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Sammanfattning 
 
Många konsumenter upplever idag att pensionen är en komplicerad del av hushållsekonomin. 
Med de nya reglerna gällande det privata pensionssparandet, nämligen den slopade 
avdragsrätten, är det än viktigare att hitta nya sätt att spara på. En del av den svenska 
befolkningen vänder sig till en finansiell rådgivare för att få råd om finansiella produkter som 
berör sparande till den privata pensionen. Således blir kommunikationen mellan en finansiell 
rådgivare och en konsument avgörande för att konsumenten ska förstå rådet som ges vid 
rådgivningstillfället. Syftet med denna studie är därför att undersöka och beskriva vilka 
faktorer som konsumenterna anser är viktiga vid kommunikationen med finansiella rådgivare. 
Detta för att förbättra rådgivarens förmåga att kommunicera effektivt med konsumenterna 
angående privat pension. 
 
Utifrån studiens deduktiva angreppssätt inhämtades det empiriska materialet utifrån den 
teoretiska referensramen, med utgångspunkt i en egenkomponerad modell med huvudtemana 
kompetens, anpassad kommunikation, verbal kommunikation samt förmågan att lyssna, vilka 
påverkar kommunikationen mellan en finansiellrådgivare och en konsument. Därefter 
skapades ett mätverktyg baserat på vår sammanfattande modell för att kunna mäta ifall 
respondenter i den svenska kontexten ansåg eller inte ansåg att dessa uppmärksammade 
faktorer är viktiga vid kommunikation mellan en finansiell rådgivare och en konsument. 
 
För att kunna samla in data valde vi att finnas tillgängliga på tre olika platser inom Umeå, 
detta för att få en spridning av respondenterna. Datainsamlingen baseras på ett icke-
sannolikhetsurval där vi undersökte 105 olika individer, 35 stycken per plats och påverkades 
av såväl bortfall som övertäckning. Utifrån detta fick vi in ett underlag bestående av svar från 
66 olika respondenter, vilka vi sedan baserade vår empiri samt analys och slutdiskussion på.  
 
Av studiens resultat och analys framkom det att förmågan att lyssna är en essentiell del och att 
konsumenterna vill att finansiella rådgivare skall utveckla denna förmåga i framtiden. Detta 
för att kommunikationen mellan de båda parterna skall kunna effektiviseras samt förbättras. 
En annan slutsats som studien uppmärksammat är att det är viktigt att finansiella rådgivare 
fokuserar på att utbilda sig för att på så vis kunna förbättra kommunikationen samt att de 
behöver arbeta hårt med att implementera nya innovationer eftersom att konsumenterna är 
väldigt skeptiska mot sådana.  
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Förord 
 
Vi vill inleda denna uppsats med att rikta ett stort tack till vår handledare Ulrica Nylén som 
gett oss feedback samt vägledning under arbetsgången vid uppsatsskrivandet. Vidare vill vi 
tacka de respondenter som deltagit i enkätundersökningen och på så vis gjort denna studie 
möjlig. Ett tack riktas även till våra nära och kära som stöttat och trott på oss under denna 
process. Slutligen vill vi tacka varandra för en trevlig tid och ett väl fungerande samarbete 
som har resulterat i en studie som vi är stolta över. 
 
Umeå, 2016-05-27 
 
Emma Forsmark & Madeleine Gullberg  
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1.Inledning0
Kapitlet inleder med en presentation av den information som studien kommer att baseras 
på följt av en problemdiskussion. Därefter kommer studiens problemformulering samt 
dess syfte att presenteras. Vidare kommer en presentation av de begränsningar samt 
avgränsningar som studien är påverkade av. Avslutningsvis kommer en presentation av 
de begreppsförklaringar som är relevanta för studien. 
  
1.10Problembakgrund00
I dagens samhälle med ständig tillgång till varierade nyhetsflöden är det förmodligen 
många som känner igen sig i stressen som uppkommer när kvällstidningarna publicerar 
artiklar om nya regler gällande den privata ekonomin i allmänhet och pensionssparande i 
synnerhet. Redan i  mitten av 1980-talet publicerade Barnes (1985) artikeln Financial 
planners help clarify today's complex investment choices vilken uppmärksammar en 
komplex ekonomisk miljö som är under ständig förändring. Ett aktuellt ämne på den 
föränderliga finansiella marknaden idag är sparandet till pensionen. I början av 2016 
slopades bland annat avdragsrätten på privat pensionssparande. För konsumenten innebär 
detta att denne själv måste avsluta insättningarna till den privata pensionen 
(Pensionsmyndigheten, u.å.).  
 
Under 2007 genomförde Finansinspektionen, FI, en empirisk undersökning angående hur 
hushållen klarar sin privata ekonomi. Rapporten visade att konsumenterna anser sig vara 
uppdaterade på den ekonomiska situationen (FI, 2007, s. 31). Dock framgår av en nyare 
studie att konsumenterna saknar kunskap och att de har svårt att fatta förnuftiga beslut 
anpassat till den aktuella ekonomiska situationen (FI, 2015, s. 5). En del av 
hushållsekonomin som många konsumenter i synnerhet upplever komplicerad är det 
pensionssparandet (FI, 2015, s. 12). Enligt FI:s rapport från 2007 sparade endast 55 
procent av hushållen till den privata pensionen, varav endast 27 procent av dessa anser 
att pensionen kommer att räcka när de väljer att gå i pension (FI, 2007, s. 26). Den nyligen 
publicerade studien av FI visar att det finns ett behov av finansiella rådgivare eftersom 
konsumenterna dels saknar kunskap och dels har svårt att fatta rationella beslut anpassade 
till den aktuella ekonomiska situationen (FI, 2015, s. 5). Även tidigare forskning, bland 
annat i en studie av Bae och Sandager (1997, s. 11-12), styrker det faktum att konsumenter 
vänder sig till en finansiell rådgivare på grund av brist på finansiell kunskap. 
 
I en studie gjord av Lin Chang (2015) uppenbaras det att många konsumenter väljer att 
följa de råd som vänner i sociala nätverk ger istället för att vända sig till en 
finansiell  rådgivare. Studien framför dock att råd som vänner och familj ger exkluderar 
alternativa investeringsbeslut då vänner och familj ofta tänker och resonera på liknande 
sätt som en själv gör (Lin Chang, 2015, s. 1488-1490). Detta belyser vikten av att 
konsumenterna behöver objektiva råd vilket finansiella rådgivare kan bidra med (FI, 
2015, s. 3).  
 
Finansiella rådgivare har generellt sett mer kunskap om den finansiella marknaden än vad 
konsumenter har. På grund av detta behövs regler för hur finansiella rådgivare ska förhålla 
sig under rådgivningsprocessen. Enligt de relativt nya reglerna i SFS 2003:862, Lagen 
(2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, ska rådgivningsprocessen vara 
tydliggjord för konsumenten (SFS 2003:862). Denna lag syftar således till att skydda den 
enskilde konsumenten och lagen innebär även att finansiella rådgivare som arbetar på 
finansiella institutioner bör besitta en viss kompetens (FI, 2005:13, s. 3). Detta eftersom 
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finansiell rådgivning idag är en större del av konsumenternas finansiella verklighet 
jämfört med  tidigare samt att konsumenten behöver förstå de råd som ges vid 
rådgivningstillfället (FI, 2005:13, s. 1-2, 6). 
 
Som tidigare nämnt finns det i dagsläget ett överflöd av finansiell information tillgänglig 
för konsumenter via bland annat internet och olika nyhetsflöden. Enligt Harrison, Waite 
och Hunter (2006, s. 987-988) uttrycker konsumenter att de via internet har möjligheten 
att själva söka information om bland annat pensioner och pensionssparande. Dock 
framkommer det av denna studie att den information konsumenterna finner inte är 
fullgod, och därför behöver de uppsöka en finansiell rådgivare (Harrison et al., 2006, s. 
987-988). Detta bekräftas också av Bae och Sandager (1997, s. 9) vars studie indikerar 
att konsumenterna vänder sig till finansiella rådgivare när de upplever att de inte har 
tillräcklig finansiell kunskap att fatta rätt investeringsbeslut.  
 
Vid en finansiell rådgivning är kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en 
konsument centralt (Jackling & Sullivan, 2007, s. 218). Shannon (1948, s. 2) beskriver 
kommunikationen mellan två parter som information som går från sändaren till 
mottagaren och där “brus” kan störa överföringen av informationen. Shannon (1948, s. 
2) fokuserar i sin forskningen på ”brus” som kan uppstå i telegram och telegraf. För att 
kunna studera interaktionen mellan två parter behövs även återkoppling, vilket innebär 
att sändaren och mottagaren samspelar och kommunicerar med varandra (Leeuwis, 2004, 
s. 196).  
 
Fortsättningsvis anser Bae och Sandager (1997, s. 12) att kommunikationen är en av de 
viktigaste förmågorna som en finansiell rådgivare bör besitta. Även Jackling och Sullivan 
(2007, s. 218) framför att det är essentiellt för finansiella rådgivare att kunna 
kommunicera med konsumenter. Denna studie visar att den verbala kommunikationen 
har en central roll och att det är av vikt att utveckla förmågan att kommunicera för såväl 
nuvarande som framtida finansiella rådgivare (Jackling & Sullivan, 2007, s. 221-222). 
Det är även viktigt att rådgivaren kan förmedla information om komplexa produkter till 
konsumenten så att denne kan fatta välgrundade beslut (FI, u.å.) 
 
Den kommunikation som sker mellan rådgivare och konsument är således en viktig aspekt 
att ta hänsyn till eftersom finansiell rådgivning upplevs vara en komplicerad tjänst 
(Crosby, Evans & Cowles, 1990, s. 69). Det är fördelaktigt om kommunikationen sker 
ansikte mot ansikte eftersom övriga kommunikationskanaler som finns tillgängliga i 
dagens digitala miljö inte är lika gynnsamma att använda vid kommunikation mellan en 
finansiell rådgivare och konsument (Ashtoncollage, u.å). 
 
Enligt Davenport och Early (2010, s. 72-75) studie, ska den finansiella rådgivaren ses 
som en källa till information och det är essentiellt att rådgivaren kan dela med sig av sin 
kännedom om informationen till konsumenten. För att kunna dela med sig av sin kunskap 
måste den finansiella rådgivaren kunna kommunicera med konsumenten. Även Joiner 
och Leveson (2006, s. 439) anser att kommunikationen mellan rådgivare och konsument 
är av stor vikt. I deras studie framkommer det att en finansiell rådgivare  som använder 
sig av fackmässiga termer upplevs vara svåra att förstå av konsumenter som besitter en 
liten kunskap inom det finansiella området (Joiner & Leveson, 2006, s. 446). Studiens 
resultat visar även att en viktig del av kommunikationen är att rådgivaren och 
konsumenten förstår varandra samt att denna förståelse är positivt korrelerad med andra 
variabler såsom kompetens och trovärdighet (Joiner & Leveson, 2006, s. 444). Utöver 
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detta så uppdagas det att personlighetsdrag hos rådgivaren är av stor vikt och att 
konsumenten föredrar en rådgivare som denne kan kommunicera med (Bae & Sandager 
,1997, s. 11; s.14).  Joiner och Leveson (2006, s. 445-447) visar även på vikten av tydlig 
kommunikation mellan parterna för att konsumenterna ska förstå komplexa finansiella 
instrument. 
 
1.20Problemdiskussion0
I denna studie har vi valt att undersöka pensionssparandet i Sverige. Detta eftersom att en 
del av pensionssparandet, det privat pensionssparandet, nyligen har genomgått 
förändringar. Slopandet av avdragsrätten, vilket skedde i januari 2016, medför att valt 
ämnesområde är aktuellt och därmed intressant att undersöka. Vi har uppmärksammat att 
det i dagsläget finns ett överflöd av information angående de finansiella produkter som 
konsumenter dagligen möter. Detta argument stärks även av FI:s undersökningar som 
visar att en fjärdedel av konsumenterna upplever att det inte är viktigt och/eller att det är 
svårt att hålla sig informerad om finansiella produkter (FI, 2007, s. 37). I synnerhet är 
pensionen en del av hushållsekonomin som många upplever som komplicerad. I dessa 
lägen anser en del konsumenter att finansiella rådgivare kan hjälpa till att reda ut 
frågetecknen medan andra konsumenter inte litar på finansiella rådgivares 
rekommendationer (FI, 2007). 
 
Således uppsöker konsumenterna finansiella rådgivare eftersom de behöver råd angående 
sin pension (Bae & Sandager, 1997, s. 9). Detta ger en indikation på att konsumenter är 
intresserade av råd om finansiella produkter. En tydlig kommunikation mellan de två 
parterna är därför avgörande för att konsumenten skall kunna fatta ett beslut om de 
finansiella produkterna som finns tillgängliga på marknaden. Jackling och Sullivan 
(2007, s. 221-222) har i sin studie påvisat att verbal kommunikation har en central roll 
vid rådgivning angående finansiella produkter.  
 
Att konsumenterna har svårt att följa råd om kommunikationen mellan rådgivare och 
konsument är otydlig är något som Joiner och Leveson (2006) understryker i sin studie. 
De framför även att det är centralt att använda enkla termer och undvika fackmässigt 
språk för att gynna kommunikationen (Joiner & Leveson, 2006, s. 439). Detta visar på 
den betydelse som kommunikationen mellan de två parterna har, vilket kommer att 
belysas genomgående i vår studie.  
 
Utifrån tidigare studier har vi uppmärksammat ett område vi finner intressant att studera 
vidare på, nämligen den kommunikation som sker mellan en finansiell rådgivare och en 
konsument vid ett specifikt rådgivningstillfälle. Detta då finansiell rådgivning kommer 
vara aktuellt för många konsumenter i och med förändringar av bland annat det privata 
pensionssparandet som påverkar konsumentens pensionssparande överlag. Det finns 
sedan tidigare forskning inom områden såsom kommunikation, pension, och finansiell 
rådgivning. Vi anser dock att det saknas studier som sammanfogar dessa delar med ett 
svensk perspektiv.  
 
!

!

!
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1.30Problemformulering0
Utifrån problembakgrunden samt problemdiskussionen har det uppmärksammats att det 
finns ett outforskat område och därför kommer denna vi i denna uppsats att undersöka 
följande frågeställning; 
 
Hur önskar konsumenterna att finansiella rådgivare bör agera för att förbättra 
kommunikationen angående pensionssparande? 
0
1.40Syfte0
Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är viktiga 
vid kommunikationen med finansiella rådgivare. Detta för att göra de finansiella 
rådgivarna medvetna om hur de enligt konsumenternas önskan ska agera för att 
kommunicera effektivt med konsumenterna angående pensionssparande. 
 
1.50Studiens0teoretiska0och0praktiska0bidrag0
Studien kommer teoretiskt att bidra med hur kommunikationen mellan konsument och 
rådgivare angående pensionen skulle kunna förtydligas. Vidare kommer studien bidra 
med kunskap inom  de företagsekonomiska ämnena management och finansiering 
eftersom att studien behandlar kommunikation samt hushållsekonomi. Detta innebär att 
studien kommer att bidra med teori kring hur kommunikationen mellan de två parterna 
kan påverka rådgivningstillfället angående pension. 
 
Studies praktiska mål är att ge den finansiella rådgivaren förslag på hur denne ska 
förbättra sin kommunikation utifrån konsumentens preferenser. Utöver detta kommer 
studien leda till att konsumenternas medvetenhet kring pensionssparandet 
förhoppningsvis kommer att öka, vilket kommer gynna samhället i stort.   
 
1.5.100Studiens0ekonomiska0och0samhälleliga0bidrag 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är sparande till pensionen av stor vikt för 
konsumenterna för att de ska ha möjlighet till att behålla samma levnadsstandard som 
tidigare. Pensionen i Sverige inkluderar överlag delar som arbetsgivaren och staten 
betalat in. Utöver dessa kan konsumenten även på eget initiativ starta ett privat 
pensionssparande för att öka framtida pensionsutbetalningar och kunna bibehålla samma 
levnadsstandard som tidigare. Ett långsiktigt finansiellt sparande är viktigt för en 
fungerande privatekonomi, konsumentmarknad och ekonomin i sin helhet 
(Konsumentverket, 2014, s. 8-9). Salter, Harness och  Chatterjee (2011, s. 67) kom i sin 
studie fram till att  konsumenter som inte använde sig av en rådgivare har en sämre plan 
för sitt sparande till pensionen. En insats för dessa konsumenter måste genomföras för att 
öka kunskapen kring planering för kommande pension (Salter et al., 2011, s. 67). 
 
Som tidigare nämnts är långsiktigt sparande essentiellt för konsumenterna såväl som 
marknaden eftersom ett ökat finansiellt utrymme är till fördel för en fungerande 
konsumentmarknad (Konsumentverket, 2014, s. 8-9).  Därför blir förvaltningen av 
pensionskapitalet en viktig aspekt som konsumenten måste ta hänsyn till då detta kommer 
att påverka den framtida privatekonomin (FI, 2015, s. 12).  I den vetenskapliga 
artikeln  What consumers look for in financial planners framkommer det att pension är 
ett område som konsumenter vill ha råd om (Bae & Sandager ,1997, s. 11). 
 
Detta ger en indikation på att studien är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då 
över 70 procent av tillfrågade inte upplever att pensionen kommer att räcka till (FI, 2007 
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s. 26). Detta kan leda till minskad köpkraft för kommande pensionärer vilket kan komma 
påverka ekonomin i sin helhet då den delen av befolkning troligtvis kommer att 
konsumera mindre. I studien av Salter et al. (2011, s. 67), framkommer det att insatser 
måste göras för att öka kunskapen kring planering för kommande pension.  
 
1.600Begränsningar0och0avgränsningar0
Vid denna studie har vi valt att endast undersöka rådgivning angående pensionssparande. 
Fokus kommer att vara på att undersöka kommunikationen och inte övriga delar utav 
rådgivningstillfället. Utöver detta har vi även avgränsat till att endast undersöka detta ur 
konsumentens perspektiv. 
 
Den kommunikation som vi syftar till i denna studie är begränsad till när två människor 
interagerar ansikte mot ansikte. Det vill säga den kommunikation som sker vid 
rådgivningstillfället. Kommunikation via internet eller telefon är därför exkluderat från 
denna studie eftersom vi anser att det är ansikte mot ansikte interaktion som är av största 
vikt vid finansiell rådgivning samt att studien blir för omfattande om alla 
kommunikationskanaler inkluderas.  
 
I Sverige är oftast finansiell rådgivning kostnadsfri till skillnad från andra delar av 
världen. När vi genomför denna studie antar vi att finansiell rådgivning är kostnadsfri. 
Eftersom tidigare studier är genomförda på andra platser i världen kan de studiernas 
resultat ha baserats  på en rådgivning som kostar pengar, vilket därmed kan ha påverkat 
de studiernas resultat.  
 
I denna studie uppmärksammas det att det existerat ett kunskapsgap mellan rådgivare och 
konsument. Ett sådan kunskapsgap kallas även för informationsasymmetri. Denna 
informationsasymmetri används för att visa på ett negativt förhållande, där ena parten har 
mer kunskap och utnyttjar denna fördelaktiga position till nackdel för den andre parten. 
Vi har i denna studie istället valt att  använda detta begrepp för att visa på att rådgivaren 
har en större kännedom om ett specifikt område än vad konsumenten har. Vi har inte valt 
att tolka begrepp som att finansiella rådgivare utnyttjar sin makt och sin ställning utan 
fokus har varit på att den finansiella rådgivaren besitter mer kunskap än konsumenten. *
*
1.70Ämnesval0
Det som varit bidragande i vårt intresse för detta ämnesområde är de nuvarande 
förändringarna som skett angående det privata pensionssparandet. Att undersöka hur 
kommunikationen mellan rådgivare och konsument kan förbättras är intressant då tidigare 
studier menar att bristande kommunikation har en negativ inverkan på båda parterna. 
Varför just pensionsrådgivning undersöks är för att många konsumenter anser att denna 
del av hushållsekonomin är komplicerad och har svårt att se att besluten som tas idag 
påverkar framtida levnadsstandard.    
 
Vidare är vi intresserade av finansiella produkter och vi som studenter har 
uppmärksammat att det finns en skillnad i vad en person med en ekonomisk utbildning 
kan kontra en person som inte har en ekonomisk utbildning kan. Utifrån detta har vi 
således märkt att det är viktigt att veta hur vi ska dela med oss av denna kunskap till andra 
genom att kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt. Detta vill vi således kunna applicera 
på kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en konsument eftersom 
kommunikationen är en central roll vid rådgivningstillfället.  
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1.80Begreppsförklaringar0
 
 
Effektiv kommunikation  Kommunikation som är tydlig, enkel och fungerande ur såväl 

den finansiella rådgivarens perspektiv som ur konsumentens 
perspektiv. 

 
Finansiell rådgivare  En licenserad rådgivare som jobbar med 

pensionsförsäkringar. Detta är ett begrepp som kommer 
användas genomgående. Översättning av engelskans 
”financial advisor” och/eller ”financial planner”. 

 
Finansinspektionen (FI)  “FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka 

finansmarknaden. Vi utvecklar regler och kontrollerar att 
företagen följer dem.” (FI, 2015) 

 
Informationsasymmetri  I denna studie används detta begrepp för att visa på den 

skillnad som finns i kunskap mellan rådgivare och konsument. 
Fokus kommer inte att vara på hur denna 
informationsasymmetri utnyttjas av den finansiell rådgivaren. 
Benämns även som “skillnad i kunskap”. 

 
Interaktion   Samspel mellan finansiell rådgivare och konsument. 
 
Kommunikation  I denna studie används detta begrepp för att beskriva hur 

finansiella rådgivare och konsumenter pratar verbalt med 
varandra. 

 
Kommunikationskanaler Olika sätt att kommunicera via. Till exempel kommunikation 

via bland annat internet, telefonen, mejl, brev och ansikte mot 
ansikte etc.  

 
Rådgivningstillfälle  Vi definierar rådgivningstillfället som mötet mellan rådgivare 

och konsument,  det vill säga en inbokad tid där rådgivaren 
och konsumenten möts ansikte mot ansikte. 

 
 

!

!
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2.0Teoretisk0metod0
I detta kapitel kommer studiens teoretiska metod att redogöras för, detta för att tydliggöra 
författarnas förförståelse och kunskap samt hur detta kan påverka studien. Vidare 
presenteras studiens verklighetssyn samt hur kunskap skapas. Kapitlet kommer även att 
behandla uppsatsens perspektiv samt de metodval som kommer att göras. Avslutningsvis 
kommer uppsatsens teoretiska val, litteratur samt källkritik att presenteras och 
diskuteras. 
0
2.10Förförståelse0
Vi som genomför denna studie har liknade akademisk bakgrund med undantag för ett 
fåtal kurser, och vi studerar båda för tillfället sista terminen på civilekonomprogrammet 
vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. De akademiska studierna har således 
påverkat vår förförståelse inom det ekonomiska området, vilket bidrar till att vi har en 
gemensam utgångspunkt och likartad tidigare teoretisk kunskap. Utbildningen på 
Handelshögskolan i Umeå har således format oss beroende på vilka kurser samt 
medföljande litteratur vi har använt oss av under studietiden. Den ena av oss har läst 
kursen Financial markets, Institutions and Financial planning C som innehöll ett moment 
som handlade om hushållens privata ekonomi. Utöver detta har båda läst kursen Financial 
Management D som utvecklade det gemensamma intresset för den finansiella marknaden.  
Studierna på Umeå universitet kan således påverkar denna studie eftersom vi tar med oss 
kunskap från tidigare kurser vilket omedvetet kan påverka de beslut som tas. 
 
Utöver den gemensamma akademiska bakgrunden har vi även liknande 
arbetslivserfarenheter. Båda uppsatsförfattarna har sedan år 2013 arbetat på en av 
Sveriges storbanker vilket bidrar till en likartad förförståelse kring det valda 
ämnesområdet. Det är dock också av vikt att påpeka att denna förförståelse kan leda till 
eventuella förutfattade meningar utifrån de möten som vi har haft med konsumenter. 
Detta har dock tagits i beaktande och fokus kommer inte att vara på egna erfarenheter 
utan på att undersöka problemet ur en objektiv synvinkel vilket kommer ske via 
konsumentens synvinkel. 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 10-12) är kunskap att ha information om ett 
specifikt område samt att ha den färdighet som krävs för att faktiskt kunna genomföra 
något. Eftersom det ovan uppmärksammats att såväl förkunskaper samt förförståelse 
existerar är vi färgade av dessa kunskaper och erfarenheter. Dock anser vi att vår 
medvetenhet om detta minskar dess påverkan på studien. 
0
2.20Ontologi00
En utgångspunkt som kommer att påverka denna studie är vilken verklighetssyn, 
ontologi, studien kommer att utgå från. Ontologi handlar om vilken syn människan har 
på verkligheten, där objektivism eller konstruktionism är de vanligast förekommande 
(Bryman, 2011, s. 35-36). Utifrån valt problemområde och problemformulering kommer 
den objektivistiska verklighetssynen lämpa sig bättre vid vår studie än den 
konstruktionistiska verklighetssynen. En objektivistisk ontologisk ståndpunkt innebär att 
oberoende av hur människor uppfattar verkligheten och samspelar med andra aktörer så 
finns det brister i vår intellektuella förmåga som vi inte har inflytande över (Bryman, 
2011, s. 35-36). Det är dock viktigt att poängtera att vi som författare till denna uppsats 
kommer att anta en objektivistisk syn men att vi kommer att spegla konsumenternas 
subjektiva syn eftersom vår undersökning kommer spegla deras åsikter.  
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Studier ämnar till att “beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är viktiga vid 
kommunikationen med finansiella rådgivare”. Vi anser att den objektivistiska 
verklighetssynen passar denna studie eftersom den finansiella rådgivaren och dess 
arbetsgivare/organisationen kan ses som den faktiska verkligheten. Vidare är faktorer 
som påverkar kommunikationen mellan rådgivare och konsument en social företeelse 
som är mätbar. Råden som finansiella rådgivare ger och informationen om 
pensionssparande ska vara fri från den finansiella rådgivarens personliga åsikter och 
värderingar, således skall finansiella rådgivare agera objektivt i mötet med konsumenten. 
Bryman (2011, s. 36) menar att det sociala samspelet och nätverket som individen verkar 
i påverkar dennes värderingar. Även arbetsplatsen där den finansiella rådgivaren jobbar 
är en större del av samhället vilket gör att normerna inom företag kan vara svåra för den 
enskilde rådgivaren att påverka. Detta måste beaktas då normer och värderingar, både 
från rådgivaren och konsumenten, kan komma att påverka studien.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att det är svårt att vara helt objektiv vid en studie där 
individer undersöks. Holme och Solvang (1997, s. 151) framför även de att det är svårt 
att vara objektiv samt värderingsfri gentemot en studie. Utifrån detta förstår vi således att 
objektiviteten kan komma att bli svår att upprätthålla, men vi ska i så stor grad som 
möjligt förhålla oss objektivt till studiens tillvägagångssätt samt dess resultat. Denna 
studies objektivitet framhävs i avsnitt 2.3, 4.3 och 4.5. 
 
2.30Epistemologi00
En annan metodologisk ståndpunkt att ta ställning till är hur vi betraktar kunskap inom 
valt ämnesområde. En relevant aspekt inom kunskapsteori, epistemologi, är hur den 
sociala verkligheten ska undersökas och om metoder som används i naturvetenskapen är 
lämpliga (Bryman, 2011, s. 32). Epistemologin kan delas upp i undergrupperna 
positivism och hermeneutik, där positivism ämnar förklara människan beteende och 
hermeneutiken ämnar förstå människan beteende (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38). 
 
Utifrån studiens kunskapssyn är positivism den kunskapsteoretiska ståndpunkten som är 
lämplig för vår studies valda ämnesområde. Positivism innebär att den sociala 
verkligheten ska studeras med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Vidare innebär den 
positivistiska synen att kunskap nås genom att samla in kunskap från studier (Bryman, 
2011, s. 30). Vår studies undersökning kommer därmed att genomföras på konsumenter 
i den sociala verkligheten varpå en enkätundersökning kommer att genomföras. Enkäten 
kommer att baseras på faktorer som framkommer i den teoretiska referensramen. Detta 
eftersom insamlad data ska kunna verifieras med hjälp av ett vetenskapligt underlag 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38-39).  
 
Denna studie syftar som tidigare nämnt till “beskriva vilka faktorer som konsumenterna 
anser är viktiga vid kommunikationen med finansiella rådgivare”. Tidigare studier inom 
valt ämnesområde används för att kunna identifiera faktorer som kan komma att påverka 
kommunikationen angående pensionssparande mellan en finansiell rådgivare och 
konsumenten. Utifrån dessa tidigare studier skapades en sammanfattande modell med 
syfte att förtydliga vilka faktorer som är essentiella för denna studie. Detta kommer att 
förklaras mer ingående i kapitel 3. Därefter är förhoppningen att utifrån den insamlade 
teorin och empirin kunna förklara dessa faktorer, vilket är i linje med den positivistiska 
kunskapssynen. 
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Utifrån ett insamlat material kan hypoteser skapas vilka sedan testas för att kunna förkasta 
eller inte förkasta dessa. Detta för att undersöka samband mellan oberoende och beroende 
variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 134). Eftersom studien fokuserar på att 
undersöka vilka faktorer som är viktiga vid kommunikationen mellan rådgivare och 
konsument kommer studiens fokus vara på att undersöka samband. Utöver detta vill vi 
även kunna mäta vilka faktorer som har störst betydelse samt förklara varför. På grund 
av denna studies utformning väljer vi därför att skapa nollhypoteser för att kunna 
genomföra statistiska tester för att undersöka om samband finns eller inte. Avsnitt 4.8.4 
beskriver mer ingående nollhypoteserna.  
 
Vid en vetenskaplig forskning insamlas fakta med syftet att utveckla, förkasta eller stödja 
tidigare studier (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 34-38). Eftersom kunskap samlas in baserat 
på tidigare studier är den forskningen i sin tur förmodligen påverkad av forskarens åsikter 
och värderingar. Detta innebär att all forskning innehåller en viss skevhet (Bryman, 2011, 
s. 43-44). Det är således viktigt att vara medveten om detta och förstå att människor aldrig 
kan vara helt objektiva. Vi anser dock att våra värderingar troligtvis inte kommer påverka 
den teori och tidigare forskning som kommer att användas i vår studie eftersom vi är 
medvetna om detta samt att vi vill förhålla oss objektiva genom hela studien. 
0
2.40Forskningsansats00
Forskningar kan anta olika angreppssätt där deduktiv och induktiv teori är de vanligast 
förekommande (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Induktiv teori innebär att ett tolkande 
perspektiv antas (Holme & Solvang, 1997, s. 51). Denna studie med dess kunskapssyn 
och verklighetssyn kommer på grund av sin utformning istället att arbeta utefter en 
deduktiv ansats. Vid ett deduktivt angreppssätt är studien ofta teoretiskt driven, det är 
således relationen mellan teori och praktik som är i fokus (Saunders et al., 2012, s. 48, s. 
144-146). Detta innebär att information och kunskap kommer att erhållas och denna 
kommer sedan jämföras med empirin för att utveckla relevanta slutsatser (Bryman & Bell, 
2013, s. 31-34). 

Utifrån den deduktiva utgångspunkten inleddes denna studie med en scanning utav det 
teoretiska bidrag som fanns tillgängligt. Detta för att skapa en överblick av teorier och 
forskningsunderlag som sedan tidigare fanns inom ämnesområdet. Underlaget som fanns 
tillgängligt bidrog till att det uppdagades att ytterligare forskning behövs. Utifrån denna 
kunskap skapades sedan en för studien relevant problemformulering och syfte. Att 
beskriva hur konsumenten önskar att den finansiella rådgivaren bör kommunicera 
angående pensionen i Sverige är ett tidigare relativt outforskat område, varför denna 
studie är av betydelse.  
 
Vid en deduktiv ansats är syftet att kunna generalisera det underlag som framkommer. 
Även att kunna replikera studien, det vill säga, kunna genomföra studien en ytterligare 
gång samt relatera till en teoretisk referensram är av stor vikt.  Likväl undersöks samband 
mellan oberoende och beroende variabler, detta kallas kausalitet (Saunders et al., 2012, 
s. 144-146). Diskussionen om denna studies generaliserbarhet kommer belysas ytterligare 
i avsnitt 7.5.3. Empirin kommer, som tidigare nämnt, att relateras till tidigare forskning 
samt den sammanfattande modellen för att styrka eller ifrågasätta vår studies resultat, 
vilket är en central del vid studier baserade på ett deduktivt angreppssätt. 
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2.50Perspektiv0
En studies perspektiv visar på den synvinkel som används, det vill säga att ett perspektiv 
kan liknas vid ett par glasögon som verkligheten studeras igenom (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 62). Att använda ett specifikt perspektiv kan ses som positivt såväl som negativt, 
eftersom att ett perspektiv kan hjälpa till att fokusera på ett visst synsätt, vilket även kan 
ses som en begränsning då andra delar inte är i fokus enligt Lundahl och Skärvad (1999, 
s. 71). Vi har dock valt att se perspektiv som något positivt som bidrar till att hjälpa oss 
att finna en lösning till vald problemformulering samt fokusera på det specifika 
ämnesområdet. 
 
Utifrån den valda problemformuleringen har det ansetts att studien bör utgå från ett 
kundperspektiv. Detta eftersom undersökningen görs ur kundens perspektiv men att 
resultatet som mynnar ur undersökningen skapas för att rådgivaren skall veta hur denna 
skall kommunicera med konsumenten angående pensionssparande. Valet att undersöka 
ur konsumenternas synvinkel stärks även av att konsumenterna nu måste ta än mer 
ställning till sitt pensionssparande på grund av att avdragsrätten slopats.  
 
2.60Metodval0
När det handlar om forskningsstrategier finns det två vanliga tillvägagångssätt, 
kvantitativ metod och kvalitativ metod. Metodvalet avgör vilken strategi, det vill säga 
inriktning, som en studie skall ta (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Baserat på den 
objektivistiska verklighetssynen, den positivistiska kunskapssynen samt det deduktiva 
angreppssättet kommer denna studie utgå från en kvantitativ metod. Detta innebär att 
utifrån teori inom valt ämnesområde kommer empiri att insamlas med hjälp av valt 
undersökningsinstrument. Empirin kommer sedan att analyseras vilket kommer leda till 
att relevanta slutsatser kan dras (Bryman, 2011, s. 151). Eftersom fokus är att komma 
fram till vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan rådgivare och 
konsumenter angående pension anser vi att en kvantitativ metod är att föredra eftersom 
det kommer att bidra till en bredare urvalsgrupp vilket förhoppningsvis kommer kunna 
leda till att faktorer som respondenterna anser är av vikt framkommer. Detta innebär att 
generaliseringar till studiens respondenter kommer att kunna göras, vilket är en del utav 
den kvantitativa metoden. Hade studien istället använt en kvalitativ metod hade fokus 
varit på att skapa förståelse (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 51). En kvalitativ metod 
används ofta vid studier som baseras på ett induktivt angreppssätt. Således är detta inte 
applicerbart på vår studie varför vi istället valde att arbeta utefter den kvantitativa 
metoden enligt argumentationen ovan. 
 
En kvantitativ undersökning innebär att vi har mer distans till respondenterna eftersom 
att det undersökningsinstrument som kommer att användas är ett frågeformulär, det vill 
säga en enkät. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 410) ska forskarna vid en kvantitativ 
undersökning inte synas. Det blir därmed svårare att påverka respondenterna vid en 
enkätundersökning när respondenterna och forskarna inte kommer i kontakt med 
varandra. Detta kriterium passar även till den objektivistiska verklighetssynen vilken 
genomsyrar studien.  
 
Vid den kvantitativa metoden är avsikten att åstadkomma mätbara resultat (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 147, 154). Detta mätbara resultat kommer i denna studie att uppnås via 
enkätundersökningen. Det innebär att såväl validitet, det vill säga om enkäten mäter det 
den är avsedd att mäta, som reliabilitet, det vill säga hur trovärdiga svaren från 
undersökningen är, är viktiga delar av den kvantitativa metoden. Dessa två begrepp, 
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validitet och reliabilitet, och dess vikt för studien kommer mer ingående att diskuteras i 
avsnitt 7.6. 
 
2.70Sammanfattning0utav0teoretisk0metod0
Eftersom att flertalet teoretiska metodologiska val har tagits kommer en sammanfattning 
utav de metodologiska ståndpunkterna som denna studie kommer att utgå från presenteras 
nedan i figur 1. Detta för att underlätta läsningen samt förståelsen av studien. 
 

 
Figur&1.&Egen bild över studiens metodologiska utgångspunkter. 

2.80Källkritik0
I en studie av denna omfattning är det viktigt att reflektera över de val man ställs inför. 
Umeå universitet har sju kriterier som är viktiga att fundera över vid valet av källor. Dessa 
är; auktoritet, innehåll, aktualitet, informationens omfattning, tillförlitlighet, målgrupp 
och användarvänlighet (Umeå universitetsbibliotek, 2016). Dessa sju kriterier har varit i 
åtanke vid valet av källor, såväl vetenskapliga som empiriska, eftersom att dessa källor 
genomgående har använts som underlag för att styrka såväl åsikter som påståenden.  
 
Till introduktionskapitlet har empiriska källor använts, detta för att visa på att 
problemformuleringen har en förankring i verkligheten vilket ansetts ha stor betydelse för 
studien. Dessa artiklar och rapporter har funnits vid scanning av det specifika 
problemområdet via internet. Således har dessa artiklar sökts fram via webbsidor, där 
främst Finansinspektionens rapporter har varit av intresse och stor vikt. De empiriska 
källorna har således använts för att visa på forskningsproblemets förankring till 
verkligheten. Dessa artiklar och rapporter har inte genomgått samma slags granskning 
som vetenskapliga artiklar genomgår eftersom dessa inte bidrar med direkt information 
utan snarare en samhällsförankrad syn på problemet. Därför har vi ansett att dessa varit 
fördelaktiga att använda för att ge läsaren utav studien en bra grund att stå på. Detta för 
att denne ska förstå problematiken och varför studien har såväl empirisk som teoretisk 
betydelse. Urvalet har dock fallit på artiklar och rapporter publicerade av trovärdiga 
författare samt att aktuella källor föredragits eftersom att dessa anses mer tillförlitliga 
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eftersom de behandlar hur synen på problemet är just idag. Detta innebär att målen att 
uppfylla de flesta av kriterierna satta av Umeå universitet är uppnådda. Vi har även använt 
oss av lagtext som en källa vilken visar på vilka regleringar finansiella rådgivare i Sverige 
har att förhålla sig till. Eftersom detta är giltig lagtext anser vi att denna är trovärdig och 
uppfyller de sju kriterier som Umeå universitet framfört som viktiga. 
 
Genomgående i denna uppsats har vetenskapliga artiklar och fackgranskade journaler 
använts som underlag. Dessa har sökts fram via universitetets databaser varför främst 
elektronisk litteratur har valts. Den databas som främst har använts är EBSCOhost 
(tidigare kallat Business Source Premier). Fokus har varit på att finna och använda 
vetenskapliga artiklar som är “Peer Reviewed”, detta för att styrka dess trovärdighet. De 
sökord som mestadels har använts vid scanningen av området har bland annat varit; 
financial planner, financial planning, financial advisor, financial advisory, 
communication theory, communication, retirement, communication skills, 
communication innovations, financial retirement planning. Eftersom dessa artiklar är 
fackgranskade av andra forskare som kan det specifika ämnesområdet säkerställs 
kvaliteten hos den vetenskapliga artikeln (UB, u.å). Utöver detta publiceras inte en “Peer 
Reviewed” artikel förrän de som granskar den “godkänt” innehållet vilket ytterligare 
stödjer innehållets trovärdighet och tillförlitlighet vilket är en stor anledning till att vi valt 
att främst använda denna typ av artiklar.  
 
Till denna studie har som tidigare nämnts mestadels elektroniska källor använts eftersom 
vi ansett att det går att finna varierande information samt information från många olika 
delar av världen såväl som forskningsområden när artiklarna söks via databaser på 
internet vilket har varit användbart. De vetenskapliga artiklar som har använts är från ett 
relativt brett tidsspektrum, där de äldsta är från mitten av 1900-talet. Dessa artiklar har 
blivit valda på grund av dess innehåll vilket vi tror fortfarande är gällande när äldre 
vetenskapliga artiklar har använts. Utöver detta är de äldre artiklarna grundkällor varför 
vi har ansett att dessa är trovärdiga att använda även om de inte är baserade på nyligen 
genomförda studier. Dock har vi uppmärksammat att aktuella studier har hänvisat till 
dessa vilket även det styrker användandet av dessa äldre vetenskapliga källor. Utifrån 
detta har dessa vetenskapliga källors aktualitet, omfattning samt allmänt innehåll, ansetts 
vara av sådan kvalitet att det kan användas för att basera vår studie på för att uppnå bästa 
möjliga akademiska nivå. Det har även förekommit ett fåtal andrahandsrefereringar 
baserade på de vetenskapliga artiklar som använts i studien. Dessa har diskuterats och 
ansetts trovärdiga och betydande för studien vilket innebär att detta ansetts godtagbart. 
 
Studien har genomgående använt sig av studier som baserats på forskning genomförd på 
andra platser i världen med andra lagar och regler kring såväl rådgivning som 
pensionssparande än de lagar som påverkar vår studie i den svenska kontexten. Vi har 
dock valt att använda denna litteratur till det teoretiska ramverket eftersom vi tror att 
tankegångarna är generella och därmed även kan appliceras på pensionssparandet i 
Sverige. Alla vetenskapliga artiklar har således genomgått en granskning där det ansetts 
att dessa passar vår aktuella studie. 
 
Eftersom vår studie baseras på tidigare studier och dess resultat är det viktigt att belysa 
att dessa undersökning kan ha genomfört på andra målgrupper samt andra platser, vilket 
nämnts tidigare. Men, vi anser ändock att dessa var trovärdiga samt tillförlitliga att 
använda i skapandet av en gedigen bakgrund till vald problemformulering. Vi ansåg att 
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de resultat som framkommit av tidigare studier var möjliga att applicera på vår studie 
varför vi valde dessa till vår teoretiska referensram. 
 
Till uppsatsens metodkapitel har fokus varit på att söka relevant metodlitteratur, via Umeå 
universitetsbibliotek. De metodböcker som har använts har dels varit översiktliga 
metodböcker men även metodböcker skrivna specifikt för kvantitativ forskning. 
Enkätboken av Trost (2007) är ett exempel på en specifikt inriktad tryckt litteratur. Även 
dessa tryckta källor har genomgått en granskning utifrån Universitetsbibliotekets kriterier 
kring vad som är en trovärdig källa och har således ansetts vara av önskad kvalitet för att 
kunna användas vid denna studie. Den metodlitteratur som har använts har främst varit 
från 2000- talet vilket innebär att dessa metodkällor anses vara aktuella. Utöver detta 
anser vi att den metodlitteratur som använts har använt sig av liknande innehåll vilket 
även det styrker de ståndpunkter som vi har tagit i denna studie.  
 
Avslutningsvis har vi således valt att genomföra en grundlig källkritik för att säkerställa 
att de källor som använts vid denna studie är av godtagbar kvalitet. Det framkommer ovan 
vilka ställningstaganden vi gjort samt hur vi gått tillväga för att utröna vilka källor som 
upprätthåller en kvalitet som vi anser är passande för denna studie. Utifrån detta har 
således alla källor som i denna uppsats använts genomgått en kritisk granskning och vi 
anser därför att dessa är godtagbara att använda samt basera vår studie på. 
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3.0Teoretisk0referensram0
Detta kapitel kommer inledningsvis att presentera övergripande teori som påverkar 
samhället. Kapitlet kommer sedan att behandla ämnesområdet kommunikation samt hur 
detta fungerar i den sociala kontexten. Utifrån detta kommer fortsättningsvis fyra teman 
som påverkar kommunikation att presenteras. Dessa fyra huvudteman är; kompetens, 
verbalt språk, anpassat språk och förmågan att lyssna vilka baseras på tidigare 
vetenskaplig studier. Alla delar i de egenkomponerade modellerna kommer att färgkodas 
för att underlätta läsningen och dessa färger kommer att användas genomgående. 
Avslutningsvis kommer en sammanfattande modell bestående av faktorer utvecklade ur 
de fyra huvudtemana koppla samman vad tidigare forskning har kommit fram till. 
 
3.10Lagen0om0finansiell0rådgivning0till0konsumenter0
Eftersom konsumenter vänder sig till finansiella rådgivare för att få hjälp med sin privata 
ekonomi finns det i Sverige lagar och regleringar angående hur dessa konsumenter ska 
behandlas vid rådgivningstillfället (SFS 2003:862). Denna lag kallas “Lagen om 
finansiell rådgivning till konsumenter” vilken trädde ikraft år 2004 (SFS 2003:862). 
Lagen inkluderar bland annat banker, fondbolag, fondkommissionärer samt 
försäkringsbolag, och innebär att finansiella rådgivare ska besitta en viss kompetens, 
kännedom om dokumentation och hur denna skall förmedlas till konsumenten (SFS 
2003:862). Enligt §5 i Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (SFS 2003:862) 
är den finansiella rådgivarens eftersträvan mot god rådgivningssed en viktig aspekt. Vid 
rådgivning om pensionsförsäkringar och pensionsrelaterade produkter skall således en 
finansiell rådgivare arbeta utefter de restriktioner som ställs upp i SFS 2003:862  ”Lagen 
om finansiell rådgivning till konsumenter”. 
 
Denna lag ämnar att skydda konsumenten eftersom denna är i en beroendeställning till 
den finansiella rådgivaren. “Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter” lyfts fram 
som en intressant del eftersom den visar på att finansiella rådgivare i dagsläget arbetar 
efter lagstyrda krav när det kommer till interaktionen mellan dem och konsumenterna. 
Utifrån studiens frågeställning är det viktigt att påvisa den vikt som denna reglering har 
och studien utgår från att denna lag efterlevs av de finansiella rådgivare som ger råd 
angående pensionen. 
 
En lag med denna omfattning påverkar således rådgivare och hur de bör bete sig samt 
agera. Lag 2003:862 är inte dispositiv, vilket innebär att den skall efterföljas till förmån 
för konsumenterna (SFS 2003:862). Det är dock viktigt att poängtera att detta inte är en 
vetenskaplig källa utan snarare en samhällsgrundad källa. Lagen tillhör den teoretiska 
referensramen eftersom att den påverkar den samhälleliga kontexten som studien har som 
syfte att undersöka. Därför är detta en viktig bakgrund varför den presenteras i denna del 
trots att den inte är av vetenskaplig art. Studien kommer utöver detta inte att baseras på 
informationen kring lagen utan presenteras för att ge läsarna förhandsinformation om hur 
tillståndet i Sverige är. 
!

3.20Tidigare0studier0inom0kommunikation0
Nedan kommer tidigare forskning inom kommunikation att presenteras. 
Kommunikationen är det centrala vår  studie och även i de modeller som kommer att 
skapas eftersom studien ämnar till att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser 
är viktiga vid kommunikation med finansiella rådgivare. Nedan, i figur 2, visas den 
inledande delen av vår modell. Denna del representeras av färgen mörkblå. 
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Figur&2. Kommunikation är den centrala delen utav vår studie samt utgångspunkten för 
de egenkomponerade modellerna.  

3.2.10Kommunikationsteorier0
Shannon (1948) var bland de första att bygga en modell inom kommunikation. Shannon 
(1948) menar utifrån sin modell att kommunikation utgår från informationskällan som 
överför meddelandet till mottagaren. Shannon (1948, s. 2) har även i sin modell tagit 
hänsyn till det “brus” som kan störa hur meddelandet avkodas. I artikeln av Shannon 
(1948) var fokus på kommunikation via telegraf och telegram, vilket inte kommer att vara 
det centrala i vår studie. Vi tar dock med oss grundtanken av modellen där 
kommunikation går från sändare till mottagare eftersom syftet med vår studie är att 
beskriva hur kommunikationen från finansiella rådgivare till konsument fungerar. 
 
Berlo (1963) utvecklade senare Shannons (1948) modell genom att inkludera faktorer 
som påverkar kommunikationen hos både sändare och mottagaren.  Dessa faktorer är; 
kommunikationsskicklighet, attityd, kunskap, kultur och generell förståelse för samhället. 
Modellen utgår från att nivån av kommunikation hos sändare och mottagaren av 
informationen måste vara likvärda för att kunna använda sig av modellen i ett 
undersökningssyfte (Berlo, 1963). 
 
Utifrån problembakgrunden i vår studie har vi gjort antagandet att sändare och mottagare 
har olika bakgrund. Kommunikationsmodellen som Berlo (1963) utvecklade inkluderar 
inte återkoppling till sändaren av informationen. Då syftet med vår studie är att förbättra 
rådgivarens förmåga att kommunicera effektivt med konsumenterna angående 
pensionssparande behövs återkoppling i modellen. Detta för att kunna besvara vald 
problemformulering och uppfylla syftet som handlar om att göra de finansiella rådgivarna 
medvetna om hur de kan effektivisera kommunikationen utifrån konsumentens önskemål. 
 
Som nämnt i ovanstående stycke handlar vår studie om kommunikation mellan finansiella 
rådgivare och konsumenter där mottagaren ska agera på informationen som sändaren 
överför. Detta fenomen kallas av vetenskapliga forskarna för feedback. En 
kommunikationsmodell som behandlas i studien av Leeuwis (2004) är receiver-oriented 
model. Denna modell tar hänsyn till att mottagaren av informationen kan tolka denna på 
ett annat sätt än vad sändaren hade avsikt för. Denna modell inkluderar det faktum att 
sändare och mottagaren har olika preferenser som gör att dessa kan tolka informationen 
på olika sätt (Leeuwis, 2004, s. 122). När vi i vår undersökning ska se vilka faktorer som 
påverkar kommunikation mellan rådgivare och konsumenter inspireras vi av idéer från 
tidigare forskning som kommer att bidra till denna studie. Tankesättet vi kommer att utgå 
från vid vår studie är receiver-oriented model då undersökningen genomförs ur 
konsumentens perspektiv och fokus kommer således vara på att kommunikationen kan 
tolkas olika av sändaren och mottagaren samt att den inkluderar återkoppling. 
 

KommunikaH

tion!
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3.2.20Effektiv0kommunikation00
Eftersom vår studie ämnar att se vilka faktorer konsumenten anser vara viktiga för en 
effektiv kommunikation anser vi således att det är centralt att också beskriva vad den 
effektiva kommunikationen innebär samt hur det tolkas. De delar som effektiv 
kommunikation, samt kommunikation i allmänhet, består av kommer att påverka studien 
i dess helhet varför det är viktigt att upplysa om dessa. Enligt Sharma och Patterson (1999, 
s. 158) är definitionen av effektiv kommunikation att kunna förmedla information både 
formellt och informellt till kunder på ett empatiskt sätt. Syftet är att kunden ska förstå 
språket som den finansiella rådgivaren använder och den finansiella rådgivaren ska kunna 
informera kunden om finansiella produkter på ett, för konsumenten, förståbart sätt 
(Sharma & Patterson, 1999, s. 158). I artikeln av Sharma och Patterson (1999, s. 169) 
framkommer det att effektiv kommunikation består av flertalet delar. Dessa delar kommer 
belysas senare i avsnitt 3.4.  
 
3.2.30Nya0kommunikationsverktyg0
Idag finns det flertalet nya kanaler att kommunicera via. Bland annat finns möjligheten 
att kommunicera via internet. Tack vare den tekniska utvecklingen finns det därmed 
möjlighet att kommunicera med en rådgivare som befinner sig på en annan plats, via 
bland annat mail. Kommunikationsverktyg som kan användas på internet har skapats via 
den teknik som kännetecknar 2000-talet och dessa är under ständig utveckling (Calisir & 
Gumussoy, 2008, s. 215-216).  Utöver detta har flertalet banker även skapat egna verktyg, 
såsom appar, för att förenkla kommunikationen mellan bank och konsument, vilket anses 
vara fördelaktigt vid den inledande kontakten (Proença, Silva & Fernandes, 2010, s. 160-
175).  
 
På grund av tekniska utvecklingar kan kommunikation i framtiden se annorlunda ut än 
den klassiska ansikte mot ansikte kommunikationen. Resultatet av Calisir och 
Gumussoy  (2008, s. 220) studie visar att banker bör använda internet som ett av sina 
främsta verktyg eftersom att de via denna kanal kan framstå som än mer trovärdiga. Det 
framgår även att användandet av nya tekniker, där främst internet nämns, är ett sätt att 
locka till sig unga konsumenter (Calisir & Gumussoy, 2008, s. 220). 
 
Även Trahan, Gitmat och Trevino (2012, s. 95) har uppmärksammat att dagens teknologi 
påverkar finansiell rådgivning. De senaste åren har det utvecklats applikationer samt 
internettjänster som kan kallas “gör det själv” alternativ (Trahan et al., 2012, s. 96,). Dock 
blir det tydligt att dessa tekniska innovationer kommer att utvecklas ytterligare. Enligt 
Trahan et al. (2012, s. 99), framkommer det att kommunikation via video är framtiden. 
Vidare kommer Trahan et al. (2012, s. 115), i sin undersökning fram till att 
respondenterna är intresserade av smarta lösningar för framtidens finansiella rådgivning 
men att de även kände sig restriktiv till dessa tekniska lösningar eftersom att den 
mänskliga kontakten kommer minskas. Resultatet av studien visar även att en stor del av 
respondenterna i dagsläget använder de tekniska produkter som finns tillgängliga för att 
genomföra sina bankbestyr (Trahan et al., 2012, s. 105).  
 
En annan viktig aspekt som belyses i artikeln av Trahan et al. (2012, s. 99), var det faktum 
att om mer lösningar via internet skapas måste dessa vara skyddade via exempelvis 
lösenord. Detta för att skydda den finansiella rådgivaren samt konsumenten. Utifrån detta 
blir det således tydligt att förändringar kommer att ske eftersom att tekniken ständigt 
utvecklas, men att det är viktigt att göra anpassningar dels för att passa konsumenterna 
och dels för att vara säkra alternativ. I denna studie undersöktes även attityder till framtida 
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lösningar, och resultatet blev att hälften skulle använda sådana och hälften inte (Trahan 
et al., 2012, s. 109). Slutsatsen av studien blir således att en stor del utav  konsumenterna 
är öppna för förändringar men att vissa i dagsläget anser att tekniken har utvecklats för 
snabbt inom detta område (Trahan et al., 2012, s. 115 ).  
 
Trots att det idag har utvecklats flera alternativa sätt att kommunicera på kommer vår 
studie att fokusera på mötet som sker mellan rådgivare och konsument vid ett planerat 
rådgivningstillfälle ansikte mot ansikte. Detta för att avgränsa till ett specifikt område 
samt att det ofta är vid denna typ av kommunikation som en faktisk rådgivning i dagsläget 
sker. Men, vi anser att det är intressant att se vad dagens konsumenter anser om den 
tekniska utvecklingen och nya kommunikationskanaler, varför vi kommer att inkludera 
detta i undersökningen. 
 
3.30Bakgrundsfaktorer0
Utifrån ovanstående diskussion, avsnitt 3.2.1, och en noggrann scanning av 
kommunikationsteorier i vetenskapliga artiklar inom detta ämne har vi identifierat 
faktorer som konsumenter har med sig sedan tidigare, som vi har valt att benämna som 
bakgrundsfaktorer, vilka påverkar kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och 
en konsument. Utifrån, bland annat, Berlo (1963) ansåg vi att det är nödvändigt att 
inkorporera bakgrundsfaktorer. Nedan kommer en presentation av utvalda 
bakgrundsfaktorer som påverkar kommunikation att presenteras. De bakgrundsfaktorer 
som vi har ansett kan påverka kommunikationen mellan finansiella rådgivare och 
konsumenter är relationer, attityder samt skillnad i kunskap. Dessa faktorer anser vi vara 
bakgrundsfaktorer eftersom konsumenterna har med sig dessa sedan tidigare och dessa. 
Dessa bakgrundsfaktorer anser vi vara viktiga att belysa eftersom tidigare forskare har 
sett samband mellan kommunikation och dessa bakgrundsfaktorer.*
 
3.3.10Relationer0mellan0finansiella0rådgivare0och0konsumenter0samt0attityder0
Enligt Sharma och Patterson (1999, s. 151) är relationen mellan två parter av stor vikt vid 
tjänster där kommunikation är centralt, vilket till exempel är finansiell-, medicinsk- eller 
rättsligrådgivning. Eftersom att rådgivning kring dessa områden innebär att en part har 
mindre kunskap om det specifika området blir det således essentiellt att kommunikationen 
mellan parterna fungerar (Sharma & Patterson, 1999, s. 152). Även Davenport och Early 
(2010) framför att det är fördelaktigt med en fungerande kommunikation för att kunna 
upprätta en relation mellan två parter. I denna artikel blir det också tydligt att på grund av 
ökad konkurrens mellan finansiella rådgivare kan det dock vara svårt att uppnå en relation 
mellan rådgivare samt konsument (Davenport & Early, 2010, s. 72). Enligt Davenport 
och Early (2010, s. 74) är det således viktigt att ständigt kommunicera med sin klient för 
att förbättra en existerande relation och det framgår att när rådgivaren kommunicerar 
tydligt samt förklarar svårtydda begrepp kan detta leda till en förbättrad relation. 
    
Bakgrundsfaktorn relation påverkas utav den kommunikation som finns mellan parterna. 
Det framgår även att sättet att kommunicera på har betydelse, att kommunicera enkelt och 
utan inslag av “fackmässig” jargong är således av fördel för en positiv relation mellan 
parterna (Sharma & Patterson, 1999, s. 164). I artikeln av Kirchmajer och Patterson 
(2004) undersöker de hur relationer påverkar kommunikation. Syftet med Kirchmajer och 
Pattersons (2004) studie är att hitta sätt att mäta effektiv kommunikation på och se hur 
den effektiva kommunikationen påverkar relationen mellan finansiella rådgivare och 
konsumenters förväntningar. Resultatet av studien visar att kommunikation är en 
avgörande del som påverkar relationen mellan finansiella rådgivare och konsumenter. 



!

18!

Vidare visar studien även att en starkare relationen leder till att finansiella rådgivaren och 
konsumenten kommunicerar med varandra bättre än andra (Kirchmajer & Patterson, 
2004, s. 53).   
      
Enligt Sharma och Patterson (1999) har relationer en central roll för en effektiv 
kommunikation. Detta anser vi är viktigt att belysa i denna studie eftersom att relationen 
mellan parterna kan komma att påverka kommunikationen mellan dem och därmed även 
studien. Eftersom syftet, som tidigare nämnt, är att beskriva faktorer som konsumenterna 
anser är viktiga är det således viktigt att visa på denna bakgrundsfaktor. Det är dock 
viktigt att poängtera att relationen inte är fokus för vår studie, men eftersom det är en del 
som kan påverka kommunikationen har vi valt att belysa det i den teoretiska 
referensramen. Av resultatet i Sharma och Patterson (1999, s. 162) studie är det svårt att 
avgöra ifall  relationen är det som avgör om konsumenten stannar kvar hos företaget, 
detta eftersom att det ofta tar lång tid innan resultat av en finansiell rådgivares 
rekommendation angående exempelvis investeringar återspeglas. Resultatet hänvisar 
således till att det kan vara andra saker än relationen som påverkar men att detta är svårt 
att utröna. 
 
Även attityder påverkar kommunikation. I artikeln skriven av Cortese, Aylward och 
Glynn (2006) undersöker forskarna hur attityder till finansiell rådgivningen är före, under 
och efter individer har gått i pension hos Australienska medborgare. Forskarna har 
observerat att befolkningen blir allt äldre varpå det är intressant att undersöka hur mycket 
framtida och nuvarande pensionärer förstår angående pensionssparande. Det 
framkommer utav studien att individer lade ned mer tid på att förstå finansiellt sparande 
samt att en omfattande genomgång med en finansiell rådgivare ökade förståelsen för 
pensionssparande (Cortese et al., 2006, s. 15). Attityderna är således en viktig aspekt som 
kan komma att påverka vår studie och vi tolkar det som att attityder kan vara såväl 
positiva som negativa.  
 
3.3.20Skillnad0i0kunskap0och0påverkan0av0detta0
Informationsasymmetri innebär att en aktör har större kännedom om ett området än den 
andre parten har (Jonas & Frey, 2003, s. 156). Kunskapen om vilken kvalité en produkt 
har kan således skilja sig mellan två aktörer vilket innebär att den specifika produkten 
värderas olika av parterna (Eckardt & Räthke-Döppner, 2010, s 667). Enligt Eckardt och 
Räthke-Döppner (2010, s. 676) förekommer ofta informationsasymmetri mellan banker 
och försäkringsbolag och dess intressenter. Detta innebär att konsumenten och den 
finansiella rådgivaren eller försäkringsförmedlaren har olika mål samt olika kunskap 
(Eckardt & Räthke-Döppner, 2010, s. 670). Utöver att de har olika mål besitter rådgivaren 
och konsumenten ofta olika motivation att finna information vilket också bidrar till att en 
informationsasymmetri, det vill säga kunskapsskillnad, uppstår (Jonas & Frey, 2003, s. 
155). 
 
I denna studie uppstår skillnad i kunskap på grund av att rådgivare kan förmodas ha en 
större kännedom om den finansiella marknaden än vad konsumenter har. Enligt Harrison 
et al. (2006), framkommer det att finansiella rådgivare och konsumenter har olika 
möjlighet att finna och tolka information vilket leder till informationsasymmetri. Som 
tidigare nämnt i problembakgrunden, avsnitt 1.1, vänder sig konsumenter ofta till 
finansiella rådgivare när de själva inte kan ta beslut eller hitta aktuell information om en 
viss produkt. Därför blir interaktionen mellan rådgivare och konsument en mötesplats där 
rådgivaren försöker bistå konsumenten på bästa sätt (Jonas & Frey, 2003, s. 155).  
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Eftersom att vår studie kommer belysa hur kommunikationen i dagsläget uppfattas av 
konsumenter samt hur rådgivare utifrån detta bör förändras och kommunicera mer 
effektivt är skillnaden i kunskap mellan de två parterna en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
Det faktum att rådgivaren även kan förmodas inneha mer kunskap om det specifika 
problemområdet, pensionssparande, än konsumenten är viktigt att vara medveten om för 
att kunna effektivisera kommunikationen. Skillnad i nivå av kunskap är således en aspekt 
som påverkar parterna. Även Trahan et al. (2012, s. 95), påpekar i sin studie att finansiella 
rådgivare behövs eftersom att den finansiella marknaden är av en sådan komplex art där 
bland annat rådgivning kring pension nämns som en av de mer komplexa områdena. 
 
3.3.30Sammanfattning0bakgrundsfaktorer0
Som tidigare nämnt är kommunikationen det centrala i vår studie. Det som har 
framkommit genom en scanning av ämnesområden kommunikation är att 
bakgrundsfaktorer har en påverkan på kommunikationen. Vi har valt att att lyfta fram 
bakgrundsfaktorerna relationer, attityder samt skillnad i kunskap då dessa har en direkt 
inverkan på kommunikation och har framförts som viktiga av tidigare forskning. Dessa 
bakgrundsfaktorer kan varken vi eller de finansiella rådgivarna påverka då dessa är 
individers egna känslor och preferenser. Vi vill dock belysa dessa bakgrundsfaktorer då 
tidigare forskning har visat på att bakgrundsfaktorer påverkar kommunikationen. Utifrån 
detta ser vi bakgrundsfaktorerna som något som redan existerar och kan påverka den 
framtida kommunikationen. Det är därför intressant att undersöka bakgrundsfaktorerna 
eftersom vi vill kartlägga om och i så fall hur dessa påverkar konsumenternas åsikter 
angående hur de vill att de finansiella rådgivarna ska kommunicera vid 
pensionsrådgivning.  
 
3.40Studiens0fyra0huvudteman 
Nedan presenteras en egenkomponerad modell, figur 3, som ger en överblick av vad 
denna del i den teoretiska referensramen kommer att behandla. Modellen innehåller fyra 
olika huvudteman som påverkar kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en 
konsument. Dessa fyra huvudteman är inhämtade genom en scanning av tidigare studier 
inom kommunikation och dessa huvudteman skulle rådgivarna kunna förändra om 
konsumenterna önskar det. Bakgrundsfaktorerna identifierade i avsnitt 3.3 kommer inte 
att inkluderas i denna inledande modell, figur 3, eller i den slutgiltiga sammanfattande 
modellen, figur 4, eftersom att bakgrundsfaktorerna inte kan påverkas, som tidigare 
nämnts. Dessa fyra huvudteman kommer att färgkodas utifrån färgerna på cirklarna 
nedan, se figur 3. Denna modell kommer att utvecklas i avsnitt 3.5 och slutligen 
presenteras som en sammanfattande modell, figur 4.  
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Figur&3. Egen bild över de fyra huvudteman som kommer att belysas i denna del av den 
teoretiska referensramen. 

3.4.10Kompetens0
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga studier som framhåller att kompetens är en 
viktig del av kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en konsument. Av detta 
huvudtema kommer faktorer att identifieras baserat på tidigare studier.  
&
I artikeln av Harrison et al. (2006, s. 973), framkommer det att konsumenter i dagsläget 
kan finna mycket information om, bland annat, pension via internet. Informationen finns 
lättillgänglig för alla individer, men kan vara svårtolkad för lekmän. Yrkesmän som 
dagligen hanterar den typen av information samt har en akademisk bakgrund har lättare 
att tolka sådan information vilket leder till en informationsasymmetri mellan dessa parter 
(Harrison et al., 2006, s. 975). Joiner och Leveson (2006, s. 438) har också 
uppmärksammat att individer i samhället som inte har en övergripande ekonomisk 
kännedom behöver uppsöka rådgivare för att få hjälp och råd eftersom dessa är experter 
på området. Detta uppmärksammades även i en tidigare studie av Joiner, Leveson och 
Langfield-Smith (2002, s. 26) där de påvisar att det finns ett kunskapsgap mellan 
rådgivare och konsument vilket bidrar till att konsumenten befinner sig i en utsatt 
situation där den är i behov av den finansiella rådgivaren. 
 
Att uppsöka rådgivare eftersom det egna ekonomiska kunnandet är lågt ger en försäkran 
kring det finansiella beslut som tas (Bae & Sandager, 1997, s. 14). Det är dock viktigt att 
belysa att rådgivare ofta finner mer information än vad som presenteras till 
konsumenterna vilket också är en faktor som bidrar till en informationsasymmetri och ett 
beroendeförhållande (Jonas & Frey, 2003, s. 165). Även Trahan et al. (2012, s. 96), har 
visat på behovet av en finansiell rådgivare på grund utav dagens komplexa finansiella 
marknad. Således har den finansiella rådgivaren en viktig funktion vid 
rådgivningstillfället. 
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I studien av Joiner et al. (2002), undersöktes skillnaden mellan en lekman och en 
finansiell rådgivare. I denna studie framkommer det att en lekman har mindre kunskap än 
en finansiell rådgivare har och att det därför är viktigt att försöka förenkla informationen 
för att konsumenten ska kunna förstå och därmed fatta ett finansiellt beslut (Joiner et al., 
2002, s. 30).  Denna studie kommer fram till att det är viktigt att försöka överbygga denna 
skillnad i kunskap som finns mellan parterna och att skapa en relation för att långsiktigt 
bidra till bättre finansiella beslut för konsumenten. Det är viktigt att påpeka att denna 
studie inte är fullständigt verklighetsförankrad eftersom att svaren från de 186 deltagarna 
insamlades i en planerad miljö vilket innebär att dessa respondenter kanske har svarat 
annorlunda jämför med hur de skulle svara i en verklig kontext. Det är dock relevant att 
belysa denna studie även om den skiljer sig ifrån både vårt urval och vår metod eftersom 
att resultatet i denna studie är intressant.  
 
I studien av Harrison et al. (2006), undersöktes det om den information som finns 
tillgänglig stärker konsumenternas kännedom eller ej inom ett komplext finansiellt 
område. Utav studien framkommer det att konsumenterna känner att de kan finna 
information via internet, men att informationen inte är så välutvecklad som de skulle 
önska. På grund av detta finns behovet av rådgivare kvar, för att bland annat förklara vad 
informationen innebär för konsumenten. Rådgivaren behövs även för att visa på annan 
liknande information som konsumenten inte kan få tag på själv alternativt inte förstår. 
Utifrån resultatet i studien hänvisas konsumenter således att uppsöka rådgivare eftersom 
dessa är kompetenta och kan bistå konsumenten på den  komplexa finansiella marknaden 
(Harrison et al., 2006, s. 985). 
 
Studien av Harrison et al. (2006), kommer således fram till att konsumenterna behöver 
hjälp av rådgivare för att kunna förstå pensionen samt få bästa möjliga utfall av sitt 
pensionssparande. Detta eftersom de själva inte kan tolka eller finna tillräcklig 
information för att fatta förnuftiga beslut (Harrison et al., 2006, s. 987-989). Även Bae 
och Sandager (1997, s. 9) hänvisar konsumenter till att ta hjälp av finansiella rådgivare 
vid komplexa beslut, och dessa beslut innefattar bland annat pensionsrådgivning. Utifrån 
undersökningen, som genomfördes på 227 respondenter, framkommer det att 
konsumenter vänder sig till rådgivare för att få råd kring sitt pensionssparande eftersom 
detta är nödvändigt för att kunna fatta beslut kring specifika finansiella produkter (Bae & 
Sandager, 1997, s. 9, 11).  Enligt resultatet från studien vänder sig hela 68 procent av 
respondenterna till finansiell rådgivare eftersom deras egna kunskap är bristande vilket 
ytterligare visar på vikten av finansiell rådgivare (Bae & Sandager, 1997, s. 12). 
 
En rådgivare behövs på grund av att konsumenterna dels inte kan finna och dels inte kan 
tolka information som finns tillgänglig. Detta innebär således att det är viktigt att den 
finansiella rådgivaren är kompetent och kan förmedla informationen via en tydlig 
kommunikation. Detta blir också viktigt eftersom att konsumenten hamnar i en utsatt 
situation när denne inte på egen hand kan fatta beslut kring detta utan behöver stöd från 
en yrkesman som har en utvecklad kompetens, expertis och kunskap inom det specifika 
finansiella området. En väl fungerande kommunikation mellan de båda parterna är därför 
essentiell för att kunna hjälpa konsumenten fatta bättre beslut, vilket endast kan göras när 
interaktionen mellan parterna är fungerande. Eftersom syftet med detta examensarbete är 
förbättra rådgivarens förmåga att kommunicera effektivt med konsumenterna är det 
viktigt att vara uppmärksam på de skillnader i information dessa två parter möter. Att 
vara medveten om att detta påverkar kommunikationen är också betydande.  
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Enligt Banai och Tulimieri (2013, s. 887) ger den finansiella rådgivaren råd om produkter 
som den är specialist på. Därför behöver denne besitta en viss kompetens samt en förmåga 
att kommunicera tydligt (Banai & Tulimieri, 2013, s. 887). Studiens resultat visar också 
på vikten  av att vara kompetent för att kunna verka på den finansiella marknaden (Banai 
& Tulimieri, 2013, s. 896). Det faktum att den kommunikation som används är av lärande 
art vid rådgivning är en ytterligare faktor som framkommit vid tidigare studier 
(Delgadillo, 2015, s. 260). Joiner et al. (2002, s. 26), framför att på grund av skillnaden i 
kunskap mellan rådgivare och konsument är det viktigt med en fungerande 
kommunikation. Vid denna studie är det åsikter och attityder om kommunikation som 
framkommer (Joiner et al., 2002, s. 34). Det framgår dock av resultatet att 
kommunikationen är central och att det är viktigt att vara tydlig vid kommunikation med 
en konsument (Joiner et al., 2002, s. 39) 
 
I artikeln av Bae och Sandager (1997) behandlas interaktionen mellan konsument och 
rådgivare. Av denna studie framgår det att det är viktigt att rådgivaren har kännedom om 
den aktuella produkten samt att denna kunskap skall kunna användas för att hjälpa 
konsumenten nå önskade finansiella mål och resultat (Bae & Sandager, 1997, s. 14). Detta 
kan kopplas till denna studies syfte vilket är att förbättra rådgivarens förmåga att 
kommunicera med konsumenten. För att kunna göra detta krävs det att rådgivaren är 
kompetenta samt besitter kännedom om aktuella produkter. 
 
Studien av Cortese et al. (2006) syftar till att kunna avgöra hur den finansiella rådgivaren 
utför sitt jobb och i denna studie fick respondenterna frågor i undersökning om de har 
förstått information och rådet de har fått från den finansiella rådgivaren. Vidare fick även 
respondenterna besvara frågor som handlar om de känner sig trygga med råden de har fått 
(Cortese et al., 2006, s. 10-11). Resultatet av studien visar att nästa hälften av 
respondenterna anser sig ha en måttlig förståelse angående pensionen och nästa en 
femtedel ansåg sig ha låg förståelse. När respondenterna skulle svara på om deras 
förståelse har ökat de senaste åren menar majoriteten av de svarande att förståelsen är den 
samma som tidigare och 40 procent upplever att förståelsen kring pensionen har ökat. 
Orsaken till den ökade förståelsen berodde på att mer tid lades ned på att förstå finansiell 
sparande och att mer omfattande genomgång med en finansiell rådgivare ökar förståelsen 
för pensionssparande (Cortese et al., 2006, s. 15). Denna studie har riktat sig till en äldre 
urvalsgrupp än de övriga tidigare studierna vilket är intressant. Vår undersökning har som 
fokus att undersöka vad de som är mellan 30 och 55 år gamla har att säga om sitt 
pensionssparande och denna studie visar på hur konsumenter i Australien som entrat livet 
som pensionär upplevt att deras förståelse för pension är och har förändrats. Det blir 
således intressant att undersöka ett liknande ämnesområde som studien gjord av Cortese 
et al. (2006),  men på en yngre grupp individer där främst vad som föredras kommer att 
belysas medan det i studien av Cortese et al. (2006), fokuserat på svar från de som redan 
är pensionärer. 
 
För att kunna besvara vald frågeställning och uppfylla syftet med vår studie är Cortese et 
al. (2006), artikel intressant att ta med då den belyser pensionssparande ur kundens 
perspektiv. Denna vetenskapliga forskning av Cortese et al. (2006), är gjord på 
australiensiska invånare och Australiens pensionssystem. Då vi ämnar göra 
undersökningen i Sverige tycker vi ändock att denna forskning är intressant ur den 
aspekten att många i Sverige upplever att det svenska pensionssystemet är krångligt. 
Även Joiner et al. (2002), samt Joiner och Leveson (2006) har genomfört sina studier i 
Australien. Skillnaden mellan dessa studier och Cortese et al. (2006), är att studierna av 
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Joiner et al. (2002), samt Joiner och Leveson (2006) är genomförda via en förinspelad 
situation som visades upp för elever. Dessa hade inte varit på rådgivning tidigare varför 
båda dessa studier snarare fokuserade på preferenser och vad som skulle önskas av en 
framtida rådgivning än vad som faktiskt hade varit upplevt till skillnad från Cortese et al. 
(2006), studie. 
 
I studien av Bae och Sandager (1997) framkommer det att respondenter gärna vill 
uppsöka en finansiell rådgivare för att få hjälp med planeringen av bland annat sin 
pension. Utöver detta vill respondenten även att rådgivaren skall vara objektiv och ärlig 
i rådgivningsprocessen och kommunicera väl för att konusmenten ska kunna känna 
förtroende för de råd som ges (Bae & Sandager, 1997, s. 12, 14-15). Det är dock viktigt 
att poängtera att utifrån studiens respondent underlag hade 47 procent inte nyttjat en 
finansiell rådgivare, varför dessa respondenters svar endast kommer reflektera deras 
attityder det vill säga vad de skulle önska av en potentiell rådgivning och inte deras 
faktiska erfarenheter (Bae & Sandager, 1997, s. 11).  
 
Joiner et al. (2002), Joiner och Leveson (2006) och även Bae och Sandager (1997) studier 
har uppmärksammat att det främst är attityder och åsikter som kommer fram ur deras 
undersökningar, på grund av det faktum att många av respondenterna inte har varit på en 
rådgivning tidigare. Detta visar på olika individers preferenser samt deras egna åsikter 
vilket är en intressant synvinkel att belysa.  
 
De teorier som har presenterats har kommit fram till att det är viktigt att en rådgivare är 
kompetent eftersom att konsumenter ofta inte kan finna samma information som en 
rådgivare och därför vänder sig till denne (Harrison et al., 2006, s. 975 ; Joiner & Leveson 
2006, s. 438). Enligt Joiner och Leveson (2006, s. 447) är det också viktigt att rådgivaren 
är expert på sitt område. Det är även viktigt med en tydlig kommunikation mellan parterna 
enligt Banai och Tulimieri (2013, s. 887). Resultatet i studien genomförd av Banai och 
Tulimieri (2013, s. 895) visar att kommunikation är en nyckelkomponent för en grundlig 
interaktion samt att kommunikationen ständigt kan utvecklas med hjälp av träning och 
utbildning. Studien framför också att det är viktigt för bland annat ekonomiska 
utbildningar, vilka i framtiden bör fokusera mer på att utbilda sina elever så att de kan 
utveckla färdigheter inom bland annat kommunikation, med fortbildningar inom 
kommunikation (Banai & Tulimieri, 2013, s. 896).  Även förmågan att kommunicera är 
en de viktigaste framtida kompetenser en rådgivare bör besitta enligt Jackling och 
Sullivan (2007, s.  221). Detta kan kopplas till vår studies syfte och den vikt vår studie 
har för detta ämnesområde. Utöver detta kommer vi i vår studie kunna undersöka vidare 
vilka kompetenser som är essentiella för en finansiell rådgivare i den svenska kontexten. 
 
Då vi syftar till att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är viktiga vid 
kommunikationen med finansiella rådgivare är kompetens en faktor som påverkar 
kommunikationen. Detta då tidigare forskning bekräftar att finansiella rådgivare och 
konsumenter interagerar på ett tillfredsställande sätt när konsumenterna anser att de 
finansiella rådgivarna är kompetenta. De tidigare studierna visar även på vikten av att en 
finansiell rådgivare är expert eller specialist inom det finansiella området. Detta för att 
denne skall kunna lära ut sin kunskap till konsumenten, vilket är något som enligt 
Harrison et al. (2006, s. 975), behövs eftersom att konsumenten, som är en lekman inom 
det finansiella området, inte har samma bakgrundskunskaper som en rådgivare har. Detta 
bidrar till att den finansiella rådgivaren är behjälplig ur konsumentens synvinkel. Även i 
resultatet från Sharma och Patterson (1999, s. 163) studie framgår det att det är viktigt att 
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lära ut information till konsumenten. Resultatet av denna studie visar också på att för att 
skapa en effektiv kommunikation mellan de två parterna vid en finansiell rådgivning är 
det essentiellt att rådgivaren hjälper konsumenten förstå finansiella instrument samt lär 
denna hur den skall agera på den finansiella marknaden (Sharma & Patterson, 1999, s. 
163). 
 
Att belysa den kompetens en rådgivare har blir viktigt eftersom att studien syftar till att 
förbättra rådgivarens förmåga att kommunicera effektivt med konsumenterna angående 
deras pensionssparande. Därför blir det centralt att veta hur rådgivaren skall använda sin 
erhållna kompetens för att kunna kommunicera på ett bra sätt med konsumenterna. Det 
är även viktigt att fastställa vilka kompetenser som är viktiga och hur dessa kan förbättras. 
Detta eftersom studien ämnar till att öka rådgivarens medvetenhet kring att kommunicera 
effektivt med konsumenterna angående pensionssparande. Således anser vi att de 
ovanstående studierna har visat på olika områden som är centrala samt kan påverka denna 
kommunikation. 
 
Utifrån detta avsnitt har vi kommit fram till fyra olika undergrupper till huvudtemat 
kompetens. Dessa har sin grund i tidigare studier och vi har avgränsat dessa till:�
  

•! att rådgivaren är kompetent 
•! att rådgivaren är specialist i allmänhet  
•! att rådgivaren är expert på sitt område 
•! att rådgivaren kan lära ut sin kunskap till en konsument  

 
3.4.20Verbal0kommunikation0
I detta avsnitt kommer en presentation av de vetenskapliga studier som framhåller att 
verbal kommunikation är en viktig typ av kommunikationen mellan en finansiell 
rådgivare och en konsument. Ur detta huvudtema kommer faktorer att identifieras 
baserat på dessa tidigare studier.  
&
Brink och Costigan (2015) visar på färdigheter som är av vikt att besitta som rådgivare 
vid finansiell rådgivning. Det som framkommer är att verbala färdigheter är av stor vikt 
där bland annat förmågan att konversera och presentera framförs som essentiella 
förmågor (Brink & Costigan, 2015, s. 213).  
 
Det blir även tydligt att den verbala kommunikationen är central i mötet mellan rådgivare 
och konsument vid rådgivning angående sparande till pension i artikeln av Rossetto och 
Murphy (2010, s. 80). Studenter, det vill säga framtidens rådgivare, lär sig redan från 
studietiden att söka information och tolka denna (Banai & Tulmeri, 2013, s. 887; Rossetto 
& Murphy, 2010, s. 74). Det är enligt Rosetto och Murphy (2010, s. 76) väsentligt att 
kunna kommunicera den kunskap som en finansiell rådgivare kan finna via en verbal, det 
vill säga muntlig,  kommunikation vid ett samtal med en konsument. Det blir därmed 
också tydligt att det språk samt det ordval som används av en finansiell rådgivare har en 
stor betydelse vid denna kommunikation mellan den finansiella rådgivaren och 
konsumenten (Rossetto & Murphy, 2010, s. 76).  
 
Utifrån undersökningen framkommer det dock att dagens studenter inte kan omsätta den 
kunskap de besitter i kommunikationen med en eventuell konsument (Rossetto & 
Murphy, 2010, s. 74). Därför genomfördes rollspel där kommunikationen mellan 
finansiell rådgivare och konsument prövades (Rossetto & Murphy, 2010, s. 78-80). 
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Utifrån detta kunde Rossetto och Murphy (2010, s. 80) dra slutsatsen att de framtida 
rådgivarna, det vill säga dagens studenter, kommer kunna hantera den professionella 
rollen bättre när de via rollspel får prova på hur rådgivningstillfället skulle kunna 
genomföras.  
 
Att öva upp sin färdighet att verbalt kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt ansåg 
studenterna själva vara en nyttig färdighet att besitta. Det framkommer även av studien 
att denna kompetens, det vill säga förmågan att verbalt kunna kommunicera information 
till en konsument, är central för att en rådgivare skall kunna ge råd inom det specifika 
komplexa finansiella området (Rossetto & Murphy, 2010, s. 75). Av denna studie blir det 
således tydligt att de som i framtiden skall arbeta som finansiella rådgivare behöver mer 
utbildning och träning för att kunna kommunicera med en konsument. Sådan utbildning 
skulle kunna bidra till att det blir enklare att kommunicera den kunskap som den 
finansiella rådgivaren besitter på ett mer fördelaktigt sätt. 
 
Rosetto och Murphy (2010) framför således att kommunikation är en central aspekt. 
Slutsatsen från studien är således att rådgivare kan finna och tolka information som finns 
tillgänglig, men att de även måste kunna kommunicera denna till konsumenterna på ett 
tydligt sätt annars faller konceptet med rådgivning (Rossetto & Murphy, 2010, s. 81-82). 
Ett förslag från Rosetto och Murphy (2010, s. 82) är att i framtiden genomföra fler rollspel 
med studenter för att dessa ska få uppleva en verklighetstrogen kontext, vilket kan 
förbereda dem på dess framtida arbetssituation. Detta skulle förmodligen förenkla 
kommunikationen mellan parterna vilket således skulle vara gynnsamt för såväl 
konsumenten som den finansiella rådgivaren. 
 
Enligt  Sharma och Patterson (1999, s. 162) är det centralt att rådgivaren använder ett 
språk samt ett ordval som konsumenten förstår och  resultatet av studien visar att detta är 
essentiellt för en effektiv kommunikation mellan parterna. Den verbala 
kommunikationens betydelse belyses även av Jackling och Sullivan (2007, s. 222). 
Resultatet från denna studie visar att den verbala kommunikationen är en av de viktigaste 
förmågorna för en finansiell rådgivare att besitta (Jackling & Sullivan, 2007, s.  221). 
Vidare har även Banai och Tulimieri (2013, s. 888) uppmärksammat den verbala 
kommunikationen som en essentiell komponent för rådgivare. För att kunna vara 
funktionell som rådgivare krävs det således väl utvecklade kunskaper i den verbala 
språkanvändningen (Banai & Tulimieri, 2013, s. 889). Banai och Tulimieri (2014, s. 895-
896) framför  att kommunikation är en färdighet som är av stor vikt för att kunna vara 
effektiv som rådgivare. 
 
Brink och Costigan (2015, s. 207) visar även på vikten av att kunna kommunicera verbalt 
eftersom att detta är en central del av sändare mottagare modellen, vilken presenterats 
mer ingående i avsnitt 3.2.1. I resultatet av Brink och Costigan (2015, s. 215) studie 
framkommer det att konversera verbalt är viktigt att bemästra eftersom att det bidrar till 
en mer effektiv kommunikation. I studien framgår det också att utbildningar ofta har som 
mål att utbilda elever, vilka är framtidens rådgivare, i verbal kommunikation men då 
främst med fokus på presentationer. Detta är dock ingen färdighet som kommer vara av 
specifik nytta vid framtida arbete eftersom att det inte har någon direkt korrelation med 
framgång i arbetslivet (Brink & Costiga, 2015, s. 219). Avslutningsvis framstår dock 
verbal kommunikation som en viktig färdighet att bemästra, som redan i studietiden kan 
förbättras (Brink & Costigan, 2015, s. 219). Detta eftersom att verbal kommunikation är 
en viktig faktor vid komplexa ämnen eftersom att det är fördelaktigt om frågor direkt kan 
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följas upp (Brink & Costigan, 2015, s. 209). Även studien av Joiner et al. (2002, s. 40),  
förutspådde att rådgivaren i framtiden kommer att behöva genomföra utbildningar för att 
kunna förbättra den kommunikativa förmågan eftersom att detta har en stor betydelse vid 
rådgivningstillfället.  
 
Som nämnt ovan är verbal kommunikation med fokus på förmågan att prata och 
presentera betydelsefulla delar utav kommunikation och därmed viktiga aspekter att ta 
hänsyn till vid kommunikation (Brink & Costigan, 2015). Slutsatsen av Brink och 
Costigan (2015, s. 218) studie visar även den på vikten av en fungerande kommunikation 
där förmågan att kommunicera verbalt framhävs. Det blir tydligt att denna kompetens 
spelar stor roll för såväl nutidens som framtidens finansiella rådgivare och det framgår 
också att det är viktigt att denna kompetens utvecklas ytterligare och gärna bör infogas 
ännu mer i de utbildningar inom ekonomi som idag finns runtom i världen.  
 
Enligt studien av Joiner och Leveson (2006, s. 441) blir det tydligt att ett alltför invecklat 
eller tekniskt svårt språk kan bidra till att kommunikationen försämras, vilket innebär att 
den ena parten inte kommer förstå kärnan i informationen. Enligt denna studies 
undersökning är resultatet att när en kommunikation som är enkel används var det ökad 
möjlighet att konsumenten skulle förstå innebörden (Joiner & Leveson, 2006, s. 446). 
Dwyer (1999, refererad i Joiner & Leveson, 2006, s. 445-446) framför därför att detta är 
i samspråk med kommunikationsteori, det vill säga att det är viktigt att anpassa sitt språk 
när parterna har olika utgångspunkt, eftersom att ett för svårt språk kan leda till 
missförstånd och feltolkningar. Detta visar således på vikten av ett tydligt verbalt språk 
med en kommunikation som är anpassad till konsumenten. De poängterar också att om 
det finns en relation mellan rådgivare samt konsument kan också detta påverka och 
därmed leda till ett annat resultat (Joiner & Leveson, 2006, s. 446-447).  
 
Syftet med vår studie är som tidigare nämnt att bidra till att göra rådgivaren medveten om 
hur denna kan kommunicera effektivt med konsumenterna. Utifrån den empiriska 
forskning som finns tillgänglig har de färdigheter som kan vara en fördel för rådgivaren 
uppmärksammats. Det framkommer således att språk, det vill säga förmågan att uttrycka 
sig, är av en viktig komponent för finansiella rådgivare (McGuigan, 2011; Banai & 
Tulimieri, 2013; Rossetto & Murphy, 2010). Det framgår även att förmågan att kunna 
kommunicera verbalt, det vill säga muntligt, med en konsument är centralt för en 
fungerande kommunikation (Brink & Costigan, 2015). Att verbalt kommunicera effektivt 
är en av de mest essentiella förmågorna en rådgivare bör besitta (Banai & Tulimieri, 2013; 
Brink & Costigan, 2015). För att uppnå en förbättrad kommunikation mellan rådgivare 
och konsument krävs det således dels att rådgivaren lär sig uttrycka sin kunskap 
(McGuigan, 2011; Banai & Tulimieri, 2013; Rossetto & Murphy, 2010). 
 
Eftersom att studien även syftar till att beskriva faktorer som är viktiga vid 
kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och konsumenten vid finansiell 
rådgivning som sker ansikte mot ansikte är det centralt att undersöka just den verbala 
kommunikationen som sker vid ett rådgivningstillfälle. Det innebär att finna faktorer som 
är viktiga för att kommunikationen mellan de två parterna skall bli tydlig och att parterna 
ska känna att de förstår varandra. Detta kommer förhoppningsvis att leda till en förbättrad 
interaktion mellan de två parterna. Vidare är syftet med detta avsnitt, verbal 
kommunikation, att belysa hur kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en 
konsument fungerar muntligt. Eftersom att studien ämnar till att undersöka hur 
konsumenterna önskar att en finansiell rådgivare bör agera för att förbättra samt 
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effektivisera kommunikationen angående pensionen blir det således centralt att belysa 
verbal kommunikation.  
 
Avslutningsvis framför Rosetto och Murphy (2010) att den verbala kommunikationen är 
en hörnsten av kommunikation i helhet och att detta är viktigt att ha kännedom om som 
finansiell rådgivare. De framför också att dagen studenter, det vill säga framtidens 
rådgivare, behöver öva upp sin verbala färdighet. När dessa studenter äntrar arbetslivet 
kommer det att vara viktigt att kunna kommunicera med konsumenter muntligt (Rosetto 
& Murphy, 2010, s. 80). För att få ökad kännedom om hur finansiell rådgivare ska 
förbättra sin förmåga att kommunicera med konsumenten ämnar denna studie till att göra 
den finansiella rådgivaren medveten om hur detta kan ske. Utifrån den teori som 
presenterats ovan i detta avsnitt framkommer fyra olika undergrupper till huvudtemat 
verbal kommunikation. Dessa har vi avgränsat till: 
 

•! att använda ett enkelt ordval 
•! att rådgivaren använder ett situationsanpassat språk 
•! att rådgivaren utbildas inom verbal kommunikation.  

 
3.4.30Anpassad0kommunikation0
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga studier som framhåller att anpassad 
kommunikation är en viktig del utav kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och 
en konsument. Ur detta huvudtema kommer faktorer att identifieras baserat på dessa 
tidigare studier.  
!

I artikeln Key communication skills and how to acquire them undersöker Maguire och 
Pitceathly (2002) kommunikationen mellan läkare och patienter. När en läkare använder 
sina kommunikationsfärdigheter på rätt sätt ökar möjligheterna till att identifiera de 
problem som patienterna har. Vidare leder bättre kommunikationsfärdigheter till att 
patienterna har lättare att förstå vad deras problem är samt vad åtgärdsplanen är. När en 
patient är medveten om vilka åtgärder som finns har denne också lättare att följa råden 
som läkaren har gett. Maguire och Pitceathly (2002, s. 698) har uppmärksammat att 
läkarna inte kommunicerar så pass mycket som de borde och syfte med studien är att 
beskriva vilka kommunikationsfärdigheter som effektiviserar kommunikationen.  
 
Resultatet i undersökningen av Maguire och Pitceathly (2002) visar att för att kunna öva 
upp sina kommunikationsfärdigheter ska läkarna öva på patienter som egentligen är 
skådespelare, det vill säga att de övar via en iscensatt situation. Detta leder till att en 
situation som läkarna möter dagligen, mötet med patienten, blir mer verklighetstroget. 
Läkare som kombinerar kurser i kommunikationsfärdigheter med simulerade 
patientmöten av denna typ har största chans att effektivisera kommunikationen med en 
patient. Detta leder även till ett mervärde för patienten då denna förstår mer om vad 
läkaren pratar om när denne kan kommunicera på ett mer fördelaktigt sätt (Maguire och 
Pitceathly, 2002, s. 700). Således krävs det att läkare har en möjlighet att anpassa sin 
kommunikation till varje individuell patient för att kunna effektivisera kommunikationen 
mellan de två parterna.  
 
I vår studie ska vi undersöka kommunikationen mellan finansiella rådgivare och 
konsumenter. Relationen mellan dessa två och relationen mellan läkare och patienter 
anser vi nästintill likvärda. Detta eftersom läkaren och den finansiella rådgivaren ska 
identifiera problem och hitta lösningar på problemet åt patienten/konsumenten. 
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Naturligtvis är råden som läkaren ger till en patient av större vikt då detta handlar om en 
människas liv, men vi vill lyfta aspekten som handlar om att den ena parten agerar 
“expert” och ska ge den andra råd. Detta expert-klient förhållande bekräftas även av 
Sillence och Briggs (2007, s. 734) som menar att läkare och patient förhållande kan anses 
likvärdigt som förhållandet mellan en finansiell rådgivare och en kund. Även Joiner och 
Leveson (2006, s. 439) visar i sin artikel att rådgivarkontexter kan anses liknande, det vill 
säga att förhållandet vid rådgivning angående juridiska-, finansiella- samt medicinska 
förhållanden är relativt lika. Utifrån detta blir det tydligt att “experten” behöver anpassa 
sin kommunikativa förmåga för att rådgivningen, vare sig den är av finansiell eller 
medicinska art, ska få bästa möjliga följder. 
 
Studien av Maguire och Pitceathly (2002) anser vi även som behjälpligt för att besvara 
vår studies syfte, det vill säga att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är 
viktiga vid kommunikationen med finansiella rådgivare. I Maguire och Pitceathly (2002, 
s. 698) studie frågar läkarna patienterna vad de tycker att läkarna gör fel och behöver öva 
på för att förbättra och anpassa kommunikationen till patienten. Vi har planerat att 
genomföra vår undersökning ur kundens perspektiv och fråga dessa vad de anser att den 
finansiella rådgivaren behöver förbättra i sin kommunikation angående 
pensionssparande. Detta gör att vi anser att artikeln av Maguire och Pitceathly (2002) 
passar att ta med i det teoretiska ramverket i denna uppsats.  
 
Författarna Joiner och Leveson (2006) skriver i sin artikel om kommunikation mellan 
rådgivare och konsumenter. De fokuserar på det tekniska språket som rådgivarna 
använder samt konsumentens uppfattning av rådgivningstillfället. Respondenterna fick se 
två olika filmer som baserades på två olika manus där det ena manuset bestod av svåra 
och komplex uttryck medan det andra använde sig av ett enklare språk (Joiner & Leveson, 
2006, s. 442). Resultatet av studien visade att respondenterna har lättare att förstå en 
rådgivning om inte alltför tekniska och svåra ord används. Det framgår också att när ett 
svårt språk används i kommunikationen med konsumenten har konsumenten svårt att fatta 
beslut, detta eftersom att den inte förstår vad som kommit fram vid rådgivningstillfället 
(Joiner & Leveson, 2006, s. 446). Joiner et al. (2002, s. 37), presenterar i sin artikel att 
det blev tydligt att rådgivaren måste anpassa sig och inte använda alltför tekniskt 
avancerade ord vid rådgivning eftersom att då förstår inte konsumenten innebörden av 
rådgivningen. Utifrån studiens resultat kommer Joiner et al. (2002, s. 40), fram till att 
kommunikation och framförallt tydlig kommunikation som är anpassad till den som skall 
mottaga informationen är essentiellt för rådgivare. Studiens slutsats visar också på att 
detta är viktigt att som rådgivare tänka på, eftersom att vid en alltför “fackmässig” 
kommunikation är det svårt att fånga konsumentens intresse (Joiner et al., 2002). 
 
Av såväl Joiner och Leveson (2006) som Joiner et al. (2002), studier framgår vikten av 
ett enkelt och anpassat språk för en effektiv kommunikation mellan finansiella rådgivare 
och konsumenter. Eftersom dessa studier liknar varandra men har olika urvalsgrupp samt 
att studierna har genomförts under olika perioder är det intressant att båda 
undersökningarna, trots sina olikheter, visar på vikten av ett tydligt språk vid 
kommunikation. Det framgår även av dessa två studier att det är viktigt att kommunicera 
utan inslag av jargong i form av ett internt språk eller alltför “fackmässiga” och tekniskt 
svåra ord vid ett rådgivningstillfälle, detta eftersom det bidrar till svårigheter för 
konsumenten att dra nytta av rådgivningstillfället (Joiner & Leveson, 2006 : Joiner et al, 
2002). Således krävs det att rådgivaren kan anpassa sin kommunikation för att 
konsumenten skall kunna förstå innebörden av rådgivningen samt att det är viktigt att 
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försöka undvika svåra ord samt jargong eftersom detta inte är fördelaktigt då det enbart 
försvårar för konsumenten som nämnts ovan. Det blir även tydligt att det språk som en 
finansiell rådgivare använder sig utav påverkar rådgivningstillfället och det 
uppmärksammas att det i framtiden kommer bli än mer viktigt med kommunikation än 
vad det var då studien genomfördes. Därför hänvisar denna studie till att rådgivare i 
framtiden bör fokusera mer på att utveckla sina kommunikationsfärdigheter för att 
underlätta rådgivningstillfället (Joiner et al., 2002, s. 40). 
 
Det framkommer att om en rådgivare besitter en stor mängd kunskap behöver denna 
kunskap kunna anpassas till konsumenten (Banai & Tulimieri, 2013, s. 896). Även 
Rosetto och Murphy (2010) anser att kommunikation är en viktig färdighet för en 
finansiell rådgivare. Enligt denna studie är kommunikation en “mjuk” färdighet, men ack 
så betydelsefull eftersom detta är det verktyg som används vid interaktionen med 
konsumenten (Rosetto & Murphy, 2010, s. 74-75). Det blir även tydligt att rådgivaren 
måste såväl kunna erhålla kunskap som kunna anpassa denna kunskap till konsumenten 
för att uppnå  en effektiv muntlig kommunikation (Rosetto & Murphy, 2010, s. 80-81). 
Att rådgivaren kan leva upp till detta, det vill säga genomföra en effektiv kommunikation 
som är anpassad till konsumenten, är därför centralt vid interaktionen mellan rådgivare 
och konsument enligt Rosetto och Murphy (2010, s. 82).  
 
Studien av Delgadillo (2015) är till skillnad från de övriga vetenskapliga studierna (av 
Rosetto & Murphy, 2010; Banai & Tulmeri, 2013) en jämförande studie som betraktar 
skillnaden mellan rådgivning och “coachning” och den kommunikation som förekommer 
i dessa olika fall. Utifrån denna jämförande studie är det tydlig att det krävs välutvecklade 
kommunikations färdigheter för att kunna ge råd i en ansikte mot ansikte situation. Från 
undersökningen uppmärksammas det att vid en rådgivningssituation leder rådgivaren 
samtalet eftersom det är denne som innehar informationen. Det blir även tydligt att det är 
essentiellt att rådgivaren använder en “kommunikationsstil” som är anpassad till 
rådgivningstillfället samt att rådgivaren fungerar som lärare och strategiskapare för 
konsumenten (Delgadillo, 2015, s. 262). 
 
Som tidigare nämnt framgår det att användandet av ett enkelt språk är essentiellt för 
kommunikationen mellan rådgivare och konsument (Joiner et al., 2002). Även Rosetto 
och Murphy (2010) samt Banai och Tulimieri (2013) har visat på den centrala roll som 
kommunikation mellan de två parterna spelar samt att vikten av ett enkelt språk anpassat 
till situation har framkommit som en viktigt komponent. Dessa tidigare granskningar 
visar därför på vikten av en fungerande kommunikation mellan rådgivare och konsument. 
Det framgår också att vid användandet av ett “fackmässigt” språk med inslag av jargong, 
det vill säga ett språkbruk  som är specifik för en viss arbetsgrupp eller situation, så kan 
utomstående, vilket i detta fall är konsumenter ha svårt att förstå (Joiner et al., 2002, s. 
39).  Därför behöver en finansiell rådgivare kunna anpassa sitt språkbruk till 
konsumenten, eftersom att annars kommer rådgivningstillfället vara meningslöst för 
någon utav parterna. Detta, att anpassa kommunikationen, är viktigt att belysa för att 
kunna tydliggöra hur samt varför en anpassad kommunikation krävs.  
 
Eftersom att en rådgivare är kunnig är det således viktigt att denne anpassar sitt språkbruk 
till rådgivningssituationen, detta för att kunna kommunicera effektivt med konsumenten. 
Utifrån detta har tidigare studier visat på att det är fördelaktigt att undvika tekniska ord, 
jargong samt att undvika “fackmässiga” ord och uttryck (Joiner & Leveson, 2006, s. 446). 
Om rådgivaren försöker undvika detta och istället anpassar sin kommunikation till det 
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specifika rådgivningstillfället blir det således enklare för konsumenten att förstå de råd 
som rådgivaren ger.  
 
Eftersom denna studie ämnar  att  “beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är 
viktiga vid kommunikationen med finansiella rådgivare” är det viktigt att, som tidigare 
nämnt, undersöka kommunikation från flertalet vinklar. Detta avsnitt har visat att det är 
viktigt att rådgivaren kan anpassa sin kommunikationsstil till den konsument den möter. 
Har den finansiella rådgivaren möjlighet att göra detta kommer det enligt tidigare studier 
att kunna förbättra rådgivningstillfället vilket således gynnar båda parter, det vill säga 
rådgivaren samt konsumenten. 
 
Utifrån detta avsnitts tidigare studier har således en antal faktorer tydliggjorts som 
påverkar kommunikation, vilka presenteras nedan. Utifrån teorin ovan framgår det att 
dessa faktorer påverkar kommunikation och skulle kunna effektivisera kommunikation 
ifall rådgivaren kan behärska dem. Rådgivaren behöver således kunna anpassa sin 
kommunikation och vi har således kunnat utröna fyra specifika områden som det är 
viktigt att rådgivaren är uppmärksam på. Utifrån detta avsnitt framkommer således  fyra 
olika undergrupper till huvudtemat anpassad kommunikation: 
 

•! Att rådgivaren undviker tekniska ord 
•! Att rådgivaren undviker “fackmässiga” termer 
•! Att rådgivaren undviker jargong 
•! Att rådgivaren anpassar sin kommunikationsstil 

 
3.4.40Förmågan0att0lyssna0
I detta avsnitt kommer en presentation av de vetenskapliga studier som framhåller att 
förmågan att lyssna är en viktig del utav kommunikationen mellan en finansiell rådgivare 
och en konsument. Ur detta huvudtema kommer faktorer att identifieras baserat på dessa 
tidigare studier.  
!

En annan essentiell del utav kommunaktion är förmågan att lyssna (Banai & Tulimieri, 
2013, s. 888). Detta för att det tillåter konsumenten att ta mer plats vilket leder till en 
förbättrad interaktion (McGuigan, 2011, s. 64).  Hur effektiv denna del utav 
kommunikationen är eller kan bli beror på hur de två parterna, det vill säga sändare och 
mottagaren, engagerar sig i den kommunikation som sker (Rane, 2011, s. 43). Enligt Rane 
(2011, s. 44) är förmågan att lyssna viktigt för att förstärka samt förbättra kommunikation 
mellan två parter. Det kan även leda till att missförstånd mellan parterna kan undvikas 
alternativt att sådana missförstånd kan hanteras direkt, vilket ofta är till fördel i alla 
verksamheter (Rane, 2011, s. 45).  
 
Att kunna hantera förmågan att lyssna aktivt framförs som centralt i en 
tvåvägskommunikation, det vill säga den kommunikation som sker mellan två parter. Det 
framhävs även att förmågan att lyssna är viktigt för att kunna prestera, vilket leder till ett 
väl genomfört arbete (Brink & Costigan, 2015, s. 208). I detta fall skulle det innebära en 
väl genomförd rådgivning. Detta kan därför kopplas direkt till vår studie eftersom att 
avgränsning har gjort till att fokusera på kommunikation som sker ansikte mot ansikte 
vid ett specifikt rådgivningstillfälle. Således framgår det av tidigare studier att det är 
centralt att kunna lyssna för att kommunikationen mellan parterna skall kunna vara 
effektiv. 
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Att lyssna, och då särskilt att lyssna effektivt, är en färdighet som är svår att bemästra. 
Det är dock av största vikt att finansiella rådgivare lär sig hantera denna färdighet 
eftersom att den är central vid mötet med konsumenter (Banai & Tulimieri, 2013, s. 888). 
Förmågan att lyssna består enligt Rane (2011, s. 46)  av fem delar och dessa är; 
mottagande av information, tolka meddelandet, minnas, utvärdera meddelandet samt 
återkoppla. Utifrån artikeln  framgår det således att förmågan att lyssna är centralt vid en 
effektiv och fungerande kommunikation. Det krävs ett aktivt engagemang samt en hög 
grad av deltagande av de involverade parterna, det vill säga den finansiella rådgivaren 
samt konsumenten,  för att detta skall fungera och det framgår också av resultatet att det 
i framtiden kommer bli ännu viktigare att utveckla denna förmåga hos de som arbetar 
inom ekonomiska verksamheter (Rane, 2011, s. 50-51). 
 
Jackling och Sullivan (2007) har även de kommit fram till att förmågan att lyssna är av 
stor vikt. Undersökningen i deras studie, vilken genomfördes via en enkät, fick in 
sammanlagt 162 svar (Jackling & Sullivan, 2007, s. 219). Resultatet från undersökningen 
visar på att den absolut främsta förmågan för en finansiell rådgivare att besitta är 
utvecklade kommunikationsfärdigheter, där förmågan att lyssna har rankats som mest 
viktig (Jackling & Sullivan, 2007, s. 222). Eftersom det framgår att kommunikationen 
mellan två parter till stor del bygger på ett aktivt lyssnande likväl som verbal 
kommunikation, via exempelvis ett samtal. Detta bekräftar således vikten av att kunna 
lyssna för en effektiv kommunikation.  
 
Sharma och Patterson (1999, s. 170) visar även de på vikten av att kunna lyssna för en 
förbättrad kommunikation. De framför att utbildning och träning bör erbjudas till 
personal för att dessa skall kunna behärska denna förmåga.  Även McGuigan (2011) 
påvisar att förmågan att lyssna är essentiellt för en rådgivare, och det framförs även att 
många rådgivare överskattar sin egen förmåga att lyssna och således egentligen skulle 
behöva ytterligare träning i detta. Det blir därför tydligt i denna artikel att förmågan att 
lyssna aktivt inte är en färdighet som kan utvecklas utan övning (McGuigan, 2011, s. 68). 
Detta innebär att den finansiella rådgivaren aktivt måste vilja förbättra denna förmåga för 
att i sin tur kunna förbättra kommunikationen med konsumenten.  
 
Brinks och Costigan (2015, s. 215) undersökning kommer även den fram till att lyssna är 
den viktigaste färdigheten, vilket högskolan inte förbereder dess studenter för, det vill 
säga framtidens rådgivare. Detta kan dock framstå som underligt eftersom att även andra 
författare, såsom McGuigan, (2011, s. 68) har visat att förmågan att lyssna är essentiell 
samt att denna förmåga kräver träning för att utveckla. Därför skulle det vara fördelaktigt 
att börja öva denna färdighet tidigt för att kommunikationen vid framtida rådgivning 
skulle kunna genomföras smidigare.  
 
Eftersom att syftet med examensarbetet är att “beskriva vilka faktorer som 
konsumenterna anser är viktiga vid kommunikationen med finansiella rådgivare” anser 
vi således att det är centralt att även undersöka hur faktorn att kunna lyssna påverkar 
denna kommunikation. Vid finansiell rådgivning är ofta konsumenten inställd på att anta 
en lyssnande roll eftersom att det är denna som vid rådgivningstillfället skall få tips och 
råd kring bland annat finansiella produkter. Vi tror dock att det även är essentiellt att 
rådgivaren kan lyssna till konsumenten vid rådgivningstillfället. Detta för att kunna skapa 
en effektiv kommunikation vilket gynnar båda parterna vid rådgivningstillfället.   
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Förmågan att lyssna är ett av fyra ämnesområden som är viktiga för kommunikationen 
mellan den finansiella rådgivaren och konsumenten. Detta tydliggjordes i den inledande 
figuren, se figur 3. Eftersom förmågan att lyssna således är central för en effektiv 
kommunikation som gynnar båda parterna vid en ansikte mot ansikte situation är den 
således den sista delen som kommer att beröras i det teoretiska ramverket. Utifrån detta 
avsnitt framkommer såldes två olika undergrupper till faktorn förmåga att lyssna. Dessa 
har vi valt att avgränsat till: 
 

•! att rådgivaren kan lyssna  
•! att rådgivaren kan bemöta konsumenten  

 
3.50Sammanfattning0teoretisk0referensram0
Vi har nu redogjort för de teorier som kommer att användas som grund för vår empiri. 
Utifrån de fyra huvudtemana ovan; kompetens, verbal kommunikation, anpassad 
kommunikation samt förmågan att lyssna har flera olika undergrupper tagits fram vilka 
har presenterats i slutet av varje avsnitt. Utifrån de faktorer som presenterats i avsnitt 
3.4.1 till 3.4.4 har vi sammanställt en sammanfattande modell. Färgerna i modellen 
härrörs från färgerna i den inledande modellen, se figur 3. Nedan synes vår 
sammanfattande modell, figur 4. Som tidigare nämnt kommer den sammanfattande 
modellen används för att undersöka vilka faktorer som konsumenterna önskar att 
rådgivarna kan förbättra. Därför är inget fokus i den sammanfattande modellen på 
bakgrundsfaktorer eftersom dessa redan är inlärda och svårare att påverka. 
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Figur&4. Egenkomponerad bild som utgår ifrån de fyra huvudtemana vilka presenterades  
i figur 3. Denna sammanfattande modell inkluderar de faktorer som studien ämnar 
undersöka för att kunna besvara studiens syfte och  dess problemformulering.  
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4.0Praktisk0metod0
I detta kapitel kommer studiens praktiska metodval att presenteras. Inledningsvis kommer 
studiens forskningsdesign, urval samt enkätens layout att redogöras för. Vidare kommer 
studiens datainsamling, bortfall samt bortfallsanalys att presenteras. Avslutningsvis 
kommer databearbetning, studiens statistiska verktyg samt vikten av etik och moral att 
belysas. 
 
4.10Forskningsdesign0
Forskningsdesignen för en undersökning är ramverket som binder ihop studiens 
datainsamling och dess analys. Valet av forskningsdesign handlar om vilka beslut som 
kommer att påverka undersökningen angående kopplingen mellan olika variabler, 
förståelse för beteenden i olika sociala sammanhang samt huruvida en generalisering till 
större grupper är möjlig att genomföra. För att kunna utvärdera forskningsdesignen och 
undersökningen kan olika kriterier användas, bland annat reliabilitet och validitet 
(Bryman & Bell, 2011, s. 40-41). Vi har valt att behandla dessa kriterier i avsnitt 7.6 där 
en djupare diskussion kommer att föras. 
 
Forskningsdesign anses kunna delas in i två underkategorier vilka är experimentella 
studier och observationsstudier/icke-experimentell studier (Lantz, 2011, s. 21). Eftersom 
att inga experiment kommer att genomföras för att nå resultat kommer den studies 
forskningsdesign att vara en icke-experimentell studie. Enligt Lantz (2011, s. 21-22) 
utmärker sig denna specifika forskningsdesign av att forskaren inte påverkar den sociala 
situationen som respondenterna befinner sig i eftersom att en icke-experimentell studie 
har som mål studera världen “som den är”. En ytterligare faktor som bidrar till att denna 
studie utgår från den icke-experimentella forskningsdesignen är på grund av att studiens 
syfte är att beskriva faktorer som konsumenterna anser är av vikt vid kommunikationen 
med finansiella rådgivare.   
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 168) är enkätundersökning en form utav icke-
experimentell undersökning. Denna typ utav undersökning är inriktad på att samla in 
standardiserad information utifrån respondenternas svar. Standardiserad information 
innebär att informationen och svaren som insamlas kommer från identiska enkäter. Detta 
leder till goda förutsättningar att bearbeta svaren och analysera dessa då alla 
respondenters svar baseras på samma enkät. En icke-experimentell studie bidrar även till 
att informationsbehovet förklaras vilket är nödvändigt för att kunna uppfylla studiens 
syfte (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 168-169). 
 
Vid en icke-experimentell studie kan data samlas in via longitudinella studier eller via 
tvärsnittsstudier. En tvärsnittsstudie kan ses som en “social” undersökning där 
människors uppfattningar utvärderas via enkäter. Vidare innebär en tvärsnittsstudie att 
datainsamlingen till undersökningen sker vid ett specifikt tillfälle med fler än en 
respondent samt att det finns variabler som ska undersökas (Bryman & Bell, 2011, s. 53; 
Lundahl & Skärvad, 1999, s. 168). Datainsamlingen analyseras sedan för att upptäcka 
mönster och samband som kan bidra till att vald problemformulering besvaras. En 
tvärsnittsstudie passar vår studie eftersom vi ämnar att genomföra en enkätundersökning 
vid ett specifikt tillfälle där respondenterna kommer att besvara enkäten endast en gång. 
Detta benämns i metodlitteraturen som ett trovärdigt sätt att genomföra en tvärsnittsstudie 
på. Eftersom att vi i vår studie planerar att samla in data under en specifik tidpunkt 
kommer tidsaspekten inte att tas vidare hänsyn till.  
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4.20Urval0av0undersökningsenheter0samt0urvalsteknik00
En population kan vara alla invånare i ett land eller i en stad. Om en forskare ämnar 
undersöka alla i populationen kallas detta census. Men, då detta är dyrt och praktiskt svårt 
att genomföra är ett stickprov av populationen ett urval som ofta ger en god bild över hela 
populationen om detta urval undersöks på rätt sätt (Oakshott, 2001, s. 14-15).   
 
Vid en studie som utgår från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats är det relevant 
att göra en undersökning på hela eller delar utav populationen. När valet faller på att 
undersöka en del av populationen bör utgångspunkten vara en urvalsram. Denna 
innehåller de individer som ingår i populationen ur vilka ett stickprov kan dras vilka sedan 
kan besvara undersökningen. Eftersom att det är utifrån urvalsramen som generaliseringar 
kan göras till hela populationen är det viktigt att ta fram en så pass fullgod urvalsram att 
slutsatser av generaliserande art kan tas (Eliasson, 2010, s. 46). 
 
Vidare finns det olika slags urval, varav de två vanligaste är sannolikhetsurval samt icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är det urval som krävs för att kunna göra 
generaliseringar av resultatet till hela populationen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 97). 
Obundet slumpmässigt urval (OSU) är en urvalsmetod som ofta används vid statistiska 
undersökningar. Detta urval är fördelaktigt att använda eftersom att alla individer har 
samma möjlighet att bli involverade i undersökningen (Eliasson, 2010, s. 47).  Dock är 
det inte möjligt att göra ett perfekt urval eftersom vissa grupper i samhället som hör till 
den populations som skall undersökas inte går att nå, exempelvis hemlösa och människor 
med skyddad identitet (Eliasson, 2010, s. 46). På grund av detta kan således 
generaliseringar sällan genomföras som är applicerbara på hela populationen (Eliasson, 
2010, s. 51-52.).    
 
Vid denna studie har en specifik grupp av den svenska befolkningen valts ut för att bilda 
det stickprov som behövs för att kunna genomföra undersökningen. Enligt Larsson (2007) 
är den genomsnittliga åldern för att börja pensionsspara 30 år. Vidare pensionssparar 60 
procent av de tillfrågade som är mellan 18 och 52 år. Baserat på detta har vi valt att i 
denna studie begränsa oss till att undersöka individer mellan 30 och 55 år. Vi har valt att 
genomföra datainsamlingen på individer som är bosatta i Umeå kommun, vilket är ett 
praktisk val som underlättar datainsamlingen. Även Trost (2007, s. 29) anser att  det är 
viktigt att aktivt göra ett urval eftersom en hel population inte kan undersökas. Utöver 
detta menar Trost (2007, s. 29) att detta urval skall kunna representera den generella 
bilden av åsikter som målpopulationen har. 
 
Inledningsvis var målet med studien att göra en undersökning bestående av individer som 
just skulle ha varit på en finansiell rådgivning. Detta för att individerna lättare skulle 
kunna reflektera kring hur kommunikation var när de nyligen hade varit i kontakt med en 
finansiell rådgivare ansikte mot ansikte. Därför planerades det att den finansiella 
rådgivaren och de finansiella bolagen skulle distribuera enkäten till konsumenterna. Vid 
en första kontakt med våra personliga kontakter på finansiella institut i studiens 
uppstartsfas lät det genomförbart att distribuera enkäten via dessa. Men, vid vidare 
mejlkontakt med chefer och centrala avdelningar framkom det att på grund av lagkrav, 
banksekretess samt att konsumenternas skydd, anonymitet, kan undanröjas valde de 
finansiella instituten att tacka nej till att medverka i studien. 
 
Vi planerade därför för en alternativ studie bestående av konsumenter mellan 30 och 55 
år och dessa kommer inte nödvändigtvis nyss ha varit på en rådgivning eftersom fokus 
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kommer att vara på vad konsumenten önskar av kommunikationen med en finansiell 
rådgivare. Bae och Sandager (1997, s. 11) genomförde en liknande studie där syftet var 
att nå konsumenter som nyligen varit på finansiell rådgivning. Men, det visade sig inte 
vara möjligt på grund av att de fick in ett för litet underlag från konsumenter som just 
varit på en rådgivning. Därför valde de istället att tolka resultatet från de respondenter 
som inte hade varit på en rådgivning som hur konsumenterna önskar att rådgivningen ska 
vara (Bae & Sandager, 1997, s. 11). Utifrån denna information framkommer det således 
att det är svårt att nå konsumenter som just varit på en finansiell rådgivning varför vi 
istället väljer att undersöka vad konsumenter skulle önska av en finansiell rådgivning. 
 
Populationen består i sin helhet av 39 965 individer, detta enligt statens 
personadressregister (SPAR). Vi fick kontakt med denna tjänst via en kontaktperson på 
Umeå kommun som hänvisade oss att kontakta SPAR eftersom att det via dem är möjligt 
att få tag på utdrag från Skatteverkets personregister. Vid kontakt med SPAR framkom 
det att för att ta del av underlaget vi var intresserade av, det vill säga alla individer mellan 
30 och 55 år bosatta i Umeå kommun, skulle kosta 10 793 kr utan moms. På grund av 
detta insåg vi att vi inte skulle kunna genomföra ett sannolikhetsurval eftersom att denna 
summa översteg våra ekonomiska medel. Vi hade önskat att kunna använda 
befolkningslistan från SPAR för att kunna genomföra ett sannolikhetsurval vid vår 
undersökning för att kunna göra generaliseringar av resultatet.  
 
På grund av svårigheterna att göra ett sannolikhetsurval kommer vår studie istället att 
genomföra  ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
sannolikheten för att bli en del av undersökningen inte är samma för alla individer. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att man baserar sitt urval på de individer som är enklast att 
nå (Lantz, 2011, s. 102). Detta betyder att endast en viss typ av individer kommer att 
representeras samt att studiens resultat således inte kommer kunna generaliseras till hela 
målpopulationen. Det kommer således inte att vara möjligt att generalisera resultatet som 
framkommer från undersökningen till Umeå kommuns befolkning inom åldrarna 30 och 
55 år. Dock kommer förmodligen generella åsikter samt mönster att kunna uttydas ur 
respondenternas svar. 
 
Som urvalsteknik planerade vi att under en fyradagarsperiod finnas tillgängliga i Umeå 
centrum och vid två olika universitet inom Umeå kommun. Respondenterna fick besvara 
enkäten via utskrivna pappersversioner. Även Bae och Sandager (1997) delade ut enkäten 
på tre platser. Bae och Sandager (1997) lämnade ut enkäterna under 9 dagar och fick då 
in 227 svar. Då vi gjorde undersökningen under fyra dagar siktade vi på att få in ett 
underlag från 105 respondenter. Urvalet bestod således av personerna som befann sig på 
dessa platser och vi frågade ungefär var femte person som gick förbi oss ifall de hade 
möjlighet att besvara enkäten.  
 
4.30Utformning0av0enkät0och0enkät0layout 
Denna studie kommer som tidigare nämnt att använda en enkät som insamlingsinstrument 
baserat på det underlag som studien bygger på. Trost (2007, s. 11) framför i Enkätboken 
att en enkät är ett mätinstrument vilken kan anta många olika uttryck. Vi har valt att 
använda en pappersbaserad enkät i denna studie eftersom det är det mest lämpliga för att 
nå ut till respondenterna samt att det bidrar till att respondenterna behåller sin anonymitet, 
vilket vi anser är av stor vikt. Vi anser således att användandet av enkät är ett objektivt 
mätverktyg eftersom att vi personligen inte kommer att påverka respondenterna. 
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Vid utformningen av enkäten är det viktigt att utforma frågorna så att de bidrar till en 
tillförlitlig mätning av det valda ämnesområdet, vilket kallas reliabilitet. En del utav 
reliabiliteten som är extra viktigt att belysa vid en enkätundersökning är kongruens, det 
vill säga att ett flertal frågor formuleras på olika sätt men behandlar samma område, detta 
för att kunna få fram nyanser. Även objektivitet är en viktig del av reliabilitet som bidrar 
till att mätningen mäter vad den avser att mäta (Trost, 2007, s. 64).  Utifrån denna 
information har en del utav frågorna i enkäten skapats för att synliggöra dessa nyanser. 
Därför har det i enkäten skapats frågor som liknar varandra men som är uttryckt på olika 
sätt, vilka skall mäta samma område för att kunna förtydliga dessa nyanser. 
 
Enligt Trost (2007, s. 82) är det essentiellt att formulera enkätfrågorna så att det endast är 
en fråga. Det vill säga, vid utformning av frågorna bör en läsa igenom frågorna samt 
försäkra sig om att frågan inte på något sätt kan uppfattas som flera frågor (Trost, 2007, 
s. 82-83). Trost (2007, s. 94) framför också att det är viktigt att ha en tydlig ordning på 
frågorna i enkäten, detta för att underlätta för respondenten. Att inleda enkäten med frågor 
som rör respondenternas bakgrund anses vara fördelaktigt eftersom dessa frågor är lätta 
att svara på vilket bidrar till att respondenten blir mer positivt inställd till att faktiskt 
genomföra hela enkätundersökningen (Trost, 2007, s. 94). Baserat på denna information 
inleds således vår enkät med frågor vilka har formulerats för att synliggöra 
bakomliggande faktorer som kan påverka respondenternas svar. Dessa frågor har utgått 
från kvotskalor. Vi valde dock att inte fråga respondenterna om dess kön i enkäten även 
om detta är en vanlig bakgrundsfaktor. Vi gjorde detta val eftersom att vi anser att det är 
den generella bilden som är intressant och inte om det finns skillnader mellan könen. Den 
ordning som frågorna följde i enkäten var inte uppdelade i huvudtemana. Detta för att 
bidra till variation i frågorna och uppehålla respondenternas intresse 
 
En ytterligare viktig aspekt att ha i åtanke när enkäten utformas är det språk som används 
i undersökningsinstrumentet. Att använda ett enkelt och tydligt språk är fördelaktigt 
eftersom att det minskar risken för missförstånd och feltolkningar (Eliasson, 2010, s. 29). 
Vi valde därmed att genomföra en pilotundersökning för att försöka undvika fel utav 
sådan art i största möjliga mån, se avsnitt 4.5.  
 
Det är även viktigt att fundera på vilken typ av frågor som används. Öppna frågor bör 
enligt Trost (2007, s. 74) undvikas eftersom dessa lätt kan leda till bortfall då 
respondenterna dels kan besvara med oläsliga svar och dels kan ha väldigt varierade svar 
vilket leder till svårigheter att analysera dessa. Det faktum att respondenterna har olika 
tidigare kunskap samt kan tolka dessa öppna frågor olika bidrar också till att denna typ 
av frågor inte bör användas i för stor grad (Trost, 2007, s. 74-76). Utifrån denna 
information valde vi att inte använda öppna frågor eftersom att vi anser att dessa kan leda 
till svar vilka inte går att analysera och därför inte tillför studien något.  Enligt Trost 
(2007, s. 61) bör istället slutna frågor användas vid enkätundersökningar, det vill säga 
frågor med fasta svarsalternativ. Vid denna typen av frågor kan även intervall- eller 
nominalskalor användas (Trost, 2007, s. 155-156).  
 
Baserat på denna information har vi därför valt att formulera ett antal rangordningsfrågor 
i enkäten, vilka använder Likertskalan. Detta är en skala som är användbar vid 
enkätundersökningar och den innebär att respondenten kan besvara ett påstående eller 
fråga utifrån en skala för att visa på inställning och attityd (Trost, 2007, s. 158). I denna 
undersökning kommer en Likertskala mellan 1 och 6 att användas eftersom att det 
kommer bidra till att respondenten måste göra ett aktivt val och faktiskt ta ställning, det 
är således inte möjligt att välja ett alternativ som skulle innebära ett “vet ej”.  Detta tror 
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vi kommer att bidra till ett mer trovärdigt resultat, eftersom att respondenten faktiskt 
måste fundera och ta ett beslut. En risk kan dock vara att de två alternativen i mitten ofta 
ändå används eftersom att vissa individer kan ha svårt att ta ett beslut alternativt inte är 
villiga att ta ett beslut. Detta är en risk vi är medvetna om men förhoppningen är att 
respondenterna ska ta ställning i frågan. För att se vad rangordningsalternativen innebär 
se bilaga 3. 
 
Utöver enkäten bör även ett följebrev utformas, vilket bör vara kort och koncist. I 
följebrevet bör studiens namn, information om dess syfte, vem som är studiens intressent, 
vad resultatet kommer att användas till, forskarnas personliga kontaktuppgifter samt 
respondenternas konfidentialitet och anonymitet framgå. Avslutningsvis bör följebrevet 
framföra att materialet kommer att bearbetas på ett konfidentiellt sätt, att anonymiteten 
inte kommer att frångås samt att ett tack riktat till respondenten som tar sig tid att besvara 
enkäten bör bifogas (Trost, 2007, s. 98-102). Det finns även principer och regler att följa 
då en enkät används som undersökningsverktyg och det är således centralt att följa de 
forskningsetiska principer som finns uppsatta. Utifrån dessa principer framgår det att det 
är  centralt att upplysa respondenten om att de själva får välja om de vill delta samt vad 
resultatet av studien skall användas till (CODEX, 2016). Utifrån denna gedigna 
information om vad som bör ingå i ett följebrev ur såväl etiskt som teoretisk synvinkel, 
skapades således vår studies följebrev, vilken synes i bilaga 1. 
 
Via Google drives enkätverktyg kunde vi skapa frågor där såväl flervalsfrågor samt 
rangordningsfrågor var möjliga att ställa samt att vi kunde infoga följebrev via detta 
verktyg, se enkät bilaga 1. Från webbenkäten som skapades via detta program kunde vi 
konvertera detta underlag till en PDF-fil, för att sedan skriva ut 105 exemplar av 
pappersversionen utav enkäten. 
 
4.40Anknytning0mellan0teorier0och0enkätfrågor0 
Eftersom att studien arbetar utifrån en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt 
har vi baserat frågorna i enkäten på den teoretiska referensramen. I detta fall innebär det 
att vi utifrån teorin som presenterats i kapitel 3 skapat enkätfrågor för att med hjälp av 
dessa kunna mäta vad vår studies respondenter anser om ämnesområdet. För att göra detta 
tydligare kommer vi nedan att presentera vilka teorier som legat till grund för de olika 
enkätfrågorna, se även tabell i bilaga 2. Detta kallas för operationalisering. 
Operationalisering är en essentiell del utav kvantitativ metod, och innebär att den 
teoretiska referensramen ligger som grund vid mätning av empirin (Holme & Solvang, 
1997, s. 159-160). Således innebär detta att operationalisering är en kritisk fas eftersom 
respondenternas verklighetsuppfattningar undersöks med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen.  
 
Genomgående i detta avsnitt kommer kopplingar att göras mellan de teorier som 
presenterats i den teoretiska referensramen, se kapitel 3, och frågorna i enkäten, se bilaga 
1. Valet att använda frågor ur inspirerade ur tidigare undersökningar baseras på att dessa 
har provats på ett stort antal människor vilket innebär att dessa frågor således är prövade 
ur ett vetenskapligt perspektiv. Vidare ger detta oss möjligheten att jämföra resultatet som 
vi får fram med tidigare studier vilket är central vid en deduktiv studie som denna. En 
överskådlig bild av operationaliseringen finns att tillgå i bilaga 2 och nedan kommer vi 
fördjupa oss i vissa aspekter. 
 
Enkäten inleddes med fråga 1 och eftersom tidigare studier inte fokuserat på att se 
skillnader mellan könen valde även vi att inte fokusera på detta varför enkäten 
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inledde med en fråga berörande respondentens ålder, se enkät bilaga 1. Detta för att kunna 
säkerställa att respondenterna är inom valt åldersspann eftersom vi har valt att undersöka 
individer som är mellan 30 och 55 år. De respondenter som är utanför åldersspannet 
behöver inte fullfölja enkäten då dessa inte tillhör studiens urvalsgrupp.  
 
När vi har säkerställt att respondenterna är inom urvalet för vår studie handlar nästa del 
av enkäten, fråga 2, om kommunikation i en vardagsituation mellan respondenten och en 
vän eller kollega. Fråga 3 är nästintill likadan som föregående men beskriver nu en 
situation mellan en expert och en konsument, se enkät bilaga 1. Svarsalternativen i båda 
dessa frågor påminner om varandra och syftar till att undersöka om det finns någon i 
skillnad i kommunikationen med en vän eller med en expert angående studiens 
huvudteman som vi identifierat utifrån tidigare empiriska studier, vilka är kompetens, 
verbalt kommunikation, anpassad kommunikation och förmågan att lyssna, se figur 3. 
Dessa två frågor kan kopplas till Joiner och Leveson (2006) studie där de genomförde en 
undersökning där två, via video, förinspelade situationer visades för respondenterna där 
den ena situationen illustrerade en enkel kommunikation och den andra situationen 
illustrerade en komplicerad kommunikation. I bilaga 2 framförs kopplingen till teori samt 
frågornas betydelse för studien. Således vill vi, i enighet med Joiner och Leveson (2006) 
kunna se ifall respondenterna anser att det finns skillnader i kommunikation med en 
vän/kollega kontra en finansiell rådgivare/expert, se enkät bilaga 1. Detta genomförs som 
tidigare nämnt med två olika scenarion som respondenterna ska rangordna vilket bidra 
till att åsikter kan synliggöras, och att likheter och skillnader med tidigare studier kan 
framkomma.  
 
Fråga 4, 5 och 6 är tänkta att undersöka identifierade bakgrundsfaktorer. Fråga 4, handlar 
om varför en konsument skulle vända sig till en finansiell rådgivare. Vi har valt att ha 
med denna fråga i enkäten eftersom vi vill se varför respondenterna skulle vända sig till 
en finansiell rådgivare och vilka attityder som representeras som kan påverka 
kommunikationen mellan en finansiella rådgivare och en konsument. Cortese et al. 
(2006), diskuterar i sin studie om attityder som konsumenter har till pensionsrådgivning 
samt finansiell rådgivning varpå vi ville undersöka hur attityder påverkar rådgivning. 
Bakgrundsfaktorn skillnad i kunskap undersöks eftersom att svarsalternativen i fråga 4 
inkluderar delar som kan utröna om konsument anser att de saknar kunskap. Se bilaga 2 
för vidare teorikopplingar. 
 
Vidare, i fråga 5,  fortsätter enkäten att undersöka den identifierade bakgrundsfaktorn 
relationer. Vi kopplar denna del av enkäten till Sharma och Patterson (1999) studie där 
de undersökte relationen mellan en finansiell rådgivare och en konsument. Det centrala 
vid Sharma och Patterson (1999) studie är att undersöka hur relationer påverkar 
kommunikation. Vi vill utifrån deras studie se om vår identifierade bakgrundsfaktorn 
relationer påverkar faktorer som i sin tur påverkar kommunikationen mellan en finansiell 
rådgivare och konsument, vilket således har inspirerats från deras undersökning. Fråga 6 
i enkäten undersöker också bakgrundsfaktorn relationer och denna fråga är inspirerad av 
Bae och Sandagers (1997) studie. I bilaga 2 framgår vidare kopplingar till teori samt dessa 
frågors betydelser för studien. Således har vi enligt tidigare studier uppmärksammat att 
relationer är centralt vid finansiell rådgivning och syftet med såväl fråga 5 och fråga 6 är 
att utröna om även våra respondenter anser detta.  
 
I enkätens sjunde fråga undrar vi vad en konsument skulle föredra i framtiden vid 
kommunikation med en finansiell rådgivare se enkät bilaga 1. Denna fråga fokuserar på 
att undersöka ifall konsumenterna även fortsättningsvis vill ha kommunikation ansikte 
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mot ansikte vid finansiell rådgivning eller om de istället är intresserade av att använda 
någon annan kommunikationskanal. Vi valde att ha med flertalet nya innovativa sätt att 
kommunicera via för att undersöka ifall respondenterna är öppna för detta. Vi valde att 
göra på detta vis utifrån Trahan et al. (2012), som i sin studie uppmärksammade att 
kommunikationen mellan parterna kommer förändras i framtiden på grund av tekniska 
innovationer och nya kommunikationsverktyg. Se bilaga 2 för andra teoretiska 
kopplingar. Vi valde således att även ha med alternativet ansikte mot ansikte, detta för att 
se om respondenterna även i framtiden skulle föredra denna typ av kommunikation i 
framtiden. Det övriga alternativen baseras på tidigare studier samt andra 
kommunikationskanaler som är under ständig utveckling.  
 
Vidare i, fråga 8, undersöker vi vad som konsumenten anser vara viktigast i 
kommunikationen med en finansiell rådgivare. Denna fråga är en övergripande fråga för 
att täcka in huvudtemana kompetens, verbal kommunikation, anpassa kommunikation och 
förmågan att lyssna som är hämtade från den teoretiska referensramen. Kopplingarna till 
teorin i påståendena i fråga 8 belyses vidare i bilaga 2. Fråga 8 är relevant för studien 
eftersom den kartlägger vad konsumenterna anser är viktigast av huvudtemana. Således 
kommer denna frågas utformning att kunna jämföras med påståendena i fråga 11 där 
intressanta likheter och/eller skillnader kan framkomma. Valet att inkorporera alla 
huvudteman från figur 3 var således medvetet för att kunna se vilket huvudtema som 
respondenterna finner mest essentiellt.  
 
Fråga 9 i enkäten är ställd för att undersöka hur respondenterna ser på framtiden. Vi har 
i den teoretiska referensramen diskuterat att kommunikationen har utvecklats över tid 
från att kommunicera via telegram till att idag kunna kommunicera via internet. Därför 
är det intressant att se vad respondenterna önskar vid kommunikationen i framtiden då 
syfte med vår studie handlar om att se vilka faktorer som påverkar kommunikationen 
mellan finansiella rådgivare och konsumenter. Se bilaga 2 för vidare teoretiska 
kopplingar. Fråga nio i enkäten tydliggör således vad konsumenterna anser om mer 
utbildning för framtida rådgivare. Detta är något som framkommer som viktigt i den 
sammanfattande modellen, se figur 4, vilken baseras på tidigare studier. Därför valde vi 
att ta med en specifik fråga om utbildning för att se om även våra respondenter skulle 
komma fram till att det är centralt att inkorporera mer utbildning om kommunikation.  
  
Fråga 10 i enkäten handlar om effektiv kommunikation. Denna fråga är med i enkäten för 
att kunna avgöra om respondenterna anser att kommunikationen kan effektiviseras och 
om identifierade faktorer påverkar kommunikationen, se bilaga 2. Sharma och Patterson, 
(1999, s. 158) lägger i sin forskning fram vikten av att en effektiv kommunikation och att 
kommunikationen ska vara enkel och tydlig för att underlätta för konsumenten.  
 
Fråga 11 består av tio påståenden som respondenten skall rangordna från mindre viktigt 
till väldigt viktigt på en 6-gradig Likertskala. Påståendena i denna fråga utgår från den 
sammanfattande modellen som presenterades i den teoretiska referensramen se figur 4. 
Observera att inte alla faktorer som framkommit av den sammanfattande modellen, figur 
4, ingår i denna fråga. Vi valde att inte ha med faktorn utbildning i kommunikation i fråga 
11 eftersom att denna faktor istället var fokus i fråga 9. I fråga 11 valde vi även att ställa 
några påstående för att mäta kongruensen. Dessa var bland annat påstående 11.6 och 11.8 
samt 11.2 och 11.7. 
 
Bae och Sandager (1997) utformade även sin enkät på samma sätt med Likertskala. I 
deras studie väljer de att undersöka vad respondenter skulle föredra utifrån olika 
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påståenden (Bae & Sandager, 1997). För att återkoppla till fråga 11 är påståendena i vår 
enkät faktorer som vi har identifierat i den teoretiska referensramen. Dessa faktorer är 
inkluderade i vår sammanfattande modell, se figur 4. I bilaga 2 framgår påståendenas 
betydelse för studien samt vilken teori dessa påståenden baseras på. Eftersom 
påståendena utgår från tidigare teorier samt vår egen sammanfattning av dessa väljer vi 
att hänvisa såväl bilaga 2 som figur 4 för att underlätta läsarens förståelse till varför vi 
valt att inkorporera dessa 10 påståenden. Avslutningsvis syftar avsnitt 4.4 till att beskriva 
hur teorier från den teoretiska referensramen samt den sammanfattande modellen 
avspeglades i enkäten. 
 
4.50Datainsamling0 
Ett vanligt sätt att genomföra en datainsamling på är via en pappersenkät. En fördel med 
detta är att det är lättare att bevara anonymiteten eftersom att det vid ett stort underlag är 
svårare att veta vem som svarat på vilken enkät (Lantz, 2011, s. 45-46). Vi valde därför i 
vår studie att göra en pappersenkät för att kunna upprätthålla respondenternas anonymitet, 
samt kunna nå valda urvalsgruppen. 
 
Innan den verkliga datainsamlingen, det vill säga den datainsamling som studiens resultat 
kommer att baseras på, valde vi att genomföra en pilotundersökning. Detta valde vi att 
göra för att minska risken för missförstånd och eventuella feltolkningar av enkätfrågorna 
vilket vi även nämnt tidigare. Pilotstudien ämnade således att undersöka om frågorna i 
enkäten var förståbara samt tydliga (Trost, 2007, s. 43).  Enligt Eliasson (2010, s. 42-43) 
är pilotundersökningen en viktig och intressant del av enkätundersökningen eftersom att 
såväl synpunkter som alternativa frågor eller svar kan framkomma. Även Lundahl och 
Skärvad (1999, s. 47) anser att en pilotundersökning genomförs för att kunna se om 
undersökningen fungerar samt rätta till eventuella misstag. Respondenterna i vår studies 
pilotundersökning består främst av ett urval baserat på vårt personliga nätverk, bestående 
av respondenter inom det specifika åldersspannet. Vi anser att detta är ett passande urval 
vid en pilotundersökning eftersom att det är lätt att nå dessa individer samt att vi kan 
förvänta oss ärliga svar från dem. Utöver detta blir det enklare att använda det personliga 
nätverket eftersom att de kan kontakta oss med åsikter och tankar på ett enkelt sätt. Utifrån 
pilotgruppens svar kan således enkäten förändras, förbättras och förtydligas innan den 
slutliga versionen går ut till respondenterna (Trost, 2007, s. 43).  
 
Mellan den 30 och 31 mars 2016 genomfördes således pilotundersökningen. Pilotstudien 
ägde rum under dessa två dygn eftersom att vi anser att detta bidrar till att vi får en 
överblick av vad respondenter anser är bra samt mindre bra med detta utkast av enkäten. 
Detta innebär att ändringar utifrån respondenternas åsikter som framkom i pilotstudien 
kan göras innan den slutliga versionen av enkäten delas ut till respondenterna. Utifrån 
pilotundersökningen framkom det positiva samt negativa aspekter av enkäten. 
Pilotgruppen ansåg att enkäten var tydlig men att vissa uttryck skulle förtydligas 
ytterligare för att undvika eventuella feltolkningar. Utöver detta ansåg pilotgruppen att 
enkäten var lagom lång, vilket innebar att de kände att de orkade genomföra den på ett 
rättvisande sätt. Därför kommer vi inte lägga till några ytterligare frågor eftersom en 
längre enkät skulle kunna leda till bortfall då vissa respondenter inte orkar slutföra 
enkäten.  
 
Eftersom resultatet och analysen kommer baseras på respondenternas svar är de 
kommentarer på förändringar samt förtydliganden som framkommit utav 
pilotundersökningen av stor vikt.  Utifrån responsen på pilotundersökningen förändrade 
vi således delar av enkäten för att förbättra de delar som ansågs otydliga eller som på 
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annat sätt kunde förändras och förbättras. Därmed anser vi att det var ett bra val att 
genomföra en pilotstudie eftersom att vi fick möjlighet att förändra och förtydliga enkäten 
för att kunna skapa ett så bra mätverktyg som möjligt till den verkliga datainsamlingen. 
 
När revideringarna av enkäten var genomförda kunde den slutliga versionen av enkäten 
skrivas ut vilket ledde till att vi mellan tisdag den 4:e april 2016 samt fredagen den 7:e 
april 2016, det vill säga under en fyradagarsperiod, kunde genomföra vår datainsamling 
där vi frågade 105 stycken potentiella respondenter. Under denna period fick vi in 66 
stycken fullständigt besvarade enkäter. Tillvägagångssättet som användes för att 
distribuera enkäterna var att vi fanns tillgängliga på tre olika platser. Dessa platser blev 
som tidigare nämnt, Umeå centrum och två olika universitet inom Umeå kommun. På 
dessa platser stod vi och delade ut enkäterna personligen till ungefär var femte person 
som fanns tillgänglig, det vill säga att ett bekvämlighetsurval genomfördes. Vi 
förbestämde att vi skulle fråga 105 respondenter varav 35 respondenter per plats. Vid 
kontakten med respondenterna upplyste vi dessa om att enkäten skulle ta ca 5 minuter att 
fylla i. Som tack för respondentens medverkan i undersökningen erbjöd vi en godisbit.  
 
Eftersom vi genomförde datainsamlingen personligen kunde vi säkerställa att de individer 
som svarade på enkäten bodde inom Umeå kommun eftersom detta var essentiellt för 
undersökningen, vi valde dock att ställa denna fråga muntligt eftersom att vi ansåg att det 
var en bra första kontakt med respondenten samt att det inte är en särskilt känslig fråga. 
Valet att personligen dela ut enkäten medförde även att vi kunde besvara frågor av 
respondenterna samt att dessa kunna säga spontana kommentarer direkt och inte enbart 
mejla oss dessa kommentarer vid ett senare tillfälle. Detta tror vi bidrog till ett reducerat 
bortfall. Utifrån detta fick vi således endast med de som var boende inom Umeå kommun, 
dock fick vi med både de som tillhörde undersökningens urvalsgrupp, det vill säga 
individer mellan 30 och 55 år gamla, samt personer som inte tillhörde undersökningens 
urvalsgrupp, varav de senare kommer behandlas mer ingående i avsnitt 4.6 bortfall samt 
bortfallsanalys. 
 
4.60Bortfall0och0bortfallsanalys 
Vetenskapliga studier där en undersökning genomförs, kan påverkas av bortfall (Lantz, 
2011, s. 112). Bortfall innebär att en del utav de utvalda observationsenheterna inte nås 
(Lantz, 2011, s. 169). Det finns olika typer utav bortfall där systematiskt och 
slumpmässiga bortfall är de vanligast förekommande. Systematiska bortfall kan 
förvränga resultat medan slumpmässiga bortfall är just slumpmässiga och därmed ändras 
efter tillfälligheter åt endera håll vilket innebär att detta bortfall påverkar studien i dess 
helhet mindre än vad ett systematisk bortfall gör (Trost, 2007, s. 137).  
 
Bortfall kan bero på olika faktorer, till exempel kan det bero på att en fråga är av känslig 
art vilket innebär att respondenterna kan välja bort att svara på den, det vill säga 
svarsvägran. En annan faktor som bortfall kan grundas på är tekniska problem (Lantz, 
2011, s. 169). Vid en enkätundersökning är det svårt att veta varför ett bortfall skett, 
eftersom det är en distans mellan forskaren och respondenten (Trost, 2007, s. 137). Denna 
distans uppstår således ur vår studiens önskan att upprätthålla respondenten anonymitet 
under undersökningen såväl som  studien i sin helhet.  På grund av detta är det svårt att 
veta ifall ett bortfall beror på svarsvägran alternativt tekniska problem eller oklarheter i 
frågeställningar vid undersökningar av denna art. Detta är vi medvetna om och kommer 
ta hänsyn till.  
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Vid vår undersökning befann vi oss på tre olika platser där vi valde att fråga ungefär var 
femte person som passerade oss ifall de kunde delta i vår undersökning. Vi valde att fråga 
35 personer per plats för att säkerställa att vi nått ett likvärdigt antal på alla platser. Nedan 
presenteras en sammanfattning av insamlat data inklusive bortfall för att underlätta för 
läsare, se tabell 1, därefter kommer vi att mer ingående presentation av studiens bortfall 
att genomföras. 
 

Respondenter inom åldersspannet 52 stycken 
Respondenter som icke är inom åldersspannet 14 stycken 
Potentiella respondenter som tackade nej till 
medverkan i studien 

31 stycken 

Respondenter som ej var bosatta inom Umeå 
kommun 

6 stycken 

Ej korrekt ifyllda enkäter 2 stycken 
Totalt tillfrågade respondenter 105 stycken 
Tabell&1. Denna tabell visar på fördelningen av respondenter i studien. 

Den största delen av bortfallet bestod av individer som valde att tacka nej till att medverka 
i studien.  Detta resulterade till ett bortfall på 31 personer. En stor del av detta bortfall 
uppstod vid distribution av enkäten vid Umeå centrum.  Vid datainsamlingen i Umeå 
centrum var det dåligt väder, samt att många individer inte ansåg sig ha tid att besvara en 
enkät vilket bidragit till detta bortfall. Utöver detta var bortfallet på Umeå universitet samt 
Designhögskolan likartat. 
 
Det var även 6 stycken av de potentiella respondenterna som ej var boende inom Umeå 
kommun varför dessa inte tillhörde vårt urval och således valde vi att inte dela ut enkäten 
till dessa. Detta kallas för övertäckning, vilket innebär att dessa personer fanns 
tillgängliga men inte tillhörde vårt urval. Enligt Lantz (2011, s. 38) är övertäckning 
relativt vanligt förekommande och kan komma att påverka studien och dess kvalitet.  
 
Det är även viktigt att nämna att det finns olika typer av bortfall vilka är internt såväl som 
externt bortfall. Internt bortfall innebär att vissa av respondenterna som deltagit i 
undersökningen inte fyllt i hela enkäten, det vill säga att en eller flera frågor inte är 
besvarade (Lantz, 2011, s. 121). I vår studie påverkades vi av internt bortfall eftersom två 
utav studiens respondenter endast delvis fyllt i enkäten. Detta bidrog till att dessa två 
enkäter inte kunde användas som underlag vid denna studie eftersom det inte var 
fullständigt. Externt bortfall däremot är ett bortfall som är större än internt bortfall, det 
vill säga att mer än en eller flera frågor inte har besvarats (Lantz, 2011, s. 121). För att 
minska det externa bortfallet valde vi att motivera respondenterna via att de fick en bit 
godis. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 173-174) är det viktigt att motivera 
respondenten att ställa upp i undersökningen samt genomföra den korrekt eftersom att 
annars är det stor risk att respondenten väljer att inte delta. Det framgår att lotter, 
biobiljetter eller pengar är starka motivatorer (Bryman, 2011, s. 233). Dock ansåg vi att 
vid en enkätundersökning är en godisbit en mer lämplig motivator, samt att 
respondenternas anonymitet inte riskeras vid utdelning av godis vilket vi anser kan ske 
om man har en utlottning av exempelvis biobiljetter där respondenterna måste lämna sina 
kontaktuppgifter för att kunna bli kontaktade.   
 
Efter att underlag är insamlat skall en bortfallsanalys genomföras. Om en differens mellan 
dessa framkommer bör slutsatser dras med försiktighet eftersom att urvalet inte är 
fullgott. Enligt Trost (2007, s. 137) är det dock sedan 1970-talet accepterat att få ungefär 
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50 till 70 procent besvarade enkäter. Från vårt totala respondentunderlag bestående av 
105 stycken respondenter har vi uppmärksammat att det totala bortfallet samt 
övertäckningen i denna studie sammanlagt blir 39 stycken individer vilket innebär att 
bortfallet är mindre än 50 procent. Utifrån Trost (2007) åsikter anser vi därför att vårt 
underlag inte är snedvridet och således kan användas som underlag i denna studie. 
 
Enligt Trost (2007, s. 138) är det också viktigt att jämföra sin insamlade data med 
populationen. Vi är dock redan medvetna om att vårt urval och populationen inte är 
jämförbara eftersom vi har genomfört en undersökning med ett icke-sannolikhets urval. 
Därför är det inte möjligt att göra generaliseringar utifrån det resultat som denna studien 
kommer att bidra med. Vi kommer dock kunna se mönster samt attityder hos de 
respondenter som finns men som tidigare nämnt kommer inga generaliseringar till alla 
personer mellan 30 och 55 år i bosatta inom Umeå kommun att kunna göras. 
 
Avslutningsvis har således studien påverkats utav bortfall men eftersom detta understiger 
50 procent av respondenterna kommer vi således att använda det insamlade materialet. 
Utöver detta hoppas vi kunna skönja generella åsikter samt attityder som respondenterna 
besitter. 
 
4.70Databearbetning000
Det material som insamlats via enkätundersökningen är obearbetat och kallas därför för 
rådata. Det krävs att denna data bearbetas för att kunna användas vid analyser (Holme & 
Solvang, 1997, s. 196). För att kunna analysera denna insamlade data användes 
datorprogrammet Minitab, vilket är ett statistiskt verktyg. Nedan ämnar vi beskriva hur 
vi bearbetade data från insamling till slutliga analyser. 
 
Vid databearbetningen är det viktigt med noggrannhet, detta för att undvika stansningsfel 
samt kodningsfel. Stansningsfel innebär att den mänskliga faktorn har en påverkan, 
exempelvis att man råkar tycka på fel knapp, medan kodningsfel innebär att fel 
uppkommer vid granskning samt avkodning (Lantz, 2011, s. 113). 
 
Eftersom att data insamlats via pappersenkäten behövde enkäten avkodas samt att 
resultatet behövde överföras till ett Exceldokument för att sedan konvertera detta till 
programmet Minitab. I enkäten var alternativen representerade med ord, dessa uttryck 
övergick till att istället representeras av en siffra. Ett exempel på detta är att alternativet 
mindre viktigt konverterades till siffran 1. Således, för att förtydliga, ändrades 
svarsalternativen från ord till siffror vid avkodningen av enkäten. För att undvika 
stansningsfel bestämde vi att en av oss läste upp respondentens svar från pappersenkäten 
och därefter tryckte den andra in det i datorprogrammet Excel. Vi valde att göra på detta 
sätt för att i största möjliga mån undvika stansningsfel och även om detta var 
tidskonsumerande ansåg vi att det var en nödvändig process för att skapa ett underlag 
som förhoppningsvis inte är påverkat av den mänskliga faktorn i allt för stor utsträckning. 
 
4.80Statistiska0verktyg0
Nedan kommer en presentation av de statistiska verktyg som använts vid denna studie. 
Dessa har delats upp i underrubriker för att förtydliga de olika analyser som använts. 
 
4.8.10Deskriptiv0analys 
Vid empirin och analysen valde vi att inleda med att presentera deskriptiv statistik som 
innehåller medelvärden, median och standardavvikelse. Deskriptiv statistik kan ses som 
statistik som sammanfattar ett insamlat material så att det går att överskåda på ett 
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lättförståeligt sätt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 168).  För att underlätta för läsaren samt 
ge en första inblick i studiens resultat har vi således valt att inleda med att presentera en 
deskriptiv redovisning av resultaten som framkommit ur vår undersökning.  
 
Det är främst läge och spridning men även form som skall belysas, detta kan göras med 
hjälp av olika diagram och/eller figurer samt spridningsmått. Detta innebär således att 
statistik av beskrivande art kommer att genomsyra inledningen av såväl empirin som 
analysen. För att tydliggöra det empiriska resultatet ytterligare kommer figurer att 
presenteras i samband med en skriftlig presentation av resultatet vid vissa frågor, detta 
för att förenkla förståelsen för det resultat som framkommit. Utöver detta kommer 
hänvisningar att ske till bilagor där deskriptiv data finns i from av såväl diagram som 
tabeller. Denna inledande överskådliga statistik kommer att användas för att se vilken 
eller vilka faktorer som konsumenterna har angett skall påverka mest. Dessa tabeller och 
diagram visar således inte på samband av någon art utan är av mer deskriptiv art.  
 
4.8.20Cronbach’s0alpha 
I analysen genomfördes även ett reliabilitetstest, detta för att undersöka samvariationen 
mellan påståenden. Testet som genomfördes kallas för Cronbach’s Alpha. Vid en studie 
av denna art är det viktigt att undersöka till vilken grad påståendena i frågorna i enkätens 
sista fråga mäter vad de är avsedda att mäta. För att säkerställa detta valde vi således att 
genomföra ett reliabilitetstest, som i detta fall genomfördes för att undersöka alfa-värden. 
Enligt testet Cronbach’s alpha ska alfa-värdena vara över 0,7 för att kunna möta 
reliabilitetskraven (Tavakol & Dennick 2011, s. 54). Enligt Lantz (2011, s. 38) visar detta 
test på den genomsnittliga samvariationen och hur bra variablerna är på att mäta samma 
sak. Påståenden i den sista frågan, fråga 11, ställdes mot varandra inom varje huvudtema 
för att kunna se om påståendena mätte samma sak. 
  
4.8.30Korrelationsanalys0
Även en korrelationsanalys genomfördes. Detta via en korrelationsmatris för att 
uppmärksamma de bivariata korrelationerna mellan påståendena ur fråga 11 i enkäten, se 
bilaga 1. Korrelation innebär att det finns en relation mellan två variabler. Denna relation 
kan vara såväl negativ som positiv samt att det kan vara ett starkare eller svagare 
samband. Korrelationen kan därför anta ett värde mellan -1 och 1 (Oakshott, 2001, s. 
265). Eftersom korrelationsmatrisen visar på omfattande information kan denna 
information således användas till djupare analyser av påståendenas påverkan samt dess 
samband. Vidare genomförs en korrelationsmatris för att kunna se vilka relationer som 
finns och detta kan sedan användas i andra statistiska tester och analyser. 
Korrelationsanalysen är en analysmetod vilken ger oss möjlighet att tolka det insamlade 
data relativt fritt. 
 
4.8.40ChiWtvå0test0
Ett chi-två test genomfördes för att undersöka samband samt se ifall de samband vi 
försökt se är signifikanta eller inte signifikanta. Det är intressant att undersöka samband 
mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om kommunikationen kan 
förbättras enligt respondenternas åsikter och faktorerna identifierade i den 
sammanfattande modellen för att kunna uppfylla syftet med vår studie. Detta eftersom 
studien syftar till att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är viktiga vid 
kommunikationen med finansiella rådgivare. Detta genom att undersöka den upplevda 
nivån av effektiv kommunikation och om kommunikationen kan förbättras utifrån 
respondenternas åsikter om identifierade faktorer i den sammanfattande modellen, figur 
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4. Chi-två test är ett test som kan användas för att undersöka samband mellan olika 
variabler (Eliasson, 2006, s. 96). Ett högre värde på chi-två innebär att det är mer troligt 
att det finns ett samband mellan undersökta variabler.  
 
Vi har ställt två variabler mot varandra för att se om samband finns och om nollhypoteser 
kan förkastas eller inte. Utifrån teorier som är valda går det att formulera hypoteser som 
sedan kan fastställa om insamlat data kan förankras i dessa valda teorier. 
Hypotesprövning används för att undersöka teorier och hur dessa förhåller sig till mätbara 
variabler. För att kunna göra analyser av insamlat data måste en nollhypotes och en 
arbetshypotes (även kallat alternativhypotes) formuleras. En nollhypotes antar att det inte 
finns något samband medan en arbetshypotes antar att det finns ett samband mellan 
variablerna (Eliasson, 2010, s. 104 - 105). Det är dock inte alltid säkert att nollhypotesen 
och insamlat data stämmer varpå det inte går att helt avfärda nollhypotesen baserat på en 
enda undersökning (Eliasson, 2010, s. 105). Då vi har läst och scannat valt ämnesområde 
kommer vi minimerar risken för att inte förkasta nollhypotesen fastän den är felaktig 
eftersom att vi kommer att bedöma våra resultat utifrån tidigare forskning. Enligt Eliasson 
(2010, s. 105) minskar risken att avfärda en korrekt nollhypotes om resultatet jämförs mot 
tidigare forskning. Se bilaga 4 för fullständiga nollhypoteser.    
 
Enligt Eliasson (2006, s. 96) kan man använda ett chi-två test vid data som baseras på 
nominella skalor. Vid chi-två testet valdes en signifikansnivå på 0,05 det vill säga 5 
procent för att inte ha en för stor felmarginal. Detta test kräver en x och en y variabel, 
vilket valdes utifrån de frågor som inkluderades i testet. För att kunna avgöra om chi-två 
test värdet kan förkastas eller inte behöver det ställas mot det kritiska värde (Oakshott, 
2001, s. 250). De frihetsgrader som framkom i Minitab och signifikansnivån på 5 procent 
användes för att kunna ta fram det kritiska värdet genom en chi-två fördelningstabell.  
 
4.90Etiska0aspekter0
Det är viktigt att i en studie av denna omfattning hålla ett etiskt försvarbart arbetssätt. Vi 
valde att vid enkätundersökningen dela ut godisbitar dels som motivation och dels som 
tack till respondenterna. Detta kan ha bidragit till att en del endast genomförde enkäten 
för att få denna belöning. Dock diskuterade vi innan och ansåg att på grund av att en godis 
endast är en ringa belöning bör det inte ha påverkat respondentens svar eller dess 
benägenhet att vara med i studien i alltför stor grad. Under tiden respondenten fyllde i 
enkäten valde vi att gå en bit ifrån, detta för att respondenten skulle känna att denna kunde 
svara sanningsenligt. Dock fanns vi tillgängliga ifall frågor eller liknande skulle uppstå. 
Vi valde att göra på detta sätt för att säkerställa anonymiteten så långt som möjligt, vilket 
vi anser är en viktig etisk aspekt att ta hänsyn till.  

Vi samlade även in alla underlag i mappar, med en mapp för varje plats där vi fanns 
tillgängliga under fyradagarsperioden under vilken vi genomförde datainsamlingen. Detta 
bidrog till att vi kunnat se hur respondenternas svar varit fördelade över platserna. Vi har 
dock valt att sammanställa empirin och även analysen på ett sådan sätt att det inte framgår 
från vilken plats vi har fått vilket svar ifrån, detta för att återigen säkerställa att 
respondenten hålles anonym i studien och att studien arbetar efter en moralisk och etisk 
ståndpunkt. En ytterligare etisk aspekt vi vill ta upp är det faktum att vi hjälptes åt med 
såväl kodning som stansning, detta för att undvika onödiga fel i största möjliga mån. 
Eftersom att resultatet är av stor vikt för studien som helhet anser vi därmed att detta 
moraliska och etiska ställningstagande var av stor vikt för studien som helhet och 
resultatet i synnerhet. 
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5.0Empiri 
I denna del kommer resultatet av vår enkätundersökning som baseras på 52 respondenter 
att presenteras. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik samt överskådlig fördelning 
av insamlat data. Efter detta presenteras resultatet utav reliabilitetstestet Cronbach’s 
alpha. Därefter kommer  korrelationsanalys samt chi-två test att belysas. Observera att 
strukturen av detta kapitel inte kommer att följa enkätens struktur. Istället har vi valt att 
presentera data i avsnitt som känns igen från den teoretiska referensramen och vi kommer 
genomgående hänvisa till enkätfrågorna genom enkätfrågans nummer, se bilaga 1. 
0
5.10Deskriptiv0redovisning0av0ålder0
Den inledande frågan, fråga 1, om ålder ställdes för att säkerställa att konsumenten 
tillhörde det valda åldersspannet som studien har utgått från. De respondenter som inte 
tillhörde det valda åldersspannet, men som ändock svarade på den första inledande frågan 
fick en anvisning om att enkäten därmed var avslutad för dem. Denna fråga har vi valt att 
belysa eftersom att denna förtydligar vilka respondenter som tillhör vårt urval. Resultatet 
visade att 79 procent av respondenterna tillhör vårt urval, vilket som tidigare nämnt är 52 
stycken individer.  
 
5.20Deskriptiv0redovisning0av0bakgrundsfaktorer00
Utifrån enkätens fjärde fråga framgår det varför en konsument skulle vända sig till en 
finansiell rådgivare. Frågeställningen här var jag vänder mig i allmänhet/jag skulle i 
allmänhet vända mig till en finansiell rådgivare eftersom att och i denna fråga hade 
konsumenten möjlighet att välja fler än ett alternativ. Mer än hälften av respondenterna, 
ansåg att de vände sig till finansiell rådgivare på grund av att de saknar kunskap om 
finansiella produkter samt att de vill få råd om och ökad kännedom om finansiella 
produkter. Eftersom det var möjligt att välja flera val var det således möjligt för 
respondenterna att välja båda dessa alternativ. Det framgår av denna fråga att endast 8 
procent svarade att de vänder sig alternativt skulle vända sig till en finansiell rådgivare 
eftersom att jag förstår inte informationen som finns tillgänglig för allmänheten, till 
exempel via internet, broschyrer. I figuren nedan synes den fullständiga fördelningen av 
respondenternas svar, se figur 5. För att se fullständiga frågan och dess svarsalternativ se 
bilaga 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur&5. Sammanställning över resultatet från fråga 4. 

Därefter ställdes den femte frågan hur tror du att kommunikationen skulle vara om du 
återkommande gick till samma finansiella rådgivare vid pensionsrådgivning?. Här fick 
konsumenten välja mellan fyra olika alternativ beroende på hur de trodde att 
kommunikationen skulle vara. Det framkom av respondenternas svar att nästan 70 
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procent ansåg att kommunikationen skulle vara bättre än om jag besökt olika rådgivare 
samt att elva respondenter, det vill säga 21 procent, ansåg att de inte visste hur detta skulle 
påverka kommunikationen. Alternativen sämre än om jag hade besökt olika rådgivare 
och lika som om jag hade besökt olika rådgivare fick tre respektive fyra svaranden.  
 
Av den sjätte frågan framgår det att de flesta respondenterna som har besvarat enkäten 
skulle föredra att återkommande gå till samma rådgivare. Utav respondenterna svarade 
77 procent att de återkommande skulle vilja gå till samma rådgivare. Detta innebär att 
över två tredjedelar anser att detta är viktigt medan mindre än en tredjedel ansåg att de 
inte skulle spela någon roll om de återkommande fick besöka samma rådgivare alternativt 
att de inte skulle föredra att återkommande besöka samma finansiella rådgivare.  
 
5.30Deskriptiv0redovisning0av0huvudtemana0i0olika0scenarion00
Därefter ställdes två frågor, enkätfråga 2 och 3, för att se om konsumenterna upplevde att 
det fanns en skillnad i hur denne kommunicerar med en vän eller kollega jämfört med då 
konsumenten kommunicerar med en finansiell rådgivare eller expert. Nedan presenteras 
två tabeller där medelvärdet, standardavvikelsen samt medianen för alla påståenden, se 
tabell 2 och 3. För att se den fullständiga frågan samt dess alternativ se enkät bilaga 1. 
 
Fråga 2 Huvudtema Medelvärde Standardavvikelse Median 
Påstående 2.1 Kompetens 

vän/kollega 
2,75 1,15 3,0 

Påstående 2.2 Ordval 
vän/kollega 

3,44 1,2 4,0 

Påstående 2.3 Anpassad 
Kommunikation 
vän/kollega 

4,58 1,04 5,0 

Påstående 2.4 Lyssna 
vän/kollega 

5,46 0,87 6,0 

 
Tabell&2. Sammanställning av medelvärde, standardavvikelse samt medianen för den 
andra frågan i enkäten. 

Fråga 3 Huvudtema Medelvärde Standardavvikelse Median 
Påstående 3.1 Kompetens 

finansiell 
rådgivare/expert 

5,62 0.60 6,0 

Påstående 3.2 Ordval finansiell 
rådgivare/expert 

5,62 0,63 6,0 

Påstående 3.3 Anpassad 
kommunikation 
finansiell 
rådgivare/expert 

5,58 0,64 6,0 

Påstående 3.4 Lyssna finansiell 
rådgivare/expert 

5,64 0,56 6,0 

Tabell&3. Sammanställning av medelvärde, standardavvikelse samt medianen för den 
tredje frågan i enkäten. 

Enligt tabellerna ovan har fråga 3 samma median i alla sina frågor, nämligen 6, medan 
fråga 2 visar på en variation i medianerna, se tabell 2 och 3 ovan. Som synes ovan finns 
en spridning i svaren mellan påståendena i fråga 2 och fråga 3. Fråga 2.1 har ett 
medelvärde på 2,75 medan fråga 3.1 fick ett medelvärde på 5,62. Detta är det påstående 
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som skiljer sig mest mellan fråga 2 och 3. Det sista påståendet i båda frågorna, påstående 
4 var det påstående som fick mest liknande resultat som synes ovan, där medelvärdet blev 
5,36 och 5,64. Således framgår det att det endast är faktorn vikten av att lyssna som har 
fått liknande medelvärden, i övrigt har de fyra olika faktorerna fått ett högre medelvärde 
när frågan rör finansiell rådgivare eller expert jämför med en kollega/vän. 
 
Även standardavvikelsen, det vill säga spridningen av observationerna, har studerats för 
dessa frågor och det framgår att standardavvikelsen skiljer sig mellan dessa två frågor. I 
fråga 2 hade tre utav fyra påståenden en standardavvikelse som var över 1 medan alla 
standardavvikelser var under 1 i fråga 3. För exakta siffror se tabell 2 och tabell 3 
ovan.  Detta innebär att respondenternas svar har varit mer spridda vid kommunikation 
mellan konsumenten och en vän eller kollega än vid kommunikation mellan konsument 
och finansiell rådgivare eller expert ur konsumentens synvinkel. För att kunna se 
fördelning av svaren på fråga 2 och 3 se bilaga 5. 
 
5.40Deskriptiv0redovisning0av0effektiv0kommunikation0 
Fråga 10 i enkäten handlar om ifall respondenterna anser att kommunikationen kan 
effektiviseras mellan en konsument och en finansiell rådgivare. Utifrån denna fråga fick 
vi 73 procent svaranden som svarade att de trodde att ja, denna kan förbättras. Således 
fick svarsalternativet nej en mindre andel utav respondenternas svar. 
 
5.50Deskriptiv0redovisning0av0de0fyra0huvudtemana00
I detta avsnitt kommer resultatet av fråga 8  och 11 att presenteras i stapeldiagram. Detta 
eftersom att Eliasson (2010, s. 70) anser att det är fördelaktigt att använda stapeldiagram 
för att visa på spridning, då de ger en bra överblick av materialet samt att eventuella 
toppar och/eller dalar belyses. Fråga 11 presenteras utifrån studiens fyra huvudteman för 
att följa strukturen från den teoretiska referensramen. Hänvisningar kommer att göras till 
enkäten för att tydliggöra vilken fråga och påstående som illustreras. 
 
I fråga 8 efterfrågas vad som konsumenter anser vara viktigast vid kommunikationen med 
en finansiell rådgivare. I denna fråga var endast ett svarsalternativ valbart. Detta kan 
innebära att respondenterna tyckte två svarsalternativ var lika viktiga men att de var 
tvungen att välja ett alternativ. Det framkom att nästan 58 procent av respondenterna 
anser att kompetens är det viktigaste i kommunikation med en finansiell rådgivare. 
Alternativet som endast 4 procent anser viktigast är att den finansiella rådgivaren 
kommunicera verbalt på ett tydligt sätt. Övriga respondenters svar återfinnes i en figur i 
bilaga 6. 
 
5.5.10Deskriptiv0redovisning0av0kompetens00
Av det första påståendet är kompetent framgår det att 58 procent av respondenterna ansåg 
att detta var väldigt viktigt samt att 33 procent respondenterna ansåg att det var viktigt. 
Detta innebär att mindre än 10 procent har svarat på ett sätt som är avvikande från den 
stora gruppen. Se figur 6 nedan. 
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Figur&6. Stapeldiagram över enkätfråga 11.1. 

I påstående 11.3 skulle respondenterna rangordna påståendet kan lära ut sin finansiella 
kunskap. Denna fråga fick spridda svar, allt från mindre viktigt till väldigt viktigt har 
ifyllts. Dock svarade den stora massan, i detta fall 48 procent, det vill säga nästan hälften 
av respondenterna, att det är viktigt att den finansiella rådgivaren kan lära ut sin 
finansiella kunskap. Sammantaget valde 87 procent av respondenterna något av 
svarsalternativen på den övre delen av Likertskalan. Se figur 7 nedan för den exakta 
fördelningen av respondenternas svar på detta påstående.  
 

 

Figur&7. Stapeldiagram över enkätfråga 11.3 

Av det sjätte påståendet i fråga 11 upplevs vara specialist på det finansiella området 
framkom det att de två högsta alternativen fick drygt 30 procent vardera. Utöver detta 
framkommer det att spridda svar har getts utifrån respondenterna, se figur 8 nedan.  
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Figur&8. Stapeldiagram över enkätfråga 11.6. 

Utav det åttonde påståendet i fråga elva, nämligen påståendet upplevs vara expert på sitt 
område framkommer detta att över 60 procent av respondenterna tycker det är viktigt och 
väldigt viktigt att den finansiella rådgivaren är expert på sitt område.  14 procent svarar 
på den mindre viktiga halvan  av påståendet. Se fördelningen i figur 9 nedan.   !!
!
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Figur&9. Stapeldiagram över enkätfråga 11.8. 

5.5.20Deskriptiv0redovisning0av0verbal0kommunikation0
Utav påstående 11.4 använder ett ordval som passar situationen var de två högsta valen 
mest representerade, det vill säga att respondenterna valde alternativ 5 eller 6 vid detta 
påstående. Nedan presenteras ett stapeldiagram över hur respondenterna har svarat, se 
figur 10. Som synes nedan är svaren relativt spridda.  
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Figur&10. Stapeldiagram över enkätfråga 11.4.      Figur&11. Stapeldiagram över             
                   enkätfråga 11.5.&

Därefter följer påståendet använder ett passande språk, där totalt 81 procent av 
respondenterna tyckte att de två högsta alternativen var viktigast. Övriga 19 procent har 
valt att rangordna längs med alternativen två till fyra i en relativt spridd skara vilket synes 
i figur 11 ovan. 
 
5.5.30Deskriptiv0redovisning0av0anpassad0kommunikation0
Därefter följer påståendet använder tekniska ord. Här har respondenterna angivit 
varierande svar, se figur 12 nedan. Det som framkommer är att  respondenterna har valt 
de alternativ som är längs den nedre delen av rangordningen, det vill säga att alternativen 
mindre viktigt, lite mindre viktigt samt ganska viktigt är representerade. Nedan synes att 
33 procent av respondenterna angett detta som mindre viktigt, 23 procent som lite mindre 
viktigt och att 33 procent valt alternativ tre vilket liknas vid ganska viktigt. 
 

 
!

Figur&12. Stapeldiagram över enkätfråga 11.2.         Figur&13. Stapeldiagram över 
                     enkätfråga 11.7. 

Påståendet 11.7 fick inga svaranden på alternativet väldigt viktigt. Istället utläses att 29 
procent av respondenterna har svarat att detta är mindre viktigt, det vill säga det lägsta 
alternativet. De två andra lägre rangordningsalternativen, alternativ två och tre fick, 25 
procent respektive 27 procent svaranden vardera. Detta visar således på att de tre 
alternativen på den lägre delen av Likertskalan har fått en stor del, över 80 procent av 
respondenternas svar. Alternativen fyra samt fem, det vill säga ganska viktigt och viktigt 
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fick sammanlagt nio respondenters svar vilket således är strax under 20 procent. Dessa 
svar framkommer även av figur 13, se ovan. 
 
5.5.40Deskriptiv0redovisning0av0förmågan0att0lyssna0
Därefter följer påståendet  lyssnar på mig vilket är en fråga där respondenterna har varit 
relativt eniga se figur 14 nedan. Utifrån detta stapeldiagram framgår det att över hälften 
av respondenterna anser att det är väldigt viktigt att rådgivaren lyssnar på dem. Därefter 
anser 40 procent av respondenterna att det är viktigt, vilket således innebär att cirka 90 
procent har valt dessa alternativ. Därefter har tre mer utspridda svar uppmärksammats 
som synes i figur 14 nedan. 

 
!
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Figur14. Stapeldiagram över enkätfråga 11.9.       Figur&15. Stapeldiagram över 
                   enkätfråga 11.10 

Det sista påståendet, bemöter mig i samtalet, visar på att 67 procent av respondenterna 
anser att detta är väldigt viktigt. Utöver detta ansåg 25 procent av respondenterna att det 
är viktigt att rådgivaren bemöter denne i samtalet. Detta innebär att 8 procent har svarat 
att det är ganska viktigt. Detta framgår av figur 15 ovan. 
 
Avslutningsvis har vi även valt att presentera resultatet av fråga 11 i en tabell där 
medelvärde, standardavvikelse samt medianen för denna fråga tydliggörs. Denna tabell 
återfinnes i bilaga 7.  
 
Utifrån resultatet i bilaga 7 framgår det att utifrån respondenternas svar är medelvärdet 
lägst för två av påståendena i fråga 11. Använder tekniska ord fick ett medelvärde på 2,25 
och använder facktermer fick ett medelvärde på 2,4. Två andra ytterligheter har även 
uppmärksammats, vilket är de två högsta medelvärdena. Dessa tillhör påståendena 
lyssnar på mig och bemöter mig i samtalet som fick medelvärden på 5,54 samt 5,62.  
 
5.60Deskriptiv0redovisning0av0framtida0kommunikation0
Vid pensionsrådgivning idag är det vanligt att konsumenten och rådgivaren bokar in ett 
möte och träffas ansikte mot ansikte. Vi undrar därför vilken typ av kommunikation som 
du skulle kunna tänka dig i framtiden var enkätens sjunde fråga, och på denna fråga kunde 
respondenterna endast välja ett av de fem svarsalternativen. I framtiden skulle 71 procent 
av respondenterna föredra om kommunikationen mellan dem och den finansiella 
rådgivaren skedde via ett inbokat möte ansiktet mot ansikte. Rådgivning skriftligt via 
mejl och rådgivning via telefonkontakt fick lägst, 2 procent, respektive näst lägst, 4 
procent, av antalet svarande. Se figur 16 nedan för övrig svarsfördelning. 
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Figur&16. Sammanställning över svaren från fråga 7 i enkäten.  

Enkätens nionde fråga handlar även den om framtida kommunikation, se enkät i bilaga 1. 
78 procent av respondenterna svarade att de trodde att det troligtvis skulle förbättra 
kommunikationen medan 6 procent inte trodde att det skulle göra någon skillnad. Utöver 
detta svarade åtta respondenter att de inte visste om det skulle bli någon skillnad eller ej.  
 
5.70Reliabilitetstest0
Som tidigare nämnt valde vi att genomföra ett reliabilitetstest för att mäta samvariationen 
mellan påståendena i fråga 11. Detta gjordes via reliabilitetstestet Cronbach’s alpha. Vi 
genomförde Cronbach’s alpha testet i Minitab och fick fram resultatet som visas i tabell 
4 nedan. Detta test genomfördes endast på den sista frågan, fråga elva, som består av tio 
olika påståenden, detta eftersom testet endast var applicerbart på denna fråga. 
Påståendena som avsåg mäta samma sak är sammanställda i tabell 4 nedan.  
 
Påståenden fråga 11 Cronbach’s alpha 
11.4, 11.5 0,8523 
11.9, 11.10 0,8504 
11.6, 11.8 0,8227 
11.2, 11.7 0,7669 
11.1, 11,3 -0,0120 

 
Tabell&4. I denna tabell presenteras resultatet utav Cronbach’s alpha testet. De 
påståenden som har erhållit ett värde ovan 0,7 är godtagbara värden. 

Vidare vill vi även påpeka att vi provade att genomföra Cronbach’s alpha på påståendena 
i fråga 2 och 3 för att se om någon samvariation fanns mellan påståendena i dessa två 
frågor. Eftersom att dessa två frågor skiljer sig i sin utformning samt i respondenternas 
svar blev dock resultatet på detta test inte godtagbart, det vill säga att påståendena inte 
uppfyllde reliabilitetskraven. 
 
5.80Korrelationsanalys00
Korrelationen mellan de oberoende påståendena i fråga 11 i enkäten kommer nedan att 
belysas. I vår studie kommer vi inledningsvis att presentera korrelationen mellan 
påståendena för att i nästa avsnitt, 6.4, belysa hur ett chi-två test skulle ta form vid denna 
studie.  
 
I bilaga 8 återfinnes korrelationsmatrisen för de 10 påståendena i fråga 11. Det som 
framkom var att en del av påståendena har en stark korrelation med varandra medan andra 
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påståenden har en svagare korrelation. De två påståendena som har starkast positiv 
korrelation är påståendena lyssnar på mig och bemöter mig i samtalet med en korrelation 
på 0,88. Även använder ett ordval som passar situationen och använder ett passande 
språk har en hög positiv korrelation, 0,78, jämfört med andra påståenden i vår 
undersökning. De som påståenden som korrelerar minst är påståendena använder ett 
passande språk och använder facktermer vilka har en korrelation på noll. De övriga 
korrelationerna framhävs i bilaga 8. 
 
5.90ChiWtvå0test0
Fråga 10 i enkäten, som handlar om den upplevda nivån av effektiv kommunikation  ställs 
mot alla tio påståenden i fråga 11. Som tidigare nämnt är chi-två testen gjorda i statistisk 
dataprogrammet Minitab. För att kunna få fram det kritiska värdet som chi-två värdena 
ställs mot användes en chi-två fördelningstabell. I tabellen nedan, se tabell 5, är en 
sammanställning över resultaten av chi-två testen.   
 
Den upplevda 
nivån av effektiv 
kommunkation 
mot nedanstående 
faktorer 

X2 Frihetsgrader Kritiskt 
värde  

Förkasta 
nollhypotesen? 

Är kompetent 4,25 2 5,99 Nej 
Använder tekniska 
ord  

7,98 4 9,49 Nej 

Kan lära ut sin 
finansiella kunskap 

2,16 5 11,07 Nej 

Använder ett ordval 
som passar 
situationen 

9,73 4 9,49 Ja 

Använder ett 
passande språk 

8,73 4 9,49 Nej 

Upplevs vara 
specialist 

4,90 4 9,49 Nej 

Använder 
facktermer  

3,36 4 9,49 Nej 

Upplevs vara expert 
på sitt område 

12,42 5 11,07 Ja 

Lyssnar på mig 7,22 2 5,99 Ja 
Bemöter mig i 
samtalet 

17,90 2 5,99 Ja 

Tabell&5. Denna tabell förtydligar de värdena som framkom utav chi-två testet och vilka 
utav nollhypoteserna som förkastats/ icke förkastats. 

Det som framkom från chi-två testen var att fyra påståenden, använder ett ordval som 
passar situationen,  upplevs vara expert på sitt område, lyssnar på mig och bemöter mig 
i samtalet var signifikanta och därmed förkastas nollhypoteserna för dessa påståenden, se 
bilaga 4 för exakt formulering av hypoteserna. Resterande påståenden kan ej förkasta 
vilket innebär att det inte finns något samband mellan dessa påståenden och den upplevda 
nivån av effektiv kommunikation enligt chi-två test resultatet. 
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6.0Analys0och0diskussion0
I detta kapitel kommer analysen av studiens resultat från den kvantitativa undersökningen 
att presenteras. Inledningsvis kommer en analys samt diskussion av det deskriptiva att 
framföras för att därefter övergå till en analys av det resultat som framkom av de 
statistiska analyserna. Kapitlet ämnar till att kunna göra en analys där kopplingar till 
studiens tidigare kapitel framförs, detta för att se skillnader och likheter mellan tidigare 
studier och vår studie. Utformningen av analys kapitlet kommer att utgå från samma 
struktur som empiri kapitlet för att underlätta läsningen.  
   
6.10Analys0av0bakgrundsfaktorer0
Av resultatet i fråga 4 framgår det att 56 procent av respondenterna anser att de saknar 
kunskap om finansiella produkter och därmed behöver vända sig till finansiella rådgivare 
för att få hjälp samt stöd kring detta, se figur 5. Detta är något som även tidigare studier 
har uppmärksammat. Av Bae och Sandagers (1997, s. 12) studie framgår det att hela 68 
procent  vände sig till en finansiell rådgivare eftersom att de själva saknade kunskap. Vårt 
resultat liknar således denna studies resultat vid denna frågan vilket indikerar att 
konsumenter i dag, nästan tjugo år efter Bae och Sandager (1997) studie fortfarande 
känner att de behöver vända sig till finansiella rådgivare för att de saknar kunskap inom 
det finansiella området.  
 
Efter att ha studerat dessa alternativ samt hur respondenterna svarat på alternativet Jag 
förstår inte informationen som finns tillgänglig för allmänheten, till exempel via internet, 
broschyrer  anser vi att resultatet utav dessa alternativ talar emot varandra. Detta eftersom 
att endast 8 procent anser att de inte förstår informationen som finns tillgänglig och att de 
därför vänder sig till en finansiell rådgivare medan nästan 60 procent fyllt i att de saknar 
kunskap om finansiella produkter. Utifrån detta anser vi att resultatet är motsägelsefullt 
då vi anser att båda dessa alternativ borde ha fått en hög procentsats alternativt att både 
borde ha fått en låg procent svaranden eftersom att dessa alternativ mäter i princip samma 
sak men med olika formuleringar på alternativen.  
 
Vi tror således att detta resultat kan bero på att respondenterna upplevt någon form av 
prestige alternativt att de ansett att denna fråga kan ha upplevts vara av känslig art. 
Därmed kan respondenterna valt att inte svara helt sanningsenligt vilket kan ha bidragit 
till detta motsägelsefulla resultat. Det kan även vara så att respondenterna inte kollat 
igenom alla svarsalternativ så noga vilket också kan ha bidragit till den svarsfördelning 
som uppmärksammats på denna fråga. 
 
Vidare vill vi även uppmärksamma alternativet jag vill få råd och ökad kännedom om 
finansiella produkter. Även detta svarsalternativ fick en svarsfrekvens på nästan 60 
procent. Att kunna ge råd är en central del utav en finansiell rådgivares arbete och i denna 
studie har vi fokuserat på den kommunikation som sker ansikte mot ansikte och således 
också de råd som sker vid denna kommunikationskanal. Enligt Rossetto och Murphy 
(2010, s. 75) är det centralt för en rådgivare att kunna ge råd om finansiella produkter. 
Att rådgivaren dessutom skall kunna lära upp konsumenten framgår av Harrison et al. 
(2006, s. 975), studie. Detta innebär att tidigare studier hänvisar till att en rådgivare ska 
kunna hantera såväl att ge råd som att bidra till att konsumenten får en ökad kunskap. 
Eftersom att konsumenterna har påpekat att de även vill detta anser vi att konsumenterna 
skulle föredra om den finansiella rådgivaren fokuserar på att bistå konsumenten med 
detta. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs det således att rådgivaren är tydlig 
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och frågar upp vad det är som konsumenten upplever som svårt för att på bästa sätt kunna 
anpassa rådgivningen till konsumenten. 
 
Utifrån den deskriptiva analysen har vi uppmärksammat att det finns en skillnad i kunskap 
mellan den finansiella rådgivaren och konsumenten. Flertalet av respondenterna har i 
enkätfråga 4 svarat att det vänder sig till en finansiell rådgivare för att de saknar kunskap 
om finansiella produkter, vilket även bekräftas av Bae och Sandager (1997, s. 12) studie. 
Även bakgrundsfaktorn attityder var tänkt att uppmärksammas av denna fråga men på 
grund av otydlig frågeformulering samt möjligheten för respondenterna att välja flera 
olika alternativ var det omöjligt att utläsa om attityder påverkar kommunikationen. 
 
I enkätens 5:e fråga svarade nästan 70 procent av respondenterna att de trodde att 
kommunikationen skulle vara bättre ifall de besökt olika rådgivare. Detta kan således 
tolkas som att respondenterna anser att om konsumenten och den finansiella rådgivaren 
har en stadigvarande relation är detta fördelaktigt för kommunikationen. I nästföljande 
fråga, fråga 6, svarade hela 77 procent att det skulle föredra att återkommande besöka 
samma rådgivare. Detta indikerar på vikten av en relation eftersom nästan 80 procent av 
respondenterna har svarat ja på denna fråga. Således visar resultatet från fråga 5 och 6  på 
att relationer anses vara viktigt i kommunikationen med en finansiell rådgivare. Detta 
stöds även av studien av  Sharma och Patterson (1999, s. 151) som visar att relationer är 
essentiellt för att kunna skapa en effektiv kommunikation mellan en finansiell rådgivare 
och konsument. Således kan vi se att svaren är homogena och icke jämt fördelade. Det 
hade varit intressesant att undersöka sambandet mellan de som anser att relationen är 
viktig mot påståenden i fråga 11. Men, då vi har få svarande på alternativet inte anser att 
relationen är viktigt är det inte genomförbart att se om det finns en skillnad mellan dessa 
grupper. 
 
Sharma och Patterson (1999, s. 151) förtydligar i sin studie att relationen är av stor vikt 
vid till exempel finansiell rådgivning, samt att de påvisar att en relation mellan parterna 
kan effektivisera kommunikationen. Detta anser vi således är viktigt att finansiella 
rådgivare är medvetna om. Vi tror även, baserat på resultatet, att konsumenterna skulle 
uppleva en förbättrad kommunikation vid rådgivningstillfället om den finansiella 
rådgivaren och konsumenten har en relation. Således vill vi påvisa vikten av en relation 
eftersom detta är fördelaktigt för båda parter. Vidare anser vi att det är essentiellt att båda 
parterna engagerar sig i relationen samt försöker fördjupa denna eftersom att det kommer 
leda till en förbättrad kommunikation.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att bakgrundsfaktorn relation påverkar kommunikation. 
Detta är ett intressant resultat som visar på att bakgrundsfaktorn relation är viktig att ha i 
åtanke trots av detta inte var studiens huvudfokus. Vi har uppmärksammat att majoriteten 
av respondenterna i såväl fråga 5 och fråga 6 anser att relationer påverkar 
kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och en konsument. Detta är således 
något som rådgivare bör ta till sig, det vill säga konsumenten anser att relationer är viktiga 
i mötet med den finansiella rådgivaren. Om rådgivaren arbetar för att uppnå, samt att 
förbättra redan existerande relationer, kommer detta förmodligen leda till en mer effektiv 
kommunikation mellan parterna enligt vår studies resultat. 
 
6.20Analys0av0huvudtemana0i0olika0scenarion0
Fråga 2 och 3 visar på samma situation men med olika scenarion eftersom den ena frågan 
hänvisar till kommunikation med en kollega eller vän medan det andra scenariot hänvisar 
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till en kommunikation med en expert eller finansiell rådgivare, se tabell 2 och 3. Det 
framfördes att skillnaden i medelvärde var störst vid det första påståendet, kompetens. 
Detta kan bero på att vid kommunikation med en vän är det inte så viktigt att man har 
liknande kunskaper, vänskapen bygger förmodligen på andra färdigheter än vilken 
kunskap som vännen eller kollegan besitter. Men, när man valt att vända sig till en 
finansiell rådgivare är det istället en kompetent expert man vill ha, eftersom denne 
uppsökts just på grund av att individer inte har kunskap inom det finansiella området 
varför detta påstående fick ett så pass mycket högre medelvärde. Detta är i enighet med 
studien av Harrison et al. (2006, s. 975), och enligt Joiner och Leveson (2006, s. 438) 
vänder sig konsumenten till rådgivaren eftersom de behöver hjälp av någon som är 
kompetent. Detta kan således anses vara en rimlig anledning till varför detta resultat kan 
ha uppmätts. 
 
Det framgår att fråga 3 genomgående uppvisar högre medelvärden än fråga 2. Detta kan 
bero på att en konsument förväntar sig andra saker av en kommunikation med en vän eller 
kollega kontra vad de förväntar sig vid en inbokat möte med en finansiell rådgivare. De 
mest liknande resultaten mellan de två frågorna fås dock via påstående fyra, vilket innebär 
att respondenterna anser att det är viktigt att såväl en vän eller kollega som en finansiell 
rådgivare eller expert lyssnar på dem. Att kunna lyssna är en essentiell kunskap att en 
finansiell rådgivare besitter enligt  Brink och Costigan (2015, s. 218). Utifrån vår empiri, 
vilken baseras på respondenternas svar, anser också dessa att det är väldigt viktigt att 
kunna behärska förmågan att lyssna. Även Rane (2011, s. 44) framför i sin studie att 
förmågan att lyssna är viktig för att kunna förbättra kommunikationen mellan två olika 
parter. Således stödjer vår studies resultat tidigare studiers.  
 
Fråga 2 uppvisade en högre standardavvikelse på alla påståenden jämfört med fråga 3. 
Detta innebär således att svaren på denna fråga var mer spridda när fokus var 
kommunikationen mellan en vän eller kollega än vid kommunikation med en finansiell 
rådgivare eller expert. Dock var det fjärde alternativen de alternativ som var mest lika när 
det kommer till standardavvikelsen, vilket är i enighet med de övriga måtten. 
 
Utifrån detta har vi tolkat det som att konsumenterna anser att huvudtemana från den 
sammanfattande modellen, se figur 4, är viktigare vid kommunikation med en expert 
och/eller finansiell rådgivare än vid kommunikation med en vän eller kollega. Detta 
eftersom att högre värden, såväl medelvärde som median har uppmärksammats i fråga 3 
kontra fråga 2. Detta innebär således att en stor del av respondenterna har angett detta via 
den högre delen av rangordningen i enkätfrågan vilket därmed visar på att det är viktigt 
och/eller väldigt viktigt för dem.  
 
Sammanfattningsvis ämnade dessa två frågor att mäta samma huvudfaktorer men vid 
olika scenarion. Vi gjorde även ett Cronbach’s alpha test med de åtta påståendena ur 
fråga 2 och 3. Vi ställde påstående 2.1 mot 3.1, 2.2 mot 3.2 etcetera och fick värden som 
alla understeg det acceptabla värdet 0,7. Detta innebär att frågorna inte kan anses mäta 
samvariationen. Detta eftersom respondenterna har svarat så pass skiljt på påståenden i 
fråga 2 och 3 som var tänkt att mäta samma sak. Detta anser vi är en indikation på att 
konsumenterna anser att det finns en skillnad i kommunikationen med en vän/kollega och 
med en expert. Detta resultat bekräftar även resonemanget i det inledande kapitlet. Vi är 
också medveten om att frågornas utformning skilt sig vilket också kan påverka resultatet 
av Cronbach’s alpha och därmed får vi ett resultatet som visar på att dessa påståenden 
inte mäter samma sak, på grund av språkskillnader. 
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6.30Analys0av0effektiv0kommunikation0
Den tionde frågan i enkäten var en ja eller nej fråga där konsumenterna skulle ta ställning 
till ifall de trodde att kommunikationen skulle effektiviseras om rådgivaren skulle 
utveckla sitt sätt att kommunicera. Nästan 75 procent svarade ja på denna fråga vilket 
innebär att drygt 25 procent svarade nej och därmed inte tror att det skulle kunna 
effektivisera kommunikationen. Enligt studien som genomfördes av Sharma och 
Pattersons (1999, s. 158) är effektiv kommunikation sättet som information delas via och 
för att kunna var effektiv krävs det att man som rådgivare är tydlig samt anpassar nivån 
till konsumenten.  Utifrån detta väljer vi således att se på vår studies resultat som att 
merparten av respondenterna tror att kommunikation kan effektiviseras och därmed finns 
det en möjlighet till en förbättrad kommunikation.  
 
Således kan vi se att respondenterna anser att rådgivarnas förmåga att kommunicera kan 
utvecklas och därmed förbättras. Således tror vi, med grund i studiens resultat, att det 
finns möjlighet till en förbättrad och därmed mer effektiv kommunikation i framtiden 
mellan den finansiella rådgivaren och dess konsument. Vidare tror vi att detta skulle 
kunna nås via mer utbildning inom kommunikation, kanske redan under finansiella 
rådgivares studietid, samt att rådgivaren fokuserar på att vara tydlig och kan anpassa sig 
till konsumenten och dess individuella behov. Resultatet av vår studie bekräftas av Banai 
och Tulimieri (2013, s. 895) som menar utbildning i kommunikation kan förbättra 
rådgivarens förmåga att kommunicera.  
 
6.40Analys0av0de0fyra0huvudtemana0
Enligt resultatet av fråga 8 var det nästan 60 procent av respondenterna som tycker att 
kompetens är den viktigaste delen i kommunikationen med en finansiell rådgivare. Enligt 
tidigare forskning har Banai och Tulimieri (2013, s. 887) i sin studie kommit fram till att 
kompetens är en viktig del av kommunikationen med en finansiell rådgivare. Resultatet 
som Banai och Tulimieri (2013, s. 896) kommer fram till är att det är centralt att 
rådgivaren är kompetent för att kunna genomföra sitt arbete och verka på den finansiella 
marknaden. Således har våra respondenter, i likhet med Banai och Tulimieri (2013) 
studie, skattat att kompetens är en viktig del utav kommunikation mellan de två parterna.  
 
Även Bae och Sandager (1997, s. 12) kom fram till att kompetens är en central del av 
kommunikationen med en finansiell rådgivare. Hela 94 procent av respondenterna i Bae 
och Sandagers studie föredrar att en finansiell rådgivare är kompetent i kommunikationen 
med en konsument (Bae & Sandager. 1997, s.  12). Detta innebär att vår studies 
respondenter och Bae och Sandagers (1997) respondenter hade liknande åsikter. Detta 
tyder således på att det är viktigast att en rådgivare är kompetent eftersom såväl tidigare 
studier som vår studies resultat hänvisar till detta. Att konsumenten anser att kompetens 
är viktigast kan bero på att eftersom de inte har samma finansiella kunskap som en 
rådgivare besitter behöver de hjälp att bland annat tolka och finna finansiell information. 
Detta är något som också Harrison et al (2006, s. 976) framförde i sin studie.  
 
Avslutningsvis vill vi även diskutera ett förvånande resultat som vi uppmärksammade 
utifrån resultatet på fråga 8. Det mest förvånande resultatet var att ett fåtal av 
respondenterna ansåg att det är viktigast att rådgivaren kommunicerar verbalt med 
konsumenten. Att detta alternativ erhöll en sådan liten del utav respondenternas svar kan 
bero på att svarsalternativet uppfattade vara otydligt. Vidare kan även respondenterna ha 
ansett att detta svarsalternativ, verbal kommunikation,  är för uppenbart, alltså att den 
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finansiella rådgivaren och konsumenten kommer att kommunicera verbalt i samma 
sekund som de börjar konversera med varandra och därför värdesätter respondenterna 
andra alternativ högre.  
 
6.4.10Analys0av0kompetens0
Utav påstående 11.1 framgick det att över hälften av respondenterna ansåg att det var 
viktigt att den finansiella rådgivaren är kompetent. Denna fråga tillhör ett av de 
övergripande huvudtemana, kompetens vilket tydligt framgår av påståendets utformning. 
Av det teoretiska ramverket blev det tydligt att kompetens är en viktig del som kan 
påverka kommunikation. Bae och Sandager (1997, s. 12) framför att konsumenter 
föredrar att en rådgivare är kompetent. Att rådgivaren är kompetent framgår också av 
såväl Harrison et al. (2006, s. 975), som Joiner och Leveson (2006, s. 438), då dessa 
författare påpekar att eftersom konsumenten vänder sig till en rådgivare för att få hjälp 
med en svårförstådd samt komplicerad finansiell produkt krävs det att rådgivaren är 
kompetent. Att en finansiell rådgivare är kompetent vid en finansiell rådgivning är således 
en viktig grundbult för en fungerande rådgivning, vilket också Banai och Tulimieri (2013, 
s. 896) resultat visade på. Utifrån detta kan man således säga att en gemensam åsikt från 
merparten av respondenterna i tidigare studier som i vår egna undersökning kan 
uppmärksammas.  
�

Att över 50 procent av respondenterna anser att kompetens är väldigt viktigt visar således 
att respondenterna i vår undersökning har en bild som överensstämmer med tidigare 
vetenskapliga studier. Detta indikerar att respondenterna vill vända sig till en finansiell 
rådgivare som upplevs vara kompetent vid rådgivning av pensionen. Det kan dock vara 
svårt att avgöra om en rådgivare är kompetent, men eftersom Sverige tillämpar lag 
2003:862 ska de rådgivare som finns tillgängliga vara kompetenta (SFS 2003:862). Detta 
innebär att de individer som arbetar inom finansiella institutioner bör leva upp till en viss 
lagstadgad standard vilket således innebär att dessa bör vara kunniga och kompetenta. 
 
Det andra påståendet inom huvudtemat kompetens var påståenden 11.3. Detta påstående 
bidrog till varierande svar från respondenterna, se figur 7. Detta visar på att 
respondenterna således har olika åsikter vid just denna fråga vilket är intressant att 
uppmärksamma. Dock ansåg cirka 50 procent att det är viktigt att den finansiella 
rådgivaren kan lära ut sin finansiella kunskap till dem. Men, som tidigare nämnt svarade 
även ett flertal respondenter att så inte var fallet. Detta indikerar på att respondenterna 
har olika erfarenheter vilket förmodligen speglar de varierade svar som framkommit.  
 
Harrison et al. (2006), anser att det är viktigt att en yrkesman som innehar mer kunskap 
än en lekman och att denna har möjlighet att lära upp lekmannen. Från Harrison et al. 
(2006, s. 987-988), studie framkom det att konsumenter ansåg att rådgivare behövdes 
eftersom att konsumenten själv inte ansåg sig kunna finna samt tolka information på ett 
lika tillfredsställande sätt som en finansiell rådgivare kan. Därmed ansåg konsumenten 
att rådgivaren behövdes för att förklara denna information för dem (Harrison et al., 2006, 
s. 987-988). Eftersom att respondenterna svarat relativt varierat på denna fråga tror vi att 
det är viktigt att poängtera att vid detta påstående kan individernas olika förförståelse 
spela en viktig roll, vilken dock inte har undersökts vidare i just denna studie.  Utöver det 
spridda svaren kan vi dock se att merparten av respondenterna, nästan hälften av dem, 
anser att det är viktigt att rådgivaren kan lära ut sin kunskap vilket vi således liknar vid 
studien av Harrison et al., (2006). 
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Förmågan att lära ut uppmärksammades som centralt även i studien av Sharma och 
Patterson (1999, s. 163). I denna studie framkommer det att det är centralt för en finansiell 
rådgivare att kunna lära ut sin finansiella kunskap till sina klienter för att kunna skapa en 
effektiv kommunikation (Sharma & Patterson, 1999, s. 163). Således har vår egna studie 
kommit fram till ett liknande resultat som det resultatet som uppmärksammades av en 
över femton år gammal studie. Detta tyder således på att även dagens konsumenter anser 
att det är fördelaktigt om en finansiell rådgivare kan lära ut sin finansiella kunskap och 
att detta är något som våra respondenter föredrar. 
 
Fortsättningsvis analyseras påståendena upplevs vara specialist inom det finansiella 
området, 11.6 och upplevs vara expert på sitt område, 11.8. Dessa två påståenden 
jämfördes tillsammans eftersom att de är kongruenta. Resultaten av båda dessa 
påståendena var väntade och logiska då dessa är tänkt att mäta samma sak inom 
huvudtemat kompetens. Bae och Sandager (1997, s. 14-15) menar att konsumenterna vill 
uppsöka en finansiell rådgivare för att få hjälp och råd av en specialist. Även 
kommunikationen påverkas av hur kunnig den finansiella rådgivaren är. Resultatet av 
Banai och Tulimieris (2013, s. 896) forskning visar på vikten av att rådgivaren är 
kompetent och kan kommunicera tydligt då en finansiell rådgivare ger råd kring produkter 
som påverkar konsumentens ekonomi och den finansiella marknaden. Resultatet från 
Banai och Tulimieris (2013) forskning och resultatet i vår studie överensstämmer till stor 
del gällande kompetensen hos den finansiella rådgivaren. Det framgår således att det är 
viktigt att rådgivaren är kompetent samt kan agera som en specialist eller expert för att 
kunna ge råd angående pensionen. Även  Harrison et al. (2006, s. 975), kommer fram till 
att det är essentiellt att rådgivaren är kompetent och kan lära ut sin kunskap. Utifrån detta 
framgår det således tydligt att rådgivaren behöver besitta en expertis inom det finansiella 
området för att kunna kommunicera med konsumenten på ett tydligt sätt. Att rådgivaren 
är specialist härrör således också till detta eftersom det innebär att besitta specifika 
kunskaper.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna anser att huvudtemat kompetens är en 
viktig del av kommunikationen med en finansiell rådgivare. Detta eftersom att de 
finansiella råden handlar om konsumenternas ekonomin och om sparande till pensionen. 
Således är det viktigt att den finansiella rådgivaren är kompetent eftersom att 
konsumenten annars kanske inte vågar få råd om den privata ekonomin. 
 
6.4.20Analys0av0verbal0kommunikation0
Påstående 11.4 och 11.5 handlar om verbal kommunikation. Vid verbal kommunikation 
är ordval en viktig aspekt. Detta är något som bland annat Rossetto och Murphy (2010) 
samt  Joiner et al. (2002), uppmärksammat. Den största delen av respondenterna i vår 
studie svarade att det är viktigt att den finansiella rådgivaren använder ett passande språk 
i kommunikation med en konsument. Detta resultat bekräftar tidigare forskning som 
också menar att ett passande språk är av stor vikt. Även Sharma och Patterson (1999, s. 
162) belyser vikten av att använda ett passande språk och ordval som konsumenten 
förstår. Vi ser att utifrån respondenterna svar att det är viktigt att den finansiella 
rådgivaren använder ett passande språk för att konsumenterna ska kunna förstå och ta till 
sig rådet.  
 
När vi ställde fråga 8, som handlar om vilket huvudtema som konsumenten anser viktigast 
framkom det att verbal kommunikation fick lägst andel svarande. Detta innebär att 
konsumenten värderade verbal kommunikation lägst när de var tvungna att välja vilket 
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alternativ de tyckte var viktigast i kommunikationen med en finansiell rådgivare men att 
de ändå tycker att verbal kommunikation är viktigt när det är uppdelat i de två 
påståendena, använder ett ordval som passar situationen och använder ett passande 
språk. Det faktum att verbal kommunikationen är minst viktigt i kommunikationen med 
en finansiell rådgivare tror vi kan härledas till att det är ett “för” uppenbart alternativ 
jämfört med de andra alternativen. Att kommunicera verbalt kan för många konsumenter 
ses som en självklarhet och därför värderas de andra huvudtemana högre. Men, resultatet 
i enkätfråga 11 påstående 11.4 och 11.5 visar ändå på att det är viktigt de finansiella 
rådgivarna kan anpassa sitt språk och ordval till situationen. 
 
6.4.30Analys0av0anpassad0kommunikation00
Påstående 11.2 handlar om vad konsumenterna anser om användandet av tekniska ord. 
Enligt tidigare teorier bör tekniska ord undvikas, eftersom att det bidrar till att 
konsumenten dels har svårt att förstå informationen och dels har svårt att ta beslut baserat 
på informationen (Joiner & Leveson, 2006, s. 446). Även i studien av Joiner et al. (2002, 
s. 32), framgår det att rådgivare bör undvika tekniskt svåra ord eftersom att det 
komplicerar konsumentens möjlighet att förstå rådgivaren. Eftersom vi vände på 
påståendet vill vi istället få reda på ifall konsumenten anser att det är mindre viktigt 
alternativt väldigt viktigt att rådgivare använder tekniska ord. 
 
Utifrån resultatet av datainsamlingen tenderade respondenterna att svara att de anser att 
det är mindre viktigt att tekniska ord används. Nästan 90 procent har rangordnat detta från 
svarsalternativ 1 till 3. Detta tyder således på att en större del av respondenterna inte anser 
att det är viktigt att tekniska ord används under rådgivningstillfället. Detta leder oss 
således till att tidigare studier anser att tekniska ordval bör undvikas och utifrån 
respondenterna som tillhör underlaget vid vår studie framgår det att det är mindre viktigt 
att en finansiell rådgivaren använder tekniska ord. Detta betyder således att teorin som 
använts i den teoretiska referensramen samt vårt resultat har en gemensam vy där det ej 
uppskattas av en stor grupp om för mycket tekniska ord används. Således bör 
kommunikationen anpassas till konsumenten och tekniska ord bör undvikas. 
 
Det sjunde påståendet, 11.7, liknar det föregående påståendet 11.2, eftersom dessa två 
påståenden i princip mäter samma sak, det vill säga dessa påståenden är kongruenta. Av 
vår studie framkommer det att de flesta respondenter rangordnat detta påstående längs 
den nedre delen av rangordningen och således är detta mindre viktigt för dem. Detta är 
således i likhet med det andra påståendet använder tekniska ord som belyses mer ovan.  
 
Även tidigare studier har framfört att facktermer bör undvikas. I resultatet av studien av 
Joiner och Leveson (2006, s. 446) framkom det att “fackmässiga” termer bör undvikas 
eftersom det kan förhindra konsumentens förståelse. Detta anser vi är viktigt att poängtera 
eftersom att vid en finansiell rådgivning  har  konsumenten vänt sig till den finansiella 
rådgivaren för att få hjälp, och om konsumenten då inte förstår den finansiella rådgivaren 
för att den använder ett alltför komplext språk gynnar detta inte någon utav 
parterna.  Även studien av Joiner et al. (2002, s. 40), kommer fram till ”fackmässiga” 
begrepp inte bör användas för att det försvårar för konsumenten.   
 
Vi tolkar utifrån respondenternas svar på påstående 11.2 och 11.7, se figur 12 och 13, att 
vid en finansiell rådgivning vill konsumenten få råd, och då är det fördelaktigt om denne 
kan förstå de råd som ges. Därför vill vi trycka på vikten av att finansiella rådgivare 
undviker såväl tekniska ord som ”fackmässiga” termer eftersom dessa inte föredras av 
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respondenter. Istället bör en finansiell rådgivare fokusera på att vara tydlig och använda 
enkla ord, det vill säga anpassa sig till konsumenten, för att underlätta för konsumenten 
vid rådgivningstillfället. Detta tror vi utifrån vår undersökning är vad konsumenten skulle 
önska för en mer effektiv kommunikation mellan de två parterna.  
 
6.4.40Analys0av0förmågan0att0lyssna0
I påståendet 11.9 valde respondenterna i överlag något av de två viktigaste alternativen 
vid rangordningen. Detta indikerar på att de anser att det är viktigt samt väldigt viktigt att 
den finansiella rådgivaren lyssnar på dem.  
 
Jackling och Sullivan (2007, s. 222) kommer i sin studie fram till att denna förmåga är 
mest central för en finansiell rådgivare. Detta innebär att det är viktigt för såväl dagens 
som framtidens finansiella rådgivare att de behärskar förmågan att lyssna eftersom detta 
är essentiellt vid kommunikation med en konsument samt att såväl vår studie som tidigare 
studier framfört att detta är en önskvärd färdighet hos finansiella rådgivare. 
 
Eftersom denna färdighet anses vara essentiell för att kunna kommunicera vid ett 
rådgivningstillfälle har Brinks och Costigan (2015, s. 215) utvecklat alternativ till hur 
denna färdighet skall befästas hos rådgivare samt framtidens rådgivare. Det som 
framkommer är att mer utbildning inom området kommunikation bör infogas i 
utbildningar, detta för att i ett tidigt stadium börja utveckla denna färdighet då den är så 
viktig för att kunna kommunicera. Eftersom kommunikation är en interaktion mellan två 
parter är det således viktigt att såväl lyssna som muntligt tala med den andra parten. 
Förmågan att lyssna kan falla i glömska men det är enligt vår studie viktigt att inte låta 
detta ske eftersom att lyssna är en central del av kommunikationen som alltid bör 
eftersträvas att förbättras. 
 
Det sista påståendet, 11.10, berör också ämnesområdet förmågan att lyssna. Detta 
påstående visar på vikten av att bli bemött under samtalet vilket kan kopplas till 
föregående fråga. Detta är således också en viktig del i vid tvåvägskommunikation, 
eftersom att efter man har lyssnat till någon är det viktigt att också bemöta denne, det vill 
säga svara på frågor eller utveckla resonemang. Detta är således en viktigt aspekt av 
kommunikationen som inte skall förbises. 
 
Alla påståendens medelvärden, median och standardavvikelsen i fråga 11 presenteras i 
bilaga 7. Utifrån denna tabell blev det tydligt att medelvärdena skiljer sig mellan de olika 
påståendena vilket innebär att vi kunnat uttyda att en större del ansåg att de med ett högre 
medelvärde var viktigare än de med ett lågt medelvärde. Vi har tolkat denna tabell, se 
bilaga 7, som att respondenterna i vår studie det är de påståenden som hör till huvudtemat 
lyssnar på mig som framstår som viktigast när påståendena analyseras var för sig.  
�

Vi har dock valt att även koppla dessa medelvärden vilka är baserade på fråga 11 till fråga 
8 där vi undrade vilket utav temana som var viktigast. Här får vi fram en skillnad, vilken 
innebär att respondenternas svar inte stödjer varandra i dessa två frågor. Som synes i fråga 
8, se bilaga 6, ansåg respondenterna att undergruppen kompetens var den viktigaste delen 
utav de fyra ämnesområdena men utifrån medelvärdena såväl som medianerna baserade 
på resultatet av fråga 11 är ämnesområdet lyssnar på mig det absolut viktigaste och 
därefter kommer kompetens se bilaga 7. Således finns en skillnad här som vi valt att 
uppmärksamma men det är svår att veta varför denna skillnad har uppstått. Eftersom 
tidigare studier inte har gjort en liknande jämförelse kan vi inte heller finna belägg för 
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varför resultatet kan ha blivit på detta vis utan vi kan enbart framföra våra egna 
spekulationer.  
 
Att denna skillnad uppkommit skulle enligt oss kunna bero på att vi uttryck oss på olika 
sätt i de två frågorna samt att fråga 8 inte erbjöd rangordning vilket fråga 11 gjorde. Valet 
att göra på detta sätt grundades i att vi verkligen ville se vad konsumenten ansåg vara 
viktigast i fråga 8, där enbart ett alternativ var valbart, medan vi i fråga 11 var intresserade 
av nyanserna varför vi valde att använda rangordning från 1 till 6. Således var vi medvetna 
redan vid skapandet av enkäten att dessa frågor formulerades annorlunda, vilket var för 
att uppfylla dess individuella syften vilket vi anser bidrog till att frågorna var för sig har 
tydliga svar som visar på respondenternas åsikter. Det som blir svårare är ju att anta ett 
mer övergripande synsätt för att kunna göra en vidare analys men vi har gjort detta utifrån 
bästa förmåga samt att vi försökt koppla de två frågorna till varandra trots att dessa utgått 
från olika typer av frågeställningar. Vi har således trots skillnader i frågeställningen valt 
att belysa denna skillnad eftersom det är en intressant aspekt av vår studies resultat. 
 
6.50Analys0av0framtida0kommunikation0
Resultatet från enkätfråga 7, som handlar om vilken kommunikation konsumenterna 
önskar i framtiden, visar att en kommunikation ansikte mot ansikte med en finansiell 
rådgivare är vad över 70 procent av respondenterna föredrar. Vi valde att ta med denna 
fråga för att se vilken typ av kommunikation som respondenterna skulle önska i 
framtiden. Enligt Calisir och Gumussoy (2008, s. 215) genomsyras 2000-talet utav 
tekniska utvecklingar som ofta mynnar ut i nya typer utav kommunikationsverktyg. Detta 
är således en anledning till att vi i vår enkät valde att ställa just denna fråga, se enkät 
bilaga 1.  
 
Enligt Trahan et al. (2012), påverkas den kommunikation som sker mellan en finansiell 
rådgivare och en konsument av den ständiga teknologiska utvecklingen som sker. “Gör 
det själv alternativen”, det vill säga finansiella institutioners appar samt internettjänster, 
var ett första steg i denna utveckling. Nästa steg i utvecklingen blir enligt denna studie 
användandet av virtuell kommunikation (Trahan et al., 2012, s. 96, 99). Enligt denna 
studies resultat anser hälften utav respondenterna att de är intresserade av att använda 
sådana nytänkande innovationer medan den andra hälften är mer restriktiva till sådana 
tekniska utvecklingar (Trahan et al., 2012, s. 109).  Till skillnad från vår studie där 
ungefär 15 procent ansåg att till exempel kommunikation via ett videosamtal skulle vara 
något de kunde tänka sig i framtiden. Detta är således en mindre del än vad Trahan et al. 
(2012), uppmätt. Det framkommer även av Trahan et al. (2012, s. 115), att konsumenterna 
är intresserade av nya finansiella lösningar, dock har deras respondenter uttryckt en viss 
oro för att gå över till en mer digital kommunikation. Detta kan således också kopplas till 
denna studie. Merparten av våra respondenter, över 70 procent, ansåg att de även i 
framtiden skulle vilja möta en finansiell rådgivare ansikte mot ansikte. Att en så stor del 
av respondenterna vill ha ansikte mot ansikte kommunikationen även i framtiden kan 
således innebära att de verkligen föredrar denna kommunikation alternativt att dessa 
individer är restriktiva mot nya innovationer.  
 
Det är även viktigt att belysa att kommunikation mellan en finansiell rådgivare och en 
konsument ofta innehåller känslig information för en eller båda parterna. Utifrån detta 
kanske en mer innovativ mötesplats, via till exempel videosamtal, kanske inte är möjlig 
på grund av att det är svårt att identifiera sig på ett tryggt sätt vid sådan kommunikation.  
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Det är även viktigt att poängtera att enkätens fråga, precis som tidigare frågor, kan ha 
blivit påverkad av den ordningen som svarsalternativen var rangordnad i. Vi menar 
således att vissa respondenter kanske endast valt det första alternativet för att det var 
enkelt samt att de velat  kunna gå vidare med enkäten och att de således inte funderat 
alltför mycket över övriga alternativ. Det är dock omöjligt att veta ifall detta har skett 
men vi anser att det är viktigt att belysa denna aspekt eftersom den kan ha påverkat 
studien.  
 
Eftersom fokus i vår studie är att undersöka hur konsumenterna önskar att finansiella 
rådgivare bör agera för att effektivisera kommunikationen angående pensionssparande 
anser vi att det är essentiellt att fråga om framtiden. I den nionde frågan svarade nästan 
80 procent att de trodde att kommunikationen mellan en finansiell rådgivare och 
konsumenten skulle förbättras om rådgivaren skulle vara bättre utbildad i kommunikation 
i framtiden. Denna fråga ställdes således för att kunna utröna hur framtiden skulle kunna 
se ut ur konsumentens perspektiv samt att den berör vad som skulle kunna göras för att 
detta skulle förbättras, det vill säga utbildning för framtida rådgivare.   
 
Av den teoretiska referensramen framgår utbildning som en viktigt beståndsdel för en 
fungerande kommunikation vid rådgivning. Banai och Tulimieri (2013, s. 895) fann vid 
sin studie att det är viktigt med utbildning samt att exempelvis universitet bör erbjuda 
utbildning för att framtidens rådgivare ska kunna förbättra sin kommunikation. Detta för 
att utbildning i ett tidigt stadium är fördelaktigt för framtidens kommunikation (Banai & 
Tulimieri, 2013, s. 896). Från denna studie blir det således tydligt att en mer utbildning 
skulle vara fördelaktigt vilket vi via denna enkätfråga ville undersöka. Resultatet av vår 
undersökning blev, som vi inledningsvis nämnde, att nästan 80 procent av respondenterna 
också ansåg att det skulle vara fördelaktigt med mer utbildning. Således stödjer vårt 
resultat i denna studie Banai och Tulimieri (2013, s. 895-895)  studie. 
  
Rosetto och Murphy (2010, s. 78-80) genomförde i sin studie en undersökning där 
utbildning av framtidens rådgivare genomfördes via rollspel. Således har tidigare studier 
provat att genomföra scenarion där framtidens rådgivare får öva upp sin förmåga att 
kommunicera, i detta fall verbalt. Detta resultat tror vi därför kan appliceras i 
verkligheten. Vidare tror vi att det vore fördelaktigt att infoga mer utav detta i dagens 
utbildningar i Sverige eftersom att det skulle förbereda framtidens rådgivare på hur de 
bör kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt med konsumenterna vid en finansiell 
rådgivning. Således skulle mer utbildning i kommunikation, till exempel i form utav 
rollspel, i förlängningen kunna påverka rådgivningstillfället positivt vilket vi tror skulle 
uppskattas av båda parterna.  
 
För att återknyta till studiens problemformulering anser vi således att mer utbildning i 
kommunikation vore fördelaktigt för såväl rådgivare som konsument. Utöver detta tror 
respondenterna, enligt deras enkätsvar, att mer utbildning skulle gynna kommunikationen 
mellan parterna. Detta uppbackas utav studien av Brink och Costigan (2015, s. 207) 
eftersom deras studie visar att flertalet skolor har som mål att utveckla den verbala 
förmågan hos sina elever för att kunna förbättra kommunikationen.  
 
Sammanfattningsvis finns det således forskning som stödjer att mer utbildning behövs 
för att öka den framtida finansiella rådgivarens förmåga att kommunicera verbalt, vilket 
är en central färdighet att besitta vid finansiell rådgivning som sker ansikte mot ansikte. 
Eftersom respondenterna i vår undersökning även de tror att mer utbildning skulle 
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förbättra kommunikationen tror vi sammantaget att mer utbildning, gärna redan under 
studietiden, skulle kunna leda till en mer effektiv kommunikation mellan de båda 
parterna. Det är dock viktigt att belysa att för att detta skall kunna förverkligas behöver 
universitet samt högskolor utveckla kurser som skulle kunna utveckla framtida rådgivares 
kommunikativa förmåga.  
0
6.60Korrelationsanalys0
En korrelationsmatris är gjord för påstående 11.1 till påstående 11.10, se bilaga 8. Vi har 
valt att göra en analys av korrelationen för att kunna se om vissa påståenden korrelerar 
mer med varandra än andra. På så sätt kan vi se vilka påståenden som har ett samband 
och vilka som är motsatser till varandra. Detta kan sedan användas för att se vilka 
påståenden som den finansiella rådgivaren kan förbättra och vilka som förbättras i och 
med att ett annat påståenden förbättras.  
 
Det två påståenden som uppvisar högst korrelation var påståendena lyssnar på mig, 11.9, 
och bemöter mig i samtalet, 11.10. Dessa två är inom samma huvudtema  förmågan att 
lyssna. Det var väntat att dessa två påståenden skulle ha en hög korrelation då 
kommunikationen och interaktionen mellan två personer inkluderar både att lyssna och 
interagerar med varandra, alltså bemöta varandra. Rane (2011, s. 50-51) anser att 
förmågan att lyssna har en central roll i kommunikationen mellan två parter och att 
bemötandet, återkopplingen, är en del av förmågan att kunna lyssna på varandra i 
kommunikationen. Även påståendena upplevs vara specialist inom det finansiell område 
och upplevs vara expert på sitt område uppvisade en hög korrelation. Dessa båda 
påståenden var förväntade att ha en hög korrelationen eftersom att både påståendena är 
inkluderade i huvudtemat kompetens vilket i den deskriptiva analysen också framstod 
som väldigt viktiga.  
 
Påståendet är kompetent hade lägre korrelation till påståendena upplevs vara specialist 
inom det finansiella området och upplevs vara expert på sitt område än till påståendena 
lyssnar på mig och bemöter mig i samtalet. Då påstående är kompetent tillhör huvudtemat 
kompetens tycker vi att det är ett intressant resultat att detta påstående korrelerar högre 
med faktorer från huvudtemat förmågan att lyssna. Jonas och Frey (2003, s. 156) nämner 
i sin studie att när den ena parten i en kommunikationen ofta har ökad kännedom jämfört 
med den andra är det viktigt att flera delar av kommunikationen fungerar, där inkluderat 
den finansiella rådgivarens förmåga att lyssna. Vi anser även att den starka korrelationen 
mellan kompetens och förmågan att lyssna kan bero på att konsumenter vill att en 
finansiella rådgivare ska lyssna på problemen de har och sedan kunna uppfatta vad det är 
som konsumenten efterfrågar, alltså använda sin kompetens för att identifiera kundens 
behov och bemöta konsumenten för att på så vis kunna genomföra en bra 
pensionsrådgivning.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att påståendena inom samma huvudteman har starkare 
korrelation till varandra jämfört med andra påståenden, undantagsvis kompetens och 
förmågan att lyssna som också har en stark korrelation till varandra. Att dessa påståenden 
fått en så hög korrelation kan kopplas till den deskriptiva analysen där dessa påståenden 
via dess medelvärden framstod som viktigast för respondenterna. Således kan vi se 
liknande resultat från såväl den deskriptiva analysen som korrelationsanalysen vilket vi 
anser intressant och att vi anser att detta stärker resultatet då olika typer utav statistiska 
analyser stödjer varandra. 
 



!

67!

6.70Analys0av0chiWtvå0test00
I chi-två testet ställdes den upplevda nivån av effektiv kommunikation mot alla 
påståendena i fråga 11 i enkäten. För att kunna avgöra om nollhypoteserna, se bilaga 4 
för fullständiga nollhypoteser, ska förkasta eller inte jämfördes chi-två värdena mot det 
kritiska värdet. Detta resulterade i att fyra nollhypoteser kunde förkastas, se tabell 5. Detta 
innebär att det finns ett samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation 
och fyra utav påståendena var för sig. Dessa påståenden är använder ett ordval som 
passar situationen, upplevs vara expert på sitt område, lyssnar på mig och bemöter mig 
i samtalet. Detta innebär att respondenterna anser att dessa nyss fyra nämnda påstående 
kan förbättra kommunikation.  
 
Det som dock måste diskuteras är huruvida det går att säga att dessa nollhypoteser 
verkligen kan förkastas. Enligt Eliasson (2010, s. 105) kan ett för litet insamlat data ge 
felaktiga svar. Då vi inte har kunnat göra ett statistisk urval samt att insamlat data är 
relativt litet sett till urvalsramen, boende i Umeå kommun mellan 30 och 55 år, anser vi 
att vi kan förkasta nollhypoteserna men ser det som att samband gäller för de som är med 
i undersökningen, alltså de som har besvarat enkäten. Vi kan inte generalisera detta 
resultat till hela målpopulationen. Detta innebär att vid en undersökning som genomförs 
med ett sannolikhetsurval skulle vi kunna påvisa mer exakt ifall dessa nollhypoteser ska 
förkastas. 
 
Även i detta test såg vi att det finns ett samband mellan upplevda nivån av effektiv 
kommunikation och påståendena lyssnar på mig och bemöter mig i samtalet. Detta 
innebär att respondenterna anser att kommunikationen kan förbättras om rådgivare anses 
kunna lyssna på respondenterna samt bemöta dem i samtalet. Påståendet bemöter mig i 
samtalet fick det högsta chi-två värdet. I den teoretiska referensramen har en del av 
studierna inkluderat lyssna som en del av kommunikationen. Enligt Rane (2011, s. 46) 
består förmågan att lyssna av mottagande av information, hur meddelandet ska tolkas, 
kunna utvärdera meddelandet, att minnas vad den andra parten sagt och att återkoppla till 
den andra parten. Då påståendet förmågan att lyssna innehåller många olika delar, som 
Rane nämnt (2011, s. 46) kan detta vara en bidragande faktorer till att detta påstående har 
ett samband med upplevda nivån av effektiv kommunikation eftersom att många av 
respondenterna anser att detta är viktigt i en förbättrad kommunikation när detta 
påstående inkluderar många olika delar av kommunikationen mellan två parter.  
 
Det samband som vi inledningsvis trodde skulle finnas var sambandet mellan upplevda 
nivån av effektiv kommunikation och kompetens. Detta eftersom att flest har svarat att de 
ansåg att kompetens var det viktigaste i kommunikationen med en finansiell rådgivare vid 
pensionssparande. Det som framgick vid chi-två testet var dock att nollhypotesen inte 
kunde förkastas, vilket innebär att det inte finns ett samband mellan dessa variabler. Vad 
som kan ha orsakat att det inte blev ett samband enligt chi-två testet mellan den upplevda 
nivån av effektiv kommunikation och någon av påståendena inom huvudtemat kompetens 
kan vara att konsumenter anser det är viktigast att rådgivaren är kompetent men inte att 
varje del av huvudtemat kompetens har ett samband med den upplevda nivån av effektiv 
kommunikation.  
 
Således har vi både förkastat samt inte förkastat studiens nollhypoteser som ställts upp. 
Detta innebär att kommunikation har många olika faktorer som kan påverka. Vid en 
överblick av alla faktorer framstår således några som visat på starkare samband utifrån 
studiens resultat. Vi har uppmärksammat att chi-två testet inte mäter effektiv 
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kommunikation på grund av att enkätfråga 10 inte är optimalt formulerad, vilket vi 
diskuterar mer ingående i avsnitt 7.5.2. 
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7.0Slutsatser0
I detta kapitel ska de mest betydelsefulla resultaten uppmärksammas. Därefter kommer 
en praktisk rekommendation till finansiella rådgivare, vilka ger råd om pensionen, att 
kunna ges vilken baseras på respondenternas åsikter. Sedan kommer studiens 
kunskapsbidrag samt rekommendationer till framtida forskning att presenteras. 
Avslutningsvis kommer även en etisk diskussion utav resultatet som studien bygger på att 
lyftas fram samt att sanningskriterierna kommer att belysas.  
 
7.10Slutsats00 0 0
Syftet med vår studie var att beskriva vilka faktorer som konsumenterna anser är viktiga 
vid kommunikationen med finansiella rådgivare. För att kunna bidra till en förbättrad 
kommunikation mellan dessa två parter ska de finansiella rådgivarna få en insyn i vad det 
är som konsumenterna önskar att det ska förbättra för att kommunikationen mellan 
parterna ska kunna bli mer effektiv. Därför genomfördes en undersökning vilket 
möjliggjorde en prövning utav vår problemformulering. Detta gjordes för att se samband 
mellan kommunikation och de faktorer som framkommit ur det teoretiska ramverket, se 
sammanfattande modell figur 4. 
 
Det teoretiska ramverket innehåller fyra huvudteman; kompetens, verbal kommunikation, 
anpassad kommunikation samt förmågan att lyssna. Utifrån studiens resultat har vi tolkat 
det som att konsumenter i studien skulle önska att finansiella rådgivare ska utveckla sin 
förmåga att lyssna för att kunna förbättra kommunikationen mellan en finansiell rådgivare 
och en konsument. Fyra faktorer blev signifikanta med faktorn upplevda nivån av effektiv 
kommunikation med en signifikansnivå satt till 5 procent. Detta innebär att studien visar 
på att det finns ett positivt samband mellan den upplevda nivån av effektiv 
kommunikation och faktorerna använder ett ordval som passar situationen, upplevs vara 
expert på sitt område, lyssnar på mig och bemöter mig i samtalet. Vi har även, utifrån 
studiens resultat, uppmärksammat att majoriteten av respondenterna föredrar en finansiell 
rådgivning ansikte mot ansikte framför andra kommunikationskanaler. Detta talar emot 
den nya tekniken som utvecklas inom området för självbetjäningstjänster i form av 
internettjänster och telefontjänster som erbjudas av finansiell institut i Sverige.  
 
Vi kan utifrån det insamlade datamaterialet och från analysen av datamaterialet besvara 
vald problemformulering och syfte. Det faktorer som fick högst resultat i både den 
deskriptiva delen utav analysen och i chi-två testet är faktorerna lyssnar på mig och 
bemöter mig i samtalet. Slutsatsen vi kan utläsa är att de finansiella rådgivare bör fokusera 
på att lyssna på konsumenterna samt bemöta konsumenterna på ett passande sätt för att 
förbättra kommunikationen. Vidare tolkar vi utifrån resultatet att konsumenterna gärna 
ser att finansiella rådgivare är bättre utbildade inom kommunikation för att på sätt kunna 
förbättra sin förmåga att kommunicera med konsumenterna samt att de bör effektivisera 
kommunikationen angående pensionssparandet. Således tolkar vi det som att  
konsumenterna har ett antal önskningar som rådgivaren bör anpassa sig till för att kunna 
förbättra kommunikationen. 
 
Slutsatserna som vi har uppmärksammats stöds även av forskare inom ämnet. Jackling 
och Sullivan (2007, s. 222) menar att förmågan att lyssna är den viktigaste av 
kommunikationsfärdigheter som en rådgivare bör besitta. Även Banai och Tulimieri 
(2013, s. 888) anser att lyssna är av stor vikt av vid kommunikationen mellan två parter. 
Utbildning i kommunikation med fokus på att förmågan att lyssna skulle kunna förbättra 
kvalitén och därmed effektivisera kommunikationen mellan parterna. Mer forskning 
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inom området skulle kunna leda till att ökad kännedom om hur denna utbildning ska se 
ut för att uppnå förbättrad kommunikation. 
 
Avslutningsvis stöds slutsatserna som vår studie resulterat i av tidigare studier. Vidare 
anser vi att problemformuleringen är besvarad och syftet är uppfyllt på ett 
tillfredsställande sätt, med teorier som stödjer studiens resultat. Således anser vi att detta 
resultat bidrar till ämnesområdet utifrån svenska konsumenters önskan.  
 
7.20Kunskapsbidrag00
Det teoretiska kunskapsbidraget som studien bidrar till är att studien bekräftar tidigare 
forskning och visar att denna är applicerbar i denna studie vilken genomförts i en svensk 
kontext. Vidare har studien testat de faktorer som framkommit av det teoretiska ramverket 
via statistiska tester i empirin och det som uppmärksammats är att huvudtemat förmågan 
att lyssna har en större roll än förväntat. Vi tolkar det som att konsumenterna skulle önska 
att de finansiella rådgivarna blir medvetna om att förmågan att lyssna är en viktig del av 
kommunikation. 
 
Vidare kan denna studie anses reducera kunskapsluckan inom området kommunikation 
mellan en finansiell rådgivare och en konsument vid pensionssparande. Studien bidrar 
även med information om att respondenterna som medverkat i vår studie har liknande 
åsikter som tidigare internationella studiers respondenter, vilket bidrar till att tidigare 
studier bekräftas utifrån den svenska kontexten. Detta eftersom att faktorerna inhämtade 
från tidigare studier genomförda i andra länder går att tillämpa i svenska studier. Således 
har denna studie bidragit till en större kunskap via bland annat den sammanfattande 
modellen, se figur 4, samt det resultat som presenterats, vilket kommer kunna byggas 
vidare på och utvecklas än mer i framtiden. 
 
Det praktiska kunskapsbidraget riktar sig till de som idag arbetar som finansiella 
rådgivare samt till de som i framtiden kommer att arbeta som en finansiell rådgivare. 
Utifrån den genomförda undersökningen blev det tydligt att finansiella rådgivare bör 
fokusera på vissa specifika områden för att kunna förbättra kommunikationen med 
konsumenter angående pensionen. Studiens resultat visar att rådgivaren bör fokusera mer 
på att förbättra sin förmåga att lyssna samt att de behöver fokusera på att anpassa sin 
kommunikation till konsumenten. 
 
Således bör framtidens såväl som nutidens finansiella rådgivare ta till sig denna studies 
resultat eftersom att det skulle kunna bidra till en förbättrad kommunikation med 
konsumenterna vilket är gynnsamt för båda parter. 
 
7.30Rekommendationer0för0vidare0forskning00
Kring ämnet finns det flera outforskade områden vilket ger en möjlighet att 
vidareutveckla forskningen kring kommunikationen mellan finansiella rådgivare och 
konsumenter angående pensionssparandet i Sverige. 
 
I framtiden hade det varit intressant att genomföra studien med ett nationellt urval. Detta 
eftersom att slutsatser av generaliserande art skulle kunna tas. Dock tror vi att detta skulle 
behöva ske via en större instans samt under en längre och gärna sammanhängande 
tidsperiod för att kunna får in ett tillräckligt stort svarsunderlag för att kunna urskilja 
mönster, samband och attityder. Vi tror dock att samma åldersgrupp fortfarande skulle 
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vara intressant men att studien bör göras med ett sannolikhetsurval för att kunna få fram 
statistiskt säkerställda resultat.  
 
Vi tror också att det i framtiden skulle vara intressant att undersöka vad individer som 
precis varit på rådgivning anser om det då precis genomförda rådgivningstillfället. Det 
var vår önskan att kunna genomföra vår studie på detta sätt, men på grund av de lagar 
som de finansiella institutionerna måste anpassa sig efter var detta inte möjligt. Vi tror 
dock att om en större myndighet, exempelvis Finansinspektionen, skulle genomföra en 
undersökning av denna typ skulle svenska banker samt försäkringsbolag kunna bistå dem 
i sin forskning på grund av att en myndighet har större genomslagskraft. 
 
Således anser vi att det finns flera olika sätt att utveckla denna studies ämnesområde i 
framtiden vilket vi tror skulle leda till intressanta resultat. Vidare studier skulle också leda 
till en ännu större förståelse mellan parterna samt att detta skulle gynna både rådgivaren 
och konsumenten. 
 
7.40Etiska0och0samhälleliga0aspekter0av0studien0
I denna uppsats har det genomgående varit centralt att ständigt motivera de 
ställningstaganden som tagits för att dessa ska vara korrekta ur ett etiskt perspektiv. Att 
genomgående vara uppmärksam angående de val som görs ur ett moraliskt och etiskt 
perspektiv är av stor vikt vid en forskning av denna omfattning (Codex, 2015). Eftersom 
studien har antagit en deduktiv ansats valde vi att använda enkätundersökning som 
mätinstrument. När detta bestämdes fördes en grundlig diskussion där utfallet blev att vi 
ansåg att respondenterna skulle kunna vara anonyma och att det är den breda massans 
svar som är av vikt och därmed skulle vi kunna garantera att den etiska aspekten 
upprätthölls. Utöver detta ansåg vi att undersökningsinstrumentet, enkäten, också skulle 
leda till att respondenternas konfidentialitet upprätthölls vilket är viktigt.  
 
I följebrevet till enkäten uttrycktes även att resultatet från enkäten endast skulle användas 
vid denna specifika studie för att sedan makuleras vilket är viktigt att upplysa 
respondenterna om ur en etisk synvinkel. Valet att använda en enkät gjordes också detta 
av en etisk och moralisk anledning som tidigare nämnt, och metoden valdes eftersom att 
vi ansåg att det är större sannolikhet att respondenterna skall svara sanningsenligt vid 
enkät eftersom att det finns en distans mellan respondenten och de som genomför 
undersökningen.   
 
Eftersom undersökningsinstrumentet bestod utav utskrivna versioner av enkäten har detta 
en negativ påverkan på miljö vilket också det är en aspekt som är viktig att ta hänsyn till. 
Dock valde vi att distribuera enkäten på detta sätt för att upprätthålla anonymiteten hos 
respondenterna. Således har vi fått backa på den miljömässiga aspekten för att 
upprätthålla en hög etisk samt moralisk standard gentemot våra respondenter. Detta var 
således ett aktivt val som vi ansåg att vi var tvungna att göra för att kunna få fram ett 
resultat vid denna studie. 
 
Genomgående i studien har författarna till uppsatsen valt att vara öppna på olika utfall 
samt noggrant bearbeta såväl teorier som resultat och analys. Utöver detta har vi försökt 
vara objektiva genom denna studie. Det är dock viktigt att poängtera att ingen kan vara 
helt objektiv (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Detta har vi anpassat oss till och vi har 
varit medveten om vikten av en objektiv studie.   
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Vi har under detta examensarbete lagt stor vikt vid att denna undersökning ska skapa 
nytta för samhället. Då ett pensionssparande är av stor vikt ur en samhällelig aspekt anser 
vi således att denna studie är viktigt för att bistå finansiella rådgivare i hur de bör 
kommunicera med konsumenter både nu och i framtiden. Om detta fungerar på ett 
godtagbart sätt skulle detta kunna leda till att fler känner att de förstår innebörden samt 
vikten av att spara till pensionen. Studien bidrar med samhälleliga aspekter vilket är en 
anledning till dess vikt. Eftersom inga generaliseringar kan dras utifrån undersökningen 
kan vi inte säga något om samhället som stort utan vi kan enbart se vad våra respondenter 
ansett viktigt.  
 
7.50Sanningskriterier       
Nedan kommer sanningskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet att 
diskuteras samt att vi kommer att framföra hur vi förhåller oss till dessa kriterier vid denna 
studie. 
 
7.5.10Reliabilitet0
Reliabilitet innebär att en undersökning är pålitlig, det vill säga undersökningen skulle 
kunna göras om under likartade förhållanden och då ge samma resultat. En undersökning 
kan ha såväl låg som hög reliabilitet, och vid högre reliabilitet är studien mer pålitlig 
(Eliasson, 2006, s. 15). Dock fastställer Lantz (2011, s. 37) att reliabiliteten endast kan 
estimeras, inte avgöras exakt. Således påverkar en studies reliabilitet dess replikerbarhet, 
det vill säga förmågan att göra om studien med samma eller liknande resultat i ett framtida 
scenario. 
 
Vi ville hålla en så hög reliabilitet som möjligt vid denna studie. För att göra detta är det 
viktigt att bestämma hur mätningarna i undersökningen skall genomföras såväl som 
bearbetas (Eliasson, 2006, s. 15). Vi valde även att avkoda och stansa enkäterna 
tillsammans, detta för att undvika att data skulle matas in på ett felaktigt sätt. Att göra på 
detta sätt kan enligt Eliasson (2006, s. 16) öka en studies reliabilitet.  Vi valde även att 
genomföra ett reliabilitetstestet Cronbach’s alpha, se tabell 4. Detta är enligt Lantz 
(2011,  s. 38) ett bra sätt att försöka uppskatta reliabiliteten på vad det gäller påståenden. 
Det som framkom av Cronbach’s alpha analysen var att ett av Cronbach’s alpha värdena 
hamnade under 0,7, nämligen påståendena är kompetent och kan lära ut sin kunskap. 
Dessa påstående fick till och med ett negativt Cronbach’s alpha värde. Vi tolkar detta 
som att dessa två påståenden inte kan analyseras tillsammans då dessa inte mäter samma 
sak. Vi väljer dock inte att ta bort dessa båda påståenden utan analyserar dessa var för sig 
eftersom att de inte mäter exakt samma saker. Resterande påståenden har ett Cronbach’s 
alpha värde större än 0,7 vilket innebär att de påståenden mäter samma sak. Detta innebär 
att den sista frågan av enkäten uppfyller reliabilitetstestet Cronbach’s alpha på fyra av 
fem punkter.  
 
I undersökningen fick totalt in 66 besvarade enkäter av 105 enkäter. Vi anser att detta 
insamlade data inte är nog omfattande för att kunna dra slutsatser som är vetenskapligt 
säkerställda. Vi anser även att valet att genomföra undersökningen via ett 
bekvämlighetsurval påverkar studien mer än omfattningen av antalet besvarade enkäter 
eftersom att denna typ av urval inte leder till statistiskt säkerställda resultat. Detta är något 
som vi har reflekterat över i avsnitt 4.2. 
 
Således har vi genomgående försökt tänka på studiens reliabilitet och varit noggrann med 
vår undersökning för att förbättra denna. Reliabiliteten kan alltid förbättras ytterligare 
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men eftersom vi varit noga vid alla delmoment samt genomgående fokuserat på att 
behålla en hög standard och reliabilitet anser vi således att denna studie har en god 
reliabilitet. Detta innebär att studier i framtiden skulle kunna göra en liknande studie och 
få fram ett liknande resultat vid upprepade mätningar. 
 
7.5.20Validitet0
Validitet är ett mått som hänvisar till hur väl man lyckats mäta vad man avser att mäta 
vid sin studie (Lantz, 2011, s. 38). Detta mått har betydelse för studier som arbetar utefter 
en kvantitativ metod, vilket denna studie gör. Av Eliasson (2006, s. 17) framgår det att 
validiteten är starkt korrelerad med reliabiliteten varför validiteten aldrig kan överväga 
reliabiliteten. 
 
Den sammanfattande modellen, figur 4, anser vi i efterhand inkluderar faktorer som är i 
princip likadana, till exempel faktorerna upplevs vara expert och upplevs vara specialist. 
Syfte med att ta med två olika faktorer som mäter samma sak var att vi ville undersöka 
kongruensen. Vi anser dock att vi inte är konsekventa eftersom vi bara ville mäta 
kongruensen en gång. Således hade denna modell kunnat justerats och faktorer som 
överlappar varandra hade kunna ”slagits ihop” för att tydliggöra modellen ytterligare.  
 
För att försäkra oss om att undersökningsverktyget mätte det som det avsåg att mäta valde 
vi att genomföra en pilotundersökning. Via denna fick vi således veta vad som behövde 
förtydligas i enkäten för att den skulle bli ännu tydligare för våra respondenter. Vi anser 
att detta var en viktig process för att behålla en hög validitet i studien. 
 
Vi valde att genomföra ett chi-två test baserat på fråga 10 och påståendena i fråga 11. Det 
är dock viktigt att framföra att detta test inte är fullständigt korrekt tolkat. Detta eftersom 
att enkätfråga 10 inte kan anses vara optimalt ställd för att kunna basera chi-två testet på 
eftersom att fråga 10 inte mäter den effektiva kommunikationen på ett korrekt sätt. Detta 
bidrar till att resultatet av chi-två testet och sambanden som presenteras kan ifrågasättas 
på grund av att frågan inte mäter det den avsåg att mäta, alltså den effektiva 
kommunikationen. Eftersom de deskriptiva resultatet har visat på ett likande resultat 
anser vi dock att chi-två testet kan användas. Sammanfattningsvis är vi medvetna om att 
fråga 10 inte är optimalt ställd för att korrekt kunna användas i ett chi-två test i denna 
studie, men utifrån att vi är medvetna om detta samt att övriga resultat visar på samma 
resultatet väljer vi att använda resultatet från chi-två testet i denna studie. 
 
Vi har försökt att undvika att påverka studien och resultatet i för hög grad, vilket är en av 
anledningarna till att vi valde att genomföra en enkätundersökning där respondenterna 
var anonyma istället för att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer. Detta val 
gjordes för att vi anser att detta bidrar till att studien inte är påverkad utav oss i alltför hög 
grad samt att vi via enkäten lyckas mäta vad vi avser att mäta. Detta är enligt Eliasson 
(2006, s. 150) viktigt att tänka på vid en kvantitativ studie.  
 
7.5.30Generaliserbarhet0
En annan del av sanningskriterierna är generaliserbarhet. Generaliserbarhet innebär att 
om insamlat data kan representera hela populationen är det möjligt att uttala sig om 
samband för hela populationen (Holme & Solvang, 1997, s. 261). Målet med kvantitativa 
studier kan således ofta vara att kunna generalisera resultatet till målpopulationen. Detta 
kräver att ett sannolikhetsurval, gärna ett OSU, har blivit korrekt utfört.  
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Då vi inte har gjort ett sannolikhetsurval kommer vi således inte kunna generalisera 
resultatet till målpopulationen i vår studie vilket vi genomgående nämnt i studien. Vi 
anser istället att resultatet av studien kan generaliseras till respondenterna som har 
besvarat enkäten. Därför kan vi se samband och åsikter som speglas av våra respondenters 
svar men vi har inte möjlighet att generalisera detta till övriga personer som tillhör 
åldrarna 30 till 55 år och är boende inom Umeå kommun. För att göra detta hade det 
krävts att vi genomfört ett annat urval, men vi har i avsnitt 4.2 diskuterat varför detta inte 
var möjligt. 
0
7.5.40Diskussion0av0studiens0resultat0
Utifrån vår undersökning framkom ett resultat, se kapitel 6. Detta resultat testades via 
statistiska tester samt jämfördes med befintliga studier och det blev tydligt att vår studie 
har liknande resultat som tidigare studier. Därför anser vi att de resultat som framkommit 
av studien är trovärdiga, i alla fall så pass trovärdiga de kan bli vid användandet av ett 
bekvämlighetsurval. Som tidigare nämnt hade ett sannolikhetsurval kunnat medföra att 
generaliseringar hade kunnat göras vilket hade kunnat leda till att studiens resultat hade 
kunnat appliceras på en större mängd människor än vad vårt resultat kan.  
 
Vi anser ändock att resultatet av vår studie är trovärdigt och att det bygger vidare på de 
teorier som idag finns tillgängliga inom detta ämnesområde. Vid ett annat scenario hade 
studiens resultat kunnat sett annorlunda ut, men det hade även kunna utfalla på ett sätt 
som är liknande det vi nu fått, men  detta kan enbart spekuleras i.  
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företagsekonomi.!Vi!är!intresserade!av!kommunikationen!mellan!privatpersoner!
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faktorer!som!anses!viktiga!vid!denna!kommunikation.!!

Därför!vill!vi!undersöka!vad!just!Du!har!för!tankar!kring!detta!ämne,!och!vi!skulle!
verkligen!uppskatta!om!du!tog!fem!minuter!av!din!tid!för!att!svara!på!denna!
enkät.!Medverkan!i!studien!är!helt!frivillig!och!du!som!respondent!är!givetvis!
anonym!genom!hela!processen.!Ditt!svar!kommer!endast!att!användas!som!
underlag!till!denna!studie!för!att!därefter!makuleras.!

Vi!tackar!på!förhand!för!din!medverkan!!

Om!du!har!några!frågor!eller!vill!ha!tillgång!till!den!färdiga!studien!kan!du!
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Definition#av#kommunikation:#

Kommunikation*i*denna*undersökning*syftar*till*den*muntliga*kommunikation*
som*sker*mellan*konsument*och*rådgivare*vid*rådgivningstillfället.*

#

#
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*Obligatorisk! 

1.!Hur#gammal#är#du?#*#Markera*endast*en*cirkel. 

!
Jag!är!mellan!30!och!55!år!gammal!
!
Jag!är!inte!mellan!30!och!55!år!gammal!!

!

Om!du!är!mellan!30!och!55!år,!var!vänlig!att!gå!vidare!till!fråga!2.!Om!du!INTE!
är!mellan!30!och!55!år!tackar!vi!för!din!medverkan.!! 

2.#Tänk#dig#i#en#situation#där#du#sitter#och#pratar#ansikte#mot#ansikte#med#
en#kollega#eller#vän,#vad#anser#du#är#en#effektiv#kommunikation#vid#ett#
sådant#tillfälle?�Rangordna#varje#alternativ#mellan#1#och#6#där#1#är#mindre#
viktigt#och#6#är#väldigt#viktigt.# 

2.1#Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#vi#har#liknande#kunskaper#*#Markera*
endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

!!

2.2#Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#vi#använder#samma#typ#av#ord#och#
språk#*#Markera*endast*en*cirkel.**

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

!

!

!

!
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2.3!Jag#tycker#att#viktigt#med#en#kommunikation#som#passar#situationen#*#
Markera*endast*en*cirkel.* 

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

!

2.4#Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#den#andra#parten#lyssnar#på#mig#*#
Markera*endast*en*cirkel.**

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

*

3.#Tänk#dig#i#en#situation#där#du#pratar#med#en#rådgivare#eller#annan#typ#av#
expert#som#du#har#vänt#dig#till#för#rådgivning,#vad#anser#du#är#en#effektiv#
kommunikation#vid#ett#sådant#tillfälle?#Rangordna#varje#alternativ#mellan#1#
och#6#där#1#är#mindre#viktigt#och#6#är#väldigt#viktigt.#!

3.1.!Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#rådgivaren#upplevs#vara#kompetent#och#
kunnig#*#Markera*endast*en*cirkel.**

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

*

*

*

*

*
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3.2!Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#rådgivaren#pratar#på#ett#sådant#sätt#att#
jag#förstår#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

 

3.3!Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#rådgivaren#anpassar#sin#kommunikation#
så#att#jag#förstår#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

 

3.4!Jag#tycker#att#det#är#viktigt#att#rådgivaren#lyssnar#på#mig#och#tar#till#sig#
mina#funderingar#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

 

!

!

!

!

!

!
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4.!Jag#vänder#mig#i#allmänhet/#jag#skulle#i#allmänhet#vända#mig#till#en#
finansiell#rådgivare#eftersom#att:#* 

Markera*alla*som*gäller.* 

Jag!saknar!kunskap!om!finansiella!produkter! 

Jag!vill!få!råd!och!ökad!kännedom!om!finansiella!produkter! 

Jag!blir!kontaktad!av!en!rådgivare! 

Jag!har!inte!tid!att!leta!information!om!finansiella!produkter!själv! 

Jag!har!inget!intresse!för!finansiella!produkter! 

Jag!vill!ha!ett!expertutlåtande! 

Jag!förstår!inte!informationen!som!finns!tillgänglig!för!allmänheten,!tex!via!
internet,!broschyrer! 
Övrigt:!_________________________________ 

#

5.#Hur#tror#du#att#kommunikationen#skulle#vara#om#du#återkommande#gick#
till#samma#finansiella#rådgivare#vid#pensionsrådgivning?#*#Markera*endast*
en*cirkel.*!

Bättre!än!om!jag!hade!besökt!olika!rådgivare!!

Sämre!än!om!jag!hade!besökt!olika!rådgivare!!

Lika!som!om!jag!hade!besökt!olika!rådgivare!!

Vet!ej!!

#

6.#Skulle#du#föredra#att#återkommande#besöka#samma#rådgivare?#*#
Markera*endast*en*cikel.*!

Ja!
!
Nej!
!
Spelar!ingen!roll!!

#

#
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7.#Vid#pensionsrådgivning#idag#är#det#vanligt#att#konsumenten#och#
rådgivaren#bokar#in#ett#möte#och#träffas#ansikte#mot#ansikte.#Vi#undrar#
därför#vilken#typ#av#kommunikation#som#du#skulle#kunna#tänka#dig#i#
framtiden:#*#Markera*endast*en*cirkel.*!

!
Ett!inbokat!möte!ansikte!mot!ansikte!!

Ett!samtal!via!telefonkontakt�
!
Ett!samtal!via!videosamtal�
!
Skriftligt!via!mejl!!

Övrigt:!!

#

8.Vad#anser#du#är#viktigast#vid#en#kommunikation#med#en#finansiell#
rådgivare?#*#Markera*endast*en*cirkel.*!

Att!rådgivaren!är!kompetent�
!
Att!rådgivaren!kommunicerar!verbalt!med!mig�
!
Att!rådgivaren!anpassar!sin!kommunikation!till!mig!!

Att!rådgivaren!kan!lyssna!på!mig!!

9.Tror#du#att#det#skulle#vara#fördelaktigt#om#framtidens#finansiella#
rådgivare#skulle#vara#bättre#utbildade#i#kommunikation.#Hur#tror#du#att#det#
skulle#påverka#kommunikationen#mellan#en#finansiell#rådgivare#och#en#
konsument?#*#Markera*endast*en*cirkel.*!

Ja,!det!skulle!troligtvis!förbättra!kommunikation!!

Nej,!det!skulle!inte!göra!någon!skillnad�
!
Vet!ej!!

!!
10.#Anser#du#att#kommunikationen#skulle#effektiviseras#om#rådgivaren#
utvecklar#sitt#sätt#att#kommunicera?#*#Markera*endast*en*cirkel.*#!

Ja,!det!tror!jag!

Nej,!det!tror!jag!inte!

!
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11.#Jag#skulle#föredra#om#en#finansiell#rådgivare#i#framtiden#under#en#
pensionsrådgivning:#Rangordna#varje#alternativ#mellan#1#och#6#där#1#är#
mindre#viktigt#och#6#är#väldigt#viktigt.#*#Markera*endast*en*cirkel.*!

11.1#Är#kompetent#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

11.2#Använder#tekniska#ord#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#
#
11.3#Kan#lära#ut#sin#finansiella#kunskap#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

11.4#Använder#ett#ordval#som#passar#situationen#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

#
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11.5##Använder#ett#passande#språk#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

11.6#Upplevs#vara#specialist#inom#det#finansiella#området#*#Markera*endast*
en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

11.7#Använder#facktermer#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

!
!#
11.8#Upplevs#vara#expert#på#sitt#område#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

#

#
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11.9#Lyssnar#på#mig#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

11.10#Bemöter#mig#i#samtalet#*#Markera*endast*en*cirkel.*

! ##1####### #####2# ##3# ######4# #####5# ####6#
#

!

!
Mindre!viktigt!

! ! ! ! ! !

!
Väldigt!viktigt!

#

#

Tack#för#din#medverkan!#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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!

Fråga Påstående Frågans betydelse för studien Koppling till teori 

2 och 3  Dessa två frågor visar på liknande 
scenarion och används för att utröna 
om respondenterna ser olika på 
kommunikation vid olika situationer. 
Denna frågas olika påståenden kan 
kopplas till alla fyra huvudteman i den 
inledande modellen. 
 

Joiner och Leveson (2006) och 
Joiner et al., (2002).  

4  Denna fråga belyser varför 
konsumenter vänder sig till rådgivare. 
Kan bekräfta eller icke bekräfta 
tidigare teori. Denna fråga ämnade 
undersöka bakgrundsfaktorer. 
 

Harrison et al., (2006), Cortese et 
al., (2006), Sharma och Patterson 
(1999), och Jonas och Frey (2003). 

5  Denna fråga belyser relationer, vilket 
är en av bakgrundsfaktorerna. 

Sharma och Patterson(1999), 
Davenport och Early (2010), och 
Sillence och Briggs (2007).  

6  Denna fråga inspireras av tidigare 
studier eftersom det är vad 
konsumenten skulle föredra som är i 
fokus. Bakgrundsfaktorn relationer 
belyses i den fråga 
 

Inspirerades av Bae och Sandager 
(1997).  

7  Denna fråga visar på vad 
respondenterna skulle önska av 
framtiden. 
 

Trahan et al. (2012), Calisir och 
Gumussoy (2008) ,med flera. 
 

8 8.1 Detta påstående berör huvudtemat 
kompetens. 

Banai och Tulimieri (2013), Bae 
och Sandager (1997), Sharma och 
Patterson (1999), Harrison et al. 
(2006), Joiner et al (2002), Joiner 
och Leveson (2006), med flera. 
 

 8.2 Detta påstående berör huvudtemat 
verbal kommunikation. 

Rossetto och Murphy (2010), 
Banai och Tulmeri (2013), Jackling 
och Sullivan (2007), med flera. 
 

 8.3 Detta påstående berör huvudtemat 
anpassad kommunikation. 

Maguire och Pitceathly (2002), 
Joiner och Leveson (2006), 
Joiner et al. (2002), Banai och 
Tulimieri  (2013) med flera 
 

 8.4 Detta påstående berör huvudtemat 
förmågan att lyssna. 

Banai och Tulimieri, (2013), Rane 
(2011), Brink och Costigan (2015), 
med flera. 
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9  Denna fråga visar på vad konsumenten 
anser om mer utbildning för rådgivare 
(nutida som framtida). 

Banai och Tulimieri (2013), 
Rossetto och Murphy (2010), Brink 
och Costigan (2015), med flera. 
 

10  Ja- och nej-fråga som ställs för att 
kunna använda svaren vid statistiska 
tester samt att en beroende variabel 
uppmärksammades på detta vis 

Sharma och Patterson (1999).  
 

11 11.1 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat kompetens. 

Harrison et al. (2006), Bae och 
Sandager (1997), Joiner och 
Leveson (2006) med flera. 
 

 11.2 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat anpassad kommunikation. 
 

Joiner och Leveson (2006) och 
Joiner et al., (2002). 
 

 11.3 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat kompetens. 

Harrison et al. (2006), Sharma och 
Patterson (1999). 
 

 11.4 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat verbal kommunikation. 

Joiner och Leveson (2006) och 
Maguire och Pitceathly (2002). 
 

 11.5 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat verbal kommunikation. 
 

Rossetto och Murphy (2010) 
 

 11.6 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat kompetens.  
 

Joiner och Leveson (2006) och 
Harrison et al. (2006) 

 11.7 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat anpassad kommunikation. 

Sharma och Patterson (1999), och 
Joiner et al. (2002), och 
Joiner och Leveson (2006). 
 

 11.8 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat kompetens. 
 

Joiner och Leveson (2006) och 
Harrison et al., (2006). 

 11.9 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat förmågan att lyssna. 
 
 

Banai och Tulimieri (2013), Rane 
(2011), Brink och Costigan (2015), 
Jackling och Sullivan (2007) och 
Sharma och Patterson (1999), med 
flera. 
 

 11.10 Detta påstående ämnade undersöka 
huvudtemat förmågan att lyssna. 

Rane (2011). 

 
Tabell&6. Operationalisering över kopplingen mellan studiens utvalda teorier och dess 
enkätfrågor. 

!

!

!

!
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Rangordningsalternativ Förklaring 
 

1 Mindre viktigt 
2 Lite mindre viktigt 
3 Ganska viktigt 
4 Ganska viktigt 
5 Viktigt  
6 Väldigt viktigt 
!

Tabell&7. Denna bild visar hur enkätens rangordningsalternativ, från 1 till 6, kan 
”översättas” till text. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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H0A: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses vara kompetent.  
H1A: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses vara kompetent. 
 
H0B: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses använda tekniska ord. 
H1B: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses använda tekniska ord. 
 
H0C: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses kunna lära ut sin finansiella kunskap.  
H1C: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses kunna lära ut sin finansiella kunskap. 
 
H0D: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses använda ett ordval som passar situationen.  
H1D: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses använda ett ordval som passar situationen.  
 
H0E: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses använda ett passande språk.  
H1E: Det finns samband mellan den upplevda nivån effektiv kommunikation och om den 
finansiella rådgivaren anses använda ett passande språk. 
 
H0F: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren upplevs vara specialist inom det finansiella området. 
H1F: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren upplevs vara specialist inom det finansiella området.  
 
H0G: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses använda facktermer. 
H1G: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses använda facktermer. 
 
H0H: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses använda ett passande språk.  
H1H: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses använda ett passande språk. 
 
H0I: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren upplevs vara expert på sitt område. 
H1I: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren upplevs vara expert på sitt område. 
 
H0J: Det finns inget samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och 
om den finansiella rådgivaren anses lyssna på mig. 
H1J: Det finns samband mellan den upplevda nivån av effektiv kommunikation och om 
den finansiella rådgivaren anses lyssna på mig. 
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Figur&17. Stapeldiagram över enkätfråga 2.1.  Figur&18. Stapeldiagram 
Kommunikation med en vän eller kollega. över enkätfråga 3.1. 
    Kommunikation med rådgivare 

 
!

!

Figur&19. Stapeldiagram över enkätfråga 2.2. Figur&20. Stapeldiagram över 
kommunikation med en vän/kollega  enkätfråga 3.2. Kommunikation
                                                                 med en rådgivare 
  

!

!

!

!
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!

!

 
Figur&21. Stapeldiagram över enkätfråga 2.3. Figur&22. Stapeldiagram över 
Kommunikation med en vän/kollega.                      enkätfråga 3.3. Kommunikation
                                                                 med en expert. 

!

!

Figur&23. Stapeldiagram över enkätfråga 2.4. Figur&24.&Stapeldiagram över 
Kommunikation med en vän/kollega.  enkätfråga 3.4. Kommunikation
                                                                  med en expert. 
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!

!

Figur&25. Liggande stapeldiagram över enkätfråga 8 med studiens huvudteman till 
vänster i figuren. 
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Påstående Medelvärde Standardavvikelse Median 
Är kompetent 5,46 0,67 6 
Använder tekniska 
ord 

2,25 1,08 2 

Kan lära ut sin 
finansiella kunskap 

4,60 1,26 5 

Använder ett ordval 
som passar 
situationen 

5,04 0,99 5 

Använder ett 
passande språk 

5,00 0,96 5 

Upplevs vara 
specialist inom 
finansiella området 

4,73 1,24 5 

Använder 
facktermer 

2,40 1,21 2 

Upplevs vara expert 
på sitt område  

4,75 1,24 5 

Lyssnar på mig 5,54 0,58 6 
Bemöter mig i 
samtalet 

5,62 0,63 6 

 
Tabell&8. Tabell som visar på medelvärde, standardavvikelse samt median för de tio 
olika påståendena i fråga 11. 
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Tabell!9.!!Ovan belyses korrelationsmatrisen för de tio påståendena i fråga 11 vilka korrelationsanalysen baserats på.!!!
!
!
!
! !

Korrelationsmatris 
Påståenden 
fråga 11 

Är 
kompetent 

Använder 
tekniska 
ord 

Kan lära ut 
sin 
finansiella 
kunskap 

Använder 
ett ordval 
som passar 
situationen 

Använder 
ett 
passande 
språk 

Upplevs 
vara 
specialist 
inom det 
finansiella 
området 

Använder 
facktermer 

Upplevs 
vara expert 
på sitt 
område 

Lyssnar på 
mig 

Bemöter 
mig i 
samtalet 

Är 
kompetent 

1 -0,19 0,23 0,47 0,34 0,36 0,03 0,50 0,68 0,65 

Använder 
tekniska ord 

-0,19 1 0,25 -0,06 -0,10 0,01 0,62 -0,04 -0,14 -0,24 

Kan lära ut 
sin 
finansiella 
kunskap 

0,23 0,25 1 0,42 0,31 0,20 0,30 0,37 0,29 0,29 

Använder 
ett ordval … 

0,47 -0,06 0,42 1 0,78 0,42 0,13 0,44 0,40 0,56 

Använder 
ett passande 
språk 

0,34 -0,10 0,31 0,78 1 0,53 0,00 0,42 0,47 0,63 

Upplevs 
vara 
specialist … 

0,36 0,01 0,20 0,42 0,53 1 0,09 0,74 0,40 0,44 

Använder 
facktermer 

0,03 0,62 0,30 0,13 0,00 0,09 1 0,07 -0,09 -0,14 

Upplevs 
vara expert 
… 

0,50 -0,04 0,37 0,44 0,42 0,74 0,09 1 0,47 0,50 

Lyssnar på 
mig 

0,68 -0,14 0,29 0,40 0,47 0,40 -0,09 0,47 1 0,88 

Bemöter mig 
i samtalet 

0,65 -0,24 0,29 0,56 0,63 0,44 -0,14 0,50 0,877 1 
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