktiv ansats, 

samtidigt som en tvärsnittsdesign oftast är lätt att förklara, jämföra och förstå som 

läsare (Saunders et al., 2009). Ett alternativ till en tvärsnittsdesign är en longitudinell 

studie, vilken kräver insamling av datamaterial för minst två olika tidpunkter, 

!!… . !!, för att på så vis ha möjligheten att se förändringar över tid (Bryman & Bell, 

2005). Men eftersom syftet med studien är att undersöka hur rutinerna ser ut och inte 

hur de har förändrats är en användning av en longitudinell design inte relevant.  

5.3 Urval 
Det sista stadiet i en deduktiv ansats är att få till stånd en generalisering av studiens 

syfte (Saunders et al., 2009). Inom ramen för denna studie handlar detta om att dra 

slutsatser kring hur och hur effektivt, i jämförelse med en modell härledd från 
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befintliga teorier och empiriska studier, svenska investeringsrådgivare först bedömer 

och sedan kategoriserar sina kunder i termer av finansiell risktolerans inför 

investeringsrådgivning. För att ha möjligheten att generalisera detta syfte, och testa 

hur effektivt investeringsrådgivare bedömer samt kategoriserar sina kunder utefter 

deras finansiella risktolerans rent empiriskt, krävs ett urval av tillräcklig numerisk 

storlek. (Saunders et al., 2009). 

 

Populationen för svenska investeringsrådgivare inkluderar alla investeringsrådgivare 

inom Sveriges gränser. Det föreföll svårt att nå ut och få kontakt med varje enskild 

investeringsrådgivare inom denna population. Detta eftersom det, oss veterligen, inte 

finns ett offentligt och tillgängligt register, eller databas, med kontaktuppgifter till 

varje enskild rådgivare. En sådan åtkomst av material tillhandahålls inte heller av 

bolagen själva på deras respektive webbplats. Till följd av detta valde vi att använda 

oss av ett ändamålsenligt urval där vi valde ut 18 stycken bolag som ägnar sig åt 

investeringsrådgivning till privatpersoner. Dessa bolag valdes medvetet ut för att 

fånga hela spektret av olika aktörer som tillhandahåller investeringsrådgivning, allt 

ifrån multinationella finanskoncerner till lokala rådgivningsbolag inkluderades. 

Anledningen till detta var för att öka möjligheten till ett generaliserbart resultat och 

detta genom att minimera den största nackdelen med ett ändamålsenligt urval; att 

urvalet tenderar att inte vara representativt för den grupp (population) som ämnas 

undersökas och att det därmed tenderar att uppstå snedfördelningar i datamaterialet 

(Bryman & Bell, 2005; Saunders et al., 2009). Genom att inkludera bolag från hela 

spektret ökar således möjligheten att urskilja eventuella rutinvariationer mellan olika 

typer av bolag. En annan fördel med ett ändamålsenligt urval är att vi har möjligheten 

att välja de respondenter som vi anser ha möjligheten att bidra med mycket 

information och som kan ge en bra bild av hur nuvarande kundkategorisering, i termer 

av finansiell risktolerans, ser ut (Saunders et al., 2009; Hartman, 2004). 

 

För att nå ut med vår enkät till respondenterna valde vi att kontakta de 18 bolagens 

huvudkontor, i mån av existens. Syftet med samtalet var att få kontakt med någon 

som var villig att antingen förse oss med kontaktuppgifter till enskilda rådgivare eller 

vidarebefordra vår enkät till investeringsrådgivarna inom bolaget. I de fall då ett 

huvudkontor inte existerade eller då de hänvisade oss vidare ner inom koncernen 
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valde vi att kontakta de enskilda kontoren för att genom den vägen få vårt ärende 

uträttat. Till följd av detta tillvägagångssätt har vi dessvärre inte vetskap om det 

exakta antalet enkäter som nått ut till respondenterna. Detta leder i sin tur till att en 

bortfallsanalys inte kan genomföras och en svarsfrekvens kan inte heller redovisas. 

Ett annat problem som uppstått till följd av den distribueringsprocess som anammats 

är att det är svårt för oss att veta vilket kontor det är som svarat på enkäten. Dock kan 

vi urskilja vilket bolag det är som svarat på enkäten, vilket gör att vi kan dra slutsatser 

om eventuella rutinvariationer på bolagsnivå. För att generera en högre svarsfrekvens 

utlovades total anonymitet av respondenterna, vilket gör att vi inte kommer att 

benämna något bolag vid namn utan enbart utefter den klassificering som kommer att 

benämnas närmre i den senare operationaliseringen där vi klassificerar in bolagen 

utefter deras fokus på området för investeringsrådgivning. 

5.4 Datainsamling 
Datainsamling kan ske på en mängd olika vis där de vanligaste tillvägagångssätten 

vid en kvantitativ forskningsmetod är att använda sig av enkäter, intervjuer eller 

insamling av redan färdigställt datamaterial (sekundärdata) (Bryman & Bell, 2005; 

Saunders et al., 2009). För att ha möjligheten att dra slutsatser kring de hypoteser som 

genererats och uppnå syftet med studien har empiriskt material samlats in med hjälp 

av en respondentadministrerad och internetbaserad enkätundersökning. Valet att 

använda en enkät baseras främst på studiens deskriptiva natur och behovet av att på 

ett effektivt sätt nå ut till ett stort antal respondenter. Detta är nödvändigt för att ha 

möjligheten att dra väl underbyggda slutsatser kring studiens hypoteser, vilka 

genererades i det fjärde kapitlet, samt uppfylla studiens syfte (Bryman & Bell, 2005; 

Saunders et al., 2009).  

 

Det största problemet med respondentadministrerade enkäter är generellt den 

överhängande risken för bortfall; att enkäten inte besvaras korrekt eller inte besvaras 

överhuvudtaget (Bryman & Bell, 2005). Ett annat problem som kan dyka upp vid 

användning av enkäter som sänds ut via internet är exempelvis att enkäten skickas till 

fel mailadress, vilket innebär att enkäten inte kommer fram till den respondent som 

denna var ämnad för. Detta kan leda till en onödigt låg svarsfrekvens och få 

observationer (Bryman & Bell, 2005). Dock tenderar internetbaserade enkäter att 
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förknippas med en högre reliabilitet i jämförelse med enkäter som skickas ut via post 

och detta tack vare att svarsfrekvensen tenderar att vara högre för internetbaserade 

enkäter. En annan faktor som tenderar att leda till en högre reliabilitet hos 

internetbaserade enkäter, i förhållande till andra typer av enkäter, är att en 

internetbaserad enkät når fram till den respondent den är avsedd för i större 

utsträckning än exempelvis en enkät som skickas med post (Saunders et al., 2009). Ett 

annat exempel på problem som kan dyka upp till följd av användning av en 

respondentadministrerad enkät är att respondenten inte har någon möjlighet att lämna 

tilläggsinformation eller ställa frågor till forskaren kring formuleringen eller syftet 

med olika frågor. Detta leder i sin tur till att respondenten kan misstolka frågor och på 

så vis antingen inte svara alls på frågan eller att ge ett svar som inte har med frågan att 

göra. (Bryman & Bell, 2005) För komma till rätta med dessa potentiella problem har 

vi försökt vara tydliga med att respondenten kan kontakta oss när som helst antingen 

via telefon eller via mail om det dyker upp några frågor kring enkäten eller studien 

som helhet. En annan åtgärd som vi vidtagit är att inkludera 2 stycken öppna frågor 

där respondenten får möjlighet att uttrycka egna tankar och funderingar, vilket 

förhoppningsvis gör att vi kan fånga upp eventuell kompletterande information som 

kan vara av nytta för vår studie.  

 

Användning av enkäter kan leda till att den information som erhålls är subjektiv 

istället för objektiv eftersom vi inte kan säkerställa respondenternas objektivitet 

(Bryman & Bell, 2005). Detta kan, på så vis, försvåra generaliserbarheten av studien 

eftersom objektiviteten hotas (Holme & Solvang, 1997). En positiv aspekt blir dock 

att den information som samlas in, med hjälp av enkäter, är skräddarsydd för studien, 

vilket är positivt för svarens informationsrikedom (Eliasson, 2010; Jacobsen, 2002). 

Eftersom vi eftersträvar respondentens; investeringsrådgivarens, handlingsmönster för 

att bedöma och sedermera kategorisera in kunden, i termer av finansiell risktolerans, 

inför investeringsrådgivning vill vi ha subjektiva svar från respondenten eftersom det 

är dessa svar som beskriver verkligheten och hur den ser ut samt vilka och i vilken 

utsträckning de olika faktorerna tas hänsyn till. Om istället objektiva svar 

eftersträvades hade förmodligen investeringsrådgivaren svarat utefter vad hen ansåg 

vara den bästa bedömningen och kategoriseringen, i termer av finansiell risktolerans, 

inför investeringsrådgivning, något vi alltså inte eftersträvar med denna studie. 
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Att samla in datamaterial med hjälp av exempelvis databaser eller årsredovisningar; 

färdigställt material (sekundärdata), kan leda till liknande problematik som enkäter 

eftersom sådana data kan vara skapade för att tillfredsställa åskådaren istället för att 

beskriva verkligheten (Holme & Solvang, 1997). Att använda sig av färdigställd data 

minimerar dock risken för egna ställningstaganden och tolkningar av materialet, vilket 

i sig bidrar med högre objektivitet åt studien (Holme & Solvang, 1997). I vår studie 

kunde dock användning av sekundärdata ses som en aning problematiskt eftersom det, 

som tidigare nämnts, nästintill inte existerar någon offentlig tillgänglig information 

om hur individuella rådgivares och rådgivningsbolags rutiner, kring bedömning och 

kategorisering av kunder i termer av finansiell risktolerans, ser ut. Ett annat alternativt 

tillvägagångssätt är att observera rådgivarna i praktiken när de utför sin bedömning 

och kategorisering av kunderna, men till följd av banksekretess och den tid samt 

tålamod som denna metod efterfrågar hos rådgivare gjorde att användning av enkäter 

framstår som mer genomförbart (Saunders et al., 2009). 

5.4.1 Datainsamling genom enkät 
För att uppfylla syftet med studien och ha möjligheten att dra väl underbyggda 

slutsatser kring de hypoteser som genererats krävs att vi får ta del av vilken 

information olika rådgivare och olika rådgivningsbolag väljer att basera sin 

kategorisering av individuella kunder, i termer av finansiell risktolerans, på. Mediet 

för informationsinsamling i denna studie är, som benämnts ovan, en 

respondentadministrerad internetbaserad enkätundersökning riktad till 

investeringsrådgivare i Sverige. Enkäten är respondentadministrerad; levererad till 

respondenten som sedan returnerar den när frågorna är besvarade, och 

internetbaserad; skickas ut per e-mail och besvaras via dator eller annan dataplattform 

(Saunders et al., 2009). Detta ger oss möjlighet att ta del av en stor mängd svar inom 

en kortare tidsperiod samtidigt som metoden är förhållandevis enkel att genomföra 

och kräver inga större administrativa kostnader i förhållande till enkäter i pappersform 

som sänds ut via post eller liknande (Denscombe, 2009).  

 

Enkäten består av totalt 32 stycken frågor och där de sju inledande frågorna syftar till 

att samla in information om rådgivaren och det bolag rådgivaren representerar. Nästa 
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del utgörs av 23 stycken frågor kring i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till 

de olika faktorerna som, enligt befintliga studier och annan litteratur inom området, 

påvisats ha en påverkan på en individs finansiella risktolerans, dessa faktorer finns 

sammanställda i den modell som genererades i kapitel 4 (se figur 16). Enkäten 

avslutas med två stycken öppna frågor som lämnar utrymme för rådgivaren att lämna 

tilläggsinformation och utrycka sina egna tankar kring bedömningen av individuella 

kunders finansiella risktolerans. Enkätens struktur sammanfattas i Tabell 1 nedan.  

 

Område Fråga 

Rådgivarspecifika faktorer 1-5 

Bolagsspecifika faktorer 6 

Riskattityd 7-21 

Riskkapacitet 22-26 

Rationellt Handlande 27 

Preferenser kring risk/avkastning 28-30 

Tilläggsinformation 31-32 
Tabell 1. Tabell över koppling mellan enkätfrågor och dimension från den teoretiska 

referensramen. 

5.5 Operationalisering 
I detta avsnitt av studien ämnar vi att beskriva det första steget i processen med att gå 

från de faktorer som diskuterades i kapitel fyra till variabler som kan ingå i den 

statistiska analysen; processen att gå från teori till empiri. För att göra detta kommer 

vi bedriva en operationalisering, vilket betyder att det omätbara görs mätbart och en 

förutsättning för detta är att de teoretiska begreppen utformas till kvantitativt mätbara 

objekt (Körner & Wahlgren, 2002; Saunders et al., 2009). Detta är nödvändigt för att 

ha möjligheten att dra slutsatser kring de hypoteser som genererats och uppnå syftet 

med studien. Därmed behöver vi mäta dels i vilken utsträckning rådgivarna tar hänsyn 

till de olika faktorerna som ingår i modellen från kapitel 4 (se figur 16), och dels de 

olika bolags- och rådgivarspecifika faktorerna som kan ligga bakom eventuella 

rutinvariationer. I detta avsnitt presenteras därför, i tur och ordning, hur vi gått 

tillväga för att kvantifiera dessa olika rutiner och faktorer. Det kan även nämnas att vi 

är väl medvetna om att det finns alternativa sätt att mäta dessa olika faktorer och 
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rutiner. Vi har därför försökt att argumentera för de val som har gjorts med grund i 

studiens syfte, våra förutsättningar och hur tidigare studier gått tillväga.  

 

5.5.1 Faktorer från modell – riskattityd, riskkapacitet, rationalitet 

och preferenser kring risk/avkastning 
För att erhålla information kring vilken information olika rådgivare och 

rådgivningsbolag tenderar att samla in från individuella kunder inför 

investeringsrådgivning var vi tvungna att mäta detta. Denna information samlades in 

uteslutande med hjälp av den respondentadministrerade enkät som diskuterats i 

tidigare avsnitt. I enkäten valde vi därför att låta respondenten svara på frågor kring i 

vilken uträckning hen tar hänsyn till en viss faktor i sin bedömning av individuella 

kunders finansiella risktolerans. Alla frågorna strukturerades på ett liknande sätt, 

nämligen: i vilken utsträckning tar du hänsyn till XXX vid bedömning och 

efterföljande kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 

investeringsrådgivning? Där XXX, i enkäten, ersattes med de olika faktorerna från 

modellen som genererades i kapitel 4 (se figur 16); samma begrepp på faktorn som 

angavs i modellen angavs också i den utsända enkäten (appendix 1). 

 

Operationaliseringen av faktorerna kring riskattityden genomfördes alltså genom att 

ersätta XXX med respektive faktor hänförliga till den finansiella riskattityden som 

diskuterades i kapitel 4, exklusive faktorn känslor och inställning. Dessa faktorer, 

exklusive känslor och inställning, ger som de är utformade redan en bra bild över 

vilken information som avses i respektive fråga, vilket lämnar begränsat med 

utrymme för respondentens egna tolkningar. Vidare är det viktigt att ställa konkreta 

frågor i en enkät för att stimulera respondentens intresse att fullfölja enkäten och 

säkerställa reliabiliteten i den information som samlas in (Bryman & Bell, 2005; 

Saunders et al., 2009). Med bakgrund i detta har följande faktorer hänförliga till 

riskattityden operationaliserats enligt tabell 2 nedan.  
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Dimension Faktor Fråga Operationalisering 
Riskattityd Ålder 7 Kundens ålder 
  Kön 8 Vilket kön kunden tillhör 
  Civilstånd 9 Kundens civilstånd 

  Familjesituation 10 
Om kunden har barn och i så fall hur många 
barn kunden har 

  Ras & etnicitet 11 Ursprung och nationalitet 
  Kunskap 12 Kundens kunskap om finansiella instrument 
  Erfarenhet 13 Kundens erfarenhet av finansiella instrument 

Tabell 2. Operationalisering riskattityd 1. 

 

Ett alternativt sätt att formulera dessa frågor, kring de olika faktorerna, var att 

exempelvis fråga om rådgivaren tar hänsyn till en viss faktor. Detta alternativ tenderar 

att vara restriktivt vad gäller utbudet av svarsalternativ och erbjuder oftast inte fler 

möjliga svarsalternativ än ja och nej, vilket begränsar möjligheten att identifiera 

variationer. Till följd av denna begränsning och eftersom en del av syftet med denna 

studie är att härleda eventuella rutinvariationer till bolags- och rådgivarspecifika 

faktorer valde vi att formulera frågan som i vilken utsträckning istället för om. 

 

Om faktorn känslor och inställning operationaliserats på samma sätt som resterande 

frågor som är hänförliga till riskattityden, i enlighet med ovanstående, skulle denna 

fråga bli svår att förstå och därför kanske ge upphov till en mängd olika tolkningar 

och förvirring bland respondenterna, vilket skulle skada studiens reliabilitet eftersom 

frågan som ställs kanske inte fått det svar denna var ämnad att samla in. Eftersom det 

är viktigt att frågorna samlar in den information vi avser att mäta har utrymmet för 

egna tolkningar, av samtliga frågor kring de olika faktorerna, begränsats. Faktorn 

känslor och inställning har istället operationaliserats genom åtta direkta frågor kring 

kundens känslor och inställning, se tabell 3 nedan. Frågorna är konstruerade utefter 

samma form som ovanstående kring de andra faktorerna angående en individs 

riskattityd; i vilken utsträckning som rådgivarna tar hänsyn till faktorerna härledda 

från faktorn känslor och inställning. Dessa frågor är hämtade ur instrument med goda 

psykometriska egenskaper som ämnar mäta riskattitydens psykologiska konstruktion 

och som påvisats förse bedömaren med viktig information om en individs finansiella 

riskattityd (Grable & Lytton, 1999; FinaMetrica, 2014). Eftersom var och en av dessa 

frågor bevisats bidra till att samla in nödvändig information om de känslor och 
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inställningar som utgör riskattityden bör det vara av stor vikt för rådgivare att ta 

hänsyn till dessa. Att vi har valt just dessa frågor är att de riktar sig direkt mot 

kundens inställning och känslor samt att de påvisats ha en signifikant koppling till den 

finansiella riskattityden (Grable & Lytton, 1999; FinaMetrica, 2014).  

 

Dimension Faktor Fråga Operationalisering Källor 

 Riskattityd Känslor/inställning 14 
Kundens egen bedömning av sin 

risktolerans FinaMetrica, 2014 

  Känslor/inställning 15 
Hur kunden hanterar finansiella 

förluster rent känslomässigt 
FinaMetrica, 2014; 

Grable & Lytton,1999 

  Känslor/inställning 16 

Hur bekväm kunden känner sig 
med olika typer av finansiella 

instrument Grable & Lytton, 1999 

  Känslor/inställning 17 
Kundens tillfredsställelse med 

olika utfall Grable & Lytton, 1999 

  Känslor/inställning 18 

Hur stor nedsida kunden accepterar 
innan kunden känner sig obekväm 

med situationen Grable & Lytton, 1999 

  Känslor/inställning 19 

Om kunden har en positiv eller 
negativ bild av finansiella 
investeringar; om, kunden 

fokuserar på potentiella vinster 
(positiv) eller potentiella förluster 

(negativ) 
FinaMetrica, 2014; 

Grable & Lytton,1999 

  Känslor/inställning 20 

Om kunden har en positiv eller 
negativ inställning till finansiell 

risk; om kunden associerar termen 
finansiell risk med exempelvis 
fara, osäkerhet, möjlighet eller 

utmaning 
FinaMetrica, 2014; 

Grable & Lytton,1999 

  Känslor/inställning 21 

Om kundens riskattityd varierar 
beroende på vilket ursprung de 
pengar som skall placeras har. 
Exempelvis om pengarna berör 

kundens nuvarande förmögenhet 
eller om pengarna som ska 

investeras tilldelats utöver den 
befintliga förmögenheten Grable & Lytton, 1999 

Tabell 3. Operationalisering riskattityd 2. 

 

Faktorerna hänförliga till en individs riskkapacitet har operationaliserats på samma 

sätt som majoriteten av faktorerna hänförliga till riskattityden; genom att fråga 

rådgivaren i vilken utsträckning tar du hänsyn till XXX vid bedömning och 

efterföljande kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 

investeringsrådgivning? och sedan byta ut XXX, i enkäten, till respektive faktor, se 

tabell 4 nedan. Anledningen till denna operationalisering är densamma som 
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ovanstående kring faktorerna för den finansiella riskattityden, exklusive faktorn 

känslor och inställning.  

 

Dimension Faktor Fråga Operationalisering 
Riskkapacitet Arbetssituation 22 Kundens anställningssituation och yrke 

  
Ekonomisk 
situation 23 

Förhållandet mellan kundens inkomstflöde och 
utgiftsflöde 

  
Position i 
livscykeln 24 Var i livscykeln kunden befinner sig 

  Likviditetsbehov 25 Kundens behov av tillgänglighet till likvida medel 
  Utbildning 26 Kundens utbildningsnivå 

Tabell 4. Operationalisering riskkapacitet. 

 

Även faktorn beteendemönster hänförlig till dimensionen rationellt handlande har 

operationaliserats genom att inkludera faktorn i utbyte mot XXX. Eftersom termen 

rationellt beteende eller rationellt handlande är en av de mest välkända inom 

ekonomisk och finansiell teori, antas respondenterna förstå vad som avses med denna 

faktor (Englund, Nilsson, Persson & Weibull, 2003; Mongin, 1997; Nicholson, 1998; 

Roszkowski, 1992). Motivet bakom denna operationalisering bli därmed densamma 

som ovan. Denna faktor har operationaliserats genom fråga 27 i enkäten (Se tabell 5).  

 

Faktorerna hänförliga till preferenser kring risk och avkastning har operationaliserats 

genom fråga 28, 29 och 30 i enkäten. Denna dimension berör kundens val mellan 

säkerhet och avkastningsmöjligheter (risktagande). Tidigare studier och befintliga 

instrument som tagits fram för att korrekt ha möjligheten att bedöma den finansiella 

risktoleransen förespråkar användning av potentiella scenarier och/eller situationer för 

att fånga kundens finansiella risktolerans (Grable & Lytton, 1999; FinaMetrica, 2014; 

Weber, Blais & Betz, 2002; Cordell 2001; Cordell, 2002). Detta kan exempelvis göras 

genom att be kunden välja mellan olika portföljer med olika avkastningsmöjligheter 

och risknivåer (Grable & Lytton, 1999; FinaMetrica, 2014; Weber, Blais & Betz, 

2002; Cordell 2001; Cordell, 2002). Fråga 29 i enkäten berör därför respondentens 

användning av olika tänkbara exempelportföljer. Förutom denna metod har vi även 

använt direkta frågor som riktar in sig på kundens avkastningskrav för olika nivåer av 

risk (fråga 28). Förutom de ovan nämnda två frågorna har vi även frågat 

investeringsrådgivaren i vilken utsträckning hen tar hänsyn till om det är viktigast för 
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kunden att det investerade kapitalet inte minskar i värde eller att kunden har 

möjligheten att tjäna en hög avkastning på sitt insatta kapital (fråga 30). Dessa tre 

frågor är tre olika angreppsätt för att mäta samma sak; preferenser kring risk och 

avkastning.  

 

I majoriteten av frågorna kring faktorerna i modellen från kapitel 4 (se figur 16) 

ombads respondenten ange sitt svar på en sjugradig likertskala men på vissa frågor 

ombads respondenten istället ange sitt svar enligt ett av flera olika givna 

svarsalternativ (flervalsfrågor). Nedan kommer dessa två svarsmetodiker att 

presenteras. 

5.5.1.1 Likertskala – faktorer från modell 

I majoriteten av frågorna kring faktorerna ombads respondenten ange sitt svar på en 

sjugradig likertskala där 1 innebär att rådgivaren tar hänsyn till faktorn i mycket låg 

utsträckning och där 7 innebär att rådgivaren tar hänsyn till faktorn i mycket hög 

utsträckning vid kundkategorisering, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. Se figur 17.  

 

Mycket låg utsträckning                             Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

Figur 17. Sjugradig likertskala. 

 

Att använda sig av en femgradig, sjugradig eller en niogradig likertskala har bevisats 

vara det optimala valet vid enkätundersökningar som ämnar samla in liknande 

information som i denna studie; studier där forskaren ämnar undersöka varians och 

sannolikheter (Cox, 1980). Valet av en sjugradig skala baseras på att den ger upphov 

till en intressant analys till följd av en ökad möjlighet att urskilja varians mellan olika 

rådgivares och rådgivningsbolags rutiner och detta i jämförelse med en tre- eller 

femgradig likertskala. Eftersom vi har för avsikt att härleda eventuella variationer till 

rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorer är detta en stor fördel. Samtidigt får 

antalet alternativ inte bli för många eftersom detta kan förvirra respondenten eftersom 

skillnaden mellan de olika svaren blir mindre och mindre i takt med antalet 

svarsalternativ. Ett exempel på detta är om respondenten står inför ett val mellan att 
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ange 13 eller 14 som svarsalternativ där hen får svårt att avgöra den egentliga 

skillnaden mellan dessa två svar eftersom avståndet mellan dem är så litet. Generellt 

tenderar skalor med fler svarsalternativ än nio att inte leda till något mervärde då 

avståndet mellan svaren är så litet (Cox, 1980). Med bakgrund i detta; möjligheten att 

erhålla varians samtidigt som svarsalternativen inte blir alltför många, lämpar sig en 

sjugradig likertskala bra för denna studie. 

 

Denna kvantifieringsmetod applicerades på majoriteten av de frågor (22 av 24) som 

berörde respondentens användning av de faktorer som ingår i modellen som skapades 

i kapitel 4 (se figur 16); faktorer som kan härledas till individens riskattityd, 

riskkapacitet, rationalitet samt preferenser kring risk och avkastning. Se tabell 5 för en 

sammanställning. 

 

 
Tabell 5. Frågor i enkäten som besvaras med hjälp av en sjugradig likertskala. 

5.5.1.2 Flervalsfrågor – faktorer från modell 

Förutom frågor på den sjugradiga likertskalan användes två stycken frågor med 

flervalsalternativ för att utröna respondentens praktiska rutiner. Anledningen till detta 

var för att i anslutning till dessa frågor samla in ytterligare information. Mer specifikt 

är det fråga 18 och 29 i enkäten som inkluderar flervalsalternativ. Enligt Cordell 
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(2001) är det viktigt för rådgivare att uttrycka potentiella förluster och vinster i 

pengatermer istället för i procentsats eftersom detta tenderar att öka kundens 

förståelse för omfattningen av olika instruments potentiella vinst/förlust. Att uttrycka 

olika finansiella instruments potentiella, både positiva och negativa, effekt på insatt 

kapital i både pengatermer och procent bör därmed underlätta för rådgivaren att göra 

en korrekt bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. Detta eftersom 

denna strategi bör öka sannolikheten för att kunden förstår olika finansiella 

instruments potential samt ökar möjligheten för hen att uttrycka vad hen tycker och 

tänker om dessa potentiella scenarier. För att ta hänsyn till detta förhållningssätt mot 

pengatermers värde för bedömningen av en kunds finansiella risktolerans 

operationaliserades en faktor från dimensionen riskattityd och en faktor från 

dimensionen preferenser kring risk och avkastning enligt följande: 

Fråga 18. (Riskattityd) 

Tar du hänsyn till hur stor nedsida kunden klarar av på en investering innan kunden 
känner sig obekväm med situationen vid bedömning och efterföljande kategorisering 
av kunden i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 

• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i pengatermer  
• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i procent. 
• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. 
• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i pengatermer  
• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i procent. 
• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. 
• Nej, aldrig 

 
Fråga 29. (Preferenser kring risk/avkastning) 
 
Ange huruvida du tar hänsyn till vilken av ett urval av olika exempelportföljer kunden 
föredrar vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. 
 

• Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i procent 
• Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i pengatermer 
• Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i både pengatermer och 

procent 
• Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i procent 
• Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i pengatermer 
• Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i både procent och 

pengatermer 
• Nej, aldrig 
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5.5.2 Rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorer 
För att ha möjlighet att uppfylla syftet med att härleda eventuella rutinvariationer till 

rådgivar- och bolagsspecifika faktorer måste dessa faktorer göras mätbara. 

Utmaningen att mäta de rådgivarspecifika faktorerna; kön och expertis, samt de 

bolagsspecifika faktorerna; ersättningsstruktur och fokus, har tacklats genom en 

kombination av flervalsfrågor samt öppna frågor. 

5.5.2.1 Flervalsfrågor – rådgivar- och bolagsspecifika faktorer 

För att erhålla information om respondentens kön ombads respondenten att ange sin 

könstillhörighet. Vad gäller respondentens expertis valde vi att samla in information 

om respondentens antal års erfarenhet av rådgivaryrket, högsta relevanta 

utbildningsnivå samt innehav av relevanta licensieringar och/eller certifieringar. Detta 

baseras på att tidigare studier menar att de vanligaste måtten eller proxy för expertis 

är kunskap och erfarenhet (Martenson, 2007; Goodyear, 1997) samtidigt som antal års 

erfarenhet av rådgivaryrket antas vara positivt korrelerat med erfarenhet, samt att en 

högre utbildningsnivå och innehav av flera licenser och/eller certifieringar antas vara 

positivt korrelerade med kunskap. Vad gäller utbildningsnivån, och specifikt antal år 

av formell utbildning, har denna i tidigare studier bevisats utgöra en del av expertisen 

(Starbuck, 1992; Alvesson, 1993), vilket gör att vi i denna studie kommer att anta att 

flera år av formell utbildning utgör en del av investeringsrådgivarens expertis och 

kunskap. Därmed operationaliseras en del av kunskapen som antal år av utbildning 

efter avslutad grundskola i enkäten. 

 

Information om respondentens utbildningsnivå; antal år av utbildning efter avslutad 

grundskola, och innehav av flera licenser och/eller certifieringar samlades in genom 

flervalsfrågor, vilka kommer att beskrivas närmre och uppvisas hur dessa är kodade i 

nästa avsnitt 5.6 bearbetning av data. Anledningen till att vi valde att tillämpa 

flervalsfrågor för inhämtning av denna information var för att underlätta 

databehandlingen. Eftersom dessa frågor annars skulle kunna besvaras på en del olika 

sätt; exempelvis namn på utbildningen, förkortningar, namn på interna certifieringar 

etc. som inte är relevant utan endast gör det mer problematiskt att sammanställa.  

 



 

 

 85 

Flervalsfrågor användes även för att mäta de bolagsspecifika faktorerna 

ersättningsstruktur och fokus. För att begränsa antalet frågor i enkäten valde vi att be 

respondenten ange sin arbetsgivare. Antalet frågor minimerades därmed genom att 

den bolagsspecifika faktorn fokus, och huruvida vilket fokus som tillbringas kring 

investeringsrådgivningen, finns tillgängliga från andra informationskällor där 

användning av dessa källor för informationsinhämtning bidrar till en reducering av 

antalet frågor i enkäten, vilket stimulerar enkätens svarsfrekvens (Saunders et al., 

2009). Med hjälp av informationen om vilket företag respondenten arbetar för 

möjliggjordes en matchning med de bolagsspecifika faktorerna och respondentens 

svar på enkäten. I enkäten ombads respondenten även ange sin ersättningsstruktur; 

endast fast lön, en kombination mellan fast och provisionsbaserad lön samt endast 

provisionsbaserad lön. 

5.5.2.2 Öppna frågor – rådgivar- och bolagsspecifika faktorer 

Till skillnad från utbildningsnivå och innehav av certifieringar kan frågorna hur 

gammal är du? och hur många år har du arbetat som investeringsrådgivare? 

besvaras på ett begränsat antal sätt. Vi bad respondenten att dessutom ange sina svar 

på dessa frågor i antal år, vilket begränsar antalet möjliga typer av svar ytterligare.  

5.5.3 Öppna frågor - tilläggsinformation 
En utav de främsta nackdelarna med att använda enkäter som medium för 

informationsinsamling är, som vi tidigare berört, att vi riskerar att gå miste om 

värdefull tilläggsinformation; information som kan generera mervärde för studien 

utöver den information som tas upp i frågorna (Bryman & Bell, 2005, Saunders et al., 

2009). För att hantera detta problem och minimera risken för att gå miste om värdefull 

information om hur rådgivarnas faktiska rutiner ser ut valde vi, i enlighet med 

metodteoretiska rekommendationer, att komplettera denna informationsinsamling 

med två stycken öppna frågor i enkäten (Saunders et al., 2009).  

 

Det är fråga 31 och 32 i enkäten som syftar till att samla in övrig matnyttig 

information om rådgivarnas rutiner. Mer specifikt behandlar fråga 31 vilka faktorer 

respondenten tycker är viktigast att ta hänsyn till vid en bedömning av individuella 

kunders risktolerans. Denna fråga syftar till att urskilja vilka fem faktorer 
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respondenten lägger extra stor vikt på i sin bedömning och där eventuella variationer 

kan härledas till rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorer. Fråga 32 syftar till att 

samla in respondentens övriga intryck och ”viktiga saker att tänka på” när en 

bedömning av en potentiell kunds finansiella risktolerans skall genomföras. Denna 

fråga är viktig för att ta vara på, och fånga upp, respondentens specifika kunskaper 

och erfarenheter inom området för investeringsrådgivning och bedömning av 

finansiell risktolerans.  

 

5.6 Bearbetning av data 
Detta avsnitt tar vid där kapitel 5.5 Operationalisering slutade och här presenteras det 

slutliga steget i processen med att gå från de faktorer som beskrevs i kapitel 4 (se 

figur 16) till variabler som kan ingå i den statistiska analysen; kodning av det 

insamlade datamaterialet. Förutom de faktorer som redan är utvärderade efter den 

tidigare nämnda sjugradiga likertskalan, och därmed inte behövs kodas om, blir detta 

en nödvändig process för de övriga faktorerna för att på så vis ha möjligheten att 

testas i det statistiska programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Nedan följer en presentation samt motivering av dessa variabler som kommer att ingå 

i studiens empiriska analys, en analys som sedermera delas in i tre olika delar; 

univariat, bivariat och multivariat analys.  

5.6.1 Beroende variabel - Bakgrundsanalyspoäng 
Den beroende variabeln i denna studie är ett mått som beskriver hur effektiv 

respondentens bakgrundsanalys är i förhållande till den modell som genererades i 

kapitel 4 (se figur 16), ett mått som deducerats ur respondenternas svar på enkäten. 

Mer specifikt har respektive respondent tilldelats poäng i enlighet med det svar 

respondenten angav på frågorna kring i vilken utsträckning hen tar hänsyn till de olika 

faktorerna som ingår i modellen från kapitel 4 (se figur 16). Exempelvis, om en 

respondent besvarar frågan kring vilken hänsyn hen tar till kundens kunskap vid 

bedömning av kundens finansiella risktolerans med en 6:a tilldelas följaktligen 

respondenten 6 poäng. Detta poängsystem utgör kodningen för informationen som 

samlas in i frågorna som anges i tabell 5 ovan. En hög poäng förknippas således med 
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en effektivare bakgrundsanalys och där en låg poäng förknippas med en mindre 

effektiv bakgrundsanalys.  

 

Denna metod; att tilldela olika poäng eller vikter till olika svarsalternativ beroende på 

hur de förknippas med det som avses mätas och skapa ett index genom att 

sammanställa poängen, är en vanlig metod för kvantifiering av information som anges 

i likertskalor och/eller flervalsfrågor (Grable & Lytton, 1999; Weber, Blais & Betz, 

2002). Förutom att det är en vanligt förekommande metod tillåter den oss även att dra 

slutsatser kring de sex hypoteser angående potentiella rutinvariationer som kan 

härledas till rådgivar- och bolagsspecifika faktorer, vilka denna studie ämnar bringa 

klarhet kring.  

 

För fråga 18 och för fråga 29 i enkäten, där svaren inte anges utefter den sjugradiga 

likertskalan, har de olika svarsalternativen istället tilldelats poäng, eller vikter, 

beroende på hur de förknippas med en omfattande bakgrundsanalys. Även här gäller 

att en hög poäng förknippas med en omfattande och effektiv bakgrundsanalys och en 

låg poäng förknippas med en mindre omfattande och således mindre effektiv 

bakgrundsanalys. Mer specifikt har poängen fördelats som följer:  

• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. (7 poäng) 

• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i pengatermer (6 poäng) 

• Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i procent. (5 poäng) 

• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. (4 poäng)  

• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i pengatermer. (3 poäng)  

• Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i procent. (2 poäng) 

• Nej, aldrig. (1 poäng) 

    

Denna poängsättning grundar sig i att en beskrivning av olika scenarier i både procent 

och pengatermer ökar sannolikheten för att kunden förstår de potentiella effekterna av 

olika investeringsval, vilket i sin tur bör ha en positiv effekt på rådgivarens förmåga 

att korrekt fånga den finansiella risktoleransen (Cordell, 2001; Cordell, 2002). Detta 

samtidigt som pengatermer är att föredra framför procentsatser för att få kunden att 

förstå en potentiell förlusts innebörd (Cordell, 2001) gör att en kombination av både 
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pengatermer och procent bör innebära den effektivaste bedömningen samtidigt som 

pengatermer framhölls som effektivare i jämförelse med procent. 

 

I tillägg till variabeln bakgrundsanalyspoäng har fyra uppdelningar av denna variabel 

gjorts i syfte om att öka möjligheterna att urskilja rutinskillnader. Denna uppdelning 

har gjorts genom att skapa en variabel för respektive dimension, från modellen i 

kapitel 4 (se figur 16), och där respektive variabel består av den sammanlagda 

poängen av de frågor som är hänförliga till respektive dimension. Mer specifikt består 

variabeln riskattitydspoäng av totalpoängen för de 15 frågorna som berör faktorerna 

kring dimensionen riskattityd. Variabeln riskkapacitetspoäng består av totalpoängen 

för de 5 frågorna i enkäten som är hänförliga till dimensionen riskkapacitet. Samma 

logik gäller för variablerna rationalitetspoäng och preferenser kring risk/avkastnings 

poäng. Totalpoängen för respektive variabel blir således: riskattitydspoäng – 105 

poäng, riskkapacitetspoäng – 35 poäng, rationalitetspoäng – 7 poäng, Preferenser 

kring risk/avkastnings poäng – 15 poäng, samt bakgrundsanalyspoäng – 168 poäng 

(appendix 2). 

 

Kodning:  

• Variabeln bakgrundsanalyspoäng anger hur effektiv, i termer av 

hänsynstagande till de olika faktorerna i modellen i kapitel 4, respondentens 

bakgrundsanalys är. Hög poäng – hög effektivitet, låg poäng – låg effektivitet. 

Variabeln kan anta värden i heltal mellan 24 och 168 poäng.  

 

• Variabeln riskattitydspoäng anger hur effektiv, i termer av hänsynstagande 

till de olika faktorerna hänförliga till riskattityden i modellen i kapitel 4, 

respondentens bakgrundsanalys är. Hög poäng – hög effektivitet, låg poäng – 

låg effektivitet. Variabeln kan anta värden i heltal mellan 5 och 35 poäng. 

 

• Variabeln riskkapacitetspoängspoäng anger hur effektiv, i termer av 

hänsynstagande till de olika faktorerna hänförliga till riskkapaciteten i 

modellen i kapitel 4, respondentens bakgrundsanalys är. Hög poäng – hög 
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effektivitet, låg poäng – låg effektivitet. Variabeln kan anta värden i heltal 

mellan 15 mellan 105 poäng. 

 

• Variabeln rationalitetspoäng anger hur effektiv, i termer av hänsynstagande 

till de olika faktorerna hänförliga till rationalitet i modellen i kapitel 4, 

respondentens bakgrundsanalys är. Hög poäng – hög effektivitet, låg poäng – 

låg effektivitet. Variabeln kan anta värden i heltal mellan 1 och 7 poäng. 

 

• Variabeln preferenser kring risk/avkastnings poäng anger hur effektiv, i 

termer av hänsynstagande till de olika faktorerna hänförliga till preferenser 

kring risk/avkastning i modellen i kapitel 4, respondentens bakgrundsanalys 

är. Hög poäng – hög effektivitet, låg poäng – låg effektivitet. Variabeln kan 

anta värden i heltal mellan 3 och 21 poäng 

5.6.2 Oberoende variabler – Rådgivarspecifika faktorer 
För att ha möjligheten att uppfylla syftet med att härleda eventuella rutinvariationer 

till de rådgivarspecifika faktorerna; expertis och kön, måste även dessa faktorer 

kodas.  

5.6.2.1 Expertis – Kunskap och erfarenhet 

Som nämnts tidigare associeras expertis med en lång erfarenhet och hög kunskap 

inom ett specifikt område (Martensson, 2007; Goodyear, 1997), i vårt fall området för 

investeringsrådgivning. Därmed har den rådgivarspecifika faktorn expertis delats upp 

i två olika beståndsdelar; erfarenhet och kunskap. Variabeln erfarenhet utgörs i sin tur 

av rådgivarens antal år som hen arbetat som investeringsrådgivare. Variabeln 

kunskap i sin tur utgörs av rådgivarens utbildning samt innehav av relevanta 

licensieringar och/eller certifieringar. Rådgivarens erfarenhet har, som nämnts ovan i 

operationaliseringen, operationaliserats genom antal år rådgivaren har arbetat som 

investeringsrådgivare och där expertis antas vara positivt korrelerat med antal års 

erfarenhet. Eftersom syftet var att härleda eventuella rutinvariationer har vi valt att 

operationalisera erfarenhet som antal års erfarenhet av rådgivaryrket, vilket ökar 

sannolikheten för variation i variabeln (Bryman & Bell, 2005). Expertisens andra 

beståndsdel; kunskap, har i sin tur kodats genom sammanlagt fyra variabler. Den 
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första delen av denna kodning grundar sig i det bevis på kunskap som appliceras i 

branschen för rådgivning, nämligen innehav av licenser eller certifieringar (Swedsec 

Licensiering AB, 2014).  Mer specifikt avser de tre första kunskapsvariablerna 

respondentens innehav av licenser och/eller certifieringar där de olika 

svarsalternativen har kodats genom tre dummyvariabler; swedsec: ja = 1, nej = 0, 

intern: ja = 1, nej = 0, swedsecointern: ja = 1, nej = 0. Den fjärde kunskapsvariabeln 

har kodats genom variabeln utbildning, vilken beskriver antal års utbildning utöver 

grundskoleutbildningen och där kunskap, och därmed även expertis, antas vara 

positivt korrelerat med antal års utbildning (Martenson, 2007; Starbuck, 1992; 

Alvesson, 1993). Mer specifikt, gymnasium (3 år) kodas som 3, högskola/universitet 

kandidatexamen kodas som 6, högskola/universitet magisterexamen kodas som 7 

samt högskola/universitet masterexamen kodas som 8.  

 

Kodning – erfarenhet:  

• Variabeln erfarenhet anger respondentens erfarenhet av rådgivaryrket i antal 

år.  

 

Kodning – kunskap:  

• Variabeln kunskap anger antal års utbildning utöver grundskolan.  

• Variabeln swedsec antar värdet 1 om rådgivaren innehar Swedseclicens eller 

motsvarande, och värdet 0 om så inte är fallet. 

• Variabeln intern antar värdet 1 om rådgivaren innehar relevanta interna 

certifieringar och värdet 0 om så inte är fallet.  

• Variabeln swedsecointern antar värdet 1 om rådgivaren innehar Swedsec 

eller motsvarande och relevanta interna certifieringar och värdet 0 om så inte 

är fallet. 

5.6.2.2 Kön 

För att ha möjligheten att härleda eventuella rutinvariationer till könsspecifika 

egenskaper har variabeln kön inkluderats i undersökningen. Variabeln kön är en 

dikotom variabel och lämpar sig därmed att kodas som: kvinna = 1, och man = 0. 

(Bryman & Bell, 2005) Detta gör det möjligt att härleda eventuella variationer i 

rutinerna till manliga och kvinnliga normativa egenskaper.  
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Kodning:  

• Variabeln kön antar värdet 1 för kvinna och värdet 0 för man. 

5.6.3 Oberoende variabler – Bolagsspecifika faktorer 
För att ha möjligheten att uppfylla syftet med att härleda eventuella rutinvariationer 

till de bolagsspecifika faktorerna; ersättningsstruktur och fokus, måste dessa faktorer 

kodas och därmed göras mätbara.  

5.6.3.1 Ersättningsstruktur 

Den ersättningsstruktur som tillämpas inom olika bolag har potentiellt en påverkan på 

hur de bakgrundsanalyser som bedrivs av bolagets anställda ser ut. För att undersöka 

detta närmre har vi inkluderat ersättningsstrukturen som en faktor i vår analys. Detta 

har genomförts genom att inkludera tre olika dummyvariabler; fast, provision och 

fastoprovision. Denna kodning gör det möjligt att härleda eventuella rutinvariationer 

till olika ersättningsstrukturer.  

 

Kodning:  

• Variabeln fast antar värdet 1 om respondenten har endast fast lön och värdet 

0 om så inte är fallet. 

• Variabeln provision antar värdet 1 om respondenten har endast 

provisionsbaseradlön och värdet 0 om så inte är fallet.  

• Variabeln fastoprovision antar värdet 1 om respondenten har en del fast lön 

och en del provisionsbaseradlön och värdet 0 om så inte är fallet. 

5.6.3.2 Fokus 

I enkäten ombads respondenten ange sin arbetsgivare. Med hjälp av informationen om 

vilket företag respondenten arbetar för möjliggjordes en matchning med de 

bolagsspecifika faktorerna och respondentens övriga svar på enkäten. Bolagens 

storlek och fokus har kodats genom att de olika bolagen har kategoriserats in i en utav 

fyra olika kategorier; storbank, bank, stort rådgivningsbolag eller rådgivningsbolag. 

Denna kategorisering grundar sig i att den ger en bra beskrivning av bolagets fokus, 

eftersom fokus är nära kopplat till bolagets storlek och antal verksamhetsområden 

(Comment & Jarrell, 1995; Jacobsen, 2002). Rådgivningsbolag blir således de bolag 
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med minst antal olika verksamhetsområden och antas därmed ha högst fokus, 

samtidigt som de bolag med flest antal verksamhetsområden och därmed lägst fokus 

kategoriseras in i variabeln storbank. (Svenska Bankföreningen, 2014) Dessutom 

förblir respondenten och deras arbetsgivare anonyma, vilket utlovades för att 

minimera bortfall till följd av känsliga frågor och öka sannolikheten för att 

respondenterna är ärliga i sina svar. Ärliga svar och därmed tillförlitlig information är 

grundläggande för studiens tillförlitlighet (Saunders et al., 2009). Då anonymitet 

utlovats kan vi inte heller presentera vilket/vilka företag som klassificeras in under de 

olika kategorierna eftersom detta möjliggjort eventuella kopplingar mellan enskilda 

bolag och rutinernas strukturella utformning. Således kommer vi enbart att fokusera 

på de fyra ovanstående kategorierna; storbank, bank, stort rådgivningsbolag samt 

rådgivningsbolag, för att härleda eventuella samband mellan fokus och effektiviteten, 

i termer av bakgrundsanalyspoäng, vad gäller bedömning av individuella kunders 

finansiella risktolerans. 

 

Kodning:  

• Variabeln storbank antar värdet 1 om bolaget faller inom denna 

bolagskategori i termer av fokus kring området för investeringsrådgivning, 

och värdet 0 om så inte är fallet. 

•  Variabeln bank antar värdet 1 om bolaget faller inom denna bolagskategori i 

termer av fokus kring området för investeringsrådgivning, och värdet 0 om så 

inte är fallet.  

• Variabeln stortrådgivningsbolag antar värdet 1 om bolaget faller inom denna 

bolagskategori i termer av fokus kring området för investeringsrådgivning, 

och värdet 0 om så inte är fallet.  

• Variabeln rådgivningsbolag antar värdet 1 om bolaget faller inom denna 

bolagskategori i termer av fokus kring området för investeringsrådgivning, 

och värdet 0 om så inte är fallet. 

5.6.4 Univariat analys 
För att beskriva och tolka det empiriska underlaget som samlats in kommer detta först 

att presenteras i en univariat analys. Här presenteras de olika variablernas centralmått, 

spridningsmått och form. För att öka överskådligheten för läsare görs denna 
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presentation med hjälp av tabeller (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Bryman 

& Bell, 2005). De olika mått som väljs baseras på respektive variabels typ och form 

där variabelns form anger vilken fördelning variabeln har och typen är beroende av 

vad variabeln mäter (Bryman & Bell, 2005). I den univariata analysen ämnar vi även 

att försöka bringa klarhet kring den del av studiens syfte som berör; hur och hur 

effektivt, i jämförelse med den multidimensionella modell som skapades i kapitel 4 (se 

figur 16), investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar in sina kunder 

i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. Detta skall göras 

genom en intervallskattning av studiepopulationens genomsnittliga 

bakgrundsanalyspoäng. 

5.6.5 Bivariat analys 
För att undersöka om det finns en koppling mellan i vilken utsträckning hänsyn tas till 

faktorerna i vår modell och var och en av de rådgivarspecifika och bolagsspecifika 

faktorerna kommer vi att utföra en bivariat analys. Mer specifikt är det förekomsten 

av signifikanta skillnader mellan de olika variablernas kategorier samt signifikanta 

korrelationer mellan de oberoende och den beroende variabeln som kommer att 

undersökas, med grund i de två nyckelorden signifikans och styrka. (Djurfeldt et al., 

2010) Beroende av resultatet i den univariata analysen kommer lämpliga test att 

upprättas för att undersöka styrkan och signifikansen på eventuella skillnader eller 

korrelationer mellan de beroende och de oberoende variablerna. Denna analys 

kommer även förse oss med en första indikation på hur utfallet av hypotestestningen 

kommer att bli. Ett kriterium för att ha möjligheten att uttala sig om samvariation 

mellan olika variabler är att skillnaden eller korrelationen är signifikant. Mer specifikt 

anger signifikansen om den samvariation som påvisats i urvalet även föreligger i 

studiepopulationen, till en given konfidensnivå. (Bryman & Bell, 2005; Gujarati & 

Porter, 2009) I denna studie har vi applicerat tre olika signifikansnivåer i syfte om att 

ha möjligheten att påvisa skillnader, vad gäller signifikansnivån, mellan olika 

samvariationer. De nivåer som valts är de som genomgående används mest frekvent; 

P < 0,01 samt P < 0,05, men för att kunna visa på om samband är långt ifrån 

signifikans eller inte redovisas även 0,1-nivån (Gujarati & Porter, 2009). Denna nivå 

(0,1) kommer dock inte lyftas fram som signifikans senare i texten, utan skall endast 

ses som tilläggsinformation.  
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5.6.6 Multivariat analys 
För att ta analysen av förhållandet mellan respektive beroende variabel och de 

oberoende variablerna vidare har vi valt att även utföra en multivariat 

regressionsanalys. Det är även denna analys som kommer ligga till grund för 

slutsatserna kring de hypoteser som genererats. En multivariat regressionsanalys gör 

det möjligt för oss att ta hänsyn till flera oberoende variabler och dess påverkan på 

den beroende variabeln. Detta genererar förhoppningsvis mervärde åt studien 

eftersom förhållandet, eller samvariationen, mellan respektive oberoende variabel och 

den beroende variabeln kan analyseras under påverkan av resterande oberoende 

variabler. Detta är intressant eftersom bakgrundsanalysens effektivitet förväntas 

påverkas av många olika faktorer samtidigt och inte bara av de enskilda var för sig. 

Dessutom ger en multivariat regressionsanalys oss möjlighet att påvisa åt vilket håll 

sambandet går, vilket är nödvändigt för att vi skall kunna testa våra hypoteser. 

(Gujarati & Porter, 2009) 

 

För att få information om hur väl variationen i de oberoende variablerna förklarar 

variationen i bakgrundsanalyspoängen kan förklaringsgraden (R2) eller den justerade 

förklaringsgraden (justerad R2) användas (Hair et al., 2010). Både förklaringsgraden 

och den justerade förklaringsgraden antar ett värde mellan 0 och 1, där ett värde nära 

1 förknippas med en hög förklaringsgrad (Gujarati & Porter, 2009; Hair et al., 2010). 

Skillnaden mellan R2 och det justerade R2 är att det justerade R2 tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler som inkluderats i modellen och justerar följaktligen ned måttet 

därefter. Eftersom det finns en risk att överskatta de oberoende variablernas 

förklaringsgrad vid användning av R2 kommer vi att redovisa det justerade R2 

(Gujarati & Porter, 2009).  

 

Förutom förklaringsgraden är även β-koefficienterna och dess standardavvikelse av 

stort intresse i en regressionsanalys för att korrekt ha möjligheten att tolka de 

eventuella samband som påvisas. Värdet på respektive β-koefficienterna beskriver 

vilken påverkan en ökning av en enhet i respektive oberoende variabel har på den 

beroende variabeln, givet att sambandet är signifikant. β-koefficienternas 

standardavvikelse ger information om pricksäkerheten i skattningen av β-
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koefficienterna och således på storleken på respektive oberoende variabels påverkan 

på den beroende variabeln. (Gujarati & Porter, 2009). 

5.7 Metodkritik 
Då vår studie har en kvantitativ forskningsansats har vi valt att använda oss av 

kriterierna för reliabilitet och validitet för att analysera vår studie och dess 

förtroendeingivelse (Bryman & Bell, 2005). Detta för att säkerställa att studien 

genererar både ett trovärdigt (validitet) och tillförlitligt (reliabilitet) resultat.  

5.7.1 Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet hänvisar till dess tillförlitlighet och hög reliabilitet är av 

yttersta vikt för att generera ett tillförlitligt resultat (Saunders et al., 2009). Visionen 

om att uppnå ett tillförlitligt resultat är någonting som har genomsyrat hela studien, 

vilket fått till följd att vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa studiens 

reliabilitet. Först och främst har vi använt oss av en respondentadministrerad enkät 

som huvudsaklig datainsamlingsmetod, vilken ökar tillförlitligheten genom att 

begränsa risken för en egen subjektiv tolkning av den information som samlats in. 

Enkäten säkerställer även att alla respondenter fått exakt samma frågor, i exakt 

samma följd och formulerade på samma sätt, vilket stimulerar reliabiliteten. 

(Saunders et al., 2009; Hägg och Widersheim-Paul, 1994) Vi har även utlovat 

anonymitet till alla respondenter och deras arbetsgivare för att öka sannolikheten för 

genuina och ärliga svar på enkäten och denna anonymitet applicerades även i syfte om 

att uppnå en högre svarsfrekvens genom att minimera risken för bortfall till följd av 

att frågorna eventuellt berör känslig information. (Robson, 2002; Bryman & Bell, 

2005; Saunders et al., 2009) Dessutom har vi försökt vara tydliga och noggranna i vår 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt för att öka dess tillförlitlighet genom en hög 

replikerbarhet (Saunders et al., 2009).   

5.7.2 Validitet 
Med validitet menas hur träffsäker studien är eller i vilken utsträckning studien 

verkligen undersöker det som den är ämnad att undersöka (Saunders et al., 2009). 

Förutom ett tillförlitligt resultat har vi även arbetet efter visionen om att erhålla ett 

trovärdigt resultat. Problem som kan uppstå för att skada validiteten är exempelvis då 
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studiens resultat inte kan generaliseras till önskad population eller dylikt (Saunders et 

al., 2009). För att säkra validiteten i vår studie, som handlar om svenska 

investeringsrådgivares rutiner, har vi valt att utgå ifrån ett ändamålsenligt urval 

bestående av svenska investeringsrådgivare och fråga dem hur deras rutiner ser ut och 

således i vilken utsträckning de tog hänsyn till de tidigare nämnda faktorerna. Nästa 

steg i denna process syftar till att säkerställa relevansen av de frågor som ställs 

(Bryman & Bell, 2005). För att hantera detta potentiella problem har vi valt att utgå 

från djupt rotade teorier och tidigare studier inom området för finansiell risktolerans. 

Vad gäller formuleringen av frågorna i enkäten har vi rådfrågat vår handledare med 

omfattande erfarenhet inom området (Bryman & Bell, 2005). 
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6. Empiriskt resultat och analys 
Det sjätte kapitlet i denna studie kretsar kring en analys av det insamlade empiriska 

materialets resultat. Inledningsvis kommer materialet presenteras genom deskriptiv 

statistik i en univariat analysmodell. Vidare kommer materialet att analyseras för att 

testa de hypoteser som genererades i kapitel 4 och detta kommer att genomföras 

genom dels bivariata och dels multivariata analyser. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning av dessa resultat att presenteras.   

 
 
Sammanlagt besvarades vår enkät av totalt 57 stycken respondenter, vilka är 

verksamma inom branschen för investeringsrådgivning. Som en effekt av den 

distribueringsmetod som valdes för enkäten är en bortfalls- och svarsfrekvensanalys 

inte möjlig att genomföra. De observationer som gjorts utgör grunden för den analys 

som följer i detta kapitel. Det som kan nämnas är att antalet faktiska svar (57) är 

betydligt lägre än antalet förväntade svar, även om antalet förväntade svar inte har 

någon exakt siffra och denna förväntning kretsade istället kring antal bolag samt olika 

regional- och lokalkontor som kontaktats. Totalt sett har vi varit i kontakt med 18 

stycken bolag och där antalet kontakter per bolag varierat beroende av bolagets 

storlek, geografiska spridning samt antalet hänvisningar till olika personer inom 

bolaget. De 18 bolagen valdes ut med grund i deras olikheter samt deras förväntade 

förmåga att ha möjligheten till att hjälpa oss. Denna förväntade känsla av bolagens 

förmåga att hjälpa oss visades vara relativt bra och detta eftersom respondenter från 

12 utav 18 bolag finns representerade i urvalet. I tillägg kan nämnas att samma bolag 

kontaktades på flera olika nivåer, vilket innebär att de bolag som deltagit även kan ha 

avböjt genom olika filialers inställning till att medverka. Möjliga anledningar till detta 

kan vara att respondenterna, eller i första hand bolagen, inte ansåg att det var 

intressant att delta, något som vi givetvis har svårt att förstå. En annan anledning som 

uppdagats är att undersökningen ägt rum vid en opassande tidpunkt för majoriteten av 

bolagen, från mitten till slutet av våren i denna studies fall. Denna tidpunkt har 

uttryckts som opassande eftersom många bolag har schemalagt en årlig och 

obligatorisk kunskapsuppdatering av sina rådgivare under denna period. Andra 

anledningar som angivits är omstrukturering, expansionsfas och att bolaget saknar 

administrativa resurser för att ha möjligheten att hjälpa oss. 
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För att analysera det empiriska materialet som samlats in och således uppfylla syftet 

med studien kommer vi i enlighet med avsnitt 5.6 bearbetning av data att analysera 

det empiriska materialet utefter tre stycken analysmetoder; univariat analys, bivariat 

analys och slutligen en multivariat analys. För att behandla och analysera det 

empiriska materialet som samlats in har vi tagit hjälp av datorprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

6.1 Univariat analys 
I denna del av den empiriska analysen presenteras det empiriska material som samlats 

in och denna presentation bedrivs med avsikt om att ge läsaren en överblick över det 

empiriska materialets resultat. Materialet presenteras i tabellform och i enlighet med 

den modell som sammanställdes i kapitel 4 (se figur 16) samt de olika variablerna 

som formulerades i föregående kapitel. Inledningsvis presenteras de olika 

variablernas form och hur de är uttryckta, vilket ligger till grund för det central- och 

spridningsmått som tillämpades för respektive variabel. Därefter följer beskrivande 

statistik för respektive underliggande faktor hänförliga till de beroende variablerna 

riskattitydspoäng, riskkapacitetspoäng, rationalitetspoäng, preferenser kring 

risk/avkastnings poäng samt bakgrundsanalyspoäng. Denna presentation ligger sedan 

till grund för en intervallskattning av studiepopulationens genomsnittliga 

bakgrundsanalyspoäng, en intervallskattning som ger indikationer på hur och hur 

effektivt svenska investeringsrådgivare bedömer sina kunders finansiella risktolerans 

och med hjälp av denna sedan kategoriserar sina kunder inför investeringsrådgivning. 

Avslutningsvis presenteras beskrivande statistik för de oberoende variablerna som 

antingen härleds till bolagsspecifika eller rådgivarspecifika faktorer. 

6.1.1 Shapiro-Wilk’s Normality test 
För att bringa klarhet kring respektive variabels form och dess uttryck tillämpades ett 

Shapiro-Wilk’s Normality test för respektive variabel. Detta val av test baserades på 

att vårt urval bestod av relativt få observationer, 57 stycken, samt för att minimera 

risken för en subjektiv bedömning av de olika variablernas form med hjälp av ett 

spridningsdiagram eller histogram (Ruppert, 2004). Shapiro-Wilk’s test genomfördes 

med nollhypotesen: normalfördelning föreligger, och mothypotesen: icke 
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normalfördelning. Resultatet av testet visar att ingen av bakgrundsanalyspoängens 

underliggande faktorer kommer från en normalfördelning, se appendix 3. Inte heller 

någon av de oberoende variablerna visade sig komma från en normalfördelning. Vad 

det gäller de beroende variablerna gav variblerna riskattitydpoäng (sig. 0,082) 

riskkapacitetspoäng (sig. 0,401) och preferenser kring risk/avkastnings poäng (sig. 

0,269) indikationer på att komma från en normalfördelning. Dock visade det sig 

samtidigt att de beroende variablerna bakgrundsanaylspoäng och rationalitetspoäng 

inte heller kommer från en normalfördelning. Inte heller efter en logaritmering av 

variablerna kunde tecken på att de kommer från en normalfördelning påvisas.  

 

Ovanstående får till följd att vi kommer att presentera variablernas centralmått i form 

av medianvärde och spridningsmått i form av interkvartilavstånd samt variablernas 

minimivärde och maximivärde i den univariata analysen nedan. Medianen anger den 

observation som befinner sig i mitten av alla observationer om de rangordnas i 

storleksordning (i vårt fall observation nummer 29). Interkvartilavståndet anger 

spridningen kring medianen och mer specifikt spridningen mellan den 25:e och 75:e 

percentilen. Interkvartilavståndet omsluter därmed 50 % av observationerna och 

utelämnar 25 % av observationerna i vardera ände. (Gujarati & Porter, 2009).  Att vi 

väljer att redovisa medianen som centralmått istället för medelvärde baseras på att 

medianen är ett lämpligare mått då datamaterialet är snedfördelat eftersom detta mått 

inte tar hänsyn till de extremvärden som tenderar att finnas i ett snedfördelat material 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Det faktum att en stor del av variablerna inte kommer 

ifrån en normalfördelning bidrar även till att icke - parametriska tester kommer att 

användas för att dra slutsatser kring studiens hypoteser. Dessutom får vi, med tanke 

på den icke - normalfördelning som föreligger, möjligheten att uttala oss om 

studiepopulationens effektivitet i bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans. Detta eftersom en intervallskattning med hjälp av ett konfidensintervall 

inte är tillämpbart på ett material som är snedfördelat (Gujarati & Porter, 2009).  

Analysen kring effektivitet kommer därför istället att rikta in sig på det vi faktiskt kan 

säga någonting om, nämligen vårt urval, se punkt 6.1.8.2 nedan. 
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6.1.2 Beroende variabel - Riskattitydspoäng 

 

Riskattityd Observationer Median 
Interkvartil

avstånd Min.värde Max.värde 
Ålder 57 6 2 2 7 
Kön 57 6 2,5 1 7 

Civilstånd 57 5 3 1 7 
Familjesituation 57 3 3 1 7 
Ras & Etnicitet 57 3 3 1 6 

Kunskap 57 7 1 5 7 
Erfarenhet 57 7 1 3 7 

Känsla 57 3 3 1 7 
Bekvämlighet 57 3 4 1 7 

Tillfredställelse 57 3 3 1 7 
Obekvämlighet 57 3 3,5 1 7 
Associationer 57 4 3 1 7 
Inställning till 
finansiell risk 57 5 2 1 7 

Pengars 
ursprung 57 3 3 1 7 

Egen bedömning 
kring risk 57 5 3 1 7 

Riskattityd 
poäng 57 65 11 47 97 

Tabell 6. Beskrivande statistik för faktorer som kan härledas till den finansiella 

riskattityden. 

 

Ur tabell 6 ovan kan median, interkvartilavstånd, minimivärden och maximivärden 

för respektive faktor hänförlig till en individs finansiella riskattityd urskiljas. Tabellen 

förser oss även med information angående att samtliga respondenter besvarat alla 

frågorna i enkäten som härleds till en individs finansiella riskattityd. Av samtliga 

faktorer som utgör den beroende variabeln riskattitydpoäng är det kunskapen kring 

finansiella instrument (median 7) samt erfarenheten kring tidigare investeringar 

(median 7) som respondenterna tenderar att ta mest hänsyn till i sin bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. I förhållande till maximivärdet, 7, kan 

dessa medianvärden tolkas som att respondenterna tar hänsyn till dessa faktorer i 

mycket hög utsträckning. Dessutom har dessa faktorer genomgående låga 

interkvartilavstånd i förhållande till resterande faktorer; 1, vilket inger tecken på att 

respondenterna är överens om att dessa ovan nämnda två faktorer är viktiga att ta 

hänsyn till då spridningarna, med tanke på att interkvartilavstånden, i svaren är små. 

Det är dessutom dessa två faktorer; kunskap och erfarenhet, som är vanligast 
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förekommande i respondenternas svar, i den öppna frågan, kring vilka faktorer som 

de tycker är viktigast att ta hänsyn till. Detta är i sin tur ingen överraskning eftersom 

rådgivare är skyldiga att samla in denna information enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden.  

 

I den andra delen av spektret; de faktorer som respondenterna tenderar att ta minst 

hänsyn till, återfinns faktorerna: ras och etnicitet, känsla, familjesituation, 

bekvämlighet, tillfredställelse, obekvämlighet samt pengars ursprung, vilka samtliga 

erhöll en median på 3. Den låga medianen för faktorn ras och etnicitet kan potentiellt 

förklaras med att de studier som påvisat ett signifikant samband mellan denna faktor 

och riskattityden inte är utförda i en europeisk kontext (Yao, Gutter & Hanna, 2005; 

Zhong & Zhao, 1995; Betraut & Starr-McCluer, 2000). En intressant sak att poängtera 

ur tabellen ovan är att faktorer som kön, ålder, kunskap och erfarenhet dominerar 

samtidigt som kundens känslor och inställning inte framstår som särskilt intressant för 

respondenterna att ta hänsyn till vid bedömningar av kunders finansiella risktolerans. 

Detta stämmer överens med de tidigare studier som uppvisat tecken på att rådgivare 

tenderar att förlita sig i allt för stor utsträckning på demografiska variabler; kön, ålder 

etc., och heuristiska bedömningar (Roszkowski & Grable, 2005; Hanna, Gutter & 

Fan, 2001).  

 

Längst ner i tabell 6 återfinns beskrivande statistik för den beroende variabeln 

riskattitydspoäng. Denna variabel består av den sammanlagda poängen för alla 

faktorer hänförliga till en individs riskattityd. Variabeln riskattitydspoäng erhöll en 

median på 65, ett interkvartilavstånd om 11 och sträcker sig mellan 47 och 97 poäng. 

I förhållande till maxpoängen för denna variabel; 105 poäng, innebär det låga 

extremvärdet på 47 att respondenterna svarat genomgående på den nedre delen av den 

sjugradiga likertskalan. Samtidigt som det höga extremvärdet; 97, innebär att 

respondenterna svarat genomgående på den övre delen av skalan. Denna spridning 

inger tecken på att det finns betydande skillnader i vilken utsträckning respondenterna 

tar hänsyn till de olika faktorerna som kan härledas till en individs finansiella 

riskattityd. Den mer generella spridningen; interkvartilen runt medianen, inger istället 

tecken på en spridning mellan 49,5 och 70,5 poäng och även om denna spridning är 

låg förser den oss med indikationer på att rutinerna ser olika ut mellan olika aktörer. 
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Förekomsten av rutinvariationer återspeglas även i respektive faktors svarsspann och 

där majoriteten av faktorerna haft minst en respondent som angivet en 1:a och minst 

en respondent som angivit en 7:a, vilket potentiellt kan förklaras av de 

bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorerna. För att bringa ytterligare klarhet 

kring denna variation och potentiella samband kommer vidare analyser att 

genomföras i nästa avsnitt.  

6.1.3 Beroende variabel - Riskkapacitetspoäng 

Riskkapacitet Observationer Median Interkvartilavstånd Min.värde Max.värde 

Arbetssituation 57 7 1 2 7 
Ekonomisk 

situation 57 7 0 1 7 
Position i 
livscykeln 57 5 4 1 7 

Likviditetsbehov 57 5 3 1 7 

Utbildning 57 2 4 1 7 
Riskkapacitet 

poäng 57 25 5 17 34 
Tabell 7. Beskrivande statistik för faktorer som kan härledas till den finansiella 

riskkapaciteten. 

 

Vad gäller faktorer hänförliga till en individs finansiella riskkapacitet kan vi se i tabell 

7 att alla 57 respondenter besvarat samtliga frågor. Dessutom är faktorerna ekonomisk 

situation samt arbetssituation de faktorer som respondenterna tenderar att ta mest 

hänsyn till (median 7). Dessa faktorer har även de lägsta interkvartilavstånden med 0 

respektive 1, vilket inger tecken på att respondenterna tenderar att vara överens om att 

dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till. Dessa tendenser kan förklaras med hjälp av 

att dessa faktorer förespråkas av Finansinspektionen (Kap. 14 4 § FFFS: 2007:16). 

Dock framstår respondenterna som mer oense om vikten av de resterande faktorerna 

där faktorerna utbildning och position i livscykeln, med medianer på 2 respektive 5 

och som båda innehar ett interkvartilavstånd på 4 framstår som de mest omtvistade 

faktorerna. Något som är intressant att poängtera är att faktorn utbildning har en 

betydligt lägre median i förhållande till resterande faktorer, vilket är intressant 

eftersom även denna faktor rekommenderas av Finansinspektionen (Kap. 14 8 § 

FFFS: 2007:16). Detta ger indikationer på att hänsynen till rekommendationerna kring 

rådgivning är en selektiv process och att rådgivare själva avgör vilka faktorer de tar 
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hänsyn till vid bedömningar av individuella kunders finansiella risktolerans. Det 

verkar även råda delade meningar om vikten av faktorn likviditetsbehov som har en 

median om 5 och ett interkvartilavstånd på 3 där ett så pass högt interkvartilavstånd 

skvallrar om en ovisshet om faktorn är viktig att ta hänsyn till eller ej. 

 

Den beroende variabeln riskkapacitetspoäng består av den sammanlagda poängen av 

alla faktorer hänförliga till en individs riskkapacitet. Variabeln riskkapacitetspoäng 

erhöll en median på 25, interkvartilavstånd på 5 och sträcker sig mellan 

extremvärdena 17 och 34 poäng. I förhållande till totalpoängen på 35 poäng kan 

maximipoängen på 34 betraktas som extremt högt (median/fråga på 7) samtidigt som 

en minimipoäng på 17 (median/fråga på 3,5) kan betraktas som lågt. Spridningen 

kring medianen ger oss istället ett intervall från 22,5 poäng till 27,5 poäng, vilket 

innebär ett generellt hänsynstagande på den övre halvan av den sjugradiga skalan på 

respektive fråga. Liksom situationen med riskattitydspoäng ovan förser denna 

spridning oss med indikationer på att rutinerna ser olika ut mellan olika aktörer inom 

området för investeringsrådgivning. Förekomsten av rutinvariationer återspeglas även 

i respektive faktors svarsspann där varje enskild faktor exklusive arbetssituation haft 

minst en respondent som angivet en 1:a och minst en respondent som angivit en 7:a, 

vilket är något som potentiellt sett kan förklaras av bolagsspecifika och 

rådgivarspecifika faktorer samt att olika aktörer tar olika stor hänsyn till de olika 

faktorerna hemmahörande i den beroende variabeln riskkapacitetspoäng. Detta gör att 

vi kommer att undersöka denna variation närmre i nästa avsnitt.  

 

6.1.4 Beroende variabel– Rationalitetspoäng 
Rationellt 
handlande Observationer Median Interkvartilavstånd Min.värde Max.värde 

Rationalitet 57 6 2 1 7 
Rationalitet 

poäng 57 6 2 1 7 
Tabell 8. Beskrivande statistik för faktorer som kan härledas till rationellt handlande. 

 

Faktorn rationellt handlande berörs av en fråga i enkäten, en fråga som besvarades av 

samtliga 57 respondenter. Denna faktor utgör även den beroende variabeln 

rationalitetspoäng. Denna faktor, och variabel, erhöll en median på 6 och ett 
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interkvartilavstånd på 2. Till följd av ett högt medianvärde för faktorn inges tecken på 

att respondenterna tar hänsyn till faktorn rationalitet i hög utsträckning. Dock skall 

det tilläggas att det fanns en del respondenter som svarade så lågt som en 1:a på den 

sjugradiga likertskalan och detta med tanke på minimivärdet för faktorn. Detta är 

överraskande eftersom faktorn rationellt handlande ger en bild över vad som är viktigt 

för kunden och hur detta påverkar kundens beslut (Mongin, 1997; Nicholson, 1998; 

Kahneman & Tversky, 1979; Friedman & Savage, 1952) eller mer specifikt hur 

kunden värdesätter olika egenskaper hos olika typer av investeringar eller finansiella 

instrument (Mongin, 1997; Nicholson, 1998; Kahneman & Tversky, 1979; Friedman 

& Savage, 1952). Det breda spannet på observationerna; minimi- och maximivärdena 

1 och 7, gör att respondenterna framstår som oense om vikten av denna faktor. En 

oenighet som potentiellt kan förklaras med hjälp av de bolagsspecifika och 

rådgivarspecifika faktorerna. Detta gör att vi kommer att undersöka denna variation 

närmre i nästa avsnitt för att se om det finns några signifikanta samband mellan dessa 

faktorer och den beroende variabeln rationalitetspoäng. 

6.1.5 Beroende variabel - Preferenser kring risk och avkastnings 

poäng 
 

Preferenser kring risk och 
avkastning Observationer Median Interkvartilavstånd Min.värde Max.värde 

Avkastningskrav 57 5 1 1 7 
Avvägning risk/avkastning 57 4 3 2 7 

Värdeminskning/värdeökning 57 5 3 1 7 
Preferenser kring 

risk/avkastning poäng 57 14 4 5 21 
Tabell 9. Beskrivande statistik för faktorer som kan härledas till preferenser kring 

risk och avkastning. 

 

I tabell 9 ovan kan vi urskilja beskrivande statistik för de tre faktorerna 

avkastningskrav, avvägning mellan risk och avkastning samt potentiell värdeökning 

framför värdeminskning som alla tre är hänförliga till den beroende variabeln 

preferenser kring risk/avkastnings poäng. Faktorn avkastningskrav för olika nivåer av 

risk är den faktor som framstår som viktigast att ta hänsyn till då denna erhöll en 

median på 5 och ett interkvartilavstånd på 1. Genomgående är interkvartilavstånden 
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relativt höga; 3 eller högre, exklusive interkvartilavståndet för avkastningskrav, vilket 

inger tecken på att respondenterna inte är konsekventa med sin användning av dessa 

faktorer vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. Värt att 

poängtera är att faktorn avvägning mellan risk och avkastning är den enda faktorn 

från den beroende variabeln preferenser kring risk/avkastningspoäng som har ett 

minimivärde > 1, vilket betyder att ingen av respondenterna tog hänsyn till denna 

faktor i mycket låg utsträckning.  

 

Den beroende variabeln preferenser kring risk/avkastnings poäng består av den 

sammanlagda poängen för alla faktorer hänförliga till kundens preferenser kring 

risk/avkastning. Denna variabel erhöll en median på 14, ett interkvartilavstånd på 4 

samt minimivärde 5 och maximivärde 21. I förhållande till totalpoängen 21 innebär 

det att åtminstone en respondent tar hänsyn till alla faktorer hänförliga till kundens 

preferenser kring risk och avkastning i mycket stor utsträckning (7 på samtliga tre 

faktorer). I kontrast till detta innebär ett minimivärde på 5 en median/faktor på 1,6, 

vilket är i motsatt sida av spektret och denna spridning är minst sagt intressant 

eftersom den kan ses som oerhört stor. Den mer generella spridningen runt medianen; 

interkvartilavståndet, är mellan 12 poäng och 16 poäng och denna spridning inger 

tecken på att respondenterna tar olika stor hänsyn till dessa faktorer, en skillnad som 

skulle kunna hänvisas till bolags – och/eller rådgivarspecifika faktorer. En möjlighet 

som vi kommer att undersöka vidare senare i denna studies analys.   

6.1.6 Beroende variabel – Bakgrundsanalyspoäng 
 

Beroende variabler 
Inkluderade 

faktorer Median Interkvartilavstånd Min.värde Max.värde 
Riskattitydpoäng 15 65 11 47 97 

Riskkapacitetpoäng 5 25 5 17 34 

Rationalitetspoäng 1 6 2 1 7 
Preferens kring 

risk/avkastning poäng 3 14 4 5 21 

Bakgrundsanalyspoäng 24 112 11 81 151 
Tabell 10. Beskrivande statistik av dimensioner som utgör den beroende variabeln 

bakgrundsanalyspoäng. 
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I tabell 10 ovan presenteras beskrivande statistik för respektive dimension; beroende 

variabel, som diskuterats tidigare i den univariata analysen. Den sammanlagda 

poängen för alla faktorer hänförliga till den finansiella risktoleransen genom de olika 

dimensionerna utgör den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng.  

 

Ur tabellen ovan kan det urskiljas att variabeln bakgrundsanalyspoäng erhöll en 

median på 112, ett interkvartilavstånd på 11, maximivärde på 151 och minimivärde på 

81. Spridningen kring medianen blir således mellan 106,5 poäng och 117,5 poäng. I 

förhållande till totalpoängen på 168 poängen innebär en median på 112 poäng en 

medianpoäng per faktor på 5 och därmed att cirka två tredjedelar av de poäng som 

finns tillgängliga fångas av den respondent som utgör medianen. En tolkning av detta 

är att investeringsrådgivarna tar hänsyn till de faktorer som genererades i kapitel 4 (se 

figur 16) i relativt hög utsträckning. Respondenten med den effektivaste 

bedömningen, i termer av antal bakgrundsanalyspoäng, erhöll 151 poäng, vilket 

innebär att hen fångade nästan 90 % av kundens finansiella risktolerans utefter den 

multidimensionella modell som skapades i kapitel 4 (se figur 16). Denna poäng ger en 

median/faktor på 6 poäng av 7 möjliga. Detta inger således tecken på en mycket 

omfattande och grundlig informationsinsamling kring kundens finansiella risktolerans 

och möjligheten att rekommendera lämpliga investeringar för kunden ökar således 

(Snelbecker, Roszkowski & Cutler, 1990). På andra sidan av skalan; minimivärdet på 

81 poäng av 168 möjliga, innebär att inte ens hälften av de poäng som finns 

tillgängliga fångas. 81 poäng innebär ett värde, enligt den sjugradiga likertskalan, på 

respektive faktor på dryga 3. Detta kan i sin tur tolkas som väl lågt för att utgöra en 

effektiv bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. Om vi istället 

tittar på spridningen runt medianen; 106,5 poäng till 117,5 poäng, kan vi se att 

respondenterna tenderar att fånga mellan 4,44 och 4,9 poäng per fråga. Detta spann 

ligger över den neutrala poängen per fråga; 4, men bör ändå inte betraktas som 

speciellt högt.  

6.1.7 Sammanfattning – Respondenternas rutiner 
En del av syftet med denna studie är att bringa klarhet kring hur och hur effektivt 

svenska investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar sina kunder i 

termer av finansiell risktolerans. Till följd av formen; icke – normalfördelning, på den 
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beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng samt det faktum att vi erhöll relativt få 

observationer gör att vi inte kan utföra en intervallskattning av studiepopulationens 

verkliga medelvärde kring bakgrundsanalyspoängen. Med tanke på ovanstående; att 

en intervallskattning av studiepopulationen blir icke disponibel, har vi därmed ingen 

möjlighet att dra slutsatser kring hur effektivt, i förhållande till faktorerna i modellen i 

kapitel 4 (se figur 16), svenska investeringsrådgivare först bedömer och sedan 

kategoriserar individuella kunder utefter deras finansiella risktolerans. Trots detta 

ämnar vi att sammanfatta diskussionen ovan och förse läsaren med ett svar baserat på 

det vi faktiskt kan uttala oss om, nämligen vårt urval.  

6.1.7.1 Hur ser respondenternas rutiner ut? 

Genom en sammanställning av informationen ovan kan vi urskilja att det var 

rationalitetspoängen som tenderade att erhålla mest uppmärksamhet bland de 

tillfrågade respondenterna (median/faktor 6). Det skall dock kommas ihåg att denna 

beroende variabel enbart innehöll en faktor samt en fråga i enkäten, vilket gör den 

svår att jämföra med de andra. Nästa variabel efter rationalitetspoäng som 

investeringsrådgivarna tog mest hänsyn till var faktorer som kunde härledas till den 

beroende variabeln riskkapacitetspoäng med en median/faktor på 5. Därefter följer 

den beroende variabeln preferenser kring risk/avkastnings poäng med en 

median/faktor på 4,5 och slutligen riskattitydspoäng med en median/faktor på 4. Vad 

gäller riskattityden kan vi även påpeka att våra observationer återspeglar oron från 

tidigare forskare då respondenterna tenderar att inte lägga så stor vikt på kundernas 

faktiska känslor och inställning. 

 

Ovanstående inger tecken på att respondenterna tenderar att inte lägga så stor vikt vid 

att försöka förstå individuella kunders känslor och inställning (riskattityd), vilket är i 

linje med vad tidigare studier varnat för (Grable & Lytton, 1999; 

Roszkowski,Snelbecker & Leimberg, 1993; Hanna, Gutter & Fan, 2001). Resultatet 

visade även tecken på att respondenterna tenderade att samla in information kring 

faktorer som ålder, kön, erfarenhet och kunskap istället för att undersöka kundens 

känslor och inställning genom direkta frågor. Som diskuterades i kapitel 4 har 

respektive faktor som inkluderats påvisats ha en effekt på den finansiella riskattityden 

men att det råder skilda meningar om vilken påverkan de olika faktorerna verkligen 
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har. För att kringgå detta problem menar experter inom området att det är nödvändigt 

att mäta och bedöma individens känslor och inställning direkt för att fånga den 

psykologiska konstruktionen riskattityd. Detta eftersom risken för en felaktig 

bedömning baserad på faktorer som kan påverka riskattityden på olika sätt minimeras 

(Grable & Lytton, 1999, Kitces, 2006, Weber, Blais & Betz, 2002; Slovic, 1987; 

Cordell, 2001; Cordell, 2002; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993; Hanna, 

Gutter & Fan, 2001). Resultatet av vår undersökning pekar därmed på att 

respondenternas bedömningar av riskattityden fokuseras kring faktorer som ligger 

bakom de känslor och den inställning som utgör riskattityden men att de faktiska 

känslorna inte undersöks i den utsträckningen experter förespråkar. Möjliga 

anledningar till detta resultat är att det kan anses enklare att samla in information om 

faktorer såsom kundens ålder, kön, familjesituation etc. i jämförelse med att samla in 

information om kundens känslor, vilka är svårare att fånga. Detta stöds av att 

utvecklingen av rutiner som korrekt fångar den abstrakta och subjektiva psykologiska 

konstruktionen av risktoleransen; riskattityden, uttrycks som en både resurs- och 

tidskrävande process (Weber, Blais & Betz, 2002; Grable & Lytton, 1999; Cordell, 

2001; FinaMetrica, 2014). Som tidigare nämnts utgör även insamling av information 

kring kundens kunskap och erfarenhet av finansiella investeringar en viktig del i 

respondenternas rutiner för att bedöma den finansiella risktoleransen. Dessa två 

faktorer är även de vanligast förekom i den öppna frågan i enkäten där respondenterna 

ombads ange vilka fem faktorer de tycker är viktigast att ta hänsyn till vid bedömning 

av kundens finansiella risktolerans.  

 

Respondenternas analys av individuella kunders finansiella riskkapacitet tenderade att 

fokuseras kring kundens arbetssituation och ekonomiska situation. Liksom kundens 

erfarenhet och kunskap är dessa faktorer vanligt förekommande bland de faktorer som 

respondenterna lyfter fram som allra viktigast i den öppna frågan i enkäten. Eftersom 

riskkapaciteten speglar en individs förmåga att rent finansiellt klara av eventuella 

ekonomiska förluster som kan uppstå till följd av finansiellt risktagande (Kitces, 

2006) kan detta betraktas som fullt naturligt. Samtidigt tenderar respondenternas 

hänsyn till de resterande faktorerna hänförliga till riskkapaciteten (likviditetsbehov, 

position i livscykeln och utbildningsnivå) att variera. Det är kring hänsynen till 

faktorerna position i livscykeln och utbildningsnivå det råder störst skillnader mellan 
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de olika respondenterna eftersom det är här de största interkvartilavstånden 

uppskattades. En möjlig anledning till detta är att rådgivare tenderar att likställa 

kundens position i livscykeln med kundens ålder, vilket inte är det som egentligen 

avses. Detta får som effekt att rådgivare bortser från kundens uppfattning om var hen 

befinner sig i livscykeln (vilket är det som är det viktiga) och således riskerar att 

missuppfatta kundens behov (Jagannathan & Kocherlakota, 1996).  Eftersom både 

faktorn ekonomisk situation och faktorn utbildningsnivå rekommenderas av 

tillsynsmyndigheten Finansinspektionen ges indikationer på att respondenternas 

hänsyn till rekommendationerna kring rådgivning är en selektiv process och att 

rådgivarna tenderar att själva välja vilka, och i vilken utsträckning, faktorer skall tas 

hänsyn till.  

 

Vad gäller hur väl respondenternas rutiner är förankrade i ekonomisk och finansiell 

teori, mätt av faktorerna hänförliga till variablerna rationalitetspoäng och preferenser 

kring risk och avkastnings poäng visade resultaten tecken på en medioker förankring. 

Nettoeffekten av resultaten visade sig därmed varken styrka eller motbevisa 

påståendet av Hanna, Gutter och Fan (2001) att de praktiska rutinerna är dåligt 

förankrade i ekonomisk och finansiell teori. Visserligen fanns det endast en 

observation per respondent kring variabeln rationalitetspoäng men med en median på 

6 poäng kan ingen annan tolkning göras än att respondenterna tar stor hänsyn till vad 

det är som ligger bakom kundens beteende och handlande, vilket i sin tur tyder på en 

god förankring i ekonomisk teori. Om vi istället tittar på faktorerna, vilka var 

hänförliga till variabeln preferenser kring risk och avkastnings poäng, inges tecken på 

en relativt stor inkonsekvens mellan de tillfrågade respondenterna men med undantag 

för faktorn som berör kundens avkastningskrav för olika nivåer av risk. Trots denna 

inkonsekvens tolkar vi medianen på variabeln preferenser kring risk/avkastning 

poäng om 14 poäng som en medioker förankring i finansiell teori. En möjlig 

anledning till detta resultat kan vara att många respondenter väljer att fokusera på 

kundens avkastningskrav för olika nivåer av risk eftersom det ofta är på detta sätt 

olika typer av investeringar kommuniceras; risknivå och förväntad avkastning 

(Damodaran, Bernstein & Bernstein, 1998). Det blir således en direktöversättning från 

kundens preferenser till vilka instrument som kan vara lämpliga för kunden.  
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Percentiler 2,5 5 10 25 50 75 90 95 97,5

Bakgrundsanalys	  
poäng

83 85,70 93,40 104,50 112,00 115,00 118,20 126,60 141

6.1.7.2 Hur effektiva är respondenternas rutiner? 

 
 

 

 

Tabell 11. Effektivitet i vårt urval gällande bedömningen av den finansiella 

risktoleransen. 

 

I ovanstående tabell (tabell 11) kan vi urskilja inom vilka percentiler respondenternas 

bakgrundsanalyspoäng återfinns och som vi kan se är skillnaden i poäng mellan 

percentil 2,5 och 97,5 relativt stor, (83 poäng till 141 poäng) samtidigt som spannet 

smalnar av betydligt om vi istället tittar på den 10:e och 90:e percentilen. Tolkningen 

av detta är att 95 % av respondenternas totalpoäng ryms inom spannet 83 poäng till 

141 poäng samtidigt som 80 % av observationerna ryms inom spannet 93 poäng till 

118 poäng. Ovanstående innebär att ett fåtal observationer (9 stycken) påverkar 

spannet med 23 poäng uppåt och 10 poäng nedåt. Detta gör att vi hade haft 

möjligheten att minimera intervallet betydligt genom att eliminera dessa 9 

observationer (outliers). Men eftersom vi i denna studie försöker spegla verkligheten 

samt innehade relativt få observationer valde vi att låta dem vara kvar. Vidare baseras 

resonemangen kring effektivitet på en sjugradig skala eftersom det är enligt denna 

skala svaren i enkäten angivits. Skalan sträcker sig från (1) Mycket ineffektiv till (7) 

Mycket effektiv och däremellan ryms ineffektiv, relativt ineffektiv, relativt effektiv samt 

effektiv. 

 

Därmed kan vi säga att 95 % av respondenterna inte erhöll färre än 83 poäng och inte 

fler än 141 poäng. I förhållande till totalpoängen på 168 innebär 83 poäng en 

medianpoäng/faktor på dryga 3, vilket innebär ett genomgående hänsynstagande på 

den nedre delen av skalan. Vidare innebär en poäng på 83 att mindre än 50 % av 

poängen och således den finansiella risktoleransen fångas, vilket kan tolkas som väl 

lågt och förknippas därför med en relativt ineffektiv bedömning. På andra sidan 

spektret ger 141 poäng en median/faktor på nästan 6 och att närmre 84 % av 

totalpoängen och därmed den finansiella risktoleransen fångas. Denna höga poäng 

kan istället tolkas som fullt godkänd och förknippas med en effektiv bedömning av 



 

 

 111 

individuella kunders finansiella risktolerans. Om vi analyserar medianen, den 

bakgrundsanalyspoäng som har lika många observationer åt vardera riktning, finner vi 

en poäng på 112 och denna poäng betyder en median per faktor på 5, vilket betyder 

att ungefär två tredjedelar av de poäng som finns tillgängliga fångas. En 

median/faktor på 5 innebär även ett hänsynstagande på den övre delen av skalan, 

vilket kan förknippas med en relativt effektiv bedömning av individuella kunders 

finansiella risktolerans.  

 

I takt med att vi vandrar in mot medianen krymper intervallet mer och mer från högsta 

till lägsta möjliga poäng. Interkvartilavståndet som diskuterades ovan ger oss ett 

intervall på mellan 4 och 5 medianpoäng per faktor, vilket innebär ett hänsynstagande 

på den övre delen av skalan. Detta ger oss indikationer på att det finns respondenter i 

urvalet som representerar graderna av effektivitet från relativt ineffektiv till effektiv. 

Vid en mer noggrann analys visar det sig att 69 % av urvalet hade en 

bakgrundsanalyspoäng som motsvarar en median/faktor på >5 och detta innebär att 69 

% av urvalet har bakgrundsanalysrutiner som klassificerar dem i någon grad av 

effektiva. Således, med tanke på att 69 % kan anses i någon form effektiva blir det 

samtidigt 31 % av urvalet som kan klassificeras in under någon grad av ineffektiva. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att drygt två av tre respondenter i vårt urval har rutiner 

som kan betraktas som någon grad av effektiva utifrån den multidimensionella modell 

som härleddes i kapitel 4 (se figur 16). 

6.1.8 Oberoende variabler – Bolagsspecifika 
 

 
Tabell 12. Beskrivande statistik för bolagsspecifika faktorer. 
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I föregående kapitel introducerades de fyra variablerna storbank, bank, 

stortrådgivningsbolag och rådgivningsbolag. Ur tabell 12 ovan kan vi urskilja att 26 

stycken; 46 % av respondenterna tillhörde kategorin storbank och således tillhörde 

nästan hälften av de tillfrågade denna kategori. Den kategorin med näst flest 

representanter är bank med 15 stycken, eller 26 %, av respondenterna. De övriga två 

kategorierna; stortrådgivningsbolag och rådgivningsbolag utgör 19 % (11 stycken) 

respektive 9 % (5 stycken) av urvalet. Den starka representationen av respondenter 

hänförliga till kategorierna storbank och bank kan ses som fullt rimligt då dessa 

bolagskategorier utgör en stor del av den totala marknaden för investeringsrådgivning 

i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2014).  

 

Ur tabellen ovan kan vi även se att variabeln enbart fast lön är den ersättningsstruktur 

som är vanligast med hela 70 % (40 respondenter) representation i vårt empiriska 

material. På andra sidan skalan av representation återfinner vi variabeln enbart 

provisionsbaserad lön, en ersättningsstruktur som angavs av 5 stycken respondenter; 

9 % av det totala antalet respondenter. Den sista variabeln hänförlig till 

ersättningsstrukturen kombination av fast- och provisionsbaserad lön angavs av 12 

stycken eller 21 % av respondenterna.  

 

Tabell 12 presenterar även förhållandet mellan de olika variablerna som är hänförliga 

till faktorerna ersättningsstruktur och fokus. Totalt sett svarade 22 stycken av de som 

tillhörde en storbank att de har enbart fast lön och resterande, 4 stycken, angav istället 

en kombination av fast- och provisionsbaserad lön. Av respondenterna hänförliga till 

kategorin Bank angav 11 stycken att de hade enbart fast lön och 4 stycken angav en 

kombination av fast- och provisionsbaserad lön. I de två resterande kategorierna; stort 

rådgivningsbolag och rådgivningsbolag, var svaren mer varierande och där enbart 

fast lön var den dominerande ersättningsstrukturen bland stort rådgivningsbolag (5 

respondenter), tätt följt av enbart provisionsbaserad lön (3 respondenter) och en 

kombination av fast- och provisionsbaserad lön (3 respondenter). I den tredje och 

sista kategorin; rådgivningsbolag, var svaren nästintill jämnt fördelade med enbart 

fast lön (2 respondenter), enbart provisionsbaserad lön (2 respondenter) och en del 

fast och en del provisionsbaserad lön (1 respondent). 
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Sammanfattningsvis kan det nämnas att enbart fast lön är den ersättningsstruktur som 

är vanligast förekommande samtidigt som enbart provisionsbaserad lön är den mest 

sällsynta, speciellt bland de lite större bolagen inom branschen för 

investeringsrådgivning. Detta är intressant eftersom de hypoteser som formulerats 

kring dessa faktorer (fokus och ersättningsstruktur) påstår att både storlek (lägre 

fokus) och provisionsbaserad lön kan ha en negativ effekt på bakgrundsanalysens 

effektivitet. Hypoteserna menar således att mindre bolag som erbjuder en fast 

ersättning till sina medarbetare bör ha en mer effektiv bakgrundsanalys, i termer av 

utsträckning som faktorerna tas hänsyn till. Denna kombination; enbart fast ersättning 

och rådgivningsbolag, innehas dock endast av två respondenter i vårt urval, vilket kan 

påverka möjligheten för oss att urskilja ett signifikant samband i kommande analyser; 

de bi- och multivariata analyserna.  

 

6.1.9 Oberoende variabler - Rådgivarspecifika  
 

Kön Antal Procent 
Man 38 66,67 % 
Kvinna 19 33,33 % 
Summa 57 100 % 

Tabell 13. Beskrivande statistik för kön. 

 

I tabell 13 ovan kan vi se att majoriteten av respondenterna var män, vilka 

representerades till två tredjedelar, eller 66,67 %, av det totala antalet respondenter. 

Resterande; 33.33 % av respondenterna var således kvinnor. 

  
Faktor Median Interkvartilavstånd Min.värde Max.värde 
Utbildning 6 4 3 8 
Erfarenhet 11 14 1 36 

Tabell 14. Beskrivande statistik för utbildning och erfarenhet. 

 

I tabell 14 presenteras information om respondenternas utbildning samt erfarenhet av 

rådgivaryrket. Respondenternas utbildningsnivå sträcker sig mellan minst tre år till 

som mest åtta år utöver grundskolan. Med en median på 6 och ett interkvartilavstånd 

på 4 ges indikationer på att det finns en viss variation i utbildningsnivån mellan 
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respondenterna. Vad gäller respondenternas erfarenhet av rådgivaryrket sträcker sig 

denna variabel från 1 år till 36 år. Med en median på 11 och ett interkvartilavstånd på 

14 verkar underlaget inkludera både erfarna och betydligt mindre erfarna rådgivare, 

vilket är positivt då vi senare i analysen ämnar studera skillnader mellan de båda; 

kontrollera för erfarenhetens inverkan på bakgrundsanalysens effektivitet.   

 

Licensieringar Antal Procent 
Swedsecointern 4 7% 
Swedsec 53 93% 
Intern 0 0% 
Summa 57 100% 

Tabell 15. Beskrivande statistik för licensieringar. 

 

Vad gäller ett av måtten som applicerats för att mäta kunskap; innehav av 

licensieringar, kan vi se att ingen utav de tillfrågade respondenterna angav att de 

enbart innehade en intern licensiering. Istället är det Swedsec eller motsvarande som 

dominerar urvalet med drygt 93 % av de tillfrågade som angav denna licensiering. 

Resterande del av urvalet; 7 %, angav istället att de hade både en licens från Swedsec 

eller liknande samt annan relevant intern licensiering/certifiering (swedsecointern). 

Således går det att urskilja att alla respondenter innehar åtminstone en licens från 

Swedsec eller motsvarande. Eftersom vi ämnar studera skillnader mellan dessa olika 

variabler är det olyckligt att vi erhöll en liten varians mellan dem. Anledningen till 

detta är att en för liten, eller för låg, varians i en variabel påverkar vår möjlighet att 

urskilja samvariation mellan variabler, vilket är syftet med den bivariata och 

multivariata analysen.  

 

6.2 Bivariat analys 
I denna del av den empiriska analysen ämnar vi undersöka kopplingen mellan de olika 

oberoende variablerna (bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorerna) och de 

beroende variablerna. Först skall vi undersöka om det finns en signifikant skillnad i 

bakgrundsanalyspoäng mellan olika typer av ersättningsstrukturer, bolagsfokus, 

könstillhörigheter, innehav av licenser, utbildningsnivåer och erfarenhetsnivåer. 

Därefter skall vi försöka härleda dessa skillnader till specifika delar av 
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bakgrundsanalyspoängen genom att samma tester kommer att utföras på respektive 

beroende variabel, som representerar var sin del av den huvudsakliga beroende 

variabeln bakgrundsanalyspoäng.   

 

Som nämndes i inledningen av detta kapitel baseras analysen på icke - parametriska 

tester och detta till följd av en avsaknad på variabler som är normalfördelade, se 

appendix 3. Förutom det faktum att majoriteten av datamaterialet kommer från en 

snedfördelning är vårt urval också relativt litet, vilket gör att ett t - test inte är en 

lämplig metod för att påvisa eventuella skillnader mellan de olika variablernas 

kategorier med hänsyn till de beroende variablerna (Anderson, 2007). Därmed har vi 

istället valt att, beroende på hur många olika kategorier respektive variabel består av, 

applicera tre stycken olika icke - parametriska tester för att ha möjligheten att påvisa 

signifikanta skillnader mellan de bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorernas 

olika kategorier med hänsyn till de beroende variablerna. Dessutom kommer vi utröna 

eventuella korrelationer mellan de beroende variablerna och de kontinuerliga 

variablerna utbildning samt erfarenhet. 

 

Mann-Whitney U – test (MWU) användes för att ha möjligheten att påvisa eventuella 

skillnader i de kategoriska variablerna som endast består av två olika kategorier med 

hänsyn till de beroende variablerna. Detta test applicerades därför på variabeln kön, 

och variabeln innehav av licensieringar som endast består av swedsec och 

swedsecointern eftersom inga observationer för intern erhölls från vårt urval. Det 

andra testet som användes var Kruskal-Wallis test (KW) och detta test applicerades 

istället på de kategoriska variabler som består av fler än två kategorier (Newbold, 

Carlson & Thorne, 2010). Mer specifikt, ersättningsstruktur; fastlön, fastoprovision, 

provision, samt fokus; storbank, bank, storrådgivning, rådgivning. Syftet med dessa 

två test är detsamma, nämligen att undersöka om det finns några signifikanta 

skillnader mellan de olika variablernas kategorier med hänsyn till variabeln 

bakgrundsanalyspoäng.  

 

Den output som genererades genom dessa två test presenteras nedan i medelrang 

(mean ranking), se tabell 16. Av den output som genererades är signifikansnivån den 

mest intressanta eftersom det är denna som påvisar om det åligger en signifikant 
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skillnad i medelrang mellan de olika kategorierna i förhållande till de olika beroende 

variablerna. Givet signifikans kan vi alltså uttala oss huruvida det föreligger en 

signifikant skillnad i medelrang eller ej mellan exempelvis fastlön, fastoprovision och 

provision. Detta gör det möjligt för oss att få en första indikation på hur utfallet av 

hypotestestningen kommer att bli. (Newbold, Carlson & Thorne, 2010; Gujarati & 

Porter, 2009). 

 

Förutom dessa två test applicerades även två stycken Spearman’s 

rangkorrelationskoefficienter för att ha möjligheten att undersöka om det förekommer 

en signifikant korrelation mellan de kontinuerliga variablerna erfarenhet samt 

utbildning och de beroende variablerna eller inte. Spearman’s 

rangkorrelationskoefficient kan anta värden mellan -1 och 1 där ett värde på 1 inger 

tecken på en stark positiv korrelation mellan de båda variablerna, att ett värde nära 0 

inger tecken på en svag korrelation mellan de båda variablerna och där slutligen -1 

inger tecken på en stark negativ korrelation.  (Gujarati & Porter, 2009; Ruppert, 

2004).  

 

I tabell 16 nedan kan vi se en sammanställning av de oberoende variablernas 

medelrang och signifikansnivåer, vilka beräknats med hjälp av antingen Mann-

Whitney U - test eller Kruskal-Wallis test, i förhållande till den beroende variabeln 

bakgrundsanalyspoäng. (För övriga resultat se appendix 8 och 9) Det är dessa värden 

som ligger till grund för den analys som följer nedan kring respektive samband som 

föreslås av studiens hypoteser. 
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Variabelkategorier Medelrang 
Endast fast lön 31,19 
Endast provisionsbaserad lön 15,50 
Både fast och provisionsbaserad lön 27,33 
Storbank 38,92*** 
Bank 20,83*** 
Storrådgivning 21,32*** 
Rådgivning 18,8*** 
Man 27,72 
Kvinna 31,55 
Swedsec 27,84 
Swedsecointern 44,38 
* = p < 0,1 
** = p < 0,05 
*** = p < 0,01 
Tabell 16. Medelrang för bolags- samt rådgivarspecifika faktorer. 

6.2.1 Bakgrundsanalyspoäng och ersättningsstruktur 
Hypotes 1 berör sambandet mellan olika typer av ersättningsstrukturer och i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell vid bedömning av individuella 

kunders finansiella risktolerans. 

 

Som det går att utläsa från tabell 16 kan ingen signifikant skillnad i medelrang påvisas 

mellan de olika ersättningsstrukturerna; fastoprovision, fastlön och provision i 

förhållande till den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Detta innebär att vi, 

utifrån detta resultat, inte kan påvisa att det finns en skillnad mellan olika 

ersättningsstrukturer och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell. 

En möjlig förklaring till detta resultat är att det empiriska material som samlats in 

erbjuder en väldigt låg variation i ersättningsstruktur; variabeln provision (5 

observationer), variabeln fastoprovision (12 observationer), samt variabeln fastlön (40 

observationer). Detta får som effekt att vår möjlighet att urskilja variationer i 

variabeln bakgrundsanalys med hänsyn till dessa variabler begränsas och detta 

eftersom det inte återfinns en diger samling observationer att dra slutsatser utifrån.  
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6.2.2 Bakgrundsanalyspoäng och bolagets fokus 
Hypotes 2 berör sambandet mellan olika nivåer av fokus kring området för 

investeringsrådgivning och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell 

vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

I tabell 16 kan vi urskilja att det finns en signifikant skillnad i medelrang mellan de 

olika variablerna som mäter bolagets fokus kring investeringsrådgivning och den 

beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Detta innebär att vi, utifrån detta resultat, 

kan påvisa att det finns en signifikant skillnad mellan åtminstone två olika nivåer av 

fokus kring området för investeringsrådgivning och i vilken utsträckning hänsyn tas 

till faktorerna i vår modell. Medelrangen för de olika variablerna som mäter bolagets 

fokus kring området för investeringsrådgivning är, storbank (38,92), bank (20,83), 

storrådgivning (21,32) och rådgivning (18,8). Det bör även nämnas att denna skillnad 

är signifikant på 0,01-nivån. Men utifrån den information som Kruskal-Wallis test 

förser oss med kan vi inte säga någonting om vilka nivåer av fokus det är som skiljer 

sig åt och således inte heller åt vilken riktning skillnaden går. För att ha möjligheten 

att bringa klarhet kring denna riktning kommer kopplingen mellan olika 

ersättningsstrukturer och variabeln bakgrundsanalyspoäng att undersökas vidare i den 

multivariata analysen.  

 

6.2.4 Bakgrundsanalyspoäng och rådgivarens innehav av 

licensieringar 
Hypotes 5 berör sambandet mellan skillnader i rådgivares innehav av relevanta 

licensieringar och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell vid 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Eftersom det empiriska underlaget inte innehåller en enda observation för variabeln 

intern; enbart intern licensiering, exkluderas denna från vidare analys. Vad gäller de 

övriga två variablerna kan vi i tabell 16 ovan urskilja att vi inte kan påvisa att det 

finns en skillnad i medelrangpoäng mellan de olika kategorierna swedsec och 

swedsecointern i förhållande till den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. 

Detta innebär att vi, utifrån detta resultat, inte kan påvisa att det finns en skillnad 



 

 

 119 

mellan olika innehav av licensieringar och bakgrundsanalysens effektivitet. En möjlig 

anledning till detta är densamma som för kopplingen mellan bakgrundsanalyspoängen 

och olika ersättningsstrukturer som diskuterats ovan, nämligen att det empiriska 

underlaget endast erbjuder begränsad variation i rådgivarnas innehav av licenser och 

mer specifikt, Swedsec (53 observationer) och Swedsecointern (4 observationer). 

Detta får som effekt att vår möjlighet att urskilja variationer i variabeln 

bakgrundsanalys med hänsyn till dessa variabler begränsas och detta eftersom det i 

enlighet med ovanstående inte finns många observationer att dra slutsatser utifrån. 

6.2.5 Bakgrundsanalyspoäng och rådgivarens könstillhörighet 
Hypotes 6 berör sambandet mellan rådgivarens könstillhörighet och i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell vid bedömning av individuella 

kunders finansiella risktolerans. 

 

I tabell 16 ovan kan det urskiljas att vi inte kan påvisa en signifikant skillnad i 

medelrang mellan kvinnliga och manliga rådgivare med hänsyn till den beroende 

variabeln bakgrundsanalyspoäng. Detta innebär att vi, utifrån detta resultat, inte kan 

påvisa att det finns en skillnad mellan rådgivarens könstillhörighet och i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell. En tolkning av detta är att 

rådgivarens könstillhörighet inte påverkar hur väl rådgivaren bedömer och 

kategoriserar sina kunder i termer av finansiell risktolerans. En möjlig förklaring till 

detta resultat kan vara att de normativa kvinnliga och manliga egenskaperna inte 

återspeglas av respondenterna i urvalet.  

6.2.6 Bakgrundsanalyspoäng och rådgivarens erfarenhet 
Hypotes 3 berör sambandet mellan skillnader i rådgivarens erfarenhet av 

rådgivaryrket och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell vid 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 
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Tabell 17. Spearman’s rangkorrelationskoefficienter för utbildning och erfarenhet. 

 

I tabell 17 ovan kan vi urskilja Spearman’s rangkorrelationskoefficient samt 

signifikansen för korrelationen mellan variabeln erfarenhet och den beroende 

variabeln bakgrundsanalyspoäng. Utifrån detta resultat ser vi att det inte finns någon 

signifikant korrelation att tala om i detta fall. Detta innebär att vi, utifrån detta, inte 

kan påvisa att det finns en koppling mellan rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket 

och i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna i vår modell vid 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

6.2.3 Bakgrundsanalyspoäng och rådgivarens utbildningsnivå 
Hypotes 4 berör sambandet mellan skillnader i utbildningsnivå mellan olika rådgivare 

och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

I tabell 17 ovan kan vi även urskilja Spearman’s rangkorrelationskoefficient samt 

signifikansen för korrelationen mellan variabeln utbildning och den beroende 

variabeln bakgrundsanalyspoäng.  Utifrån detta resultat ser vi att det inte finns någon 

signifikant korrelation mellan dessa variabler. Detta innebär att vi, utifrån detta, inte 

kan påvisa att det finns en koppling mellan rådgivarens nivå av formell utbildning och 

i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna i vår modell vid bedömning 

av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

En tolkning av detta är att antal extra års utbildning utöver grundskolan inte påverkar 

hur väl individuella rådgivare utför sitt arbete. Något som speglas av lagstiftningen då 

inga specifika utbildningsnivåer, i termer av antalet år i skolan, anges (Svensk 

författningssamling, 2014a: SFS 2003:862). Utifrån lagstiftningen förväntas därmed 

rådgivaren att kunna göra en korrekt bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans oberoende av hur många års utbildning hen har, vilket är i linje mer vårt 

resultat. 
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Hittills i den bivariata analysen har vi endast berört kopplingarna mellan variablerna 

som berörs av studiens olika hypoteser. Mer specifikt, mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. För att dyka ner 

djupare och ha möjligheten att kunna härleda de skillnader som påvisats mellan de 

kategoriska variablernas olika kategorier till specifika delar av risktoleransen har vi 

även undersökt deras kopplingar till resterande beroende variabler, som i sin tur utgör 

varsin del av den huvudsakliga beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Denna 

analys följer nedan.  

6.2.7 Övriga beroende variabler och bolagsspecifika variabler  
I appendix 8 presenteras medelrangen för respektive oberoende variabel som 

kategoriserats som bolagsspecifik med hänsyn till de olika beroende variablerna; 

riskattitydspoäng, riskkapacitetspoäng, rationalitetspoäng, preferenser kring 

risk/avkastning poäng samt bakgrundsanalyspoäng. Där kan vi urskilja att det finns 

en signifikant skillnad i medelrang mellan minst två olika ersättningsstrukturer i 

förhållande till den beroende variabeln preferenser kring risk/avkastning poäng. De 

olika kategoriernas medelrang är fast (31,63), provision (11,5) samt fastoprovision 

(27,54). Eftersom en skillnad i de olika ersättningsstrukturernas medelrang inte kunde 

påvisas med hänsyn till variabeln bakgrundsanalyspoäng ger detta resultat 

indikationer på att en skillnad föreligger men att den inte är tillräcklig stor för att 

påverka den totala bakgrundsanalysens resultat. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att, som nämnts tidigare, den kategoriska variabeln ersättningsstruktur erbjuder 

sparsamt med variation.  

 

Som nämnts ovan påvisades en signifikant skillnad i medelrang mellan olika nivåer 

av bolagsfokus med hänsyn till variabeln bakgrundsanalyspoäng. I Appendix 8 kan vi 

se att en signifikant skillnad i medelrang även påvisades mellan minst två olika nivåer 

av bolagsfokus i förhållande till den beroende variabeln riskattitydspoäng. Storbank 

var den bolagsform, eller fokusnivå, som erhöll högst medelrang (36,81) samtidigt 

som rådgivning (15,3) var den bolagsform, eller fokusnivå, med lägst medelrang. 

Detta inger i sin tur tecken på att skillnaden i medelrang mellan de olika 

bolagsfokuskategorierna, med hänsyn till i vilken utsträckning hänsyn tas till 
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faktorerna i vår modell, tenderar att härstamma ifrån skillnader i hänsynstagande till 

faktorerna i vår modell hänförliga till riskattityden.  

6.2.8 Övriga beroende variabler och rådgivarspecifika variabler 
Vad gäller skillnader mellan de olika rådgivarspecifika variablernas olika kategorier, 

med hänsyn till de resterande beroende variablerna, påvisades en signifikant skillnad i 

medelrang. Som går att utläsa i appendix 9 påvisades en signifikant skillnad i 

medelrang mellan de båda kategorierna swedsec och swedsecointern i förhållande till 

den beroende variabeln riskkapacitetspoäng där de olika kategoriernas medelrang är 

swedsecointern (52,5) och swedsec (27,23). Eftersom en skillnad i de båda 

kategoriernas medelrang inte kunde påvisas med hänsyn till variabeln 

bakgrundsanalyspoäng ger detta resultat indikationer på att en skillnad föreligger men 

att den inte är tillräcklig stor för att påverka den totala bakgrundsanalysens resultat. 

En möjlig anledning till detta är att dessa variabler utgör en del utav den 

rådgivarspecifika faktorn expertis. Detta innebär att dess påverkan på egen hand inte 

är tillräckligt stor utan att den behöver stöd från resterande variabler som ryms inom 

faktorn expertis för att ha möjligheten att påverka variabeln bakgrundsanalyspoäng, 

något som kommer att undersökas i nästa avsnitt. 

 

I övrigt finner vi inga signifikanta skillnader mellan de rådgivarspecifika variablerna 

och de beroende variablerna.  

 

6.3 Multivariat analys 
I denna del av den empiriska analysen ämnar vi att dra slutsatser kring de sex 

hypoteser som genererats. Kortfattat berör studiens hypoteser potentiella samband 

mellan den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng och de oberoende variablerna, 

vilka representeras av olika bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer. 

 

En multipel regressionsanalys används, som nämnts tidigare i kapitel 5.6 bearbetning 

av data, för att undersöka eventuella samband mellan den beroende variabeln och 

flera oberoende variabler samtidigt (Bryman & Bell, 2005; Gujarati & Porter, 2009). 

Som komplement till den bivariata analysen ämnar vi här nedan undersöka de 
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oberoende variablernas samtida påverkan på den beroende variabeln 

bakgrundsanalyspoäng. En multipel regressionsanalys kan sedermera klassificeras in 

i två olika typer, nämligen de som används vid prediktion och de som används för att 

identifiera kausala samband (Allison, 1999). I denna studie ämnar vi urskilja om, och 

i så fall vilken påverkan, olika bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer har på 

bakgrundsanalysens effektivitet; bakgrundsanalyspoäng. Detta gör att vi söker efter 

ett eller flera kausala samband där de oberoende variablerna (bolagsspecifika och 

rådgivarspecifika variabler) påverkar den beroende variabeln 

(bakgrundsanalyspoäng).  

 

Trots det faktum att majoriteten av datamaterialet inte kommer från en 

normalfördelning har vi valt att tillämpa en multipel linjär regressionsanalys för att 

dra slutsatser kring våra hypoteser. Problemet med ett icke - normalfördelat 

datamaterial undgås genom det faktum att residualerna i regressionerna är 

normalfördelade; ingen heteroskedasticitet kan påvisas (Gujarati & Porter, 2009; 

appendix 10) 

 

Förutom att påvisa eventuella samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng kommer vi även att försöka spåra till 

vilken del av risktoleransen dessa samband hör hemma. Detta gör det möjligt för oss 

att påvisa vilken del av risktoleransen olika typer av rådgivare och rådgivningsbolag 

tenderar att ta mest respektive minst hänsyn till. För att göra detta har vi valt att 

genomföra fem olika regressionsanalyser, med samma oberoende variabler men med 

olika beroende variabler. Där respektive dimension av risktoleransen tilldelats varsin 

beroende variabel; riskattitydspoäng, riskkapacitetspoäng, rationalitetspoäng samt 

preferenser kring risk och avkastnings poäng (appendix 4-7).  

 

För att hitta de modeller som bäst förklarar de olika beroende variablerna samt tillåter 

oss att dra slutsatser kring de hypoteser som genererats har vi testat ett flertal olika 

modeller. Detta har gjorts genom att stoppa in och plocka ut de olika 

dummyvariablerna för att hitta den bästa kombinationen av de oberoende variablerna. 

Urvalsprocessen baserades på en kombination av den högsta förklaringsgraden och 

signifikansnivåerna vad gäller variablerna, och i modellen som helhet, utan att 
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förorsaka multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Som nämndes i stycket 

ovanför har samma oberoende variabler använts i alla modeller. Kombinationen av 

dessa baserades på kraven ovan, mätt utifrån bakgrundsanalyspoäng som beroende 

variabel. I analysen nedan presenteras endast modell 1 eftersom det är utifrån denna 

vi har möjlighet att testa studiens hypoteser. Resterande del av modellerna återfinns i 

appendix 4-7.  

 

• Modell 1 – bakgrundsanalyspoäng 

 

För att testa studiens hypoteser och uppnå syftet med studien har vi valt att utföra en 

regressionsanalys på de oberoende variablerna kön, utbildning, erfarenhet, 

fastoprovsion, storrådgivning, swedsecointern, bank, rådgivning samt provision på 

den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Modellen ser ut som följer: 

 

!"#$%&'()"'"*+),-ä!"

= !+ !!!"#$"%&'%(+ !!!"#$%&'+ !!!ö!

+ !!!"#$%&%#'+ !!!"#$%&'%()#)%*+ !!!"#$

+ !!!"#$$å!"#$%#%"+ !!!å!"#$%#%"

+ !!!"#$%#&'()*#+)+   ! 

 

Givet de oberoende variablerna som inkluderats i modellen utgör de exkluderade 

variablerna den referensgrupp som slutsatser kring de inkluderade variablernas β-

koefficienter kan göras emot. Mer specifikt utgörs referensgruppen av 

könstillhörigheten man, ersättningsstrukturen fast, bolagsfokusnivån storbank, samt 

rådgivarens innehav av swedsec-licensiering.  

 

 

  

 

 

 

Tabell 18. Regressionsoutput 1 modell 1. 
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I tabell 18 ovan kan vi urskilja modellens justerade förklaringsgrad (Justerat R2) om 

0,251, viket betyder att omkring 25,1 % av variationen i variabeln 

bakgrundsanalyspoäng kan förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. 

Tabellen ovan förser oss även med information om att modellen är signifikant på 

0,01-nivån. Mer information om regressionen presenteras i tabell 19 nedan. 

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 

Bakgrundsanalyspoäng β-koefficient SE Tolerans 
α 106,125*** 5,444   

Kön 3,984 2,725 0,952 
Utbildning 0,407 0,755 0,809 
Erfarenhet 0,422*** 0,155 0,832 

Fastoprovision 2,541 3,298 0,869 
Storrådgivning -8,94** 3,893 0,666 
Swedsecointern 11,782** 5,044 0,946 

Bank -10,671*** 3,134 0,825 
Rådgivning -12,036** 5,180 0,732 
Provision -7,137 5,311 0,696 

* = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,10-nivån 
  ** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,05-

nivån 
  *** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,01-

nivån 
  Tabell 19. Regressionsoutput 2 modell 1. 

 

För att kontrollera för multikollinearitet har vi valt att fokusera på toleransvärdet för 

respektive variabels Variance Inflation Factor (VIF). Som tumregel bör värdet på 

toleransen inte understiga 0,1 (O’Brien, 2007; Gujarati & Porter, 2009). I tabell 19 

ovan kan vi urskilja att toleransvärdena ligger på mellan 0,66 och 0,95, vilket innebär 

att det inte föreligger någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna i 

modellen och att avståndet ner till vad som kan anses godkänt är stort.  

 

I tabell 19 ovan kan vi även urskilja β-koefficienten för respektive oberoende variabel 

samt om det finns ett signifikant samband mellan de olika oberoende variablerna och 

variabeln bakgrundsanalyspoäng. Resultatet blev att variablerna erfarenhet samt bank 

påvisades ha en signifikant påverkan på bakgrundsanalyspoäng och detta på 0,01-
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nivån samtidigt som swedsecointern, storrådgivning och rådgivning påvisades ha en 

signifikant påverkan på bakgrundsanalyspoäng och detta på 0,05-nivån. 

 

Hypotestester: 
 

• Hypotes 1: En ersättningsstruktur baserad på en stor andel fast lön (i motsats 

till en ersättningsstruktur baserad på en stor andel provisionsbaseradlön) har 

ett positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från 

vår modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 1 är att en stor andel fast lön gör att rådgivaren inte 

har lika stor press på sig och/eller incitament att sälja in finansiella instrument till 

kunden (Jones, Lesseig och Smythe, 2005; Friedman, 1957; Robinson, 2007). Med en 

sådan ersättningsstruktur kan rådgivaren istället lägga ner mer tid och kraft på att 

samla in all nödvändig information från kunden som behövs för att göra en väl 

underbyggd bedömning av kundens finansiella risktolerans. 

 

Som det går att utläsa från tabell 19 kan inget statistiskt signifikant samband påvisas 

mellan variablerna hänförliga till ersättningsstrukturen; fastoprovision samt provision, 

och den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Detta innebär att vi, utifrån detta, 

inte kan påvisa att det finns ett positivt samband mellan en ersättningsstruktur baserad 

på en hög andel fast lön och den hänsyn som tas till faktorerna i vår modell. Därmed 

kan vi inte förkasta nollhypotesen (H0; det finns inget positivt samband mellan en 

ersättningsstruktur baserad på en stor andel fast lön och i vilken utsträckning hänsyn 

tas till faktorerna från vår modell vid en bedömning av individuella kunders 

finansiella risktolerans).  

 

Detta resultat är i enlighet med det som redovisades i den bivariata analysen kring 

ersättningsstrukturens brist på samband med variabeln bakgrundsanalyspoäng. Som 

nämnts ovan finns det väldigt få observationer tillgängliga för att påvisa eventuella 

samband dem emellan, fast (40), fastoprovision (12), provision (5), vilket gör att vi 

skall vara försiktiga i tolkningen av detta resultat. Detta då antingen ett större urval 

eller ett urval med större differenser i ersättningsstruktur potentiellt hade kunnat ge 
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oss ett annat resultat, vilket innebär att testningen av detta samband inte görs rättvisa i 

denna studie till följd av låg varians och få antal observationer.  

 

Bortsett från ovanstående är en möjlig förklaring till detta resultat att den 

provisionsbaserade lönens förmåga att driva upp försäljningen genom incitament att 

sälja mer inte påverkar investeringsrådgivares noggrannhet i bakgrundsanalysen 

(Basu, Lal, Srinivasan, Staelin, 1985; Kalra, Shi & Srinivasan, 2003; Jones, Lesseig & 

Smythe, 2005). Detta innebär att rådgivarna trots möjligheten att tjäna pengar på 

kundens bekostnad (rekommendera de instrument som genererar mest pengar till 

bolaget och/eller rådgivaren trots att de inte är de som är lämpligast för kunden), 

istället gör en grundlig och väl underbyggd analys av kundens situation innan 

rekommendationer ges. Dock behöver en grundlig bakgrundsanalys inte betyda att 

rådgivaren faktiskt rekommenderar de råd som är lämpligast för kunden eftersom 

rådgivaren fortfarande kan välja att grunda sina faktiska rekommendationer på vilka 

instrument som genererar mest pengar till bolaget och/eller rådgivaren själv istället 

för de som är lämpligast för kunden, trots att rådgivaren har en bättre bild av vilka 

instrument som är lämpligast för kunden. Men om rådgivaren nu är så benägen och 

fokuserad på att tjäna pengar, varför skulle hen då lägga ner tid på att samla in 

information från kunden som hen ändå inte kommer att använda sig av? Samtidigt 

som en eventuell granskning till följd av klagomål från kund förmodligen skulle visa 

på att den bedömning som gjorts eller den information som samlats in inte stämmer 

överens med de rekommendationer som givits. Detta tyder på att rådgivare som 

genomför en grundligare bakgrundsanalys bör förse sina kunder med lämpliga råd i 

större utsträckning än rådgivare som genomför en mindre omfattande 

bakgrundsanalys. Med bakgrund i detta och resultatet ovan tenderar kopplingen 

mellan provisionsbaserad lön och ökad försäljning genom incitamentet att tjäna mer 

pengar inte vara applicerbart inom branschen för investeringsrådgivning.  

 

Som en liten fotnot vill vi ändå nämna de båda koefficienternas tecken där 

koefficienten för fastoprovision är positiv och att koefficienten för provision är 

negativ. Dessutom kan vi nämna att, utifrån resultatet av regressionen i modell 5 

(appendix 7), ett signifikant negativt samband kunde påvisas mellan den oberoende 

variabeln provision och den beroende variabeln preferenser kring risk och 
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avkastnings poäng, vilket ligger i linje med den bivariata analysen. Detta resultat är 

intressant eftersom det speglar resonemanget som ligger bakom hypotes 1, men som 

dock inte kan påvisas. Att ett samband påvisas just kring denna aspekt; preferenser 

kring risk/avkastning, av den finansiella risktoleransen är inte helt oväntat och detta 

eftersom denna aspekt, liksom riskattityden, behandlar kundens känslor och 

inställning. Något som påstås kräva en grundlig informationsinsamling för att kunna 

fångas korrekt av rådgivare (Grable & Lytton, 1999, Kitces, 2006, Cordell, 2001; 

Cordell, 2002; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993; Hanna, Gutter & Fan, 

2001). Att en ersättningsstruktur baserad på enbart provisionsbaserad lön har ett 

negativt samband med i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till en variabel som 

utgörs av kundens inställning och känslor förser oss med indikationer på att det 

faktiskt kan finnas ett samband. Något som potentiellt hade kunnat påvisas med hjälp 

av ett större urval eller ett urval som erbjuder en högre varians vad det gäller 

ersättningsstruktur, som nämndes ovan. Därmed, utan någon som helst säkerhet eller 

tyngd i uttalandet utan mer som en klapp på vår egen axel, kan detta tyda på att 

diskussionen som bedrevs i den teoretiska referensramen kring fast kontra rörlig löns 

betydelse för effektiviteten i bedömningen av enskilda kunders finansiella risktolerans 

inte var helt bortkastad. Men som sagt kan inget signifikant samband påvisas och 

därmed kan vi inte förkasta H0.  

 

Resultat hypotes 1 – H0 kan inte förkastas! 

 

• Hypotes 2: Bolagets fokus kring området för investeringsrådgivning har ett 

positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 

modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 2 är att större och mer diversifierade bolag har fler 

olika områden, utöver investeringsrådgivning, att fokusera på och mer lagar och 

regler att rätta sig efter, än mindre och mer fokuserade bolag (Comment & Jarrell, 

1995; Jacobsen, 2002; Finansinspektionen, 2014a). Detta gör att området för 

investeringsrådgivning konkurrerar med fler andra områden om tid och resurser 

samtidigt som utvecklingen av goda rutiner framställs som en tids- och 
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resurskrävande process (Weber, Blais & Betz, 2002; Grable & Lytton, 1999; Cordell, 

2001; FinaMetrica, 2014).  

 

För att bringa klarhet kring hypotes 2 riktar vi därmed fokus mot variablerna 

storbank, bank, storrådgivning samt rådgivning och deras påverkan på den beroende 

variabeln bakgrundsanalyspoäng. I tabell 19 ovan kan vi urskilja att alla tre 

variablerna som inkluderats i modellen, hänförliga till olika nivåer av bolagsfokus, 

påvisar ett statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln 

bakgrundsanalyspoäng (P < 0,05 och P < 0,01) och ett resultat som är i linje med 

resultatet från den bivariata analysen. Genom att titta på respektive variabels β-

koefficient ser vi att alla tre har ett negativt samband med den beroende variabeln. 

Detta innebär att dessa variabler tenderar att ha en negativ påverkan på den beroende 

variabeln i förhållande till den variabel som agerar referens, nämligen storbank. Mer 

specifikt är storbank den kategori av bolagsfokus som tenderar att ha högst 

bakgrundsanalyspoäng. Detta inger i sin tur tecken på att sambandet mellan fokus och 

bakgrundsanalyspoäng är riktat åt motsatt håll i förhållande till det som påstås i 

hypotes 2. Därmed kan vi inte förkasta H0: Det finns inget positivt samband mellan 

bolagets fokus och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans.  

 

En annan infallsvinkel gör att detta resultat inger tecken på att det faktiskt finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan bolagets fokus kring området för 

investeringsrådgivning och i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna i vår 

modell. Dock föreligger detta samband negativt, vilket är tvärtemot det resonemang 

som ligger bakom hypotes 2. En möjlig förklaring till detta kan hittas på andra sidan 

av samma mynt, nämligen att större bolag, förutom lägre fokus, även tenderar att ha 

tillgång till mer resurser än mindre bolag. Resurser i form av både pengakapital och 

humankapital. (Bowen, 2002; Westhead, Wright & Ucbasaran, 2001) Eftersom 

utvecklingen av goda rutiner påstås vara en resurskrävande process (Grable & Lytton, 

1999; Cordell, 2001; FinaMetrica, 2014) bör en större tillgång till resurser öka 

möjligheterna att utveckla goda bakgrundsanalysrutiner. Dessutom inger resultatet 

från regressionen av modell 2 (appendix 4) tecken på att de signifikanta 

rutinvariationerna mellan de olika bolagsfokuskategorierna tenderar att främst bero på 
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en skillnad i vilken utsträckning rådgivarna hänförliga till de olika kategorierna tar 

hänsyn till faktorerna i vår modell hänförliga till riskattityden. Mer specifikt att det 

främst är kring hänsyn till faktorerna kring dimensionen riskattityd som rådgivarna 

hänförliga till kategorin storbank utmärker sig i förhållande till rådgivarna hänförliga 

till de andra kategorierna. Samtidigt som riskattityden uppmålas som den som är 

svårast att bedöma korrekt, vilket ger stöd åt resonemanget att bolagets tillgång till 

resurser kan ha en positiv effekt på rutinerna kring bedömning av individuella 

kunders finansiella risktolerans. 

 

En mer specifik tolkning av resultatet är att vi med 99 % tillförlitlighet i uttalandet 

kan säga att rådgivare tillhörande kategorin bank i genomsnitt baserar sin bedömning 

av individuella kunders risktolerans på en mindre andel av den information (i 

genomsnitt 10,76 poäng färre) som berörs i vår modell än rådgivare tillhörande 

kategorin storbank. I resultatet av regressionen av modell 2 (appendix 4) kan vi 

urskilja tecken på att denna skillnad främst baseras på att rådgivarna tillhörande 

kategorin storbank tar mer hänsyn till faktorerna i vår modell hänförliga till 

riskattityden än rådgivarna hänförliga till kategorin bank. Samtidigt som vi med en 

tillförlitlighet om 95 % i uttalandet kan säga att rådgivare tillhörande kategorin 

storrådgivning tenderar att basera sin bedömning av individuella kunders risktolerans 

på en mindre andel av den information som berörs i vår modell (i genomsnitt 8,94 

poäng färre) än rådgivare tillhörande kategorin storbank. Denna skillnad, enligt 

resultatet från regressionen av modell 3 och 4 (appendix 5 och 6), tenderar att grunda 

sig i att rådgivarna tillhörande kategorin storbank tar mer hänsyn till faktorerna i vår 

modell hänförliga till dimensionerna rationellt handlande och riskkapacitet än 

rådgivarna hänförliga till kategorin storrådgivning.  Av de kategorierna vars rådgivare 

tenderar att basera sin bedömning på minst andel av den information som finns i vår 

modell finner vi således bank (i genomsnitt 10,67 poäng färre än storbank) och 

rådgivning (i genomsnitt drygt 12 poäng färre än storbank). Sammanfattningsvis kan 

vi se att de rådgivare som tillhör kategorin rådgivning tenderar att vara minst 

effektiva i sin bedömning av kundernas finansiella risktolerans och detta följt av, i tur 

och ordning efter lägst effektivitet, bank, storrådgivning och effektivast storbank. 

 

Resultat hypotes 2 – H0 kan inte förkastas! 
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• Hypotes 3: Längre erfarenhet av yrket som investeringsrådgivare har ett 

positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 

modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 3 är att rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket 

antas vara positivt korrelerat med rådgivarens expertis (Martenson, 2007; Goodyear, 

1997). En expertis som i tidigare studier påvisats stimulera förhållandet mellan kund 

och rådgivare (Moorman, Zaltman & Deshpandé, 1992; Martenson, 2007; Bae & 

Sandager, 1997), potentiellt genom rådgivarens ökade förmåga att göra korrekta 

påståenden och rekommendera lämpliga investeringar till sina kunder (Snelbecker, 

Roszkowski & Cutler, 1990).  

 

I tabell 19 ovan kan vi urskilja att β-koefficienten för variabeln erfarenhet är positiv 

samt signifikant på 0,01-nivån. Detta inger tecken på ett positivt och starkt signifikant 

samband mellan rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket och i vilken utsträckning 

hänsyn tas till faktorerna i vår modell. Mer specifikt, kan detta resultat tolkas som att 

1 extra års erfarenhet genererar i genomsnitt drygt 0,4 fler bakgrundsanalyspoäng 

och där en ökad bakgrundsanalyspoäng är synonymt med att rådgivaren i större 

utsträckning tar hänsyn till faktorerna som ingår i vår modell. Som i sin tur, som 

tidigare nämnts, kan betraktas som en mer omfattande bakgrundsanalys och 

därigenom en mer effektiv bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans. Utifrån resultatet av regressionen av modell 2 (appendix 4) kan vi 

urskilja att denna ökning i bakgrundsanalyspoäng i stor utsträckning beror på att 

rådgivare med längre erfarenhet tenderar att ta hänsyn till faktorerna i vår modell 

hänförliga till riskattityden i större utsträckning än rådgivare med kortare erfarenhet. 

En möjlig förklaring till detta är att mer erfarna rådgivare känner till vikten av att 

undersöka kundens känslor direkt istället för att förlita sig på olika faktorer som 

påvisats ligga bakom dessa känslor, vilket förespråkas av tidigare forskning inom 

området (Grable & Lytton, 1999, Kitces, 2006, Weber, Blais & Betz, 2002; Slovic, 

1987; Cordell, 2001; Cordell, 2002; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993; 

Hanna, Gutter & Fan, 2001). 



 

 

 132 

 

Baserat på detta resultat kan vi därmed till 99 % säkerhet säga att längre erfarenhet av 

yrket som investeringsrådgivare har en positiv effekt på effektiviteten, i termer av i 

vilken utsträckning hänsyn tas till de olika faktorerna i vår vår modell, i 

investeringsrådgivarens bedömning av kundens finansiella risktolerans. Därmed 

förkastas nollhypotesen! 

 

Detta resultat står i kontrast till resultatet i den bivariata analysen kring detta samband 

eftersom vi där inte fann något samband. En tolkning av detta är att rådgivarens 

erfarenhet inte på egen hand har en effekt på variabeln bakgrundsanalyspoäng men 

att tillsammans med de övriga oberoende variablerna utgörs ett starkt samband mellan 

variablerna. Detta inger tecken på att andra variabler i modellen påverkar sambandet 

mellan variabeln erfarenhet och den beroende variabeln. Förutom erfarenhet har 

variablerna utbildning och swedsecointern inkluderats för att representera expertis i 

modellen. Som vi kan urskilja ur regressionens resultat i tabell 19 påvisas ett 

signifikant samband mellan swedsecointern och den beroende variabeln men inget 

samband mellan utbildning och den beroende variabeln kan påvisas, vilket är ett 

resultat som stämmer överens med resultatet i den bivariata analysen. Detta kan tolkas 

som om att expertisen har en påverkan på i vilken utsträckning hänsyn tas till 

faktorerna i vår modell samtidigt som expertisen, inom ramen för 

investeringsrådgivning, tenderar att utgöras av erfarenhet och innehav av 

licensieringar och certifieringar erhållna genom branschspecifika utbildningar och 

kunskapstest; branschspecifik kunskap istället för utbildning på högskola eller 

universitet. Detta resonemang stöds av lagstiftningen eftersom denna, som nämnts 

ovan, inte ställer några krav på rådgivarnas utbildningsnivå, i termer av antalet år i 

skolan (Svensk författningssamlingen, 2014a: SFS 2003:862). Något som heller inte 

behövs enligt resultatet ovan.  

 

Resultat hypotes 3 – H0 förkastas! 
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• Hypotes 4: Rådgivarens utbildningsnivå har ett positivt samband med i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 4 är detsamma som för hypotes 3 eftersom de båda 

variablerna ämnar mäta rådgivarens expertis. Liksom erfarenhet antas utbildningsnivå 

igenom en högre kunskap att vara positivt korrelerat med rådgivarens expertis 

(Martenson, 2007; Goodyear, 1997), en expertis som i tidigare studier påvisats 

stimulera förhållandet mellan kund och rådgivare (Moorman, Zaltman & Deshpandé, 

1992; Martenson, 2007; Bae & Sandager, 1997), potentiellt genom rådgivarens ökade 

förmåga att göra korrekta påståenden och rekommendera lämpliga investeringar till 

sina kunder (Snelbecker, Roszkowski & Cutler, 1990).  

 

Som nämnts ovan kan vi, utifrån resultatet av regressionsanalysen, inte påvisa att det 

finns ett samband mellan variabeln utbildning och den beroende variabeln 

bakgrundsanalyspoäng. Således kan vi inte förkasta H0. 

 

Med tanke på ovanstående kan vi utesluta den rådgivarspecifika faktorn utbildning 

och dess påverkan på effektiviteten i bedömningen av kunders finansiella risktolerans 

i vårt urval och således kan vi inte heller säga att denna variabel; utbildning, utgör ett 

hot mot variationer i bakgrundsanalysrutinerna. Som nämndes i diskussionen kring 

hypotes 3 ovan kan vi, till följd av detta resultat, ifrågasätta rådgivarens 

utbildningsnivå som ett mått på rådgivarens expertis. Variabeln utbildning har 

inkluderats som ett indirekt mått på expertis och detta genom att, som tidigare nämnts, 

kunskap och erfarenhet är de vanligaste måtten på expertis (Martenson, 2007; 

Goodyear, 1997), och antal års formell utbildning är ett vanligt förekommande mått 

på kunskap (Alvesson, 1993; Starbuck, 1992). Detta gör vårt resultat intressant 

eftersom det ger indikationer på att, som nämnts ovan, rådgivarnas expertis är 

beroende av branschspecifik kunskap, vilket i sin tur skulle innebära att en längre 

utbildning utöver grundskolan inte tillför någon större mängd tillämpbar kunskap 

inom detta område och således inte i någon högre grad påverkar hur väl individuella 

rådgivare utför sitt arbete med att bedöma individuella kunders finansiella 
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risktolerans. Något som återspeglas i lagstiftningen (Svensk författningssamlingen, 

2014a: SFS 2003:862).  

 

Resultat hypotes 4 – H0 kan inte förkastas! 

 

• Hypotes 5: Rådgivarens innehav av licensieringar och/eller interna 

certifieringar har ett positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till 

faktorerna från vår modell vid bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans. 

 

Som ytterligare ett mått på investeringsrådgivarens kunskap, förutom den ovan 

nämnda variabeln utbildning, har innehav av licensieringar använts. Detta gör att 

även huvudargumentet för hypotes 5 blir detsamma som för hypotes 4 och 5.  

 

För att kontrollera för rådgivarnas innehav av licensieringar inkluderades variabeln 

swedsecointern i modellen och denna jämförs då med ursprungsläget; 

referensgruppen, swedsec. Som går att urskilja i tabell 19 ovan kan vi påvisa ett 

signifikant samband mellan variabeln swedsecointern och den beroende variabeln på 

0,05-nivån. Tolkningen av detta blir att med en tillförlitlighet om 95 % kan vi säga att 

rådgivare som innehar både Swedsec-licens och interna certifieringar tar hänsyn till 

faktorerna i vår modell i större utsträckning i jämförelse med rådgivare som endast 

innehar Swedsec-licens. Mer specifikt, erhåller de i genomsnitt 11,8 poäng fler och 

därmed kan vi förkasta H0! 

 

Detta resultat står i kontrast till den bivariata analysen kring detta samband. 

Tolkningen och potentiella förklaringar till detta blir desamma som kring variabeln 

erfarenhet i hypotes 3 och 4 ovan kring utbildning och vi hänvisar därmed till denna 

diskussion.  

 

Som diskuterats tidigare används licensieringar och certifieringar som ett intyg på att 

rådgivaren innehar en viss kunskap eller kompetens (Swedsec Licensiering AB, 2014, 

Finansinspektionen, 2014b), vilket indikerar på att rådgivare med både Swedsec-
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licens och intern certifiering innehar en högre kunskapsnivå i förhållande till 

rådgivare som enbart innehar Swedsec-licens. Med bakgrund i detta och ovanstående 

resultat kan vi påvisa ett samband mellan rådgivarens kunskap och i vilken 

utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna i vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. Ett samband som stryker under att mer 

kunskap, i detta fall i form av flera licensieringar, förbättrar investeringsrådgivarens 

bedömning av den finansiella risktoleransen och har på så vis större möjligheter att 

förse kunden med lämpliga investeringsrekommendationer (Snelbecker, Roszkowski 

& Cutler, 1990).  

 

Dock kunde vi inte påvisa ett samband mellan den andra oberoende variabeln som 

mäter kunskap; utbildning, och den beroende variabeln, vilket gör det svårt att med 

någon större säkerhet säga att kunskapen som helhet, i termer av utbildning och 

licensieringar, påverkar effektiviteten i bedömningen kring den finansiella 

risktoleransen. Som nämndes ovan är en möjlig förklaring till detta att 

investeringsrådgivarens expertis och förmåga att utföra ett bra arbete påverkas av 

branschspecifik kunskap istället för kunskap genom formell utbildning 

(högskola/universitet). Ett resonemang som stöds av lagstiftningen eftersom denna 

inte ställer några krav på rådgivarens utbildningsnivå (Svensk författningssamlingen, 

2014a: SFS 2003:862). En annan möjlig förklaring kan vara att de bolag som 

rekryterar välutbildade individer tenderar att enbart applicera Swedsec-licens som 

kunskapskrav samtidigt som de som rekryterar mindre välutbildade individer vill 

säkra upp kompentensen, och således expertisen, genom att tillhandahålla egna 

interna certifieringar utöver Swedsec. Detta ger indikationer på att innehav av fler 

licensieringar har en positiv påverkan på investeringsrådgivarens arbete med att 

bedöma kunders finansiella risktolerans och rådgivaren får därmed större möjligheter 

att rekommendera lämpliga investeringar, i enlighet med Snelbecker, Roszkowski och 

Cutler (1990), medan längre utbildning inte fyller samma funktion.  

 

Sammanfattningsvis förkastas H0 i denna femte hypotes.  

 

Resultat hypotes 5 – H0 kan förkastas! 
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• Hypotes 6: Att vara kvinna och investeringsrådgivare har i motsats till att 

vara man och investeringsrådgivare positivt samband med i vilken 

utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av 

individuella kunders finansiella risktolerans. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 6 är att de normativa manliga och kvinnliga 

egenskapernas förväntade påverkan på förhållandet mellan kund och rådgivare och att 

detta förhållande i sin tur skall gynna bedömningen av kundens finansiella 

risktolerans, och där de egenskaper som förknippas med kvinnor förväntas stimulera 

detta förhållande genom en mer lyhörd och mindre självupptagen inställning (Stepien 

& Baernstein, 2006; Toussaint & Webb, 2005; Ickes, Gesn & Graham, 2000; 

Rueckert & Naybar, 2008).  

 

Som går att urskilja i tabell 19 kan vi inte påvisa ett signifikant samband mellan 

variabeln kön och den beroende variabeln bakgrundsanalyspoäng. Detta är i linje med 

den analys som gjordes av detta samband i den bivariata analysen och därmed kan vi 

inte förkasta H0!  

 

En möjlig förklaring till detta är att de normativa manliga och kvinnliga egenskaperna 

inte är tillämpbara på vårt urval, eller överhuvudtaget. Detta problem hade kunnat 

hanteras genom att mäta dessa egenskaper direkt istället för att endast observera 

respondenternas könstillhörighet. Förutom detta kan andra omständigheter eller 

egenskaper hänförliga till manliga och kvinnliga rådgivare, som denna studie inte 

tagit hänsyn till, motverka den positiva effekt av egenskaper som exempelvis en hög 

empatisk förmåga, vilket gör att ett samband inte kunde påvisas. 

 

Resultat hypotes 6 – H0 kan inte förkastas! 
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6.3.1 Sammanfattning hypotestester och rutinvariationer 
Sammanfattningsvis har vi valt att illustrera de olika rutinvariationer som faktiskt 

påvisats och detta i figur 18 nedan. Förutom denna illustration presenteras även en 

sammanställning av slutsatserna kring studiens hypoteser i tabell 20 nedan.  

 

Figur 18 nedan förser oss med en sammanställning av de rutinvariationer kring 

svenska investeringsrådgivares bedömning av individuella kunders finansiella 

risktolerans som denna studie kunnat påvisa och härlett till olika bolagsspecifika och 

rådgivarspecifika faktorer. I samma figur kan vi även urskilja vilken dimension av 

risktoleransen dessa variationer berör. För att underlätta för läsarens tolkning av 

modellen kan det nämnas att de blå pilarna indikerar på att faktorn påvisats ha en 

positiv påverkan på i vilken utsträckning rådgivare tenderar att ta hänsyn till 

faktorerna inom den specifika risktoleransdimensionen. Samtidigt som de röda pilarna 

istället indikerar att faktorn påvisats ha en negativ påverkan på i vilken utsträckning 

rådgivare tenderar att ta hänsyn till faktorerna inom den specifika 

risktoleransdimensionen. De rådgivarspecifika och bolagsspecifika faktorerna som vi 

inte kunnat påvisa ha något samband med i vilken utsträckning rådgivarna tenderar att 

ta hänsyn till faktorerna i vår modell har utsmyckats med ett rött kryss i figur 18 

nedan.   
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Figur 18. Bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorers påverkan på de 

beroende variablerna. 
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För att sammanfatta informationen i figur 18 ovan kan vi se att variablerna storbank, 

fast, swedsecointern samt erfarenhet påvisats ha en positiv inverkan på i vilken 

utsträckning investeringsrådgivarna tar hänsyn till de olika faktorerna i vår modell. 

Där storbank påvisades ha en positiv effekt på främst i vilken utsträckning rådgivaren 

tar hänsyn till faktorerna kring riskattityden, riskkapaciteten och rationellt handlande. 

Samtidigt som swedsecointern eller rådgivarens kunskap främst har en positiv effekt 

på i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna kring riskkapaciteten. 

Rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket påvisades ha en positiv effekt på i vilken 

utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna kring riskattityden. Dessutom 

påvisades att en ersättningsstruktur baserad på enbart fast lön tenderar att ha en 

positiv effekt på i vilken utsträckning rådgivaren tar hänsyn till faktorerna kring 

preferenser kring risk/avkastning. Samtidigt som bank, storrådgivning, rådgivning, 

provisionsbaserad lön samt swedsec visade sig ha en eller flera negativa inverkningar 

på i vilken utsträckning investeringsrådgivarna tenderar att ta hänsyn till de olika 

faktorerna. 

Hypoteser Slutsats 

1. En ersättningsstruktur baserad på en stor andel fast lön (i motsats till en 
ersättningsstruktur baserad på en stor andel provisionsbaseradlön) har ett 
positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från 
vår modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

H0  kan inte 
förkastas! 

2. Bolagets fokus kring området för investeringsrådgivning har ett positivt 
samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 
modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

H0  kan inte 
förkastas! 

3. Längre erfarenhet av yrket som investeringsrådgivare har ett positivt 
samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår 
modell vid bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans. 

H0  
förkastas! 

4. Rådgivarens utbildningsnivå har ett positivt samband med i vilken 
utsträckning hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av 
individuella kunders finansiella risktolerans. 

H0  kan inte 
förkastas! 

5. Rådgivarens innehav av licensieringar och/eller interna certifieringar 
har ett positivt samband med i vilken utsträckning hänsyn tas till 
faktorerna från vår modell vid bedömning av individuella kunders 
finansiella risktolerans. 

H0  
förkastas! 

6. Att vara kvinna och investeringsrådgivare har i motsats till att vara man 
och investeringsrådgivare ett positivt samband med i vilken utsträckning 
hänsyn tas till faktorerna från vår modell vid bedömning av individuella 
kunders finansiella risktolerans. 

H0  kan inte 
förkastas! 

Tabell 20. Sammanfattning hypotestester. 
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I tabell 20 ovan presenteras en översikt över de hypoteser som denna studie haft som 

syfte att besvara samt slutsatsen kring respektive hypotes. I två utav de sex hypoteser 

som testades kunde nollhypotesen (H0) förkastas, vilket innebär att det samband som 

dessa hypoteser beskriver kunde påvisas. Dessa två hypoteser kretsade kring dels den 

rådgivarspecifika faktorn erfarenhet dels den rådgivarspecifika faktorn innehav av 

licensieringar. Mer specifikt kunde vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan 

rådgivarens erfarenhet av rådgivaryrket och i vilken utsträckning rådgivaren tar 

hänsyn till de olika faktorerna i vår modell. Samt ett signifikant positivt samband 

mellan rådgivarens innehav av licensieringar/certifieringar (kunskap) och i vilken 

utsträckning rådgivaren tar hänsyn till de olika faktorerna i vår modell.  
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7. Slutsats och implikationer 
I det sjunde kapitlet presenteras en kortare sammanfattning av studien samt de 

slutsatser som frambringats ur de empiriska resultaten och analysen av dessa. I detta 

kapitel kommer vi även gå igenom de praktiska- samt de teoretiska implikationer som 

denna studie ger upphov till. Avslutningsvis ges en bild av studiens begränsningar och 

således förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Sammanfattning och slutsats 
Syftet med denna studie är att bidra till att överbrygga det kunskapsgap som existerar 

i befintlig litteratur samt tillfredsställa efterfrågan på studier kring hur och hur 

effektivt, i jämförelse med en modell härledd från befintliga teorier och forskning (se 

figur 16), svenska investeringsrådgivare först bedömer och sedan kategoriserar sina 

kunder i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. Dessutom 

ämnade vi att utröna vilka bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som kan 

förklara potentiella variationer i investeringsrådgivares rutiner gällande bedömning 

och kategorisering av individuella kunder, i termer av finansiell risktolerans, inför 

investeringsrådgivning. 

 

För att uppfylla syftet med studien anammades en deduktiv forskningsansats där vi 

med hjälp av befintliga teorier och annan litteratur inom områdena för finansiell 

risktolerans och investeringsprocessen skapade en modell över hur processen kring 

bedömning av individuella kunders finansiella risktolerans bör se ut. En modell som 

försökt ta hänsyn till den multidimensionalitet som förespråkas av sakkunniga och 

efterfrågas av praktiker för att korrekt fånga den finansiella risktoleransen. Mer 

specifikt består denna modell av fyra stycken olika dimensioner som sedermera 

innefattade olika faktorer som i tidigare studier påvisats påverka den finansiella 

risktoleransen. Förutom dessa fyra dimensioner tar modellen även hänsyn till både 

bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som, i den empiriska undersökningen, 

delvis påvisades påverka hur de faktiska rutinerna ser ut kring bedömningen av 

individuella kunders finansiella risktolerans. I den empiriska undersökningen 

granskade vi svenska investeringsrådgivares faktiska rutiner i förhållande till vår 

modell. En empirisk undersökning som baserades på information som samlats in med 
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hjälp av en internetbaserad enkätundersökning riktad mot svenska 

investeringsrådgivare. Enkäten besvarades av sammanlagt 57 stycken respondenter 

från 12 olika bolag, svar som låg till grund för de empiriska resultat och den analys 

som beskrevs i det föregående kapitlet.  

 

I analysen kunde vi se att de tillfrågade rådgivarna tenderar att basera sin bedömning 

av individuella kunders finansiella risktolerans på information som är relativt enkel att 

samla in. Exempelvis kundens kunskap och erfarenhet av finansiella instrument, 

ålder, arbetssituation, ekonomisk situation, avkastningskrav. Samtidigt som mer 

svåråtkomlig, men nödvändig, information inte tenderar att utgöra en så stor del av 

bedömningen som förespråkas av befintliga studier inom området, exempelvis 

kundens känslor och inställning. (Grable & Lytton, 1999, Kitces, 2006, Slovic, 1987; 

Cordell, 2001; Cordell, 2002; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993; Hanna, 

Gutter & Fan, 2001). Således är det inom detta område, mer fokus på kundens 

faktiska känslor och inställning, som det största förbättringsutrymmet tenderar att 

finnas för att uppnå ännu effektivare bedömning av den finansiella risktoleransen.  

 

Gällande hur effektiva svenska investeringsrådgivare verkligen är när det kommer till 

att bedöma enskilda individers finansiella risktolerans inför investeringsrådgivning är 

för oss svårt att säga. Detta eftersom vårt empiriska material dessvärre inte tillåter oss 

att genomföra nödvändiga statistiska tester för att ha möjlighet att generalisera vårt 

resultat till svenska investeringsrådgivare i allmänhet. Dock kan vi urskilja att drygt 

två tredjedelar; två av tre respondenter, i vårt urval innehar rutiner som kan 

klassificeras som någon grad av effektiv med hänsyn till den multidimensionella 

modell vi skapat utifrån befintlig teori och forskning. Även om detta resultat inte 

uppfyller syftet med studien förser det oss, och dig som läsare, med en fingervisning 

om hur effektiva svenska investeringsrådgivare är på att bedöma individuella kunders 

finansiella risktolerans. Men som sagt kan vi dessvärre inte göra några underbyggda 

uttalanden om studiepopulationen som helhet. 

 

Analysen kring vilka bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som potentiellt 

kan förklara eventuella skillnader i hur svenska investeringsrådgivare bedömer 

individuella kunders finansiella risktolerans utgår ifrån sex stycken olika hypoteser. 
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Varav två kunde stärkas genom att förkasta nollhypotesen baserat på resultatet från en 

multivariat linjär regressionsanalys. Båda sambanden som påvisades utgörs av 

rådgivarspecifika faktorer där dels en längre erfarenhet av rådgivaryrket och dels 

rådgivare med en högre kunskap genom innehav av licensieringar påvisades att i 

större utsträckning ta hänsyn till faktorerna från vår modell i sina bedömningar av 

individuella kunders finansiella risktolerans. Något som inom ramen för denna studie 

förknippas med en mer effektiv bedömning och kategorisering av individuella kunder 

i termer av finansiell risktolerans. Ytterligare ett signifikant samband som berördes av 

en av våra hypoteser kunde påvisas. Men eftersom den riktning på sambandet som 

föreslogs av hypotesen inte kunde påvisas, kunde vi inte heller förkasta 

nollhypotesen. Detta samband berör den bolagsspecifika faktorn fokus kring området 

för investeringsrådgivning och i vilken utsträckning hänsyn tas till de olika faktorerna 

i vår modell, där ett negativt samband påvisades.  

 

Denna studie har därmed delvis bidragit till att tillgodose efterfrågan på studier om 

hur och hur effektivt svenska investeringsrådgivare bedömer och kategoriserar 

individuella kunder i termer av finansiell risktolerans. Samt påvisat att det finns både 

bolagsspecifika och rådgivarspecifika faktorer som påverkar hur olika aktörers rutiner 

kring bedömning och kategorisering av individuella kunder, i termer av finansiell 

risktolerans, ser ut.  

7.2 Teoretiska och praktiska implikationer 
Eftersom våra resultat kring hur respondenternas rutiner ser ut samt hur effektiva de 

kan betraktas vara inte kan generaliseras till studiepopulationen i helhet skall vi vara 

försiktiga med uttalanden om hur rutinerna för svenska investeringsrådgivare i 

allmänhet ser ut. Men eftersom förekomsten av ineffektiva rutiner är så stor (1 av 3) 

vill vi ändå nämna att vi påvisat tendenser på bristfälliga rutiner hos rådgivarna i vårt 

urval. Något som ger stöd åt tidigare studier som menar att rådgivarnas rutiner kring 

bedömning av risktolerans innehåller brister (Roszokowski & Grable, 2005; Hanna, 

Gutter & Fan, 2001). Samtidigt som förekomsten av dessa rutinvariationer står i 

kontrast till vad den institutionella teorin säger om liknande företags verksamheter 

(Meyer & Rowan, 1977; Meyer & Scott, 1983).  Mer specifikt kunde vi i vår 

undersökning påvisa att rådgivare tenderar att förlita sig på information som lätt kan 
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mätas och samlas in men som nödvändigtvis inte leder till en korrekt bedömning. 

Istället för den information som tenderar att vara svårare att både mäta och samla in, 

men som tenderar att spegla risktoleransen bättre. Detta ger indikationer på att 

rådgivarnas förmåga att samla in den information som betraktas som mer 

svåråtkomlig och lämplig (kundens känslor och inställning) kan vara begränsad. 

Något som i sin tur stämmer överens med både praktikers och teoretikers efterfrågan 

på ett allmänt, accepterat och standardiserat instrument för att korrekt kunna mäta 

risktoleransen (Grable & Lytton 1999; Bouchey, 2004; Callan & Johnson, 2003; 

Hanna & Chen, 1997; Hanna & Gutter; 1998; Hanna, Gutter & Fan, 2001; Hanna & 

Lindamood, 2004; Roszkowski, 1992; Roszkowski, Davey & Grable, 2005; Yook & 

Evveret, 2003). Vår studie förser alltså dessa studier med ytterligare bevis på att det 

finns ett behov av sådant instrument, kanske även i Sverige. Detta för att undvika de 

negativa effekter som tenderar att uppstå till följd av felaktiga bedömningar av 

individuella kunders finansiella risktolerans. Negativa effekter som drabbar både 

kunden, rådgivaren, rådgivningsbolaget och därigenom även branschen i helhet 

(Palsson, 1996; Roszkowski, Snelbecker & Leimberg, 1993).   

 

Dessutom har vi i denna studie kunnat påvisa att olika rådgivarspecifika och 

bolagsspecifika faktorer har en påverkan på hur de faktiska rutinerna kring 

kundkategorisering i termer av finansiell risktolerans ser ut. Något som vi tycker bör 

undersökas vidare för att ha möjligheten att identifiera fler samband. Detta eftersom 

en sådan kunskap kan vara nyttig vid en framtida utveckling av ett allmänt accepterat, 

standardiserat instrument som gör det möjligt att korrekt kunna bedöma individuella 

kunders finansiella risktolerans. Något som kan bidra till att upprätthålla ryktet för 

branschen genom att säkerställa att individuella investerare förses med lämpliga råd. 

Förutom detta bidrag kan en sådan kunskap även vara nyttig för såväl enskilda 

investerare, bolagen och rådgivarna genom att öka förståelsen för de praktiska 

rutinerna som ligger bakom en bedömning och kategorisering i termer av finansiell 

risktolerans.  

7.3 Kritik, begränsningar och förslag till vidare forskning 
Då vi spenderat snart ett halvt år med denna uppsats har vi längst vägen funnit nya 

möjligheter och infallsvinklar som skulle ha kunnat påverka studiens resultat. En 
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begränsning med denna studie är att det empiriska materialet bygger på rådgivarnas 

egen subjektiva bedömning av i vilken utsträckning hen tar hänsyn till de olika 

faktorerna i vår modell. Därmed blir den information som samlas in starkt beroende 

av respondentens ärlighet och självinsikt. Ett förslag för framtida studier kring 

bedömning av den finansiella risktoleransen blir därmed att undersöka hur väl 

rådgivare fångar den finansiella risktoleransen genom exempelvis experiment eller 

observationer. Detta för att fånga en annan syn, utöver rådgivarens egen, på processen 

kring hur rådgivaren bedömer sina kunders finansiella risktolerans och i vilken 

utsträckning hen faktiskt frågar om specifika faktorer eller dylikt. Dock bör det 

tilläggas att, som även benämns längre ner, processen med att samla in information 

från investeringsrådgivare kring hur deras rutiner ser ut inte är helt enkelt. Vilket i sin 

tur också kan tänkas bli ett gällande problem för eventuella observationer eller 

experiment och på så vis även begränsa en sådan studie. 

 

Vi har även kommit till insikt med att det, i tillägg till den multidimensionella 

modellen som skapats, kan finnas ytterligare faktorer som är viktiga att ta hänsyn till 

då den finansiella risktoleransen skall bedömas. Exempelvis framkom det i svaren på 

de öppna frågorna i enkäten att kundens placeringshorisont eller känslan i samtalet 

mellan kund och rådgivare skulle kunna vara två faktorer som har en inverkan på 

investeringsrådgivarens bedömning av kundens finansiella risktolerans. Till följd av 

att vi kunde påvisa att de faktiska rutinerna påverkas av olika rådgivarspecifika och 

bolagsspecifika faktorer, skulle det kunna vara intressant att titta på om det finns 

ytterligare faktorer som kan ha en påverkan på hur rutinerna ser ut. 

 

Avslutningsvis kan vi meddela att det föreföll svårare än förväntat att få in empiriskt 

material kring hur de olika rådgivarnas rutiner ser ut, vilket bidrog till att urvalet i 

denna studie inte blev så digert. Ett större urval hade potentiell försett oss med större 

möjligheter att urskilja signifikanta samband och därmed även förbättrat 

förutsättningarna för ett generaliserbart resultat. Processen att få in empiriskt material 

från investeringsrådgivare kan därmed anses komplicerad och för vidare forskning ber 

vi forskaren vara uppmärksam och ta denna möjliga komplikation i beaktande. 
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8. Appendix 

Appendix 1 - Enkätfrågor  
1. Kön 
Ange det kön du tillhör 

• Man 
• Kvinna 

 
 
2. Välj det alternativ som beskriver din högsta avklarade utbildningsnivå 
inom relevant område 
 

• Gymnasium (3 år) 
• Universitet/Högskola Kandidatexamen 
• Universitet/Högskola Magisterexamen 
• Universitet/Högskola Masterexamen 

 
3. Ange hur många år du har arbetat som investeringsrådgivare 
Öppen fråga 

  
4. Hur ser din ersättningsstruktur ut? 
 

• Enbart fast lön 
• Enbart provisionsbaserad lön 
• En del fast lön samt en del provisionsbaserad lön 

 
5. Har du någon relevant licensiering eller certifiering? 
Exempelvis, Swedsec, Insuresec och interna certifieringar. 

 
• Swedsec eller motsvarande 
• Intern certifiering 
• Både Swedsec eller motsvarande och intern certifiering 
• Nej 

 
6. Ange din arbetsgivare 
 

• Bolag 1* 
• Bolag 2* 
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• Bolag 3* 
• Bolag 4* 
• Bolag 5* 
• Bolag 6* 
• Bolag 7* 
• Bolag 8* 
• Bolag 9* 
• Bolag 10* 
• Bolag 11* 
• Bolag 12* 
• Bolag 13* 
• Bolag 14* 
• Bolag 15* 
• Bolag 16* 
• Bolag 17* 
• Bolag 18* 
• Annat bolag 

 
*Pseudonym för att bibehålla anonymitet.  
 
7. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens ålder vid bedömning 
och efterföljande kategorisering av kunden i termer av finansiell 
risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 

Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
 
8. I vilken utsträckning tar du hänsyn till vilket kön kunden tillhör vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 
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9. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens civilstånd vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
10. I vilken utsträckning tar du hänsyn till om kunden har barn och isåfall 
hur många barn kunden har vid bedömning och efterföljande 
kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
11. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens ursprung och 
nationalitet vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
Med ursprung menas kundens föräldrars nationella tillhörighet. Med 
nationalitet menas kundens nationella tillhörighet. 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
12. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens kunskap om 
finansiella instrument vid bedömning och efterföljande kategorisering av 
kunden i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
13. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens erfarenhet av 
investeringar i finansiella instrument vid bedömning och efterföljande 
kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 
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14. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens egna bedömning av 
sin risktolerans när du bedömer och kategoriserar kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
15. I vilken utsträckning tar du hänsyn till hur kunden hanterar 
ekonomiska förluster rent känslomässigt (kundens reaktioner till följd av 
finansiella felsteg) vid bedömning och efterföljande kategorisering av 
kunden i termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
16. I vilken utsträckning tar du hänsyn till hur bekväm kunden känner sig 
med olika typer av investeringar vid bedömning och efterföljande 
kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
17. Kundens känsla av tillfredställelse i olika typer av situationer 
Ange i vilken utsträckning du tar hänsyn till vilken typ av situation, med 
positivt ekonomiskt utfall, som gör kunden lyckligast när du bedömer kundens 
finansiella risktolerans inför investeringsrådgivning. Exempelvis, en situation 
då kunden antingen vinner 300.000 SEK i en tävling, ärver 300.000 SEK från 
en rik släkting, erhåller 300.000 SEK genom att spekulera i olja med en insats 
på 10.000 SEK, eller om kunden är indifferent mellan de olika situationerna 
"300.000 SEK är alltid 300.000 SEK" 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 
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18. Tar du hänsyn till hur stor nedsida kunden klarar av på en investering 
innan kunden känner sig obekväm med situationen vid bedömning och 
efterföljande kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans 
inför investeringsrådgivning? 
 

o Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i pengatermer  
o Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i procent. 
o Ja, alltid. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. 
o Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i pengatermer  
o Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i procent. 
o Ja, ibland. Där nedsidan beskrivs i både pengatermer och procent. 
o Nej, aldrig 

 
19. I vilken utsträckning tar du hänsyn till om kunden har en positiv eller 
negativ bild av finansiella investeringar; ser potentiella vinster framför 
potentiella förluster eller om kunden har en negativ bild av finansiella 
investeringar; ser potentiella förluster framför potentiella vinster vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
20. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens inställning till 
finansiell risk vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
Med inställning till finansiell risk menas om kunden associerar termen 
finansiell risk med exempelvis fara, osäkerhet, möjlighet eller utmaning. 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 
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21. I vilken utsträckning tar du hänsyn till om kundens finansiella 
risktolerans påverkas av vilket ursprung de pengar som skall placeras har 
vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
Exempelvis, om kunden är mer eller mindre villig att ta risk med pengar som 
han/hon får tilldelat sig i förhållande till pengar som han/hon erhållit i lön 
eller sparat en längre tid. 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 

22. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens arbetssituation vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
Med arbetssituation menas om kunden har fast anställning, timanställd etc. 
 

Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
23. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens ekonomiska situation 
vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
24. I vilken utsträckning tar du hänsyn till vart i livscykeln kunden 
befinner sig vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
 
 
 
 



 

 

 152 

25. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens likviditetsbehov vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
26. I vilken utsträckning tar du hänsyn till kundens utbildningsnivå vid 
bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i termer av 
finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
27. I vilken utsträckning tar du hänsyn till huruvida kunden kan anses ha 
ett rationellt beteende eller ej då du genomför din bedömning och 
efterföljande kategorisering i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
Exempelvis om du klassificerar in kundens beteende som rationellt eller ej för 
att identifiera din kunds nyttokurva. 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
28. I vilken utsträckning tar du hänsyn till hur mycket avkastning kunden 
kräver för olika nivåer av finansiell risk vid bedömning och efterföljande 
kategorisering av kunden i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 
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29. Kundens preferenser kring risk/avkastning 
Ange huruvida du tar hänsyn till vilken av ett urval av olika exempelportföljer 
kunden föredrar vid bedömning och efterföljande kategorisering av kunden i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning. 
 

o Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i procent 
o Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i procent 
o Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i pengatermer 
o Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i pengatermer 
o Ja, alltid. Där potentiell vinst och förlust anges i både procent och 

pengatermer 
o Ja, ibland. Där potentiell vinst och förlust anges i både procent 

och pengatermer 
o Nej, aldrig 

 
30. I vilken utsträckning tar du hänsyn till vad som är viktigast för 
kunden av att investeringen inte får minska i värde eller möjligheten till 
en högre avkastning vid bedömning och efterföljande kategorisering i 
termer av finansiell risktolerans inför investeringsrådgivning? 
 
Mycket låg utsträckning                           Mycket hög utsträckning 

1          2        3       4     5                6                 7 

 
31. Vilka fem faktorer, av de som beskrivits i denna enkät, tycker du är 
viktigast att ta hänsyn till för att korrekt ha möjligheten att bedöma och 
kategorisera individuella kunder i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning? 
 
Öppen fråga 
 
 32. Ange eventuella ytterligare faktorer eller intryck, som inte berörs i 
denna enkät, som du tycker är viktiga att ta hänsyn till för att bedöma och 
kategorisera kunden i termer av finansiell risktolerans inför 
investeringsrådgivning. 
 
Öppen fråga 
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Appendix 2 - Faktorpoäng  
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Appendix 3 – Normalfördelningstabeller 

 

                              
  

Variabel S ign.
Kön ,000
Utbildning ,000
Erfarenhet ,005
Både	  Fas t	  oc h	  
provis ion

,000

Endas t	  fas t ,000
Endas t	  provis ion ,000
S torbank ,000
Bank ,000
S tort	  
rådg ivnings bolag

,000

Rådgivnings bolag
,000

Endas t	  S weds ec ,000
S weds ec 	  oc h	  
intern

,000

*	  =	  materia let	  kommer	  
från	  en	  normal fördelning

S hapiro-‐Wilk	  
Norma lity	  test	  

Oberoende 	  va riabler

Variabel S ign.
Kön ,000
Civilstånd ,001
Familjesituation

,002

Ursprung
,000

Kunskap
,000

Erfarenhet
,000

Känsla
,000

Bekväm
,000

Tillfredställelse
,003

Obekväm
,000

Associationer
,007

Inställning
,001

Pref. Risk / 
avkastning ,000

Pengars 
ursprung ,001

Avkastningskrav
,000

Värdeminskning / 
värdeökning ,001

Arbetssituation
,000

Ekonomisksit. ,000
Position i 
livscykeln ,000

Likviditetsbehov ,001
Utbildning

,000

Rationalitet ,000
Egenbedömning

,000

S hapiro-‐Wilk	  Norma lity	  
test	  Oberoende 	  

va riabler

*	  =	  materia let	  kommer	  från	  
en	  normal fördelning

Variabel Sign.
Riskattityd poäng 0,082*
Riskkapacitet 
poäng 0,401*

Rationalitet 
poäng ,000

Preferenser kring 
risk/avkastning 
poäng 0,269*

Bakgrundsanalys 
poäng ,000

Shapiro-Wilk Normality 
test Beroende variabler

*	  =	  materia let	  kommer	  från	  en	  
normal fördelning
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Appendix 4 – Modell 2 
 
 
!"#$%&&"&'()*ä!"

= !+ !!!"#$"%&'%(+ !!!"#$%&'+ !!!ö!+ !!!"#$%&%#'

+ !!!"#$%!"#$%&%#'+ !!!"#$+ !!  !"#$$å!"#$%#%"

+ !!!å!"#$%#%"+ !!!"#$%#&'()*#+)+   ! 

 

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 
Riskattitydpoäng R2 

Justerat 
R2 F-värde 

Regression 
Riskattitydpoängspoäng 0,354 0,231 2,867** 

* = Regressionen är signifikant på 0,10-
nivån 

  ** = Regressionen är signifikant på 0,05-
nivån     
*** = Regressionen är signifikant på 0,01-nivån. 

  

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 
Riskattitydspoäng Koefficient SE Tolerans 

α 65,381*** 4,645   
Kön 3,569 2,325 ,952 

Utbildning -,088 ,644 ,809 
Erfarenhet 0,313** ,132 ,832 

Fastoprovision ,511 2,814 ,869 
Storrådgivning -4,891 3,322 ,666 
Swedsecointern 4,394 4,304 ,946 

Bank -8,370*** 2,674 ,825 
Rådgivning -11,852*** 4,419 ,732 
Provision -2,820 4,531 ,696 

* = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,10-nivån 
  ** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,05-nivån 
  *** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,01-

nivån 
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Appendix 5 - Modell 3 

 
 
!"#$$%!"#$%&%'!(ä!"

= !+ !!!"#$"%&'%(+ !!!"#$%&'+ !!!ö!+ !!!"#$%&%#'

+ !!!"#$%&'%()#)%*+ !!!"#$+ !!!"#$$å!"#$%#%"

+ !!!å!"#$%#%"+ !!!"#$%#&'()*#+)+   ! 

 

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 

Riskkapacitetspoäng R2 
Justerat 

R2 F-värde 

Regression 
Riskkapacitetspoäng 0,274 0,135 1,973* 

* = Regressionen är signifikant på 0,10-nivån 
 ** = Regressionen är signifikant på 0,05-nivån   

*** = Regressionen är signifikant på 0,01-nivån. 
  

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 

Riskkapacitetspoäng Koefficient SE Tolerans 
α 24,108** 2,205   

Kön ,462 1,104 ,952 
Utbildning ,034 ,306 ,809 
Erfarenhet ,042 ,063 ,832 

Fastoprovision 1,487 1,336 ,869 
Storrådgivning -2,734* 1,577 ,666 
Swedsecointern 6,716*** 2,043 ,946 

Bank -,609 1,269 ,825 
Rådgivning ,549 2,098 ,732 
Provision ,109 2,151 ,696 

* = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,10-nivån 
  ** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,05-

nivån 
  *** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,01-

nivån 
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Appendix 6 - Modell 4 

 
 
!"#$%&"'$#(#)*%ä!"

= !+ !!!"#$"%&'%(+ !!!"#$%&'+ !!!ö!+ !!!"#$%&%#'

+ !!!"#$%&'%()#)%*+ !!!"#$+ !!!"#$$å!"#$%#%"

+ !!!å!"#$%#%"+ !!!"#$%#&'()*#+)+   ! 

 

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 
Rationalitetspoäng R2 

Justerat 
R2 F-värde 

Regression 
Rationalitetspoäng 0,172 0,013 1,084 

* = Regressionen är signifikant på 0,10-nivån 
 ** = Regressionen är signifikant på 0,05-nivån   

*** = Regressionen är signifikant på 0,01-nivån. 
  

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 
Rationalitetspoäng Koefficient SE Tolerans 

α 4,968*** 1,090   
Kön -,789 ,546 ,952 

Utbildning ,057 ,151 ,809 
Erfarenhet ,013 ,031 ,832 

Fastoprovision ,962 ,660 ,869 
Storrådgivning -1,341* ,779 ,666 
Swedsecointern -,979 1,010 ,946 

Bank -,073 ,628 ,825 
Rådgivning -,544 1,037 ,732 
Provision -,456 1,063 ,696 

* = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,10-
nivån 

  ** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,05-
nivån 

  *** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,01-nivån 
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Appendix 7 - Modell 5 

 
 
!"#$#"#%&#"  !"#$%  !"#$/!"#!$%&'&(  !"ä!"

= !+ !!!"#$"%&'%(+ !!!"#$%&'+ !!!ö!+ !!!"#$%&%#'

+ !!!"#$%&'%()#)%*+ !!!"#$+ !!!"#$$å!"#$%#%"

+ !!!å!"#$%#%"+ !!!"#$%#&'()*#+)+   ! 

 

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 

Preferenser 
risk/avkastning poäng R2 

Justerat 
R2 F-värde 

Regression Preferenser 
risk/avkastning poäng 0,315 0,184 2,400** 

* = Regressionen är signifikant på 0,10-nivån 
 ** = Regressionen är signifikant på 0,05-nivån   

*** = Regressionen är signifikant på 0,01-nivån. 
  

 

Regressionsanalys. 
Beroende variabel: 

Preferenser 
risk/avkastning poäng Koefficient SE Tolerans 

α 11,669*** 1,525   
Kön ,742 ,763 ,952 

Utbildning 0,405* ,212 ,809 
Erfarenhet ,054 ,043 ,832 

Fastoprovision -,418 ,924 ,869 
Storrådgivning ,027 1,090 ,666 
Swedsecointern 1,650 1,413 ,946 

Bank -1,618* ,878 ,825 
Rådgivning -,189 1,451 ,732 
Provision -3,969** 1,487 ,696 

* = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,10-nivån 
  ** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,05-nivån 
  *** = Den oberoende variabeln är signifikant på 0,01-

nivån 
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Appendix 8- Medelrang bolagsspecifika variabler mot beroende 

variabler 

 
 

Medelrang 
Bolagsspecifika 

Riskattityd 
poäng 

Riskkapacitet 
poäng 

Rationalitet 
poäng 

Preferenser 
kring risk / 
avkastning 
poäng 

Bakgrundsanalys 
poäng 

Endast fast lön 30,75 29,35 27,41 31,63** 31,19 
Endast 
provisionsbaserad 
lön 22,20 22,00 21,30 11,5** 15,50 
Både fast och 
provisionsbaserad 
lön 26,00 30,75 37,50 27,54** 27,33 
Storbank 36,81*** 31,15 31,46 34,15 38,92*** 
Bank 20,27*** 30,73 30,93 23,3 20,83*** 
Storrådgivning 28,68*** 19,59 21,32* 26,91 21,32*** 
Rådgivning 15,3*** 33,3 27,3 23,9 18,8*** 
* = p < 0,1           
** = p < 0,05           
*** = p < 0,01           
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Appendix 9 - Medelrang rådgivarspecifika variabler mot 

beroende variabler 

 
 

Medelrang 
Rådgivarspecifika 

Riskattityd 
poäng 

Riskkapacitet 
poäng 

Rationalitet 
poäng 

Preferenser 
kring risk / 
avkastning 
poäng 

Bakgrundsanalys 
poäng 

Man 27,16 28,41 29,57 27,51 27,72 
Kvinna 32,68 30,18 27,78 31,97 31,55 
Swedsec 28,80 27,23** 29,52 28.00 27,84 
Swedsecointern 31,63 52,5** 22,13 42,25 44,38 
Utbildning 3 år 28,75 27,59 27,61 22,59 26,48 
Utbildning 6 år 32,59 26,42 28,12 31,65 29,82 
Utbildning 7 år 24,82 34,07 30,86 34,89 31,07 
Utbildning 8 år 29,75 20,00 33,88 32,38 32,13 
* = p < 0,1 

     ** = p < 0,05 
     *** = p < 0,01 
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Appendix 10 - White’s test för heteroskedasticitet 
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