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Sammanfattning 

 

Problem och syfte: Investeringsmiljön blir allt mer komplex, samtidigt som det finns ett ökat 

ansvar för att spara för framtiden. Detta gör att finansiell rådgivning spelar en allt mer viktig 

roll i att hjälpa privatpersoner med sitt sparande. Den här studien syftar till att undersöka om 

finansiell rådgivning har en påverkan på privatpersoners sparande och hur efterfrågan skiljer 

sig utifrån variablerna kön, ålder, civilstånd, sysselsättning och geografisk bosättning. I 

studien undersöks även tillit till finansiell rådgivning samt om det finns skillnad i 

riskbenägenhet mellan män och kvinnor.  

 

Teori: Studiens teoretiska referensram innehåller teorier som består av Genusperspektiv, 

Behavioural Finance, Prospect Theory och Riskpreferenser som alla har en koppling till 

finansiering. Referensramen består även av tidigare forskning som behandlar studiens 

undersökta variabler.  

 

Metod: För att besvara syftet användes metodtriangulering där både kvantitativa och 

kvalitativa data samlades in. Den kvantitativa data består av 500 respondenter som fick 

besvara en enkätundersökning och den kvalitativa data består av tre intervjuer med 

licensierade finansiella rådgivare. Åtta hypoteser prövas med hjälp av chi-2-test.  

 

Slutsatser: Finansiell rådgivning påverkar privatpersoners sparande genom mer ekonomisk 

kunskap, däremot leder det inte till ett mer riskfyllt sparande. Fyra av fem undersökta 

variabler påverkar efterfrågan av finansiell rådgivning, dessa är kön, civilstånd, sysselsättning 

och ålder. Den variabel som inte påverkar efterfrågan är geografisk bosättning. Privatpersoner 

känner inte tillit för finansiell rådgivning samtidigt som tillit är en viktig faktor som bidrar till 

ekonomisk kunskap. Slutligen visar studien att män är mer riskbenägna än kvinnor, men att 

skillnaden suddas ut allt mer och den yngre generationen av kvinnor börjar ta mer risker.  

 

Nyckelord: Finansiell rådgivning, sparande, risk, riskbenägenhet, tillit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  
 

Problem and purpose: The investment environment is becoming more complex, while there 

is an increasing responsibility to save money for the future. This means that financial advisory 

has an important role in helping people with their savings. This study aims to examine 

whether financial advisory has an impact on individuals’ savings and how the demand differs 

from the variables gender, age, marital status, employment and geographic residence. The 

study also examines trust in financial advisory and whether there is a difference in risk 

propensity between men and women.  

 

Theory: The study’s theoretical framework deals with theories and models that consist of 

Gender perspectives, Behavioral Finance, Prospect Theory and Risk Preferences which all a 

linked to finance.  The framework also consists of previous research that deals with the 

subject.   

 

Method: To answer the study’s purpose, triangulation was used where both quantitative and 

qualitative data were collected. The quantitative data consists of a survey with 500 

respondents and the qualitative data consists of three interviews with licensed financial 

advisors. Eight hypotheses are tested using chi-2-test.  

 

Conclusions: Financial advice affects individual’s savings through more financial 

knowledge, but do not result in more risky savings. Four out of five examined variables affect 

the demand for financial advice, these are gender, marital status, employment and age. The 

variable that does not affect the demand is geographical residence. Individuals do not feel 

trust in financial advisory, while trust is an important factor contributing to financial 

knowledge. Finally, the study shows that men are more risk propensity than women, but that 

the difference is getting smaller and the younger generation of women begin to take more 

risks. 

 

Keywords: Financial advice, savings, risk, risk propensity, trust  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Definitioner 

 

Finansiell rådgivning 

En finansiell rådgivare har som uppgift att med sin erfarenhet och kunskap, vägleda 

konsumenten till ett sunt, ekonomisk val för finansiering och investering. Alla rådgivare 

måste vara registrerade hos Finansinspektionen och följa ett antal lagar och regler. 

Rådgivning kan ske genom fysiska möten, telefonsamtal och på internet. (Ekonominytt u.å.)  

 

Risk  

Variationen i sannolikhetsfördelningen av möjliga vinster och förluster förknippade med ett 

visst alternativ eller den subjektiva möjligheten till förlust som beslutsfattaren uppfattar. 

(Chiles & McMackin 1996) 

 

Riskbenägenhet 

Hur villig en individ är att ta risk i sin investering. Individer delas upp i tre olika 

riskpreferenser: risksökare, riskaverta och riskneutrala. (Chiles och McMackin 1996) 

 

Privata tillgångar  

Tillgångar som nyttjas privat. Till exempel pensionssparande, sparpengar eller andra 

tillgångar som fastigheter, bilar, smycken, med mera. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden för det valda ämnet i studien, som därefter mynnar ut 

till en problemformulering som tydliggör vad studien ska problematisera. Därefter 

presenteras studiens forskningsfrågor, syfte och avgränsning. 

  

1.1 Problembakgrund 

Samhället har förändrats och utvecklats enormt under de senaste århundraden. Från ett 

bondesamhälle där gårdar var självförsörjande till ett samhälle där både män och kvinnor 

behöver pengar för att leva. I och med industrialiseringen var inte hushållen centrala för 

arbetet längre och kvinnor började söka sig till arbeten med lön, men med tanke på kvinnors 

lägre utbildningsnivå tog dem de lägre betalda jobben. Kvinnor var därmed inte längre 

beroende av män för att ha en trygg ekonomi och började skaffa sig egen privatekonomi. 

(Wikander 2009) 

  

Ser man till det historiska perspektivet fanns det stora olikheter kring kvinnor och mäns 

investeringsval som kan prägla deras riskbeteende än idag. Den syn som fanns på 1900-talet 

var att kvinnor misslyckades med att förstå investeringsrisker och ansågs därför vara 

”skyldiga” till att fatta felaktiga beslut. (Rutterford & Maltby 2007, s. 306) Faktorer som 

spelade en stor roll då var utbildning och förmögenhet. Kvinnor med utbildning och hög 

inkomst var mer riskbenägna än kvinnor från medelklassen, till exempel. En stor utveckling 

har skett sedan dess, och den största av dessa faktorer är sättet att spara på. Under 1800- och 

1900-talet sparade kvinnor för att ge bort sin intjänade inkomst eller för att komplettera deras 

dåvarande anställningar, på så sätt sparade kvinnorna inte för sin egen skull. Idag sparar 

kvinnor mer på lång sikt för sin egen skull. (ibid, s. 319 - 320) 

  

Idag är det ekonomiska samhället mer jämställt och tack vare nya teknologier har vi också en 

utvecklad finansmarknad, med ett enormt utbud av investeringsalternativ för företag men 

också privatpersoner. Alla ekonomier är beroende av att det görs investeringar eftersom det 

ökar möjligheterna att producera och stärka konkurrenskraften (Ekonomifakta 2017). En 

investering innebär att en privatperson placerar sina tillgångar i ett investeringsalternativ som 

i framtiden skall generera inkomster eller fördelar (Thomsen 2009, s. 99). Men med en 

investering tillkommer en finansiell risk. Att investera i privata tillgångar som privatperson är 

fortfarande relativt nytt på marknaden och definitionen av risk är fortfarande inte helt 

självklart (Thomsen 2009, s. 109; Chiles & McMackin 1996, s. 80). 

  

Det finns mycket forskning kring riskbenägenhet inom investeringsbeslut, där män och 

kvinnor ofta jämförs som variabler utifrån demografiska faktorer. Tidigare forskning har dels 

visat att män är mer riskbenägna och har större erfarenhet av investeringar i privata tillgångar 

än kvinnor. Män är mer beredda att ”förlora” en del av sina privata tillgångar, medan kvinnor 

vill ”säkra” framtiden genom att investera med lägre risk. (Croson & Gneezy 2009) Det finns 

dock flera faktorer som spelar roll när det gäller riskbenägenhet, till exempel ålder, civilstånd 

och sysselsättning (Watson & Mcnaughton 2007). Till exempel visar en undersökning i USA 

att ensamstående kvinnor är mer riskaverta i finansiellt risktaganden än vad ensamstående 

män är (Jianakopolos & Bernasek 1998, s. 620). Även om det finns skilda meningar kring 

vilket kön som är mer riskbenägna, så finns det en vanlig uppfattning om att kvinnor är mer 

konservativa och blygsamma i sitt sparande. Kvinnor är också mer godtrogna och traditionella 

än män, vilket leder till att de oftast lockas mer av rådgivning innan de gör ett 



2 
 

investeringsbeslut (Holmberg 2016). Addis, Mahalik och Anderson (2003) beskriver vidare 

att män efterfrågar mindre professionell hjälp än vad kvinnor gör i allmänhet. 

  

Nguyen, Gallery och Newton (2016) förklarar att det finns mycket forskning när det gäller 

risktolerans och beslutsfattande i investeringar, men inte om hur finansiell rådgivning 

påverkar privatpersoners investeringsbeslut. I deras studie, som gjordes i Australien, visar 

resultatet att finansiell rådgivning ger en positiv fördel när det gäller investeringsbeslut. 

Kunder med en långsiktig och pålitlig relation med en finansiell rådgivare förvärvar en större 

ekonomisk kunskap vilket leder till bättre investeringar. De visar även att det finns ett positivt 

förhållande mellan kundens risktolerans och investeringsbeslut. (ibid) Statistiskt sett gör de 

som fått rådgivning mer affärer än de som inte fått rådgivning, men samtidigt finns det inte 

någon signifikant skillnad mellan den genererade avkastningen mellan dessa (Allie, West & 

Willows 2016). 

 

Fram till år 2019 förväntas den globala förmögenhetsmarknaden öka kraftigt tack vare 

återhämtningen av världsekonomin efter de finansiella kriserna. En alltmer komplicerad 

investeringsmiljö börjar växa fram vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att 

finansiella rådgivare får en allt viktigare roll att kunna hjälpa människor att ta olika 

investeringsbeslut som främst blir kopplade till sparande. När fler finansiella rådgivare 

tillkommer på marknaden, tillkommer även risk för oerfarna och oseriösa rådgivare som kan 

ge felaktiga råd till kunden. Det innebär att när det finns fler rådgivare på marknaden finns 

inte samma kontroll på vilka rådgivare som har licenser för att utföra rådgivningar, på så vis 

hamnar inte alla rådgivare inom samma kompetensnivå vilket kan bli kostsamma för kunden i 

slutänden. För att undvika detta fenomen finns det reformer och regler för finansiella 

rådgivare, men de kan enbart förhållas till finansiella rådgivare om de förstår sina kunders 

riskpreferenser och risktolerans. (Nguyen et al. 2016, s. 4) 

 

1.2 Problemformulering  

Finansiell rådgivning spelar en viktig roll för privatpersoners investeringsbeslut. Den främsta 

anledningen till det är den ökade komplexiteten hos nya finansiella produkter och ett ökat 

ansvar att spara för framtiden. Varje privatpersons investeringsbeslut har olika egenskaper, 

vilket påverkar om de litar på rekommendationer från finansiella rådgivare eller inte. 

(Georgarakos & Inderest 2011, s. 3) För att kunna identifiera vad som är mest lämpligt för en 

privatpersons specifika behov och preferenser behöver en persons egna ekonomiska förmåga 

beaktas. Om en finansiell rådgivare missuppfattar en privatpersons behov kan en 

intressekonflikt uppstå vilket äventyrar den finansiella rådgivningen och leda till bristande 

tillit. Ett exempel på en intressekonflikt kan vara om en finansiell rådgivare tjänar högre 

provisioner på vissa produkter eller tjänster än på andra. (ibid, s. 2) På grund av dessa faktorer 

förlitar sig privatpersoner till finansiell rådgivning beroende på deras egna ekonomiska 

förmåga som kan vara utbildning eller grad av ekonomisk komplexitet. Tillit är en avgörande 

faktor för att en privatperson ska vända sig till finansiell rådgivning och använda de råd som 

ges för att erhålla bättre investeringar. För hushåll som måste förlita sig på finansiell 

rådgivning på grund av ekonomisk okunskap, är det finansiella rådet en avgörande faktor för 

deras investeringsbeslut. Privatpersoner med högre utbildning uppfattas inte ha svårigheter 

med ekonomiska beslut, det som istället spelar en viktig roll är hur bra deras rättigheter som 

konsument av finansiella tjänster är skyddade. Georgarakos och Inderest (2011, s. 36) påstår 

även att utöver dessa antaganden har privatpersoner olika uppfattning om sina rättigheter 

utifrån geografiska, demografiska och socioekonomiska faktorer som kan ha en inverkan på 
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deras vilja att hålla riskfyllda investeringar, både som beroende och oberoende av finansiell 

rådgivning.  

  

Efterfrågan av finansiell rådgivning påverkas av andra faktorer än kön såsom ålder, civilstånd, 

sysselsättning och geografisk bosättning. Det finns skillnader i investeringsbeteendet mellan 

privatpersoner som är gifta och ensamstående kvinnor har ett större behov av att ha en 

långsiktig relation till en finansiell rådgivare än vad gifta kvinnor har (Embrey & Fox 1997; 

Kaur & Vohra 2017). Ålder kan påverka efterfrågan av finansiell rådgivning eftersom ju äldre 

en person blir desto viktigare är det skydda sina tillgångar (Yao, Sharpe & Wang 2011). Den 

geografiska bosättningen är en faktor som kan påverka tillgången till finansiell rådgivning. 

Enligt Leyshon, French och Signoretta (2014) har privatpersoner som är bosatta i mindre 

stadsområden begränsad tillgång till finansiella produkter och tjänster än de privatpersoner 

som är bosatta i större stadsområden. En persons sysselsättning kan också påverka 

efterfrågan, däremot visar forskning att sannolikheten att be om råd inte påverkas av om en 

person är egenföretagare eller pensionerad (Bachmann & Hens 2015; Calcagno & Monticone 

2015).   

 

Gallery, Newton och Palm (2011) visar att många privatpersoner som fattar ekonomiska 

beslut oftast inte har någon erfarenhet, ekonomisk kompetens eller intresse för finansiella 

investeringar, samtidigt som framtida besparingar har en stor betydelse efter yrkesåren för en 

privatperson. Det uppstår en viss tröghet inom ekonomiskt beslutsfattande om en privatperson 

inte är aktiv i sitt sparande. En undersökning av Sifo (2017) visar att knappt en av fyra har 

tillräcklig kunskap att fatta sina egna beslut om sin privatekonomi i Sverige. Det kan till 

exempel röra sin pension eller hur räntan påverkar sin boendekostnad. I ett så pass 

digitaliserat och utvecklat samhälle, där investeringsalternativen är många, spelar finansiell 

rådgivning därför en viktig roll för att privatpersoner ska kunna göra bra och effektiva 

investeringsval.   

  

Utifrån Nguyen et al. (2016) resultat om att investeringsmiljön blir allt mer komplex och att 

finansiell rådgivning spelar en viktig roll i att hjälpa privatpersoner med sina 

investeringsbeslut, väcks frågan om privatpersoner i Sverige påverkas av finansiell 

rådgivning. Sverige är en öppen ekonomi som i nuläget har en stark konjunktur, främst på 

grund av en expansiv penning- och finanspolitik (Riksbanken 2018, s. 4). Vid sidan av det är 

Sverige ett land som arbetar med jämställdhetsfrågor inom makt, ekonomi, hälsa och 

utbildning. Sverige är det första landet i världen med en feministisk regering samt en 

feministisk utrikespolitik. (Regeringen 2018) Det är därför av intresse att undersöka vilken 

påverkan finansiell rådgivning har på privatpersoners sparande i just Sverige.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Har finansiell rådgivning en påverkan på privatpersoners sparande?   

 

• Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler?  

• Känner privatpersoner tillit för finansiell rådgivning? 

• Finns det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor?  
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om finansiell rådgivning har en påverkan på privatpersoners sparande 

samt hur efterfrågan skiljer sig utifrån demografiska variabler. Studien syftar även till att 

undersöka tillit för finansiell rådgivning och om det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan 

män och kvinnor.  

 

1.5 Avgränsning  

Denna studie avgränsar sig till privatpersoner i Sverige som är 18 år och uppåt. Anledningen 

till att studien enbart avgränsar sig till Sverige beror på att forskarna vill undersöka hur 

investeringsbesluten ser ut i just ett land, om fler länder hade undersökts hade andra faktorer 

också behövts undersökas, såsom kulturella och ekonomiska faktorer. Respondenter under 18 

år är inte relevant för studien eftersom de ofta är studerande och inte har ett fast arbete eller 

inkomst. Studien väljer att inte undersöka variablerna inkomst och utbildning. Totalt har 500 

respondenter deltagit i studien, samt tre intervjuer med finansiella rådgivare.   
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2. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som är relevant för studien, som består 

av fyra teorier och tidigare forskning. Nedan ges en beskrivning av dessa teorier, en 

sammanfattning och slutligen kritik av teoriavsnittet. Därefter redovisas den tidigare 

forskning som behandlar studiens variabler som har en koppling till finansiell rådgivning.  

 
2.1 Genusperspektiv  

Många gånger när genus diskuteras sätts de biologiska skillnaderna i perspektiv: att män är 

snabbare, aggressiva och rationella medan kvinnor gillar skvaller, är omvårdande och har 

intuition. Det är en vitt utbredd uppfattning att dessa skillnader är omfattande, alla anser heller 

inte att de är ”naturliga”. Istället finns många olika former för vad som antas utgöra de 

naturliga skillnaderna som i sin tur utgör grunden för de sociala genusmönstren. (Connell & 

Pearse 2015, s. 59) Det största problemet med sociobiologin och den evolutionära biologin är 

att alla antaganden bygger på spekulationer och inte vetenskap. Det som däremot är en 

självklarhet är att människans kropp påverkas av sociala processer, att till exempel utbildning, 

arbete och sexualvanor struktureras av genus. (ibid, s. 61)  

 

Inom populärpsykologi kopplas de biologiska skillnaderna och de sociala effekterna samman 

genom den princip som talar för egenskapernas dikotomi. Denna teori antar att kvinnor har en 

uppsättning egenskaper: omvårdande, lättpåverkade, pratsamma och känslosamma, medan 

män antas vara envisa, tystlåtna, rationella och analytiska. (Connell & Pearse 2015, s. 68) 

Inom den västerländska kulturen har denna teori fått ett stort utrymme sedan 1800-talet. Från 

1970-talet och framåt genomfördes nya studier som gav nya resultat, dessa visa att det inte 

finns skillnader i egenskaper mellan kön och att dessa uppfattningar om skillnader var en myt. 

(ibid, s. 69) 

 

Powell och Ansic (1997, s. 606) kom fram till att könsskillnader i attityder till risk och 

riskbenägenhet har hittats i flera studier, men att det ändå råder en viss stereotypisk tro på de 

klassiska könsskillnader som tidigare har definierats. I studien kommer forskarna fram till att 

det råder skillnad mellan könen inom finansiella riskpreferenser och att könsmässiga 

skillnader inom riskbenägenhet är förenade med skillnader i beslutsstrategierna som också 

kan kopplas till motivation. Forskarna påpekar också att fler studier behövs för att legitimera 

dessa slutsatser, och därför har nyare forskning gett en annan bild av könsskillnader. (ibid, s. 

623–624) 

 

Utifrån teorin om populärpsykologi som presenterades av Connell och Pearse (2015) skulle 

den anta att män är mer riskbenägna än kvinnor i investeringsval. Senare forskning 

genomförd av Watson och McNaughton (2007, s. 52) motsäger populärpsykologin och 

kommer fram till att kvinnor är mer riskbenägna än vad män är och att deras ökade 

riskaversion påverkar deras investeringsval. Däremot investerar kvinnor med lägre risk som 

leder till att de får lägre pensionsförmåner än män, främst på grund av skillnad i inkomst. 

Resultatet tyder vidare på att utbildning som fokuserar på finans- och investeringsfrågor 

riktade mot kvinnor skulle vara till stor fördel för att kunna lindra potentiella problem vid 

pensionering. (ibid, s. 60) 
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2.2 Riskpreferenser 

Chiles och McMackin (1996) har valt att kategorisera människor i olika kategorier inom 

riskpreferens, dessa är riskneutral, risksökare och riskavert. Riskneutral innebär att en part är 

”likgiltig mellan utsikterna till osäker vinst och viss vinst, förutsatt att det förväntade 

genomsnittet av den potentiella fluktuerade vinsten är lika med en viss vinst”. En riskavert 

individ föredrar alltid en viss vinst mot utsikterna till fluktuerade vinster, i jämförelse till 

riskneutrala individer som kommer att se på båda alternativen jämlikt, förutsatt att deras 

förväntade värden är lika. Den sista kategorin, risksökare, härstammar från prospektteorin och 

innebär att dessa individer alltid kommer att föredra en fluktuerande vinst mot utsikterna till 

viss vinst, förutsatt att det förväntade genomsnittet av det fluktuerade resultatet är större än 

det förväntade värdet av en viss vinst. (ibid, s. 81) 

 

2.3 Behavioural Finance  

Behavioural Finance var länge kopplat till enbart traditionell finansiering, andra aspekter som 

psykologi, socialisering och ekonomi hanterades inte på samma sätt som det görs idag. Idag 

måste den som studerar Behavioural Finance ha en grundläggande förståelse för även dessa 

begrepp som integrerar med varandra. Psykologin fokuserar på det mentala tillståndet hos en 

människa, socialisering fokuserar främst på de sociala relationer en människa har runt 

omkring sig och ekonomi fokuserar på val och beslutstagande. (Ricciardi & Simon 2001, s. 2) 

Dessa integrerade aspekter förklarar varför, vad och hur en investerare hanterar och tar olika 

beslut inom finansiering. Enligt Hillier et al. (2011) är självkontroll den viktigaste aspekten 

inom Behavioural Finance. En investerare som har självkontroll har även kontroll över sin 

mentala förmåga och kan därför vara mer kritisk och realistisk i sina investeringsbeslut (ibid 

s. 506). 
Figur 1: Behavioural Finance (Ricciardi & Simon 2001, s. 2) 

 
 

Tidigare forskning har kommit fram till att människor har en tendens att ha ett överdrivet 

självförtroende i olika beslutsprocesser för att åstadkomma positiva effekter (Ricciardi & 

Simon 2001, s. 3). Kopplat till den psykologiska aspekten har investerare många gånger en 

förmåga att ”glömma bort” tidigare misstag och lära sig av dessa, till exempel en icke lönsam 

investering. Forskarna går djupare in i könsskillnader och kommer fram till att det råder 

skillnad mellan män och kvinnor i beslutstagande i olika finansiella sammanhang. (ibid, s. 4) 

Barber och Odean (2001) kommer fram till ett liknande resultat som säger att människor 

generellt har ett överdrivet självförtroende och att män har ett överdrivet självförtroende i 

förhållande till kvinnor. Inom många finansiella beslut har män inte alltid tillräcklig kunskap 

när de gör ett investeringsval vilket skapar en finansiell förlust, det gör att män anses vara mer 
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av risksökare i investeringsbeslut jämfört med kvinnor som anses vara riskaverta. (ibid) 

Utöver ett överdrivet självförtroende finns det andra faktorer som också påverkar den 

psykologiska delen. Optimism och önskefyllt tänkande påverkar en individs riskbeteende, 

vilket innebär att en individ kan ha orealistiska synvinklar av ett investeringsval (Barberis & 

Thaler 2003, s. 12).  

  

2.4 Prospect Theory 

Denna teori mynnar ut från Behavioural Finance och utgår ifrån att människor inte alltid är 

rationella i olika beslut, den psykologiska aspekten talar för att osäkerhet leder till osäkra 

beslut. Teorin talar för att människor inom beslutsfattanden tenderar att utvärdera 

framtidsutsikter eller resultat i form av vinst eller förlust till olika referenspunkter, dessa kan 

vara av erfarenhet eller i form av ryktesspridning. I detta irrationella tillvägagångssätt väljer 

investerarna inte alltid den avkastning som ger en säker avkastning. Om investeraren är 

beredd på att gå miste om avkastning gör den en större risk i sitt investeringsalternativ med 

förväntning om att någon gång gå med vinst. (Ricciardi & Simon 2001, s. 5–6) 

  

I en studie gjord av Baiq, Ni och Siti (2018) undersöks investerares beteende när de ska ta ett 

beslut om investeringsalternativ inom bank. När en investerare ska göra en insättning på en 

bank, till exempel investera sina pengar i någon form av sparande, är den mest avgörande 

variabeln av investerarens bedömningssystem refererad till prospektteorin. Teorin talar för att 

en investerare kan känna ångest, motvilja och negativitet när denne bedömer kostnad och 

nytta under ett beslutsfattande. Olika typer av motviljor som kan uppstå beror på 

besluttagandets utfall, till exempel förlust och ångest. Motvilja kopplat till ångest gör en 

investerare väldigt orolig, vilket leder till att investeraren inte vill välja ett annat alternativ 

utan håller sig till ett företag som denne känner en viss säkerhet för. Forskarna kommer fram 

till att dessa tre variabler: ångest, motvilja och negativitet har ett negativt inflytande på 

investeringsbeslut, medan ett överdrivet självförtroende ger en effektiv investering. (ibid, s. 

114) 

 

2.5 Sammanfattning av teori  

Studier gjorda om genusperspektiv och könsskillnader är fortfarande inte helt självklara och 

än idag talar olika studier för olika resultat kring detta ämne. Det har diskuterats att 

populärpsykologi är den dominerande teorin inom västvärlden, men den har successivt börjat 

ersättas av senare studier som har genomförts i slutet på 1990-talet och början av 2000-talet. 

Den senaste forskningen motsäger populärpsykologins antaganden om att män är mer 

rationella och analytiska än vad kvinnor är. Det som också är viktigt att föra fram är att 

könsskillnader uppstår främst genom sociala processer och den kultur en människa omges av.  

 

Utifrån denna teori diskuteras riskbenägenhet och investering ur ett djupare perspektiv. 

Människor delas in i olika kategorier inom riskpreferenser eftersom att en människas 

egenskaper präglar ens investeringsval. Detta för en vidare in i modellen Behavioural Finance 

som diskuterar att en människas finansiella beteende är kopplat till samhällets ekonomi samt 

psykologiska och sociala aspekter, som också präglar egenskaper hos en människa vilket 

förklarar hur en människa tar olika beslut inom finansiering. Att ha självkontroll inom olika 

beslut anses vara en av de viktigaste aspekterna samtidigt som tidigare studier kritiserar att 

investerare har en tendens till att ha ett överdrivet självförtroende i olika beslutssammanhang. 
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Från denna teori och modell diskuteras prospektteorin, som är en underliggande teori av 

modellen Behavioural Finance. Prospektteorin menar att människor inte alltid är rationella i 

olika investeringsbeslut, främst för att investerare tenderar att ta beslut och utvärdera 

framtidsutsikter eller resultat i form av vinst eller förlust utifrån olika referenspunkter. 

 

2.6 Teorikritik  

De teorier och modeller som använts i studien har varit givande, men kunde ha varit fler för 

att belysa flera olika aspekter och perspektiv på problemformuleringen. Forskarna anser att de 

har valt teorier, modeller och tidigare forskning utifrån studiens forskningsfrågor, men att 

dessa hade kunnat fördjupas med flera källor för att öka tillförlitligheten för dessa. Avsnittet 

teori har i högsta mån beskrivits objektivt och på så sätt har det ökat tillförlitligheten för 

denna studie. (Stukát 2011, s. 123 - 125) 

 

Forskarna riktar kritik mot teorin om Genusperspektiv, främst för att det finns mycket 

forskning gjort kring detta ämne och att resultaten kan upplevas som subjektiva och därmed 

minska transparensen. I efterhand hade det varit bra om flera källor hade använts i detta 

avsnitt för att få en bredare uppfattning om ämnet och dess resultat. Kritik riktas också till 

teorin om Behavioural Finance som är en stor modell med flera olika under modeller, en av 

dessa har använts i denna studie, prospektteorin. För att få ett djupare perspektiv och 

förståelse av Behavioural Finance hade forskarna eventuellt behövt använda mer än en 

undermodell inom Behavioural Finance.  

 

Efter att data har sammanställts och analyserat anser forskarna att en modell eller teori 

kopplat till motivation hade varit användbar för studiens analysavsnitt, främst för att se vilka 

psykologiska aspekter det är som påverkar en privatperson att använda finansiell rådgivning.  

 

2.7 Tidigare forskning 

2.7.1 Demografiska variabler  

Riskbenägenhet mellan män och kvinnor i olika investeringsbesluts har studerats av ett flertal 

forskare under flera olika perioder och en av slutsatserna som kan dras utifrån dessa är att 

kvinnor är mer riskaverta än män i investeringsalternativ (Eckel & Grossman 2002; 

Jianakoplos & Bernasek 1998). Denna vanliga uppfattning leder till att kvinnor väljer mer 

konservativa investeringar. Utifrån just denna aspekt kommer Embrey och Fox (1997) fram 

till att det inte är könsskillnader som är den mest kritiska avgörande faktorn för en individs 

investeringsbeslut, utan att det finns andra variabler som också kan påverkar hur män 

respektive kvinnor väljer att investera. Enligt Embrey och Fox (1997) är kvinnor mer benägna 

att hålla riskfyllda tillgångar om de förväntar sig ett arv, är anställda och innehar högre 

nettoförmögenhet, medan män är riskbenägna om de är risksökande, skilda, äldre och 

högskoleutbildade. I deras studie ligger fokus på ensamstående kvinnor, vilket gör att den 

skiljer sig från annan forskning om ämnet. Embrey och Fox (1997) menar att genom att 

undersöka enskilda hushåll får de fram mer verkliga skillnader mellan män och kvinnor, 

eftersom investeringsbeteendet kan påverkas av om en person till exempel är gift eller har 

barn. Det visade sig att ensamstående kvinnor har ett större långsiktigt finansiellt behov som 

måste tillgodoses med investeringar, vilket leder till att de investerar med högre avkastning 

(ibid). Kaur och Vohra (2017) visar att ensamstående kvinnor förlitar sig mer på råd från en 
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finansiell rådgivare än vad gifta kvinnor gör, vilket främst beror på att de flesta kvinnor 

annars förlitar sig på männen i deras familj när det kommer till investeringsbeslut. 

 

Croson och Gneezy (2009) diskuterar vilka faktorer som ligger bakom att kvinnor är mer 

riskaverta än män. Det kan bero på tre olika faktorer, (1) att kvinnor är mer emotionella än 

män, (2) att män har större självförtroende och (3) att män tenderar att se riskfyllda situationer 

som utmaningar. Dessa faktorer leder till att män har en ökad risktolerans. Däremot dämpas 

dessa könsskillnader av erfarenhet och yrke. I studier med chefer och entreprenörer hittas inga 

könsskillnader i riskpreferenser. (ibid) En aspekt som kan påverka efterfrågan av finansiell 

rådgivning är en persons yrkesmässiga status. Sannolikheten att be om råd påverkas inte om 

en person är egenföretagare eller pensionerad. (Calcagno & Monticone 2015) Även 

Bachmann och Hens (2015) visar att det inte finns något samband mellan en person som är 

egenföretagare och sannolikheten att be om råd.   

 

Utifrån det faktum att flera studier visar att kvinnor är mer riskaverta än män i sitt sparande, 

skiljer sig även behovet och efterfrågan av finansiell rådgivning. Addis, Mahalik och 

Anderson (2003) beskriver att män efterfrågar mindre professionell hjälp än vad kvinnor gör 

när det gäller hjälp för vård, missbruk och psykologiska problem. Levi, Li och Zhang (2015) 

utgår också från att kvinnor är mer benägna att söka råd i allmänhet. Vid större affärsbeslut 

och vid olika typer av målsättningar är kvinnliga chefer mer associerade med grupper som 

söker råd från topprankade finansiella rådgivare. (ibid) 

 

Ådern är också en faktor som kan påverka investeringsbeteendet. Enligt Erb, Campbell och 

Viskanta (1997) blir en investerare mer riskavert desto närmare pension, alltså desto äldre en 

person blir. Desto närmare pensionen desto mer efterfrågas en högre premie för investeringar 

på aktiemarknaden. Samtidigt visar Yao, Sharpe och Wang (2011) att åldern har en negativ 

påverkan på finansiellt risktagande. Anledningen kan vara att risk medför exponering av 

förluster och med åldern kan det bli viktigare att skydda sina tillgångar istället för att 

ackumulera tillgångar. Desto äldre en person är desto viktigare blir det för att inte göra 

förluster av sina tillgångar, eftersom tillgångarna behövs till pensionen. Dessutom kan den 

kognitiva förmågan minska med åldern, vilket minskar risktagandet. (ibid) 

 

Geografins tillgång till allmänna finansiella produkter och tjänster spelar fortfarande en viktig 

roll då ekonomiska utbyten oftast sker genom finansiella institut och direkta överföringar 

mellan konton. Utan tillgång till finansiella produkter och tjänster får människor det svårare 

och dyrare att genomföra vissa transaktioner och minimera vissa risker som kan uppstå. 

Leyshon, French och Signoretta (2014) påpekar specifikt att människor i mindre 

stadsområden eller utsatta områden är mer beroende av tillgång till finansiella fysiska 

produkter och tjänster. Resultatet som forskarna kommer fram till visar också att det 

geografiska läget har varit ojämnt, till exempel mellan mer ”välbärgade” områden, som kan 

anses ha större företagskluster, högre utbildning och löner, med mera, och ”mindre 

välbärgade” områden. Många finansiella institut, såsom banker, utgår från filial-

rationaliseringsprogram, som innebär att sociala verktyg används som kreditvärderingssystem 

och utvärderar därefter vilka kunder som anses vara gynnsamma för affärsverksamheten, 

därmed utesluts vissa grupper i samhället som inte anses generera intäkter. I praktiken innebär 

det att banker till exempel stänger vissa kontor i mindre orter om de inte visar upp lönsamhet 

(ibid, s. 462–463).  
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2.7.2 Ekonomisk kunskap och tillit  

En annan faktor som påverkar behovet av finansiell rådgivning är ekonomisk kunskap. 

Calcagno och Monticone (2015) förklarar hur den låga ekonomiska kunskap som finns i 

hushåll ökar risker för bristfälliga finansiella beslut. Resultatet visade att investerare med låg 

ekonomisk kunnighet är mindre benägna att söka råd hos en finansiell rådgivare, men de 

överlåter ofta sina portföljval eller investerar inte i riskfyllda tillgångar alls. En hög grad av 

ekonomisk kunnighet ökar istället sannolikheten för att rådgöra med en finansiell rådgivare, 

men minskar sannolikheten att delegera portföljvalet. Det visar sig även att rådgivare ger mer 

information till kunniga investerare. (ibid) 

  

Nguyen, Gallery och Newton (2016) undersöker hur finansiell risktolerans påverkar 

individuella investeringsbeslut i en finansiell rådgivningskontext. De undersöker tre variabler, 

dessa är kundens ekonomiska kunskap, förtroende för den finansiella rådgivningstjänsten och 

relationens längd med tjänsten. Resultatet visar att kunder i långsiktiga och pålitliga relationer 

med en finansiell rådgivare är mer benägna att förvärva kunskap om ekonomi och 

investeringar. (ibid)  

 

2.7.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utgångspunkten i den tidigare forskningen är att kvinnor är mer riskaverta och gör mer 

konservativa investeringar än män, vilket även påverkar efterfrågan till finansiell rådgivning 

för respektive kön. Kvinnor anses i allmänhet söka mer råd än vad män gör och söker sig mer 

till finansiell rådgivning än män. Men det finns även andra faktorer som ligger bakom 

efterfrågan och behovet av rådgivning, som till exempel ålder, sysselsättning och civilstånd. 

En pålitlig och långsiktig relation till en finansiell rådgivare ökar den ekonomiska kunskapen 

hos kunden, som i sin tur leder till bättre investeringsbeslut. Vid sidan av de demografiska 

faktorerna spelar den geografiska faktorn också en avgörande roll för att människor skall 

kunna ha tillgång till finansiella tjänster och produkter, i det här fallet till finansiell 

rådgivning.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den forskningsdesign, metod, filosofi och teori som studien har 

använt sig av. Det kommer även att ges en beskrivning för hur insamling av data har gått till, 

urval och bortfall av enkätsvaren, operationalisering, hypoteser, analysmetod, relevanta 

begrepp för studien, metodkritik samt källkritik. 

 

3.1 Forskningsdesign  

I studien används en tvärsnittsdesign, vilket innebär att forskarna samlar in fakta vid ett visst 

tillfälle (Ruane 2006, s. 116). Ett annat alternativ hade varit longitudinell design där fakta 

samlas in vid fler tidpunkter (ibid, s. 118). Tvärsnittsdesign passar denna studie bättre 

eftersom den ämnar förklara en aktuell situation och för att forskarna samlar in data bland 

annat genom att ställa frågor till ett tvärsnitt av populationen (ibid, s. 117). 

 

3.2 Metodval 

För denna studie används metodtriangulering, vilket innebär att flera forskningsmetoder 

tillämpas. En blandning av kvantitativ och kvalitativ metod används för att kunna svara på 

studiens forskningsfrågor. Fördelen med metodtriangulering är att tilliten stärks om det leder 

till att olika ansatser ger liknande slutsatser. (Johannessen & Tufte 2003, s. 77) Kvalitativa 

metoder går ut på att lägga tyngden på orden i ett tolkande syfte och inte fokusera på siffrorna 

från insamlade data samt analys. I kvantitativa metoder är det tvärtom, att tyngden läggs på 

kvantifiering vid insamling och där data analyseras och mäter begrepp genom indikatorer och 

undersöker kausaliteten för att sedan generalisera resultatet. (Bryman & Bell 2013, s. 419) 

Istället för att enbart använda en av dessa metoder är triangulering en mer passande metod där 

forskarna utnyttjar båda forskningsmetoderna som ger både en bred och djup inblick i det 

valda ämnet. Genom att använda dessa metoder parallellt kan de siffermässiga resultaten 

belysas samtidigt som talen kan säga något om resultatet i undersökningens kvalitativa delar 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 78). De källor som studien baserar sig på består av 

sekundärdata och primärdata. Primärdata består av intervjuer och en enkätundersökning, som 

valdes för att dels stärka studiens trovärdighet och för att dels få en bredd. Sekundärdata 

består av teorier och tidigare forskning som ger en helhetsbild över ämnet. 

 

3.3 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två huvudsakliga teorier att utgå ifrån när en studie 

genomförs, dessa är induktiv teori och deduktiv teori. Denna studie har upprättats efter en 

deduktiv teori, som beskriver hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskap ser ut. Forskare utgår från en teori och skapar en hypotes, utifrån denna 

hypotes genomförs datainsamling som resulterar i ett resultat. Av detta resultat kan hypotesen 

accepteras eller förkastas, därefter kan teorin omformuleras. Den andra teorin, induktiv teori, 

utgår ifrån det motsatta. Denna teori beskriver istället konsekvenserna av resultatet för den 

teori som ligger bakom undersökningen, det läggs med andra ord ett större fokus på empirin 

under studiens gång. (ibid, s. 31–32) 
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3.4 Forskningsfilosofi  

Inom samhällsvetenskap försöker forskare åstadkomma kunskap om hur den sociala 

verkligheten ser ut och därmed klargöra synen och syftet med studien. Det finns två olika sätt 

att se verkligheten på, dessa är genom epistemologi och ontologi. (Johannessen & Tufte 2003, 

s. 16) Ontologiska frågor utgår ifrån hur verkligheten egentligen ser ut och har två synsätt att 

se det ifrån, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell 2013, s. 42). Epistemologiska 

frågor behandlar hur man kan få kunskap om verkligheten (Johannessen & Tufte 2003, s. 16). 

Frågor inom Epistemologi har olika synsätt, dessa är positivism, realism och interpretativism. 

Den här studien antar både positivism och objektivism som synsätt. Det positivistiska 

synsättet använder naturvetenskapernas arbetssätt och metoder när den sociala verkligheten 

undersöks, den innehåller deduktiva inslag (Bryman & Bell 2013, s. 36). Det andra synsättet, 

objektivism, innebär att forskarna möter sociala företeelser i form av yttre information som 

inte kan påverkas då det ligger utanför forskarens förstånd (ibid, s. 42). 

 

3.5 Datainsamling  

3.5.1 Kvantitativ metod  

Studiens kvantitativa del består av en enkätundersökning. Den genomfördes elektroniskt för 

att göra det enkelt för respondenterna att svara. Ett orosmoment med elektroniska enkäter kan 

vara frågan om anonymitet (Ruane 2006, s. 170), vilket forskarna är tydliga med att den är 

anonym i enkätens introduktion. Med tanke på den utveckling och digitalisering som sker just 

nu, är en elektronisk enkät mer passande än en enkät i pappersform för att nå en bred 

urvalsram. Några andra fördelar med elektroniska enkätundersökningar är att det är 

tidssparande, det sparar pengar, det snabbar upp datorhanteringen och det är ett miljövänligt 

alternativ (Denscombe 2014, s. 36). En negativ aspekt med att göra en enkätundersökning är 

att den inte ger personliga svar, men å andra sidan är det ett effektivt sätt att samla in data på 

(Ruane 2006, s. 149). Eftersom enkäten inte ger personliga svar, bygger forskarna på empirin 

med personliga intervjuer för att få en djupare förståelse. Enkätundersökningen gjordes för att 

få en bild av hur privatpersoners sparande ser ut, hur mycket risker de anser sig ta, hur de 

påverkas av finansiell rådgivning och hur efterfrågan av finansiell rådgivning skiljer sig 

utifrån demografiska variabler. Även de som inte använder sig av finansiell rådgivning är 

intressant för studien, eftersom forskarna vill veta varför de väljer att inte använda rådgivning. 

 

3.5.1.1 Population och urval  

Populationen för enkätundersökningen är privatpersoner i Sverige som är 18 år och uppåt. För 

att kunna undersöka problemet har ett stickprov gjorts av populationen, ett så kallat urval. Ett 

icke-sannolikhetsurval gjordes där forskarna har en viss bestämmanderätt i urvalsprocessen. 

(Denscombe 2014, s. 64) Vidare har forskarna använt sig av ett snöbollsurval, där de 

kontaktat individer som är passande för enkätundersökningen som i sin tur rekommenderat 

andra passande individer. (Ruane 2006, s. 142) Snöbollsurval valdes för att lättare kunna få 

tillgång till passande åldrar och yrkesgrupper, för att senare kunna jämföra och analysera 

dessa. För att få en ännu större urvalsgrupp använde forskarna sig också av sociala medier i 

form av grupper på Facebook och sina egna nätverk av “vänner”. Detta innebär att forskarna 

också har använt sig av ett målinriktat urval (Bryman & Bell 2013, s. 452) som utgår ifrån att 

forskarna använt sig av tre Facebookgrupper som är kopplade till sparande och investeringar, 
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som är relevant för studiens forskningsfrågor. Respektive grupp har över 50 000 medlemmar 

med både män och kvinnor. Forskarna kontaktade även sina kontakter på Facebook som fanns 

tillgängliga vid tillfället. Därmed har urvalsramen gjorts både med hjälp av ett snöbollsurval 

och ett målinriktat urval.  

 

3.5.1.2 Enkätens utformning  

Enkäten gjordes i Google Forms som är en tjänst för att utforma elektroniska enkäter. Den 

inleds med en introduktion där forskarna presenterar sig, förklarar syftet med undersökningen 

och förklarar att enkäten är anonym. För att minimera risk för missförstånd i frågorna 

förklaras vissa begrepp i introduktionen. Enkäten består av sexton slutna frågor där 

respondenterna får välja mellan olika alternativ, med undantag för alternativet “övrigt” där 

respondenterna kan skriva ett eget svar om inget alternativ passar. Slutna frågor valdes 

eftersom de är lättare att besvara, vilket ökar svarsfrekvensen och underlättar kodning och 

bearbetning av svaren (Ruane 2006, s. 158). Å andra sidan kan slutna frågor dölja verkliga 

skillnader eller likheter mellan svar och därmed leda till förvirring i dataanalys (ibid, s. 158 - 

159). I första frågan, som handlar om vilket kön respondenten har, valde forskarna att ha med 

alternativet “annat” trots att studien endast undersöker män och kvinnor i två hypoteser och 

forskningsfrågor. Anledningen är att inte utesluta personer som inte anser sig tillhöra ett 

specifikt kön och för att alla personer är intressanta för övriga hypoteser och forskningsfrågor 

oavsett vilket kön de har.  

  

Enkätfrågorna utformades för att besvara studiens forskningsfrågor, med hjälp av studiens 

hypoteser. Fråga 1–5 tar upp de demografiska variabler som uppsatsen ämnar jämföra, alltså 

kön, ålder, sysselsättning, civilstånd samt geografisk bosättning. Dessa ligger till grund för att 

svara på forskningsfrågan “Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån 

demografiska variabler?”. Fråga 6 och 7 undersöker om respondenterna har ett privat 

sparande och i så fall på vilket sätt de sparar, vilket ger en överblick över hur deras sparande 

ser ut. Fråga 8 undersöker om respondenterna anser att de tar risker i sitt sparande och fråga 9 

vill undersöka om respondenterna tror att de skulle ta mer risker i sitt sparande om de hade 

haft mer kunskap om ekonomi. Dessa två frågor kopplar forskarna till forskningsfrågan 

“Finns det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor?”. Fråga 10 vill visa om 

respondenterna har tagit hjälp av en finansiell rådgivare någon gång, om svaret är nej bes dem 

hoppa till fråga 15. De respondenter som svarade ja på fråga 10 svarar därefter på fråga 11–14 

som undersöker varför och hur många gånger dem har gått till en finansiell rådgivare, om de 

känner tillit till finansiell rådgivning samt hur rådgivningen har påverkat deras sparande. 

Dessa frågor hjälper forskarna att besvara forskningsfrågorna “Har finansiell rådgivning en 

påverkan på privatpersoners sparande?” och “Känner privatpersoner tillit för finansiell 

rådgivning?”. Fråga 15 och 16 är till dem som inte använder en finansiell rådgivare och 

undersöker varför de inte gör det och om de skulle vara villiga att ta mer risker om de fick råd 

av en rådgivare. De två sista frågorna har ingen direkt koppling till studiens forskningsfrågor, 

men ger en bild av varför personer inte använder finansiell rådgivning vilket bidrar med en 

större förståelse i studien.  
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3.5.1.3 Pilotundersökning 

Innan enkätundersökningen skickades ut genomförde forskarna en pilotundersökning för att 

se om frågorna var tillräckligt tydliga. Forskarna visade enkäten till tio personer under dagen 

den 23 mars 2018. Dessa personer läste igenom enkäten, utan att svara, och gav sedan 

feedback till forskarna där några frågetecken lyfts upp. Pilotundersökningen ledde till att 

några frågor omformulerades.   

 

3.5.1.4 Tillvägagångssätt  

För att genomföra snöbollsurvalet kontaktade forskarna fyrtio respondenter via e-mail den 23 

mars 2018, där dem bads att svara på enkäten men också föreslå andra respondenter som 

kunde tänkas vara relevanta för undersökningen. Det kallas för snöbollsurval då urvalet till en 

början bara omfattar ett antal personer, som sedan växer som en snöboll när andra personer 

tillkommer i urvalet (Denscombe 2014, s. 76).  

 

För att få en ännu bredare urvalsram, med fler svar, använde sig forskarna av sociala medier. 

Enligt Denscombe (2014, s. 35) är en möjlighet att göra surveyundersökningar via internet att 

utnyttja uppkopplade grupper och sitt egna nätverk. Enkäterna skickades ut till tre grupper på 

Facebook den 23 mars 2018. Grupperna valdes för att de innehöll personer som är 

intresserade av investeringar, sparande och ekonomi. Först kontaktade forskarna 

administratören för grupperna och frågade om lov att lägga upp enkäten i respektive grupp. 

Efter godkännande lades enkäten upp med en kort beskrivning av undersökningen, att den är 

anonym och att den endast tar cirka tre minuter att svara på. Genom att skicka ut enkäten 

genom uppkopplade grupper når forskarna en viss målgrupp som är relevanta för 

undersökningen (ibid, s. 47). För att få en ännu större urvalsram valde forskarna att utnyttja 

sina egna nätverk på Facebook. Forskarna skickade ut enkäten genom personliga 

meddelanden till sina Facebook-vänner som förfrågades att delta i enkäten. Ett liknande 

tillvägagångssätt användes av Brickman-Bhutta (2012) som använde sig av ett urval genom 

sitt egna nätverk och grupper på Facebook. Brickman-Bhutta (2012) förklarar värdet i 

Facebookgrupper eftersom forskare kan nå en specifik målgrupp på ett enkelt och snabbt sätt. 

Detta är ett tillvägagångssätt som kan ses som ett allmänt verktyg för samhällsvetenskaplig 

forskning (ibid). Forskarna använde flera sätt att dela ut enkäten på eftersom de ville ha så 

många svar som möjligt, en större andel svar desto bättre för undersökningen (Denscombe 

2014, s. 77). Forskarna vet om att det oftast är en yngre åldersgrupp som använder sig av 

sociala medier och internet i allmänhet (ibid, s. 55), men genom snöbollsurvalet fick de även 

kontakt med äldre respondenter. 

 

3.5.1.5 Bortfall 

Vid utformning av enkäten undvek forskarna att ha för många frågor eftersom det kan riskera 

svarsbortfall. Detta innebär att respondenterna inte svarar på alla frågor för att det är för 

många. För denna studie har det uppkommit interna- och externa bortfall. De interna 

bortfallen har uppkommit genom att vissa respondenter inte har svarat på alla frågor som 

beror på att frågorna är uppdelade. Respondenterna blir vägledda att hoppa förbi vissa frågor 

om de svarat ett specifikt svarsalternativ vilket vissa respondenter kan ha missförstått. De 

externa bortfall som uppstått är cirka fem stycken. Externa bortfall innebär att respondenten 
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inte alls svarat på frågorna. Forskarna antar att det kan ha blivit tekniska fel när respondenten 

har svarat, eller råkat trycka på “skicka” mer än en gång. (Körner & Wahlgren 2015, s. 14) 

 

3.5.1.6 Operationalisering 

Operationalisering innebär att forskarna försöker översätta begrepp eller operationalisera det 

som är abstrakt och icke mätbart till mätbart (Körner & Wahlgren 2015, s. 15). Med hjälp av 

dessa mätbara begrepp försöker forskarna förstå vad som anses vara centralt för de begrepp 

som används. Vidare är det viktigt att vid analys av samband försöka identifiera och diskutera 

riktningen på de olika sambanden, därför har forskarna valt att dela upp variabler där de 

oberoende variablerna påverkar de beroende variablerna.  

 

Kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler är kön, ålder, civilstånd, sysselsättning och geografisk bosättning. 

Samtliga variabler har använts i enkäten för att se om det råder samband mellan dessa. 

 

Beroende variabler 

För denna studie har fem beroende variabler använts i enkäten, dessa är sparande, tillit, 

ekonomisk kunskap, riskbenägenhet och finansiell rådgivning. Studien undersöker hur de 

externa beroende variablerna påverkas av de oberoende variablerna som beskrivs i avsnittet 

nedan. Den grundläggande beroende variabeln är finansiell rådgivning som undersöker om 

privatpersoner använder sig av finansiell rådgivning mer eller mindre beroende av de 

oberoende variablerna. Sparande, riskbenägenhet och ekonomisk kunskap är vidare viktiga 

variabler för att undersöka hur villiga privatpersoner är att spara samt hur rådgivning påverkar 

deras sparande. Tillit till finansiell rådgivning har också en viktig betydelse eftersom det kan 

påverka sparandet.  

 

Oberoende variabler  

De oberoende variablerna för denna studie är externa och undersöker i vilken grad de 

påverkar de beroende variablerna. Dessa är ålder, kön, civilstånd, sysselsättning och 

geografisk bosättning. Tidigare forskning har beaktats när dessa oberoende variabler har valts 

ut för att se om svarsfrekvensen skiljer sig åt från tidigare resultat. Dessa variabler är av stor 

betydelse eftersom de påverkar varje enskild persons sparande och deras efterfrågan av 

finansiell rådgivning. 

 

3.5.1.7 Hypoteser  

Utifrån tidigare forskning har följande hypoteser skapats som i senare avsnitt, empiri, 

analyseras med hjälp av Chi-2-test. Hypoteserna syftar till att hjälpa forskarna svara på 

studiens forskningsfrågor.  

 

Riskbenägenhet i relation till kön  

Mycket tidigare forskning om riskbenägenhet har tagits upp i detta avsnitt, där nästan alla är 

överens om att män är mer riskbenägna än kvinnor (Eckel & Grossman 2002; Jianakoplos & 

Bernasek 1998; Croson & Gneezy 2009). För att svara på en av studiens forskningsfrågor 

“Finns det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor?” formulerades följande 

hypotes:  
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H0: Det finns ingen skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor 

H1: Det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor 

 

Kön i relation till finansiell rådgivning 

Forskning visar att män efterfrågan mindre finansiell rådgivning än kvinnor (Addis et al. 

2003; Levi et al. 2015). För att testa den tidigare forskningen och kunna svara på 

forskningsfrågan “Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska 

variabler?” formulerades följande hypotes: 

 

H0: Män och kvinnor använder inte finansiell rådgivning lika mycket  

H1: Män och kvinnor använder finansiell rådgivning lika mycket  

 

Civilstånd i relation till finansiell rådgivning 

En persons investeringsbeteende påverkas av civilstånd vilket även påverkar hur mycket de 

förlitar sig på en rådgivare (Embrey & Fox 1997; Kaur & Vohra 2017). Forskarna vill 

undersöka om civilstånd påverkar efterfrågan av finansiell rådgivning, som ligger till grund 

för att svara på forskningsfrågan “Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån 

demografiska variabler?”. Därmed formuleras följande hypotes: 

 

H0: Personer som delar ekonomi med någon använder sig inte mer av finansiell rådgivning 

än ensamstående 

H1: Personer som delar ekonomi med någon använder sig mer av finansiell rådgivning än 

ensamstående 

 

Sysselsättning i relation till finansiell rådgivning  

Calcagno och Monticone (2015) visar att en persons yrkesmässiga status påverkar 

sannolikheten att söka råd. Därav vill forskarna testa sambandet mellan en persons 

sysselsättning och användning av finansiell rådgivning, för att svara på forskningsfrågan 

“Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler?”. Det 

resulterade i följande hypotes: 

 

H0: Personer med anställning/eget företag använder sig inte mer av finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa  

H1: Personer med anställning/eget företag använder sig mer av finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa  

 

Ålder i relation till finansiell rådgivning  

En annan demografisk faktor som undersöks i denna studie är ålder, vilket ligger till grund för 

följande hypotes. Forskning har visat att desto äldre en person blir desto mer riskavert blir 

personen (Erb et al. 1997; Yao et al. 2011). För att svara på forskningsfrågan “Skiljer sig 

efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler?” formulerades följande 

hypotes:  

 

H0: Det finns inget samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning  

H1: Det finns ett samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning  
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Geografisk bosättning i relation till finansiell rådgivning  

Leyshon et al. (2014) visade att personer i mindre städer är mer beroende av finansiella 

produkter och tjänster samtidigt som banker stängs i mindre orter som inte visar lönsamhet. 

Detta grundar sig i följande hypotes där forskarna vill testa om det finns ett samband mellan 

geografisk bosättning och användning av finansiell rådgivning. Även denna hypotes kommer 

svara på “Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler?”. 

 

H0: Personer som är bosatta i större städer använder inte finansiell rådgivning mer än 

personer som är bosatta i mindre städer  

H1: Personer som är bosatta i större använder finansiell rådgivning mer än personer som är 

bosatta i mindre städer  

 

Finansiell rådgivning i relation till riskfyllt sparande  

För att svara på forskningsfrågan “Har finansiell rådgivning en påverkan på privatpersoners 

sparande?” formulerades följande hypotes:  

 

H0: Personer som använder finansiell rådgivning tar inte mer risker i sitt sparande 

H1: Personer som använder finansiell rådgivning tar mer risker i sitt sparande  

 

Tillit till finansiell rådgivning i relation till ekonomisk kunskap   

Nguyen et al. (2016) visar att tillit är en viktig faktor som leder till större ekonomisk kunskap 

och därmed bättre investeringsbeslut. För att testa om detta är sant och för att svara på 

forskningsfrågan “Känner privatpersoner tillit för finansiell rådgivning?” formulerades 

följande hypotes:  

 

H0: Tillit till finansiell rådgivning leder inte till mer ekonomisk kunskap 

H1: Tillit till finansiell rådgivning leder till mer ekonomisk kunskap 

 

3.5.1.8 Chi-2-test 

Studiens analysmetod består av chi-2 test. Den grundläggande idén för chi-2 tester är att 

forskarna skickar ut stickprovsdata i form av observerade frekvenser som är faktiska 

observerade utfall, i det här fallet har forskarna skickat ut enkäter. Därefter går testet ut på att 

beräkna de förväntade frekvenser för var och en av de kategorier som forskarna valt att 

använda i stickprovsdata. (Lantz 2013, s. 335) 

 

Denna metod valdes för att kunna pröva studiens åtta hypoteser och undersöka vilka samband 

som finns mellan olika variabler. De variabler som undersöks är beroende och oberoende 

variabler, där oberoende variabler är styrande för svarens utfall. Forskarna har utformat åtta 

nollhypoteser där varje nollhypotes också har en mothypotes. Om de observerade 

frekvenserna, de faktiska observerade utfallen, skiljer sig drastiskt från de förväntade 

frekvenserna, förkastas nollhypotesen och mothypotesen gäller (Lantz 2013, s. 335). Genom 

att genomföra chi-2 testet kunde forskarna förkasta eller acceptera nollhypoteserna. En 

signifikansnivå valdes på 5 procent, enligt Olsson och Sörensen (2011). 
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Forskarna vägleddes av Lind, Marchal och Wathens (2018) beskrivna tillvägagångssätt som 

beskrivs nedan:  

 

1. Här formuleras nollhypoteserna som antingen förkastas eller bekräftas, tillsammans 

med mothypoteserna.  

2. I detta steg ställde forskarna upp det förväntade värdet enligt  

E = radsumma * kolumnsumma/totalsumma. 

3. Beräkning av frihetsgrader räknades ut genom denna formel:  

(radsumma - 1) * (kolumnsumma - 1). 

4. Forskarna valde en signifikansnivå på 5 procent.  

5. Beräkning av testvariabelns summa: X2 = ∑ [(𝑓𝑜 −𝑓𝑒)2] 
     𝑓𝑒  

6. Vid beräkning av det kritiska värdet användes tabell B.7 som heter “Critical Values of 

Chi-Square” från Lind, Marchal och Wathen (2018). När frihetsgraden hade räknats 

fram användes denna tillsammans med signifikansnivån för att hitta det kritiska värdet 

i tabellen.  

 

3.5.1.9 Viktiga begrepp för den kvantitativa metoden  

Reliabilitet avser att mäta kvalitén på själva mätinstrumenten som har använts, i det här fallet 

är det de variabler som använts i enkätundersökningen. Beroende på hur variablerna 

presenteras och ställs som frågor i enkäten kan de ge olika utfall och därmed olika resultat 

(Stukát 2011, s. 133). Det finns två olika typer av reliabilitet som mäts i denna studie, dessa är 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Den interna reliabiliteten avser att mäta hur 

respondenternas svar i enkäten på någon av indikatorerna är relaterade till deras svar på de 

andra frågorna. Ett exempel är om en respondent svarar två olika svar på två frågor som frågar 

samma sak. För denna studie anser forskarna att den interna reliabiliteten är medelhög, då det 

finns en korrelation mellan respondenternas svar i enkätundersökningen. Forskarna anser att 

interbedömarreliabiliteten är hög för denna studie då den kvantitativa datan har tolkats och 

analyserats tillsammans. I denna enkätundersökning har nästan alla frågor haft svarsalternativ, 

vilket har underlättat tolkningsprocessen för forskarna. (Bryman & Bell 2015, s. 174) 

 

Begreppet validitet undersöker om ett mått för ett begrepp verkligen avser att mäta det som 

det skall mäta. Validitet har en stark korrelation till reliabilitet, det innebär att det inte spelar 

någon roll hur bra mätinstrument studien har om forskarna inte mäter rätt saker på rätt sätt 

(Stukát 2011, s. 134). Det finns olika sätt att mäta validitet på, dessa är bland annat 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Begreppsvaliditet för denna studie 

ifrågasätter om de mått för de begrepp som har använts speglar det som begreppet anses 

definiera. Forskarna anser att begreppsvaliditeten är hög för denna studie av den anledningen 

att olika ekonomiska begrepp som framkommer i enkäten definieras i enkätens introduktion, 

vilket gör att missvisande svar från respondenterna minimeras. Den interna validiteten ämnar 

undersöka om det finns en kausalitet mellan de beroende och de oberoende variablerna i 

studien. Forskarna anser att den interna validiteten inte är hög i denna studie, då det kan 

finnas andra variabler än de oberoende variabler som kan påverka respondenternas svar. En 

del frågor som ställdes i enkätundersökningen kan också uppfattas som generella och kan 

därför besvaras på olika sätt beroende på hur frågan tolkas. Även den externa validiteten 

förblir låg för denna studie av flera orsaker, bland annat eftersom det är fler kvinnor än män 

som har svarat på enkätundersökningen, en mindre majoritet av respondenterna är studenter 

samt att forskarna har valt att genomföra ett snöbollsurval. Därför anses inte heller denna 

studie ha ett korrekt representativt urval. (Bryman & Bell 2015, s. 69) 
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Replikerbarheten för denna studie förblir låg, främst för att forskarna har valt ett snöbollsurval 

som gör det komplicerat för framtida forskare att komma åt samma urval. Forskarna för denna 

studie har utförligt beskrivit tillvägagångssätt för datainsamlingen, men då datainsamlingen 

inte har skett med ett slumpmässigt urval blir det svårt att replikera studien. (Bryman & Bell 

2015, s. 68) 

 

3.5.2 Kvalitativ metod  

Uppsatsens kvalitativa metod består av semistrukturerade personliga intervjuer. Intervjuer 

möjliggör mer djupgående och meningsfull information jämfört med enkäter (Ruane 2006, s. 

175). Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna anpassa och följa upp respondenternas 

svar vilket ger djupare svar (Stukát 2011). Intervjuerna gjordes med tre licensierade 

finansiella rådgivare, efter att enkätundersökningen hade genomförts. Syftet var att få ett 

professionellt perspektiv på ämnet och en inblick i hur de uppfattar deras påverkan på 

privatpersoners sparande samt hur de upplever att efterfrågan skiljer sig mellan deras kunder. 

Rådgivarna hjälpte även forskarna att tolka enkätundersökningens resultat och att förstå varför 

resultatet ser ut på ett visst sätt, samt om de själva håller med resultaten. Rådgivarna valdes ut 

genom ett strategiskt urval utifrån tidigare insamlade data, en vanlig metod för detta är ett 

bekvämlighetsurval som forskarna har använt sig av (Trost 2010, s. 140). Samtliga 

respondenter kommer från två av Sveriges största banker, SEB och Nordea. De två första 

respondenterna, rådgivare 1 och 2 som arbetar på SEB, kom forskarna i kontakt med genom 

en bekant som arbetar på samma arbetsplats som dem. Rådgivare 3, som arbetar på Nordea, är 

forskarna bekanta med sedan tidigare genom högskolestudier.  

 

Samtliga respondenter vill vara anonyma i sina uttalande, därav har forskarna döpt om dem 

till rådgivare 1, 2 och 3. Det innebär att forskarna har konfidentialitet gentemot samtliga 

respondenter, med andra ord kommer ingen annan utom forskarna att veta vem av 

respondenterna som har sagt eller gjort vad i intervjuerna på grund av tystnadsplikten (Trost 

2010, s. 61). Det innebär att rådgivare 1 är den första som forskarna har haft intervju med, 

rådgivare 2 den andra och rådgivare 3 den tredje. När forskarna ifrågasatte varför de vill vara 

anonyma sa dem att det finns mycket sekretess inom bank och att de då inte vill offentliggöra 

deras namn. Respondenterna godkände däremot att forskarna skrev vilket kontor de arbetar 

på. Forskarna har i förväg berättat för respondenterna hur intervjun skall gå till, att båda 

forskarna kommer att närvara på intervjun, att intervjun kommer att spelas in och därefter 

transkriberas samt att respondenternas svar syftar till att ge en djupare bild av den 

enkätundersökning som har genomförts. Samtliga tre rådgivare har en licens från Swedsec 

som ges inom finansmarknaden.  

 

3.5.2.1 Utformning av intervju  

Innan intervjuerna genomfördes upprättades en intervjuguide som innehöll frågeställningar 

som skulle täckas under intervjun. Guiden lämnade utrymme för respondenterna att utforma 

sina egna svar. (Ruane 2006, s. 176) För att kunna följa upp och fördjupa respondenternas 

svar utformades även uppföljningsfrågor (ibid, s. 179). Intervjufrågorna bestod av nio antal 

öppna frågor med utrymme för tilläggsfrågor. Frågorna behandlade främst respondenternas 

uppfattningar om deras kunder, vilka skillnader det finns mellan kunders sparande utifrån 

studiens valda variabler samt frågor kopplade till enkätundersökningens resultat. 
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Utformningen skedde utifrån enkätundersökningens resultat, som också härrör från 

hypotesfrågorna, på så sätt får forskarna indirekta svar på vissa av hypotesfrågorna. 

Intervjuguiden skickades även till respondenterna innan intervjuerna skedde, för att ge dem 

möjlighet att läsa igenom frågorna. Detta för att se om det fanns frågor som upplevts som 

känsliga, kränkande eller frågor som inte kunde besvaras på grund av banksekretess (Trost 

2010, s. 68 - 69).  

 

3.5.2.2 Tillvägagångssätt 

När respondenterna godkänt intervjuguiden bestämdes tidpunkt för intervjuerna. De två första 

intervjuerna skedde med finansiella rådgivare som arbetar på SEB Östermalmstorg, 

Nybrogatan 39, den 20 april 2018. Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats i 

separata rum där ingen annan kunde närvara eller komma in, detta har skett på initiativ av 

samtliga respondenter för intervjuerna. Det skapade ett lugn för forskarna men också för 

respondenterna (Stukát 2011, s. 45; Trost 2010, s. 65). Den första intervjun skedde mellan 

klockan 10.00-10.30 med rådgivare 1 och den andra intervjun skedde mellan klockan 10.40-

11.00 med rådgivare 2. Den tredje intervjun genomfördes på Södertörns Högskola i 

Stockholm med en privatrådgivare från Nordea i Solna, den 26 april mellan klockan 10.45-

11.05. Denna intervju skedde inte på respondentens arbetsplats då hen även studerar på 

samma högskola som forskarna, därav skedde intervjun på Södertörns högskola i ett separat 

rum där ingen annan kunde närvara under intervjun.  

 

Under samtliga tre intervjuer har båda forskarna varit med, och en av forskarna har ställt 

frågorna. Anledningen till att båda har varit närvarande är för att kunna ställa följdfrågor om 

forskaren inte har förstått ett svar eller vill att respondenten skall utveckla svaret, på så sätt 

ökar forskarna studiens bekräftelsebarhet (Stukát 2011, s. 46). Innan frågorna ställdes till 

respondenten lät forskarna respondenten presentera sig och även forskarna sig själva igen 

(tidigare har all kontakt skett genom mail), för att “öppna upp” samtalet och bygga upp ett 

förtroende sinsemellan (Trost 2010, s. 84). Alla intervjuer har spelats in med två 

mobiltelefoner, med godkännande från respondenterna, i fall att den ena av mobiltelefonerna 

skulle försvinna eller sluta att fungera (ibid s. 74). 

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberade forskarna intervjuerna tillsammans 

direkt efteråt då det möjliggör bästa möjliga återgivning av vad respondenterna faktiskt har 

sagt (Dalen 2011, s. 73). Vid kodningen har forskarna skrivit ut i detalj vad respondenterna 

har sagt, däremot används inte allt material i empirin, utan istället finns samtliga intervjuer 

som bilagor (Stukát 2011, s. 45). När kodningsprocessen var genomförd presenterade 

forskarna intervjuerna i empirin i form av tematisering, det innebär att forskarna valt ut teman 

utifrån den kvantitativa data för att belysa den aktuella problemformuleringen. Därefter har 

samtliga tre intervjuer skrivits ned under dessa teman. (Dalen 2011, s. 86) 

 

3.5.2.3 Viktiga begrepp för den kvalitativa metoden  

För den kvalitativa data har begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet använts för att granska intervjuernas trovärdighet. I jämförelse till den 

kvantitativa data är det svårare att kontrollera forskningskvalitén och fyndkvalitén genom att 

upprepa forskningen på det sättet som naturvetenskapens forskare kan upprepa ett experiment. 



21 
 

Detta beror främst på att det är svårt att kopiera en social inramning kopplat till tid, 

möjligheter och människor som ändras inom den sociala miljön. (Denscombe 2014, s. 408) 

Trovärdighet för den kvalitativa data visar i vilken utsträckning forskarna kan visa att deras 

data är exakta och träffsäkra. Det finns tre områden som diskuteras inom trovärdighet: 

respondentvalidering, grundade data och triangulering. För denna studie har forskarna inte 

haft möjlighet att återvända till respondenterna för att kontrollera fyndens validitet, därmed 

blir det svårare att kontrollera den faktiska träffsäkerheten. Den grundade data kommer från 

den kvantitativa data som ger en solid grund för slutsatserna, på så sätt har forskarna utnyttjat 

kontrasterande datakällor inom triangulering av kvantitativa och kvalitativa data för att öka 

trovärdigheten för denna studie. (Denscombe 2014, s. 410 - 411) För denna studie anser 

forskarna att pålitligheten är hög då forskarna har varit objektiva under hela studiens process 

och utförligt beskrivit de metoder, arbetssätt och motiverat de val som har gjorts i studien. 

Forskarna har haft användning av metodlitteratur för att utförligt kunna beskriva metoden för 

den kvalitativa data och på så sätt öka pålitligheten. Möjligheten för andra forskare att utföra 

en likadan studie som denna är stor då metodbeskrivning har en hög transparens. (ibid, s. 408 

- 409)  

 

Då denna studie har varit intensiv och inriktat sig på ett relativt litet antal fall ligger 

överförbarheten på en medelhög nivå. Detta beror på att studien haft tre intervjuer med två 

olika banker, vilket gör att det blir en aning svårare att generalisera resultaten till andra fall. 

Om studien hade använt sig av fler intervjudeltagare på flera olika banker och finansiella 

institut, hade överförbarheten varit högre. Å andra sidan ska den kvalitativa data enbart vara 

en fördjupning av den kvantitativa data, vilket blir en orsak till att datainsamlingen för den 

kvalitativa nivån inte har varit stor. (Denscombe 2016, s. 412 - 413) Som tidigare nämnt har 

forskarna försökt vara objektiva under studiens gång genom att tolka data som har samlats in 

på ett opartiskt sätt och inte använt personliga värderingar och övertygelser i analysprocessen. 

Det är emellertid svårt att undvika detta då datainsamlingen måste tolkas och användas av 

forskaren, därför har forskarna för denna studie tillsammans tolkat dataanalysen för att 

undvika subjektiva tolkningar och anser att bekräftelsebarheten för denna studie är hög. (ibid, 

s. 413 - 415) 

 

3.6 Metodkritik 

För denna studie användes en metodtriangulering i form av en enkätundersökning och 

intervjuer. Enkätundersökningar ger inga personliga eller utvecklade svar vilket hade varit 

intressant att få i denna studie. Forskarna hade kunnat få en bättre förståelse för hur finansiell 

rådgivning påverkar privatpersoner om en fokusgrupp med privatpersoner hade genomförts 

också, eftersom det är det studien ämnar undersöka. Enkätundersökningen valdes för att 

kunna jämföra variabler och gav endast ytliga svar som gav forskarna utrymme att själva 

tolka svaren. Forskarna diskuterade om de skulle genomföra en fokusgrupp men valde att inte 

göra det på grund av att det är svårt att koppla ihop personer med varierande åldrar, 

sysselsättningar, civilstånd och så vidare på kort varsel. Sparande kan vara ett känsligt ämne 

som alla kanske inte vågar prata om, vilket är ytterligare en anledning till att forskarna inte 

valde att göra en fokusgrupp. Forskarna har försökt att vara så transparenta som möjligt för att 

ge läsaren förståelse för de val som gjorts.  

 

När det gäller enkätundersökningen kunde några frågor utformats annorlunda. Utifrån 

intervjuerna visade det sig att behovet av finansiell rådgivning kunde påverkas om kunden har 

barn, vilket hade varit en relevant fråga att ha med i enkäten. Nu ställdes endast en fråga om 
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vilket civilstånd respondenten har, vilket möjligen skulle bidra till mer om en fråga också 

fanns med om respondenten har barn. Angående frågan om civilstånd skulle det vara bättre 

om forskarna frågade om respondenten delar ekonomi med någon, eftersom alla som är gifta 

eller sambo kanske inte delar ekonomi. Forskarna antog att dessa delar ekonomi med någon, 

vilket inte ger ett helt rättvisande svar. En annan fråga som skulle vara relevant är hur länge 

respondenterna haft en och samma rådgivare, alltså relationens längd. Detta visade sig vara en 

viktig aspekt när det gäller hur sparandet påverkas av finansiell rådgivning.  

 

Det var fler kvinnor än män som svarade på enkäten. Resultatet kunde bli mer generaliserbart 

om lika många kvinnor och män svarade, men samtidigt var det inte möjligt för forskarna att 

kontrollera detta. Samma gäller ålder, då det var flest yngre människor som svarade. Detta 

tror forskarna beror på att de använde Facebook för att skicka ut enkäten. För att få tillgång 

till äldre respondenter valde forskarna att också använda ett snöbollsurval. Att blanda 

urvalsdesign kan leda till en missvisande bild av populationen och det hade möjligen varit 

bättre att bara använda sig av en. Men forskarna gjorde detta för att få mer varierande typer av 

personer, för att kunna göra jämförelser mellan variabler.  

3.7 Källkritik 

De källor som har använts för denna studie har noggrant granskats och bearbetats av 

forskarna. Dels genom att se till att de har en koppling till det studien skall undersöka men 

också hur tillförlitliga dessa är. De artiklar som har använts i studien är alla vetenskapligt 

granskade och är tagna från Google Scholar och Söder Scholar. Forskarna har i högsta mån 

försökt att enbart använda artiklar som är från år 2000 och framåt, för att få fram nyare 

forskning. Dessvärre har vissa äldre artiklar använts, främst på grund av att de har en viktig 

koppling till uppsatsens ämne. De internetkällor som har använts är objektiva, de flesta är 

även statliga källor. Forskarna har också använt olika litteratur för att få flera olika perspektiv 

i skrivandet, främst i metodavsnittet. (Nyberg & Tidström 2012, s. 267 - 269) 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den insamlade empirin. Resultatet från 

enkätundersökningen kommer först sammanfattas i en text och därefter redovisas statistiskt i 

form av Chi-2-test för att visa samband mellan olika variabler. Studiens hypoteser kommer 

antingen förkastas eller accepteras vilket ligger till grund för att svara på studiens 

forskningsfrågor. Efter den statistiska redovisningen kommer studiens kvalitativa del att 

presenteras, som består av svar från intervjuer med finansiella rådgivare. Diagram för 

respektive enkätsvar finns i bilaga 6.  

4.1 Enkätundersökningens resultat 

Totalt svarade 500 respondenter på enkäten med 5 externa bortfall. Fördelningen mellan 

respondenternas kön är 54,4 procent kvinnor och 44,8 procent män. Den 1 procenten som 

saknas är respondenter som svarade ”annat”. Eftersom forskarna endast undersöker skillnader 

mellan män och kvinnor räknas “annat” bort i detta fall, vilket gör att det istället är 55 procent 

kvinnor och 45 procent män bland respondenterna. En majoritet av respondenterna är mellan 

18 och 30 år och är anställda. Flest respondenter är antingen sambo eller gifta och en stor 

majoritet av respondenterna är bosatta i större städer. 97,4 procent av respondenterna har ett 

privat sparande, där de vanligaste sätten att spara på är på ett sparkonto och därefter fonder, 

aktier och pension. En majoritet anser sig även ta risker i sitt sparande. Majoriteten av de som 

inte anser sig ta risker sparar enbart på ett sparkonto och vissa även i fonder och pension. Av 

de som anser sig ta risk är det ingen som enbart sparar på ett sparkonto, utan sparar oftast i 

flera alternativ som aktier, fonder, fastigheter, med flera. (se bilaga 6)  

 

57,8 procent av respondenterna har aldrig använt finansiell rådgivning. Den största 

anledningen till det är att de inte känner tillit för finansiell rådgivning, att de har tillräckligt 

med kunskap eller att de får hjälp av anhörig. Utav de som tar risker men aldrig tagit hjälp av 

finansiell rådgivning, svarade en stor majoritet att de inte skulle ta mer risker i sitt sparande 

om de fick råd av en rådgivare. Tvärtom trodde en majoritet av de som inte tar risker och 

aldrig tagit hjälp av finansiell rådgivning att de skulle ta mer risker i sitt sparande om de fick 

rådgivning. De övriga 42,2 procent som använt finansiell rådgivare någon gång, var den 

största anledningen att de inte har tillräckligt med kunskap. En majoritet av dessa 

respondenter har gått till en rådgivare 2 till 10 gånger. Flest respondenter (32 procent) svarade 

att de fått mer kunskap och därefter större trygghet av rådgivningen. Däremot svarade 19 

procent att de inte påverkats alls av rådgivningen. 37,2 procent av respondenterna som använt 

finansiell rådgivning känner inte tillit för finansiell rådgivning. 40,8 procent svarade att de 

känner tillit, och resterande svarade vet ej. (se bilaga 6)  
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4.2 Hypotesprövning 

4.2.1 Riskbenägenhet i relation till kön 

För att undersöka om det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor skapades 

en nollhypotes om att det inte finns någon skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor. 

För att testa hypotesen har fråga 1 i enkäten om kön jämförts med fråga nummer 8 i enkäten 

som undersöker om respondenten anser att de tar risker i sitt sparande. (se bilaga 1) 

 

H0: Det finns ingen skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor 

H1: Det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor 

 
Tabell 1: Chi-2 resultat riskbenägenhet och kön 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

2 0,05 5,99148 0,002016073 12,41321 

  

Tabellen visar att nollhypotesen ska förkastas eftersom testvariabeln 12,41321 är större än det 

kritiska värdet 5,99148 samt att p-värdet 0,002016073 är mindre än signifikansnivån 0,05. 

Detta innebär att det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor.   

 

4.2.2 Kön i relation till finansiell rådgivning 

Den oberoende variabeln kön jämfördes även med den beroende variabeln finansiell 

rådgivning, där nollhypotesen är att män och kvinnor inte använder sig lika mycket av 

finansiell rådgivning. Fråga nummer 10 i enkäten handlade om respondenten tagit hjälp av 

finansiell rådgivning någon gång. (se bilaga 1) Av de som svarade ja på frågan är 57 procent 

kvinnor och 43 procent män. (se bilaga 6) 

 

H0: Män och kvinnor använder inte finansiell rådgivning lika mycket 

H1: Män och kvinnor använder finansiell rådgivning lika mycket 

 
Tabell 2: Chi-2 resultat kön och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

1 0,05 3,84146 0,443118 0,588801 

  

Tabellen visar att nollhypotesen ska accepteras eftersom testvariabeln 0,588801 är mindre än 

det kritiska värdet som är 3,84145 samt att p-värdet på 0,443118 är större än signifikansnivån 

0,05. Resultatet visar att män och kvinnor inte använder finansiell rådgivning lika mycket. 
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4.2.3 Civilstånd i relation till finansiell rådgivning 

För att testa om personer som delar ekonomi med någon använder sig mer av finansiell 

rådgivning än personer som inte delar ekonomi med någon, jämfördes fråga 5 som undersökte 

respondenterna civilstånd med fråga 10 om respondenten använder/har använt sig av 

finansiell rådgivning. (se bilaga 1)   

 

H0: Personer som delar ekonomi med någon använder sig inte mer av finansiell rådgivning 

än ensamstående 

H1: Personer som delar ekonomi med någon använder sig mer av finansiell rådgivning än 

ensamstående 

 
Tabell 3: Chi-2 resultat civilstånd och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

4 0,05 9,48773 0,000010437 28,38157 

  

Tabellen visar att nollhypotesen ska förkastas då testvariabeln 28,38157 är större än det 

kritiska värdet 9,48773 samt att p-värdet 0,000010437 är mindre än signifikansnivån 0,05. 

Detta innebär att personer som delar ekonomi med någon använder sig mer av finansiell 

rådgivning än ensamstående. 

 

4.2.4 Sysselsättning i relation till finansiell rådgivning 

I denna nollhypotes antas att personer med anställning och eget företag inte använder sig mer 

av finansiell rådgivning än studenter, pensionärer och arbetslösa. För att få svar på denna 

fråga har forskarna ställt två frågor i enkäten, fråga 4 som frågar om sysselsättning och fråga 

10 om respondenten tagit hjälp av finansiell rådgivning någon gång (se bilaga 1). 

 

H0: Personer med anställning/eget företag använder sig inte mer av finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa 

H1: Personer med anställning/eget företag använder sig mer av finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa 

 
Tabell 4: Chi-2 resultat sysselsättning och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

4 0,05 9,48773 0,001443186 17,65 

  

Tabellen visar att nollhypotesen förkastas eftersom testvariabeln 17,65 är större än det kritiska 

värdet 9,48773 och att p-värdet 0,001443186 är mindre än signifikansnivån 0,05. Resultatet 

innebär att personer med anställning/eget företag använder sig mer av finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa. 

 



26 
 

4.2.5 Ålder i relation till finansiell rådgivning 

I denna hypotes har forskarna formulerat en nollhypotes som menar att det inte finns ett 

samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning. De frågor som ställdes i 

enkäten var fråga 2 vilken ålder respondenterna har och fråga 10 om de använder sig av 

finansiell rådgivning (se bilaga 1). 

 

H0: Det finns inte ett samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning 

H1: Det finns ett samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning 

 
Tabell 5: Chi-2 resultat ålder och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

4  0,05 9,488 0,000000006697 42,42417 

  

Tabellen visar att nollhypotesen förkastas eftersom att testvariabeln 42,42417 är större än det 

kritiska värdet 9,488 och att p-värdet 0,000000006697 är mindre än signifikansnivån 0,05. 

Detta innebär att det finns ett samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning. 

 

4.2.6 Geografisk bosättning i relation till finansiell rådgivning 

Nollhypotesen för denna hypotes säger att personer som är bosatta i större städer inte 

använder mer finansiell rådgivning än personer som är bosatta i mindre städer. Med större 

städer räknas de tio största städerna i Sverige, och mindre städer är allt utöver dessa (se tabell 

nedan). De frågor som har använts i enkäten till denna hypotes är fråga 3 vilken stad 

respondenterna bor i och fråga 10 om de använder finansiella rådgivning (se bilaga 1). 

 
Tabell 6: Föredelning av storlek mellan städer  

Mindre städer Större städer 

Lund, Umeå, Gävle, Karlstad, Borås, Nyköping, Sundsvall, 

Katrineholm, Borlänge, Söderköping, Östersund, Kalmar, 

Luleå, Halmstad, Skellefteå, Finspång, Karlskrona, 

Karlskoga, Ludvika, Eskilstuna, Ängelholm, Varberg, 

Surahammar, Åled, Alingsås, Åre, Falköping, Nässjö, 

Vallentuna, Växjö, Karlshamn, Kiruna 

Stockholm, Göteborg, 

Uppsala, Linköping, 

Örebro, Malmö, Västerås, 

Helsingborg, Jönköping, 

Norrköping 

     (Listor 2018) 

 

H0: Personer som är bosatta i större städer använder inte finansiell rådgivning mer än 

personer som är bosatta i mindre städer 

H1: Personer som är bosatta i större använder finansiell rådgivning mer än personer som är 

bosatta i mindre städer 
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Tabell 7: Chi-2 resultat geografisk bosättning och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

1  0,05 3,841 0,225825 1,466969 

  

Enligt tabellen ska nollhypotesen accepteras då testvariabeln 1,466969 är lägre än det kritiska 

värdet 3,841 och p-värdet 0,225825 är större än signifikansnivån 0,05. Det innebär att 

personer som är bosatta i större städer inte använder sig mer av finansiell rådgivning än 

personer i mindre städer. 

 

4.2.7 Finansiell rådgivning i relation till riskfyllt sparande  

Denna nollhypotes antar att personer som använder finansiell rådgivning inte tar mer risker i 

sitt sparande. De två frågor som har använts är fråga 10 om respondenten använder sig av 

finansiell rådgivning samt fråga 8 om respondenten anses ta risker i sitt sparande (se bilaga 1). 

  

H0: Personer som använder finansiell rådgivning tar inte mer risker i sitt sparande 

H1: Personer som använder finansiell rådgivning tar mer risker i sitt sparande 

 
Tabell 8: Chi-2 resultat finansiell rådgivning och riskfyllt sparande 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

1  0,05 3,841 0,065865 3,383175 

 

Tabellen visar att nollhypotesen ska accepteras då testvariabeln 3,383175 är lägre än det 

kritiska värdet 3,841 samt att p-värdet 0,065865 är högre än signifikansnivån 0,05. Detta 

innebär att personer som använder finansiell rådgivning inte tar mer risker i sitt sparande. 

 

4.2.8 Tillit till finansiell rådgivning i relation till ekonomisk kunskap   

I denna nollhypotes antas att tillit till finansiell rådgivning inte leder till mer kunskap. De två 

frågor som har använts till denna hypotes är fråga 12 om respondenten känner tillit till 

finansiell rådgivning samt fråga 14 hur respondentens sparande har påverkats av finansiell 

rådgivning.  

 

H0: Tillit till finansiell rådgivning leder inte till mer ekonomisk kunskap 

H1: Tillit till finansiell rådgivning leder till mer ekonomisk kunskap 
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Tabell 9: Chi-2 resultat tillit och finansiell rådgivning 

Frihetsgrader Signifikansnivå Kritiskt värde P-värde Testvariabel 

15 0,05 24,996 0,00000000000002292 65,20841 

 

Testet visar att nollhypotesen förkastas, alltså att tillit leder till mer ekonomisk kunskap. 

Anledningen till detta är att testvariabeln 65,20841 är större än kritiska värdet 24,996 och att 

p-värdet är mindre än signifikansnivån. Resultatet innebär att tillit till finansiell rådgivning 

leder till mer ekonomisk kunskap.  

 

4.3 Intervjuer  

Presentation av rådgivarna 

Rådgivare 1 jobbar på SEB och har varit privatrådgivare i cirka fyra och ett halvt år (se bilaga 

3). Även rådgivare 2 jobbar på SEB och har jobbat som privatrådgivare i ungefär sjutton år 

(se bilaga 4). Rådgivare 3 jobbar deltid på Nordea och har gjort det i snart två år (se bilaga 5). 

 

Finansiell rådgivnings påverkan på sparandet  

Rådgivare 1 förklarar att 80 procent av de kunder som vänder sig till dem handlar om bolån, 

men att i samband med detta väver rådgivarna in andra delar. Det är få som bara vill prata om 

pension eller som vill starta igång ett sparande, vilket då blir rådgivarnas roll att vända mötet 

till att handla om dessa delar också. Rådgivare 1 har alltid varit förvånad över att det finns en 

otrolig drivkraft för bolånen och att kunder vill få ner räntan så mycket som möjligt samtidigt 

som de har massa pengar på ett sparkonto med 0 procent ränta. Rådgivare 1 försöker då hjälpa 

kunden att få en avkastning på sparandet också. Hen tror att när det gäller sparandet går det att 

lista ut lite grann vilken risk som finns, men den största tvivlen ligger på pensionen. Det är 

många som knappt vågar öppna det orangea kuvertet och de flesta vet inte hur mycket 

arbetsgivaren sätter av till pension, var pengarna ligger någonstans eller om de går att flytta 

över. (se bilaga 3)  

 

Det kan också kopplas till okunnighet, att kunder inte har ekonomisk kunskap, enligt 

rådgivare 2. Rådgivare måste ”jaga” de flesta kunderna för att de skall komma till banken och 

få rådgivning då de sällan självmant söker finansiell rådgivning. (se bilaga 4) Enligt rådgivare 

3 är de fyra vanligaste anledningarna till att kunder söker sig till finansiell rådgivning om de 

har fått ett stort arv, sålt en bostad, de vill öppna ett barnsparande eller att de vill se över sin 

pension. Hen tror också att det handlar om okunskap, att kunder inte vet hur det funkar, vad 

som är viktigt att tänka på, vad som är dåligt eller vad som är bra. Rådgivare 3 berättar att det 

är en viss typ av kund som kommer in och det är dem som inte har koll och det kommer sällan 

folk som kan sparande, för då skulle dem göra det själva. (se bilaga 5)   

  

När det gäller rådgivares arbetssätt för att hjälpa kunder att ta mer risker i sitt sparande, 

beskriver rådgivare 1 att det beror mycket på hur man själv är som person. Hen är inte den 

riskfyllda typen och brukar snarare identifiera sig med kunder som inte vill ta så mycket 

risker. Men på samma gång tycker hen inte att sina kunder bara ska ha sina pengar på ett 

sparkonto om de inte ska använda pengarna på några år. Där försöker rådgivaren hjälpa 

kunden, så de istället kan få ut något av pengarna. (se bilaga 3) 
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Rådgivare 1 förklarar att det är mycket fokus på risker, men vad förväntar kunden sig? Det är 

färre kunder som vill höja risken i sitt sparande och det är tvärtom många som tagit mycket 

risk. Hen förklarar att det är kunder som kommer in och bara ser att det gått bra, men det kan 

handla om något banken rekommenderat för tio år sedan. Förr fanns det behov av att se över 

något, men idag handlar det mer om att välja en risknivå och därefter en fond som kunden 

kommer kunna ha i flera år framåt. (se bilaga 3) Inom risknivå förklarar rådgivare 2 att man 

utgår från riskfrågor som är vad kunden är villig att ta för risk, hur lång placeringshorisont 

kunden har samt vad målen med dessa placeringar är. Genom att ställa dessa grundläggande 

frågor får rådgivarna fram vad för typ av risk kunden vill ha. Samtidigt har kunderna ändrat 

uppfattning om risk, idag tar kunder lägre risk än vad de gjorde förut. Rådgivare 2 menar att 

det är merparten som har den uppfattningen men att det alltid finns de kunder som vill ta 

mycket risk också. Den utveckling som har lett till lägre risker tror rådgivare 2 beror på att 

börsutvecklingen som går ned var och varannan månad leder att kunder inte vill förlora sina 

pengar. Idag finns det en hel del yttre faktorer och information som påverkar 

börsutvecklingen som kan leda till mer missnöje och oroligheter i världen. Enligt rådgivare 2 

leder dessa faktorer till att kunderna blir mer oroliga. (se bilaga 4) 

  

Rådgivare 3 förklarar att allt handlar om vad kunder själv vill, och utgår därmed alltid ifrån 

kunden. Steg ett i arbetsprocessen blir att ta reda på vad pengarna på kontot är till för och steg 

två blir att bedöma vad kunden har för kunskap om värdepapper och i samband med det ta 

reda på vilken risknivå kunden har. En lämplighetsbedömning och en riskbedömning görs i 

form av tidshorisont och riskbenägenhet, förklarar rådgivare 3. (se bilaga 5) 

  

Efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler 

Rådgivare 1 och 2 upplever att deras kunder är en blandning mellan män och kvinnor, 

eftersom det oftast är par, men att det är lite fler kvinnor. Rådgivare 1 tror att det beror på att 

kvinnor är mer ärliga om att de inte har koll på till exempel sin pension medan män tror och 

säger mer att de har koll (se bilaga 3). Även rådgivare 2 påpekar att män tror att de har mer 

kunskap och att kvinnorna ”blottar sig” mer och säger att de inte har kunskap eller förståelse 

för sitt pensionssparande. Sen finns det också dem som har mer kunskap än andra (se bilaga 

4). Rådgivare 1 tror att det också kan bero på att kvinnor oroar sig mer, samt att män är bättre 

på sparande eftersom de generellt har bättre lön (se bilaga 3). Prioritering speglar också 

kundernas val där män kan tycka att det är mer viktigt med sparande medan kvinnor kan tycka 

att det är mer viktigt att ta hand om hushållet, enligt rådgivare 2 (se bilaga 4). Men det beror 

också på andra faktorer som vilket jobb en person har, inkomst, ålder och så vidare. 

Rådgivare 1 och 2 tycker att kvinnor tar mindre risk än män, och att män generellt är mer 

riskbenägna (se bilaga 3 och 4). Rådgivare 1 påpekar också att i och med generationsskiftet är 

yngre tjejer mer insatta och att kvinnor därmed börjar ta mer risker (se bilaga 3). Rådgivare 3 

upplever inte någon tydlig skillnad om kunderna är flest kvinnor eller män, men att kvinnor är 

mer öppna för förslag och ger mer tilltro till rådgivaren. Men i själva efterfrågan av produkter 

ser hen ingen större skillnad. Dock ser rådgivare 3 också en skillnad i riskbenägenhet mellan 

män och kvinnor, där kvinnor är generellt mindre riskbenägna. (se bilaga 5) 

  

Rådgivare 1 och 2 förklarar att det finns en skillnad mellan egenföretagare och anställda, där 

egenföretagare inte har samma skydd som en anställd (se bilaga 3 och 4). En anställd bör se 

om sin pension, månadssparande och framåt, medan en egenföretagare måste vara mer aktiv i 

sitt pensionssparande med hjälp av pensionsrådgivare, menar rådgivare 2 (se bilaga 4). 

Rådgivare 1 och 2 berättar att deras kontor har en stor företagsenhet och har få studenter och 

pensionärer som kunder, rådgivare 2 menar att pensionärer inte sparar på samma sätt längre 
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utan vill mer att banken tar hand om deras kapital (se bilaga 3 och 4). Rådgivare 3 träffar 

heller inga studenter, men många pensionärer. Pensionärer har oftast klumpsummor på sina 

sparkonton, eftersom de kanske sålt en bostad, båt eller liknande. (se bilaga 5)  

 

Den åldersgrupp som är vanligast enligt rådgivare 1 är de mellan 30 och 55 år, de som är 

”mitt i livet”. Dessa vill mest ha råd och stöd inför pension. Eller så handlar det om lån då 

barnen flyttat ut och de ska byta bostad. Men i helhet är det svårt att säga vilken åldersgrupp 

som har mest behov eftersom rådgivare träffar hela spektret och alla behöver lånelöften. (se 

bilaga 3) Rådgivare 2 anser att det är svårt att bedöma vilken åldersgrupp som är vanligast, 

eftersom att de oftast träffar kunder som skall köpa någonting och därifrån sätts en grund om 

framtiden och andra faktorer. Hen skulle säga att den vanligaste åldersgruppen 30 - 50 år, 

beroende på vilket stadium i livet kunden är i. (se bilaga 4) Rådgivare 3 har flest kunder som 

är pensionärer, men anser att behovet för finansiell rådgivning snarare är större för 

medelålders människor som arbetar. De som arbetar kanske har barn, vilket gör att de behöver 

barnsparande, privat pensionssparande, hela tjänste- och premiepensionen och långsiktigt 

sparande. Medan pensionärer bara har sitt långsiktiga sparande. (se bilaga 5)   

  

Tillit  

När forskarna berättar att enkätundersökningens resultat visade att 37 procent som använder 

eller har använt finansiell rådgivning inte känner tillit till finansiell rådgivning, säger 

rådgivare 1 att hen inte alls är förvånad. Hen tror att det främst beror på media, eftersom de 

aldrig lyfter upp något positivt med rådgivning utan bara negativa aspekter. Något som ofta 

kommer upp i media är fondavgifter och bolåneräntor. När banken själva ringer till kunder är 

kunderna oftast jättenöjda med rådgivningen, säger rådgivare 1. (se bilaga 3) Ur rådgivares 2 

perspektiv handlar det mycket om att kunderna är rädda för att bli lurade, då det idag finns 

många oseriösa rådgivare. Hen menar på att när man börjar jobba som rådgivare ”slängs” man 

rätt snabbt in i att ha kundbesök och rådgivning, vilket kan leda till felaktigheter och 

besvikelse bland kunderna. (se bilaga 4) 

  

Rådgivare 3 blev chockad över den höga siffran. Hen tror att det beror på att det finns många 

oseriösa finansiell rådgivare som lurar människor på pengar, till exempel små mäklarfirmor 

och liknande. Det kan också bero på att ruljansen av rådgivare är hög och det är många unga 

nyutexaminerade personer som fått sitt första jobb inom banken.  Rådgivare 3 förklarar också 

att det varit ett jättestort problem med en nytt EU direktiv, mifid 2, vilket gör att rådgivare 

inte kan få provision. Oseriösa rådgivare har haft samarbeten med fondbolag och fått 

provision när de kränger fondbolagens fonder till kunden, som är väldigt dyra och ger en låg 

avkastning. Därmed har rådgivare gett dåliga råd till kunder eftersom de tjänat pengar på det. 

Detta har gett rådgivning dåligt rykte vilket kan vara en förklaring till den bristande tilliten, 

förklarar rådgivare 3. (Se bilaga 5) 
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5. Analys 

I detta avsnitt kopplas studiens empiri samman med teori och tidigare forskning för att kunna 

analysera likheter och skillnader mellan studiens primärdata och tidigare forsknings resultat. 

Analysen presenteras utifrån relevanta teman som utgår ifrån forskningsfrågorna.  

  

Finansiell rådgivnings påverkan på sparandet  

Nguyen et al. (2016) undersöker hur finansiell risktolerans påverkar individuella 

investeringsbeslut i en finansiell rådgivningskontext. Nollhypotesen om att personer som 

använder finansiell rådgivning inte tar mer risker i sitt sparande accepterades. Alltså visar 

enkätundersökningen inget samband mellan finansiell rådgivning och ett ökat risktagande. 

  

Nguyen et al. (2016) menar att långsiktiga och pålitliga relationer med finansiella rådgivare 

leder till ett mer riskfyllt sparande, vilket kan vara två faktorer som förklarar 

enkätundersökningens resultat. Denna studie tog inte hänsyn till längden på respondenternas 

relation till finansiella rådgivare vilket kan påverka resultatet negativt. Rådgivare 1 försöker 

uppmuntra de kunder som har pengar liggandes på ett konto och som inte ska användas på 

några år att ta mer risker och öka avkastningen på lång sikt. Rådgivare 1 och 2 menar också 

att finansiell rådgivare måste utgå ifrån vad kunden förväntar sig och att det grundläggande är 

att utgå ifrån risknivåer. (se bilaga 3 & 4) När rådgivarna utgår från risknivåer utgår de också 

med stor sannolikhet från riskpreferenser. Optimism och önskefyllt tänkande kan påverka en 

individs riskbeteende och som rådgivare visar man kunden vad de olika utfallen kan ge 

(Barberis & Thaler 2003). Beroende på vad kunden förväntar sig hamnar denne i olika 

kategorier som risksökare, riskneutral och riskavert. Om en rådgivare märker att en kund 

utmärker sig som risksökare kan rådgivaren erbjuda en högre risk mot att förluster kan 

uppkomma. Här kopplas prospektteorin in som säger att risksökare alltid kommer att föredra 

en fluktuerande vinst mot utsikterna till en viss vinst. (Chiles & McMackin 1996) Rådgivare 3 

förklarar att allt handlar om vad kunden själv vill och att rådgivarna arbetar efter två steg, där 

steg ett är att se vad pengarna i fråga är till för och steg två är att bedöma vad kunden har för 

kunskap om värdepapper samt vilken risknivå kunden har. Om finansiell rådgivning leder till 

ett mer riskfyllt sparande kan därför bero på kundens kunskap och risknivå. (se bilaga 5) 

 

Denna studie visar att den största anledningen till att privatpersoner vänder sig till finansiell 

rådgivning är ekonomisk okunskap och därefter osäkerhet (se bilaga 6). Detta kan kopplas till 

Prospektteorin som utgår från att människor inte alltid är rationella i sina val och att de ibland 

tenderar att vara osäkra, vilket leder till osäkra beslut (Ricciardi & Simon 2001, s. 5–6). 

Forskarna i denna studie utgår ifrån att respondenterna i enkätundersökningen använder sig av 

finansiell rådgivning just för att undvika osäkerhet som leder till osäkra beslut. Prospektteorin 

menar att investerare kan utvärdera framtidsutsikter eller resultat i form av vinst eller förlust 

till olika referenspunkter som erfarenhet eller ryktesspridning. För just denna studie tror 

forskarna att det finns en viss sannolikhet att respondenterna i enkätundersökningen är 

rationella när de vänder sig till finansiell rådgivning på grund av låg ekonomisk kunskap. Ur 

detta perspektiv anser forskarna inte att respondenterna har ett irrationellt beteende där 

osäkerhet leder till osäkra beslut, som Prospektteorin antar (Ricciardi & Simon 2001, s. 5–6). 

Det som däremot motsäger synen på respondenterna i denna studie är Calcagao och 

Monticones (2015) syn på människor med låg eller hög ekonomisk kunskap. De påstår att 

människor med hög ekonomisk kunskap använder sig mer av finansiell rådgivning, vilket 

motsäger denna studies resultat. Det finns också de människor som har låg ekonomisk 

kunskap men som ändå inte använder sig av finansiell rådgivning, vilket rådgivarna löser 

genom att själva ta kontakt med kunder för att de ska få rådgivning och den ekonomiska hjälp 
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som de hade behövt (se bilaga 4 och 5). Det bekräftas även av Calcagno och Monticone 

(2015) som påstår att låg ekonomisk kunskap som finns i hushåll ökar risker för bristfälliga 

finansiella beslut och att dessa investerare själva sällan söker sig till finansiell rådgivning. 

Enligt rådgivare 3 är den största anledningen till att kunder söker sig till finansiell rådgivning 

just okunskap. Kunder vet inte vad de ska tänka på, hur det funkar, vad som är bra, vad som är 

dåligt och så vidare, förklarar rådgivare 3. (se bilaga 5) Studien visar samtidigt att finansiell 

rådgivnings största påverkan på privatpersoners sparande är just mer ekonomisk kunskap (se 

bilaga 6).  

 

Efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler 

Studiens nollhypotes om att män och kvinnor inte använder finansiell rådgivning lika mycket 

accepterades. Enkätresultatet visade att 57 procent kvinnor och 43 procent män använder 

finansiell rådgivning (se bilaga 6), vilket tolkas som att kvinnor efterfrågar mer finansiell 

rådgivning än män. Detta stämmer överens med uppfattningen från rådgivare 1 och 2 som 

upplevde att deras kunder var flest kvinnor. Rådgivare 1 tror att det beror på att kvinnor är 

mer ärliga med att de inte har koll på till exempel sin pension, medan män tror och säger att 

de har kunskap. Rådgivare 2 instämmer och menar att kvinnor ”blottar sig” mer än vad män 

gör, vilket kan vara en anledning till att kvinnor söker sig mer till finansiell rådgivning. (se 

bilaga 3 och 4) Att kvinnor väljer att ”blotta sig” mer och vara ärliga om deras ekonomi kan 

kopplas till biologiska skillnaderna som diskuteras av Connell och Pearse (2015), som menar 

att kvinnor är känslosamma, pratsamma och lättpåverkade i jämförelse till män. Rådgivare 3 

upplever till skillnad från de andra rådgivarna ingen tydlig skillnad när det gäller efterfrågan 

av finansiell rådgivning mellan män och kvinnor, men att kvinnor är mer öppna för förslag än 

vad män är. Rådgivare 3 ser däremot en tydlig åldersskillnad snarare än könsskillnad. (se 

bilaga 5) 

   

Både Addis et al. (2003) och Levi et al. (2015) menar att kvinnor är generellt mer benägna att 

söka råd än män, vilket i detta fall stämmer överens med studiens resultat. En annan aspekt 

som kan förklara att kvinnor använder sig mer av finansiell rådgivning än män är som nämnt 

tidigare att män har större självförtroende när det kommer till investeringsbeslut. Det kan 

tolkas som att män istället klarar sig själva och tar egna beslut på grund av det större 

självförtroende. Detta har även en koppling till populärpsykologin som Connell och Pearse 

(2015) diskuterat och antar att män är envisa, rationella och analytiska medan kvinnor som 

har lägre självförtroende är mer oroliga och vill ha hjälp. Eftersom kvinnor istället anses vara 

omvårdande, lättpåverkade, pratsamma och känslosamma (ibid) kan det leda till att de inte vill 

ta egna beslut och söker sig till finansiell rådgivning för hjälp. Teorin om Behavioural 

Finance påpekar att den viktigaste aspekten inom investeringsbeteende är självkontroll och 

säger att en människa som har självkontroll även har kontroll över sin mentala förmåga 

(Hillier et al 2013, s. 506), vilket också kan kopplas till det som populärpsykologin tidigare i 

detta avsnitt antog om de olika könsskillnaderna. Rådgivare 3 förklarade att kvinnor ger mer 

tilltro till rådgivare än vad män gör, vilket kan vara en ytterligare anledning till att de är mer 

öppna till att söka råd (se bilaga 5). 

  

Enligt Kaur och Vohra (2017) förlitar sig ensamstående kvinnor mer på råd från en finansiell 

rådgivare än gifta kvinnor gör, eftersom kvinnor annars förlitar sig på männen i deras familj. 

Civilstånd är en annan faktor som kan påverka efterfrågan och behovet av finansiell 

rådgivning. Nollhypotesen att personer som delar ekonomi med någon inte använder sig mer 

av finansiell rådgivning än ensamstående förkastades. 77 procent av som använder finansiell 

rådgivning delar ekonomi med någon (bilaga 6), vilket visar att personer med delad ekonomi 

använder sig mer av finansiell rådgivning än de som inte delar ekonomi med någon. Detta kan 
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kopplas till Embrey och Fox (1997) som menar att investeringsbeteendet påverkas om en 

person till exempel är gift eller har barn. Rådgivare 1 diskuterade denna fråga och påpekade 

att män tycker att det är viktigt att ha en bra pension i framtiden, medan kvinnor tycker att det 

är mer viktigt att vara hemma med barnen (bilaga 3). Ensamstående anses ha ett större 

långsiktigt behov som måste tillgodoses med investeringar (Embrey & Fox 1997), men detta 

kan inte bekräftas av enkätundersökningens som visade motsatsen. Detta kan bero på att en 

majoritet av respondenterna antingen var gifta eller sambo. Enligt rådgivare 3 kan en person 

med barn ha ett större behov av rådgivning eftersom barnsparande då också behövs, utöver 

det egna sparandet (se bilaga 5). 

  

Även nollhypotesen om att personer med anställning och eget företag inte använder sig mer 

av finansiell rådgivning än studenter, pensionärer och arbetslösa förkastades. Alltså finns det 

en skillnad, som både rådgivare 1 och 2 bekräftat. Dem menar att det finns en skillnad mellan 

dessa, där egenföretagare har större behov av rådgivning eftersom de inte har samma skydd 

som anställda har. Dem har inga studenter som kunder, men några pensionärer som antingen 

vill ha hjälp med någon utbetalning eller avstämningar av de placeringar som de redan har. (se 

bilaga 3 och 4) Rådgivare 3 förklarar att behovet av finansiell rådgivning är större för 

människor som arbetar, och inte pensionärer. Detta beror på att de som arbetar oftast har 

många olika typer av sparande, det kan vara barnsparande, privat pensionssparande, 

tjänstepension, premiepension och långsiktigt sparande. Rådgivare pratar mer om 

månadssparande med anställda och egenföretagare, medan pensionärer oftast har 

klumpsummor på sina sparkonton. Därmed anser rådgivare 3 också att det finns skillnad i 

behov av finansiell rådgivning beroende på en kunds sysselsättning. (se bilaga 5) 

Enkätundersökningens resultat stämmer alltså överens med rådgivarnas upplevelser. 

Resultatet stämmer däremot inte överens med Calcagno och Monticone (2015) som förklarar 

att sannolikheten att be om råd inte påverkas av om en person är egenföretagare eller 

pensionerad. 

  

En annan aspekt som kan påverkaEn annan aspekt som kan påverkar efterfrågan av finansiell 

rådgivning är ålder efterfrågan av finansiell rådgivning är ålder. Enligt Yao et al. (2011) blir 

det viktigare att skydda sina tillgångar och undvika att göra förluster desto äldre en person 

blir. Erb et al. (1997) menar att ju äldre en person blir desto mer efterfrågas en högre premie 

för investeringar på aktiemarknaden, vilket innebär att personen blir mer riskavert. Rådgivare 

1 och 2 uppskattar att den vanligaste åldersgruppen som söker sig till finansiell rådgivning är 

mellan 30 – 50 år, vilket är de personer som är ”mitt i livet”. Det kan handla om att de vill ha 

stöd inför pension eller att deras barn flyttat ut och de behöver byta bostad. Alla tre rådgivare 

tycker dock att det är svårt att uppskatta vilken åldersgrupp som är vanligast eftersom de 

träffar hela spektret och att det snarare beror på vilket stadium i livet som kunden befinner sig 

i. Rådgivare 3 nämnde att hen snarare såg en skillnad i ålder än kön, vilket kan kopplas ihop 

med enkätundersökningens resultat. (se bilaga 3, 4 och 5) Studiens nollhypotes att det inte 

finns ett samband mellan ålder och användning av finansiell rådgivning förkastades. Alltså 

påverkar åldern om en person använder finansiell rådgivning eller inte. 43 procent av 

respondenterna som använder finansiell rådgivning är mellan 30 – 50 år, 30 procent är yngre 

och 27 procent är äldre (se bilaga 6). Alltså är en majoritet i den här ”mitt i livet” åldern, som 

rådgivare 1 och 2 upplevde var den vanligaste åldersgruppen bland deras kunder. Däremot är 

det ingen jättestort skillnad mellan åldersgrupperna, vilket gör att resultatet även stämmer 

överens med rådgivarnas uppfattningar om att det är svårt att uppskatta en åldersgrupp som är 

vanligast och att det snarare handlar om vart i livet man befinner sig. Faktorer som 

finansiering, psykologi och socialisering inom Behavioural Finance har en stor påverkan på 
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de olika åldrarna, resultatet bekräftar att dessa tre faktorer måste integrera med varandra för 

att kunna förstå kunden (Ricciardi & Simon 2001, s. 2). 

  

Beroende på var en människa är geografiskt bosatt kan denne få olika mycket tillgång till 

finansiella produkter och tjänster. Nollhypotes om att personer som är bosatta i större städer 

inte använder finansiell rådgivning mer än personer som är bosatta i mindre städer accepteras. 

Detta resultat stämmer inte överens med den tidigare forskningen vilket kan bero på att en 

majoritet av respondenterna bor i större städer. Forskningen visar att människor bosatta i 

mindre städer eller mindre ”välbärgade” områden inte har tillgång till finansiella produkter 

och tjänster i samma utsträckning som människor som är bosatta i större städer eller mer 

”välbärgade” områden (Leyshon et al. 2014) vilket inte kan bekräftas av 

enkätundersökningens resultat.  

 

Tillit 

Enligt Nguyen et al.  (2016) är tillit till finansiell rådgivning en viktig faktor. Deras 

undersökning visade att kunder i långsiktiga och pålitliga relationer med en finansiell 

rådgivare förvärvade kunskap om ekonomi och investeringar (ibid). Enkätundersökningen 

visade att 37 procent av de som använt finansiell rådgivning någon gång inte känner tillit till 

finansiell rådgivning, vilket rådgivare 1 och 2 inte blev överraskade av. Nollhypotesen att tillit 

till finansiell rådgivning inte leder till mer ekonomisk kunskap förkastades. Alltså finns det ett 

samband mellan tillit till finansiell rådgivning och ökad ekonomisk kunskap. Enkätens 

resultat visade också att den största anledningen till att respondenterna valde att ta hjälp av 

finansiell rådgivning var just att de inte hade tillräckligt med kunskap, vilket bevisar att tillit 

är en viktig faktor. 

  

Enligt rådgivare 1 beror den bristande tilliten främst på grund av media, eftersom enbart de 

negativa aspekterna av rådgivning lyfts fram. Det kan även bero på skandaler som till 

exempel när människor blev lurade av PPN fonderna, berättade rådgivare 1. (se bilaga 3) 

Rådgivare 2 tror att den bristande tilliten beror på att det finns många oseriösa rådgivare som 

är nya till jobbet och har därmed inte tillräckligt med erfarenhet ännu, vilket gör att råden kan 

bli felaktiga, som sedan leder till missnöjda kunder. (se bilaga 4) Till skillnad från de andra 

rådgivarna blev rådgivare 3 mer överraskad av att 37 procent inte känner tillit, som tyckte det 

var en hög siffra. Rådgivare 3 tror främst att den bristande tilliten beror på oseriösa rådgivare 

som lurar människor för att själva tjäna pengar, vilket nu inte är tillåtet längre i och med ett 

nytt EU direktiv, men som har skadat ryktet för finansiell rådgivning. Rådgivare 3 tror också 

som rådgivare 2 att det kan bero på att det finns många unga och oerfarna rådgivare, eftersom 

det oftast är ett naturligt första jobb inom banken för nyexaminerade. (se bilaga 5) 

  

Som tidigare nämnt tog enkätundersökningen inte hänsyn till relationens längd vilket är en 

faktor som Nguyen et al. (2016) undersöker som kan bidra till ökad ekonomisk kunskap. 

Trots detta visar resultatet att tillit leder till ökad ekonomisk kunskap. Calcagno och 

Monticone (2015) förklarar att behovet av finansiell rådgivning kan bero på ekonomisk 

kunskap, vilket kan bekräftas av enkätundersökningens resultat om att den största anledningen 

till att respondenterna använder finansiell rådgivning är okunskap. Låg ekonomisk kunskap 

kan leda till bristfälliga finansiella beslut, samtidigt som låg ekonomisk kunnighet är mindre 

benägna att söka råd hos rådgivare. Tvärtom ökar sannolikheten att söka råd hos en rådgivare 

om den ekonomiska kunnigheten är hög. (ibid) Detta överensstämmer inte med 

enkätundersökningens resultat eller de intervjuade rådgivarnas uppfattningar. Bristande tillit 

kan också uppstå om kunden känner osäkerhet eller att kunden väljer en osäker avkastning 

före en rekommenderad säker avkastning, i dessa fall kan kunder vara subjektiva i sina 
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investeringsbeslut och rikta missnöje mot den finansiella rådgivaren (Ricciardi & Simon 

2001, s. 5–6). Även kostnader och ångest kan skapa missförstånd mellan en kund och en 

rådgivare som leder till bristande tillit (Baiq, Ni & Siti 2018). 

 

Riskbenägenhet män och kvinnor 

Utifrån tidigare forskning, teorier och samtliga intervjuer framkommer det att män är mer 

riskbenägna än kvinnor. Nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i riskbenägenhet 

mellan män och kvinnor förkastades, vilket innebär att det finns en skillnad mellan män och 

kvinnor. Däremot visade enkätundersökningen att 51 procent kvinnor och 49 procent män 

svarade att de tog risker i sitt sparande (se bilaga 6). Detta kan tolkas som att kvinnor är något 

mer riskbenägna än män i detta fall, vilket då motsäger den tidigare forskningen och 

intervjuerna. Skillnaden är dock minimal och kan tänkas bero på andra faktorer. En möjlig 

förklaring till att män är mer riskbenägna presenterades av Connell och Pearse (2015) som 

menar att kvinnor är mer omvårdande, lättpåverkade, pratsamma och känslomässiga medan 

män är mer envisa, tystlåtna, rationella och analytiska. Män anses också ha ett överdrivet 

självförtroende i jämförelse med kvinnor, vilket kan leda till att de är mer benägna att ta risker 

(Barber & Odean 2001). Baiq et al. (2018) förklarar vidare att ett överdrivet självförtroende 

ger en effektiv investering, vilket kan förklara att män är bättre på sparande som rådgivare 1 

bekräftade (se bilaga 3). Även Croson och Gneezy (2009) kom fram till att män är mer 

riskbenägna än kvinnor. Detta beteende kan också kopplas till teorin Behavioural Finance 

(Ricciardi & Simon 2001, s. 3) som menar att människor många gånger har en förmåga att 

”glömma bort” tidigare misstag och lära sig av dessa. Utifrån riskpreferenser anses inte 

kvinnor eller män vara mer riskneutrala eller riskaverta, utan den riskpreferens som utmärker 

en person kan bero på andra faktorer än enbart kön (Chiles & McMackin 1996, s. 81). 

  

Tidigare forskning visar att det råder klassiska könsskillnader inom finansiella riskpreferenser 

och att konstmässiga skillnader inom riskbenägenhet är förenade med skillnader i 

beslutsstrategierna som också kan kopplas till motivation (Powell & Ansic 1997, s. 623 - 

624). Motivationen har därmed en stor påverkan på riskbenägenhet. Alla tre rådgivare håller 

med om att män tar mer risker i sitt sparande än kvinnor. De tror att det främst beror på att 

män tror sig ha mer kunskap, medan kvinnor är mer ärliga med att de inte har kunskap och 

oroar sig mer. Även att män generellt har högre lön, vilket leder till ett bättre sparande. (se 

bilaga 2 och 3) Rådgivare 3 tror också att det beror på att kvinnor är mer öppna för förslag 

och ger därmed mer tilltro till rådgivare (se bilaga 5). Enligt Embrey och Fox (1997) finns det 

fler faktorer som spelar roll när det gäller riskbenägenhet mellan män och kvinnor. En aspekt 

är att om en kvinna är anställd, är hon mer riskbenägen. Detta stämmer överens med 

enkätundersökningens resultat då 61 procent av respondenterna som är anställda kvinnor 

anser sig ta risker i sitt sparande, medan 39 procent av de anställda kvinnor ansåg sig inte ta 

risker (se bilaga 6). Detta bevisar att andra faktorer, i detta fall sysselsättning, dämpar 

könsskillnaden.  

  

Croson och Gneezy (2009) kom fram till att könsskillnaderna dämpas av erfarenhet och yrke. 

Rådgivare 1 berättade att hen tror att i och med generationsskiftet är yngre tjejer mer insatta 

vilket gör att kvinnor tar mer och mer risker (se bilaga 3). I och med att en majoritet av 

respondenterna är mellan 18 och 30 år, var det flest yngre personer som svarade på enkäten. 

Denna aspekt kan också förklara varför resultatet visade att fler kvinnor ansåg sig ta risker än 

män. Watson och McNaughton (2007) är några av de forskare som motsäger den klassiska 

populärpsykologin och drar slutsatsen att kvinnor är mer riskbenägna än män i många fall, det 

kan förklaras till enkätundersökningens resultat och att könsskillnader i riskbenägenhet 

suddas ut alltmer. 
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6. Slutsatser  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som forskarna har kommit fram till med hjälp av den 

analys som har genomförts i tidigare avsnitt. 

 

Har finansiell rådgivning en påverkan på privatpersoners sparande?   

Finansiell rådgivning har en påverkan på privatpersoners sparande, främst genom mer 

ekonomisk kunskap vilket leder till ett tryggare och bättre sparande. Utifrån studiens 

enkätundersökning och intervjuer framkommer det att den största anledningen till att 

privatpersoner söker sig till finansiell rådgivning är okunskap. Rådgivare utgår ifrån kundens 

kunskap och risknivå, men försöker att uppmuntra kunder till att ta mer risker. Däremot kan 

inte studien visa att finansiell rådgivning leder till ett mer riskfyllt sparande.  

  

Skiljer sig efterfrågan av finansiell rådgivning utifrån demografiska variabler? 

Studiens undersökta variabler är kön, ålder, civilstånd, sysselsättning och geografisk 

bosättning. 

  

• Kvinnor efterfrågar mer finansiell rådgivning än män 

• Personer som delar ekonomi med någon efterfrågar mer finansiell rådgivning än 

ensamstående 

• Personer med anställning och eget företag efterfrågar mer finansiell rådgivning än 

studenter, pensionärer och arbetslösa 

• Åldern påverkar efterfrågan av finansiell rådgivning. Den åldersgrupp som använder 

finansiell rådgivning mest är mellan 30 och 50 år. 

• Personer som är bosatta i större städer efterfrågar inte mer finansiell rådgivning än 

personer bosatta i mindre städer 

  

Känner privatpersoner tillit för finansiell rådgivning? 

Privatpersoner känner inte tillit för finansiell rådgivning. Detta beror på att den största 

anledningen till att respondenterna inte använder finansiell rådgivning är att de inte känner 

tillit. Av de som använder finansiell rådgivning känner 37 procent inte tillit för finansiell 

rådgivning, vilket främst beror på att det finns många oseriösa rådgivare som lurar människor 

samt att media endast lyfter upp negativa aspekter om rådgivning. Tillit är en viktig faktor 

som bidrar till ökad ekonomisk kunskap hos privatpersoner. 

 

Finns det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor?  

Män är mer riskbenägna än kvinnor. Det kan bero på att kvinnor generellt har lägre lön, oroar 

sig mer och är mer öppna med att de inte har bra kunskap om sin ekonomi. Däremot visar 

studien att skillnaden i riskbenägenhet mellan män och kvinnor suddas ut alltmer, kvinnor 

börjar ta mer risker idag.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt redovisas en slutdiskussion om de slutsatser som presenterats i tidigare avsnitt. 

Därefter redovisas kritik mot den egna studien. Slutligen ger forskarna exempel på framtida 

forskning samt en beskrivning av forskningsetiska riktlinjer och förhållningssätt.  

 

7.1 Slutdiskussion  

Denna studie har syftat till att undersöka om finansiell rådgivning har en påverkan på 

privatpersoner samt om efterfrågan av finansiell rådgivning skiljer sig utifrån demografiska 

aspekter. Variabeln kön har undersöks ur flera olika perspektiv: finansiell rådgivning, 

riskbenägenhet och sparande. Perspektiven har gett blandade resultat men generellt råder det 

skillnad mellan män och kvinnor inom sparande, finansiell rådgivning och riskbenägenhet. 

Samtidigt påpekar Connell och Pearse (2015) i sin forskning att antaganden inom 

sociobiologin och den evolutionära biologin enbart bygger på spekulationer och ingen 

vetenskap. Frågan som uppstår här är varför det uppstår skillnader ändå, både i denna studies 

resultat men också i den tidigare forskningen? Connell och Pearse (2015) menar på att det 

enbart är de sociala processerna som skapar skillnader, till exempel utbildning, arbete och 

sexualvanor. Forskarna i denna studie väljer att inte hålla med Connell och Pearse (2015) 

antagande om de sociala processerna då det finns män och kvinnor som har liknande 

utbildning, arbete, ålder och geografisk bosättning och som ändå skiljer sig åt i de olika 

perspektiven. Den bild som Connell och Pearse (2015) ger är mer av en stereotypisk bild av 

könsskillnader, medan Powell och Ansic (1997) definierar att det finns könsskillnader men att 

skillnaderna är kopplade till beslutsstrategier som vidare kopplas till motivation. Vad är det då 

som skiljer män och kvinnor åt i beslutsstrategierna och vad är det som motiverar dem? 

  

Om beslutsstrategierna kopplas till motivation har forskarna en tanke om varför fler kvinnor 

använder sig av finansiell rådgivning än vad män gör. Forskarna har efter studiens resultat fått 

upp en tanke om att kvinnor idag med stor sannolikhet har mer kunskap om ekonomi i 

allmänhet än vad kvinnor för bara 50 år sedan hade, främst på grund av dagens 

informationsflöde. Den fråga som då väcks är om finansiell rådgivning är mer motiverat av 

kvinnor idag än vad det är av män, på grund av att kvinnor har fått en ökad medvetenhet om 

sparande och deras ekonomiska framtid? Det har analyserats i analysavsnittet att män ”tror” 

att dem har bättre koll på sitt sparande, medan kvinnor hellre ”blottar” sig och aktivt söker 

hjälp. Det finns en viss sannolikhet att kvinnor tar aktiva beslutsstrategier om deras 

ekonomiska framtid med hjälp av finansiell rådgivning, som motiverar dem till att spara. 

  

En anledning till varför studiens resultat visade skillnad i riskbenägenhet mellan män och 

kvinnor, där kvinnor var något mer riskbenägna, kan vara att majoritet var mellan 18 - 30 år 

vilket enligt forskarna är en yngre åldersgrupp. Det visar att skillnaden i riskbenägenhet 

suddas ut med en yngre generation. Rådgivare 1 upplevde också att kvinnor blir mer och mer 

riskbenägna i och med generationsskiftet. Idag är kvinnor mer självständiga och tar hand om 

sin egen ekonomi snarare än att bara ta hand om hemmet. 

  

En hypotes som forskarna förkastade var att personer som delar ekonomi med någon annan 

inte använder sig mer av finansiell rådgivning än ensamstående. Forskning visade att om en 

person är gift eller har barn så har det en påverkan på investeringsbeteendet. Frågan som 

uppstår är om personer som är gifta eller sambo och inte delar ekonomi med varandra, 

använder sig av finansiell rådgivning? Personer som är gifta eller sambo, väljer de att spara 
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tillsammans eller spara på skilda håll? En aspekt som forskarna kan tänkas se skillnad i 

sparande för gifta par eller sambos är om den ena parten är anställd och den andra är 

egenföretagare. Främst för att rådgivarna i intervjuerna beskrev att en egenföretagare inte har 

samma skydd i form av till exempel pension som en anställd har, därför måste denna ha en 

större kontroll över sin ekonomi. En annan nollhypotes kopplat till demografiska variabler 

som accepterades var att det finns ett samband mellan ålder och finansiell rådgivning. Det har 

tidigare nämnts att informationsflödet är tillgängligt för nästan alla människor i Sverige, 

främst genom internet. Leder informationen till att olika åldersgrupper söker sig till finansiell 

rådgivning för olika behov? Rådgivarna förklarar att det är blandade åldrar som använder 

finansiell rådgivning, främst åldersgruppen mellan 30 och 50 år. Vad är det som leder till att 

yngre åldersgrupper idag vänder sig till finansiell rådgivning? Det kan tänkas bero på 

digitaliseringens utveckling som den yngre generationen har växt upp med. Med tanke på det 

informationsflöde som finns på internet idag blir finansiell rådgivning mer lättillgängligt för 

alla åldrar.  

 

I analysavsnittet kom forskarna fram till att personer som är bosatta i större städer inte 

använder finansiell rådgivning mer än personer som är bosatta i mindre städer. Det har 

analyserats att det kan bero på att en större del av respondenterna bor i större städer, men det 

kan också finnas fler aspekter som det beror på. Finansiell rådgivning behöver inte enbart ske 

genom fysiska möten, utan kan också ske genom telefonsamtal och internet. Sverige är ett 

land där information och internet är tillgängligt för i stort sätt alla människor som gör att 

finansiell rådgivning inte blir begränsat.  

  

Låg ekonomisk kunskap är den största anledning till att personer använder sig av finansiell 

rådgivning enligt denna studies resultat, ändå svarade 57,8 procent att de aldrig har använt sig 

av finansiell rådgivning. Hur kommer det sig att dessa personer inte använder sig av finansiell 

rådgivning? Studien visade att det främst beror på att de inte känner tillit, men vad beror den 

bristande tilliten på? Är det för att dem inte har fått information eller blivit kontaktade av 

finansiella aktörer, såsom banker? Är de rädda för att bli lurade? Det finns flera möjliga 

anledningar till att tilliten brister, men det kan också vara individuellt och skilja sig från 

person till person. Det kan också bero på att rådgivare kan ses som säljare i och med att de har 

riktlinjer från finansiella aktörer som ska följas, bland annat mål om att sälja in vissa 

finansiella produkter och tjänster till sina kunder. Det som blir problematiskt med den 

bristande tilliten är att den hindrar privatpersoner att ta hjälp av finansiell rådgivning, vilket 

riskerar att dessa personer inte erhåller den ekonomiska kunskap som fattas. Dessa personer 

kan då riskera att ta dåliga beslut om sin privatekonomi, som kan vara avgörande för 

framtiden. 

 

Denna studie visar att finansiell rådgivning inte leder till ett mer riskfyllt sparande, vilket var 

något som forskarna antog att det skulle göra. Forskarna tror att förklaringen är den aspekt 

som Nguyen et al. (2016) tar upp, att långsiktiga och pålitliga relationer krävs för att det ska 

leda till ett mer riskfyllt sparande. Just tillit är en viktig faktor för att privatpersoner ska vända 

sig till finansiell rådgivning och det finns en koppling även i denna studie mellan tillit och 

finansiell rådgivning. De 37 procent som någon gång använt finansiell rådgivning känner inte 

tillit för finansiell rådgivning, det innebär att bristande tillit leder till att privatpersoner inte 

vill ha rådgivning som kan leda till bättre ekonomisk kunskap eller ett mer riskfyllt sparande. 

Nästa fråga som då dyker upp är vad finansiella aktörer gör för att få tillit från privatpersoner? 

Finns det strategier för att minimera den bristande tilliten från privatpersoner? 
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7.2 Kritik mot den egna studien 

Efter att ha genomfört denna studie, finns det några aspekter som forskarna kan ha gjort 

annorlunda eller bättre. När det gäller forskningsfrågorna insåg forskarna efter att ha samlat in 

empiri, analyserat och dragit slutsatser att frågorna var för breda att svara på. Det uppstod då 

svårigheter att svara på studiens forskningsfrågor vilket forskarna löste genom att justera 

frågorna och även lägga till två underfrågor. Forskarna insåg också i efterhand att frågorna är 

svåra att generalisera på alla privatpersoner i Sverige. Dock fick studien ett professionellt stöd 

i form av tre intervjuer med licensierade rådgivare, vilket ökade trovärdigheten i studien 

något. Däremot skulle trovärdigheten öka med ännu fler intervjuer, men eftersom störst vikt 

lades på enkätundersökningen tyckte forskarna att det räckte med tre intervjuer.  

 

Skillnader i riskbenägenhet mellan män och kvinnor är ett ämne som forskats mycket om 

tidigare, vilket forskarna var medvetna om innan studien genomfördes. Forskarna valde att 

rikta in sig mer på finansiell rådgivning istället för riskbenägenhet för att få fram något som 

inte redan var forskat kring. Forskarna insåg dock under arbetsprocessens gång att för att 

förstå hur finansiell rådgivning påverkar privatpersoners sparande är riskbenägenhet en viktig 

aspekt att beakta och ta hänsyn till. Sparande och riskbenägenhet går hand i hand, vilket ledde 

till att riskbenägenhet blev ett ämne som kom på tal flera gånger. Det var även något som 

rådgivarna berättade mycket om i intervjuerna, vilket gjorde att en separat forskningsfråga om 

skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor lades till. För att förstå rådgivnings 

påverkan är det viktigt att förstå att riskbenägenhet skiljer sig åt mellan personer. Därmed var 

det en fråga som uppkom i efterhand och tog mer och mer plats i studien vilket inte var tänkt 

från början. Frågan om tillit till finansiell rådgivning utformades också senare i processen då 

forskarna fick fram intressanta svar angående det. Sammanfattningsvis har studiens 

forskningsfrågor och syfte förändrats och utvecklats under arbetsprocessens gång.  

 

7.3 Framtida forskning  

Denna studie har undersökt ett antal demografiska variabler kopplat till finansiell rådgivning. 

Det vore intressant att undersöka en annan viktig variabel, inkomst, för att kunna jämföra om 

denna variabel har en större påverkan på sparande och finansiell rådgivning än andra 

variabler. Dessvärre kan denna variabel känslig för privatpersoner, vilket var anledningen till 

att den inte undersöktes i denna studie, och bör därmed undersökas noggrant och kritiskt. 

Vidare vore det av intresse att forska kring vad det är som motiverar privatpersoner att 

använda sig av finansiell rådgivning. Denna studie visade att åldersgruppen 30–50 år 

efterfrågar finansiell rådgivning mest, men denna åldersskillnad var inte så stor. Därför kan 

olika åldras preferenser, motivationer och mål med sparande och användning av finansiell 

rådgivning jämföras. En annan fråga som väcks av denna studie är den bristande tilliten till 

finansiell rådgivning och om banker jobbar för att försöka skapa tillit, och i så fall hur.  

 

7.4 Forskningsetiska riktlinjer och förhållningssätt  

Forskningsetiska principer utgår ifrån att forskarna följer de principer, regler och riktlinjer 

som anger vilka förfarande som är riktiga och vilka som är felaktiga. Etik handlar om 

förhållandet mellan människor som kan påverkas direkt och indirekt av varandra, etiken säger 

vad vi kan göra och inte göra mot varandra. Inom det svenska Vetenskapsrådet har fyra 

ståndpunkter utvecklats som står för regler och principer inom humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning (Johannessen & Tufte 2003, s. 59 - 61). Den första av dessa är 

individskyddskravet som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven utgår ifrån att människor inte får utsättas 

för kränkning, fysisk eller psykisk skada eller förödmjukelse (Johannessen & Tufte 2003, s. 

61 - 63). Forskarna anser att de har följt samtliga krav både inom den kvalitativa och 

kvantitativa datainsamlingen. Samtliga respondenter har fått information om det aktuella 

forskningsämnet, genom en beskrivande text i enkätundersökningen samt en muntlig 

beskrivning till rådgivarna som intervjuats. Respondenterna har frivilligt deltagit, i 

enkätundersökningen fanns möjlighet att inte svara på vissa frågor eller undvika att svara 

överhuvudtaget, även rådgivarna fick möjlighet att avböja intervjun om de inte ville delta. 

Enkätundersökningen var helt och hållet anonym och inga personuppgifter samlades in, även 

rådgivarna valde att vara anonyma och deras namn har inte använts i studien. Forskarna har 

haft tystnadsplikt jämtemot samtliga respondenter och behandlat handlingsskeretessen högt 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 78). Därav anser forskarna att konfidentialitetskravet är hög. All 

data som har samlats in har enbart använts till studiens syfte och kommer inte att användas till 

annan forskning eller arbete (Johannessen & Tufte 2003, s. 61 - 63). 
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Bilagor 

Bilaga 1 – enkät  

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

Bilaga 2 - intervjuguide 
 

1.  Hur länge har du jobbat som privatrådgivare? 

2. Hur många kunder träffar du per dag/vecka som är kopplat till finansiellt sparande? 

T.ex. pensionssparande eller hussparande, finns de många som söker råd om aktie- 

eller fondsparande? 

3. Vad upplever du att den största orsaken är till att kunder söker sig till finansiell 

rådgivning? (enligt vårt svar, ekonomisk kunskap) 

4. På vilket sätt hjälper du dina kunder att ta mer riskfyllda investeringar? 

5. Är dina kunder flest kvinnor eller män? Upplever du någon skillnad på efterfrågan av 

finansiell rådgivning mellan kvinnor och män? 

6. Enligt tidigare forskning är män mer riskbenägna än kvinnor, men vår undersökning 

visar att det inte råder skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor, hur upplever 

du skillnaden? 

7. Märker du någon skillnad på kunder som är anställda eller egenföretagare och kunder 

som är studenter eller pensionärer, när det gället behovet av finansiell rådgivning? 

8. Enligt vår undersökning råder det ingen skillnad mellan ålder och efterfrågan på 

finansiell rådgivning, vilken åldersgrupp är vanligast bland dina kunder? Vad 

märker du för skillnad i efterfrågade råd mellan olika åldrar? 

9. Vår undersökning visar att 37% av de personer som använder sig eller har använt sig 

någon gång av finansiell rådgivning inte känner tillit för finansiell rådgivning, vad tror 

du att det beror på? 

 

Bilaga 3 - intervju med rådgivare 1 
 

Sandra: Berätta lite om dig själv och din yrkesbefattning. Hur länge har du jobbat som 

privatrådgivare? 

Privatrådgivare 1: Har jobbat i SEB sedan 2008 då jag började med sommarjobb, sen 

december 2010 började jag på heltid. Jag jobbade två år i kundtjänst och därefter jobbade jag 

som privatrådgivare. Så sammanlagt 4 år, sen var jag föräldraledig i 1 år, sen kom jag tillbaks. 

Så 4 och ett halvt år. 

 

Sandra: Hur många kunder träffar du per dag/vecka som är kopplat till finansiellt sparande? 

T.ex. pensionssparande eller hussparande, finns de många som söker råd om aktie- eller 

fondsparande? 

Privatrådgivare 1: Oftast är det allt i ett. Bankens mål har gått upp och ner, men idag är det att 

vi ska ha ett möte eller ge råd till två kunder per dag, men där är vi inte riktigt än. Men vi 

pratar med många, så kanske i snitt ett möte per dag, och sen kanske man pratar på telefon 



 
 

 

med två till tre kunder. Men det blir inte riktigt en hel genomgång. Sen ser man det inte alltid 

som ett råd om kunden t.ex. frågar hur mycket de kan låna. I de flesta fall försöker vi alltid 

prata i helhet om sparandet, men lånet tar den större delen, och förskäring osv. Det är svårt att 

säga eftersom vissa dagar ringer hur många som helst. Så säkert 10 kunder per vecka, men det 

behöver inte alltid vara fysiska möten. 

 

Sandra: Vad upplever du att den största orsaken är till att kunder söker sig till finansiell 

rådgivning? (enligt vårt svar, ekonomisk kunskap) 

Privatrådgivare 1: Jag skulle säga, att 80% av de kunder som vänder sig till oss handlar om 

bolån. Sen i samband med det väver vi in allt annat. Det är väldigt få tror jag som säger hej 

jag vill prata om pension, eller vill starta igång ett sparande. Det är mer vår roll att vända det 

till att de ska bli det. Sen vet jag inte, idag är bolån en rådgivning i sig, det var det ju inte förr 

och det var inte samma krav, så det beror ju på hur ni tolkar det också. Ett lånelöfte är en 

finansiell rådgivning. Så det är klart man pratar om hur mycket sparande man ska ha, du ska 

ju ändå klara dig varje månad osv. men det är ju inte egentligen det som banken ser som 

finansiell rådgivning. Då ska man gå genom tidshorisont, syfte, livsfrågor och vad du 

accepterar osv. Sen är det ju såklart att kunder som redan har placeringar ringer och vill ha 

årliga genomgångar, dem kanske har träffat en rådgivare så många år och vill ha 

avstämningar. Så det är lite olika. 

 

Sandra: Varför tror du att nya kunder söker sig till t.ex. fondsparande eller aktiesparande med 

tanke på att det finns information på internet, tror du att det beror på t.ex. osäkerhet, låg 

kunskap…?  

Privatrådgivare 1: Ja men det tror jag. Jag har alltid varit förvånad av att det finns en otrolig 

drivkraft på bolånen, att du ska få ner räntan där så extremt, det kan du göra vad som helst för. 

Men sen har du massa pengar på ett sparkonto med 0% ränta. Är du inte angelägen om det? 

Det är där jag brukar försöka vända, för mig är det lika viktigt att du får bra avkastning osv. 

på ditt sparande också. Sen är det så svårt, för bolån har du ju oavsett. Där du behöver ha ett 

sparande, där kanske du inte riktigt vet, du vet inte att de här pengarna inte ska användas det 

närmsta året eller fem åren. Jag tror att det är väldigt svårt att sätta ett belopp. Sparandet kan 

du lista ut lite grann vilken risk osv. men pension som också är ett typ av sparande, där finns 

nog den största tvivlen, många vill inte ens öppna det orangea kuvertet och man vet inte hur 

mycket arbetsgivaren sätter av, var ligger de pengarna någonstans, kan jag flytta över dem 

och få en bättre överblick? Så där tror jag, just pension och bolån, flest söker sig till. Jag tror 

att många vill ha ett fysiskt möte. Det finns otroligt mycket information på nätet så det blir 

svårt att sålla. 

 

Sandra: På vilket sätt hjälper du dina kunder att ta mer riskfyllda investeringar? 

Privatrådgivare 1: Jag är nog inte den typen och det beror själv nog mycket på hur man än, 

alltså hur riskfylld man är. Jag brukar snarare identifiera mig med kunder som säger att de inte 

vill ha så mycket risk. Man blir ganska personlig i det där. Men samtidigt så tycker jag inte att 

de kan ha pengar på ett sparkonto om du inte ska använda dem på två eller tre år, då är det ju 

synd att inte få någonting. Så man försöker ändå hjälp dem. T.ex. när det gäller pension då 

kan du ta lite mer risk, det är ju ändå 30 år fram. Men jag tror att det viktigaste är att dem ska 

känna sig trygga. Vissa kanske inte tycker att det spelar roll att det är på tio års sikt för du får 

ont i magen om det går upp och ner även om du inte ska ha pengarna, ja då hjälper ju inte det 

dig. Så det är mycket om att känna av vem du pratar med, vad önskar du och vad är dina 

förväntningar. För man pratar ofta om risker och det är allt, men vad förväntar du dig? Du 

kanske känner dig tryggare och sover bättre på natten om du har pengarna på konto även fast 



 
 

 

du inte får någon ränta. För mig är det lättare att prata om sånt här om det är långsiktiga 

pengar, det är svårare när det är kortare. 

 

Adina: Men är det många som kommer dig till och vill höja risken i sitt sparande? 

Privatrådgivare 1: Färre skulle jag säga. Dessvärre så är det många som tvärtom haft mycket 

risk osv. Jag vet inte om de själva är medvetna, de kanske bara ser ”åh den här har gått 

jättebra”, men det här är något vi rekommenderat för 10 år sen, det tycker inte banken är så 

bra idag. Så jag är väldigt intresserad om, vad kommer hända om 10 år idag? Förr var det 

behov av att se över någonting, tanken är idag att du ska egentligen bara välja en risknivå och 

sen väljer man den fonden och den fonden ska du kunna ha i fem, tio år. Så vad är vårat 

behov? Eller vad är vår roll snarare i risk osv. För aktier ger inte vi råd om, så det blir mer 

begränsat. Sen kanske det blir tvärtom att de känner att det här blir för begränsat och vill ha 

mer. De snackar om att utöka vad vi får ge råd om och inte. Sen är det skillnad på vad vi gör 

och private banking, som är snäppet högre, dem kan ju ge råd om mycket mer. 

  

Sandra: Är dina kunder flest kvinnor eller män? Upplever du någon skillnad på efterfrågan av 

finansiell rådgivning mellan kvinnor och män? 

Privatrådgivare 1: Det var en bra fråga… Jag skulle säga att det är en blandning för det är 

oftast par, man söker ju tillsammans. Men jag tror lite mer kvinnor ändå som kommer in. Jag 

tror att kvinnor är mer ärliga egentligen och säger att de inte har koll på t.ex. pensionen. 

Medan männen tror eller säger att dem har koll, eller så har dem det. Jag tror att kvinnor är 

mer ärliga och säger att de inte har koll. Det beror också på var man jobbar, har för inkomst 

osv. Om de har samma behov vet jag inte, eller så oroar sig kvinnor sig mer. Det tas upp mer 

och pratas mer om det. Man säger att män generellt bättre lön och har därmed bättre sparande. 

  

Sandra: Tidigare forskning är män mer riskbenägna än kvinnor, men vår undersökning visar 

att det inte råder skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor, hur upplever du 

skillnaden? 

Privatrådgivare 1: Jag tycker att kvinnor absolut tar mindre risk. Sen har jag haft enstaka fall 

där män inte vill ta risker, men generellt är män mer riskbenägna. Sen tror jag att i och med 

generationsskifte yngre tjejer är mer insatta. Sen är det frågan om man tycker det är intressant, 

vad är det som gör att man tar mer risk? Är det kunskap, att man kan mer? Eller är det att man 

chansar mer? Sen kan det också bero på vilken ålder man frågar. 

 

Sandra: Märker du någon skillnad på kunder som är anställda eller egenföretagare och kunder 

som är studenter eller pensionärer, när det gället behovet av finansiell rådgivning? 

Privatrådgivare 1: Jag träffar inga studenter. I så fall är det om de måste få med sina föräldrar 

på ett lån. Det var mer förr, och sen såklart när jag jobbade i kundtjänst träffade jag på dem. 

Men jag tror att behovet är mest basic, det är mer att man vill bli kund här, konto, swish osv. 

och det är ju inte riktigt finansiell rådgivning. Men anställda och egenföretagare blir det stor 

skillnad. Egenföretag har inte alls samma skydd som en anställd. Så där kommer vi mycket 

mer in när någon vill blir egen, t.ex. vet du om det här och det här? Allt från olycksfall, 

pension osv. Så där är det mycket större behov. Vi träffar väldigt många anställda, sen beror 

det på vilket kontor man sitter på, här har vi en stor företagsenhet, men andra kontor som jag 

jobbat på är det mer anställda. Så ja, det finns absolut en skillnad. 

 

Sandra: Enligt vår undersökning råder det ingen skillnad mellan ålder och efterfrågan på 

finansiell rådgivning, vilken åldersgrupp är vanligast bland dina kunder? Vad märker du för 

skillnad i efterfrågade råd mellan olika åldrar? 



 
 

 

Privatrådgivare 1: Studenter och pensionärer har vi inte så mycket. De pensionärer som 

kommer in handlar oftast om någon utbetalning, eller om de placeringar som dem redan har. 

Men annars tror jag det är de som är mitt i livet, från att man ska köpa sin första bostad och 

det är egentligt många unga som vill komma in på rådgivningen och inte bara göra det över 

nätet. Sen har vi de som är mitt emellan i livet som vill ha råd och stöd innan pension. 

Vanligast åldersgrupp är nog mellan 30 och 55 år. 

 

Sandra: Du nämnde den åldersgruppen som är lite innan pension, när de kommer in och vill 

prata sparande, är det då kopplat till pensionssparande för att man närmar sig pension? 

Privatrådgivare 1: Jo så är det ju. Sen kan det också vara lån. Barnen har flyttat ut osv, de ska 

byta bostad osv. Jag tycker det där är jättesvårt, jag vill säga att det inte någon skillnad 

egentligen för man träffar hela spektret. Det beror på vilket område du är på, är det bara hus 

blir det en annan åldersgrupp. Det skulle vara intressant att titta i telefonbanken, dem har 

mycket mer blandade åldersgrupper. För lånelöfte behöver alla i det spektret. Ett ungt par som 

inte har barn, har kanske inte samma behov av en livförsäkring osv. Så mellan 40 - 50 är det 

kanske lite mer. 

 

Sandra: Vår undersökning visar att 37% av de personer som använder sig eller har använt sig 

någon gång av finansiell rådgivning inte känner tillit för finansiell rådgivning, vad tror du att 

det beror på? 

Privatrådgivare 1: Jag är inte förvånad alls, med tanke på media och vad de skriver om räntor 

osv. Dem har aldrig lyft upp något positivt. Det är i så fall någon tidning som vi själva skriver, 

eller något fackförbund som tar upp något, men annars så är det väldigt sällan media skriver 

om att vi hjälpt någon spara ihop en buffert utan det är mer fokus på det negativa. 

Fondavgifter t.ex. kommer alltid upp och bolåneräntorna. Krav från finansinspektion att man 

ska låna mindre, men vem ligger det på, det är svårt att säga. Man är oftast nöjd när man 

kommit och träffat någon, eller om banken hör av sig och ringer på telefon osv. Men de här 

PPN fonderna har jättemånga lurats på.   

Sandra och Adina: Tack för dig medverkan! 

 

Bilaga 4 - intervju med rådgivare 2  
 

Sandra: Berätta lite om dig själv och din yrkesbefattning.  

Privatrådgivare 2: Jag har jobbat som privatrådgivare i 17 år ungefär.  

Sandra: Här på Östermalmstorg SEB? Eller någon annan bank innan?  

Privatrådgivare 2: Nej, bara som privatrådgivare här på SEB, men jag har jobbat på andra 

banker innan som privatrådgivare. 

 

Sandra: Hur många kunder träffar du per dag eller per vecka som är just kopplat till finansiellt 

sparande? Till exempel pensionssparande, eller någon form av långsiktigt sparande som sker i 

form av fonder eller aktiesparande.  

Privatrådgivare 2: Menar du fysiskt eller också i telefon?  

Sandra: Via båda 

Privatrådgivare 2: Mycket på telefon med kunder som man har haft i många år som man inte 

alltid träffar, och det är svårt… Men…Mellan 5 och 10 kunder per vecka.  

 

Sandra: Okej. Vad upplever du är den största orsaken till att kunder söker sig till finansiell 

rådgivning? Tror du att det kan bero på icke kompetens, osäkerhet eller att de vill höja sina 

risker? 



 
 

 

Privatrådgivare 2: Det är ju väldigt få kunder som själva ringer in och vill ha finansiell 

rådgivning, utan vi får ju jaga dem för att de ska komma in. Det beror ju väldigt mycket på 

okunnighet, tror jag. Det är för stort steg, komplicerat, så att kunder inte ens vet var de ska 

börja. De kan känna sig dumma och då får vi ringa och jaga in dem helt enkelt.  

 

Sandra: På vilket sätt hjälper du kunderna att ta mer riskfyllda investeringar, utgår du då från 

deras nuvarande ekonomi eller vad de själva säger? 

Privatrådgivare 2: Hur menar du?  

Sandra: Till exempel, rekommenderar du dem att ta högre räntor eller placera sina pengar i 

mer riskfyllda fonder? Vad utgår man ifrån? 

Privatrådgivare 2: Man utgår ifrån riskfrågor: vad man är villig att ta för risk och hur lång 

placeringshorisont man har och vad man har för mål med sina placeringar. Det är grunden för 

risk. Sen får man ju fram vad de vill ha för risk. Man gör en undersökning och pratar med 

kunden vad de är villiga att för risk. Det är det absolut viktigaste.  

Adina: Upplever du att det är många som vill ta mer risker? 

Privatrådgivare 2: Nej, förut var det så. Nu vill folk inte alls ta så mycket risk om man tittar på 

merparten, sen finns det alltid dem som vill ta mycket risk. Men merparten som man träffar 

vill ta låg risk.  

Adina: Vad tror du att det beror på? 

Privatrådgivare 2: Man vill inte förlora pengar. Om man ska jämföra hur det har varit så är det 

börsnedgångar var och varannan månad just nu. Förr såg inte börsutveckling ut som den gör 

nu, nu är det så mycket yttre faktorer och informationen färdas snabbare, mer missnöje, mer 

oroligheter i världen som börsen kan påverkas av. Förr gick börsen upp fem år och sen gick 

den ner och sen gick den upp och sen ner… Nu går den liksom såhär hela tiden, att den går 

upp en månad och sen går den ner och sen går det ju ner olika mycket naturligtvis men just att 

det är mer nedgångar mer ofta och kunderna har väl hört det och är oroliga. Just att de känner 

sig också okunniga.  

 

Sandra: Är dina kunder flest kvinnor eller män? Upplever du någon skillnad i efterfrågan när 

det kommer till män och kvinnor kopplat till finansiell rådgivning? 

Privatrådgivare 2: Det kan jag inte svara på, om det är mer män eller kvinnor, det är jättesvårt. 

Spontant känns det inte som att jag har mer av den ena eller den andra. Men visst är det 

skillnad. Jag vet inte, frågar du om risk? 

Sandra: Ja säg till exempel om vi pratar om pension nu så kommer en man och en kvinna, 

upplever du att män har mer kunskap om sitt pensionssparande? 

Privatrådgivare 2: Dem tror att de har mer kunskap. Kvinnorna ”blottar” sig mer och säger att 

de inte kan någonting eller förstår så, men dem säger det iallafall. Det finns naturligtvis också 

väldigt olika där också, men sen finns det ju dem som också vet mer. Män tycker också att det 

är mer viktigt, kvinnorna tycker att det är mer viktigt att vara hemma med barnen medan 

mannen ska ha bra pension. Man tänker inte så långsiktigt, tyvärr.  

 

Sandra: Enligt den tidigare forskning som vi har använt i vår uppsats så säger den att män är 

mer riskbenägna än kvinnor, men den undersökning vi har gjort genom enkätundersökning på 

500 personer, visar att det inte råder skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor.  

Privatrådgivare 2: Det finns det, absolut. Sen finns det ju alltid dem som sticker ut 

naturligtvis, men generellt skulle jag säga att ja, män är mer riskfyllda.  

 

Sandra: Okej. Märker du skillnad på kunder som är anställda eller egenföretagare och kunder 

som är studenter eller pensionärer? Skiljer sig behovet därav finansiell rådgivning?  



 
 

 

Privatrådgivare 2: Ja, det gör det. Studenter träffar jag sällan, de har inte råd att spara på det 

sättet. Pensionärer sparar väl inte så, utan mer att ta hand om deras kapital, så det är ju en 

annan sak. Anställda, ja där är det ju pension, månads sparande och framåt mer. Egen 

företagare är väl rätt likt anställda mer än att man måste mer se ”om sitt hus” med pension och 

så vidare. Då är ju oftast pensionsrådgivare med som man jobbar ihop med. Det är väl den 

största skillnaden mellan anställd och egenföretagare, att man ser ”om sitt hus” med just 

pensionen men annars är det ju mycket att man tittar på åldern och framtidsplaner.  

 

Sandra: Enligt vår undersökning råder det ingen skillnad mellan ålder och efterfrågan av 

finansiell rådgivning, vilken åldersgrupp är vanligast bland dina kunder när det kommer till 

finansiell rådgivning?  

Privatrådgivare 2: Vet inte, det är svårt. Man träffar ju mycket kunder som ska köpa 

någonting, och då sätter man en grund där att man pratar mycket om framtiden och sådant. 

Men just behovet skulle jag säga är störst vid tidig 30 års ålder, kanske. Å andra sidan, har 

man kanske inte så mycket just då, man har ju mer då kanske när man är 45-50 år. Jag vet inte 

om kunderna känner just så mycket behov, det enda de känner behov av är att låna. Det är där 

behovet är. Annars så känner de inte så mycket behov egentligen, det är vi som måste försöka 

skapa det behovet och att de behöver hjälp.  

 

Sandra: Okej. I vår undersökning visar det sig att 37% som använder eller sig har använt sig 

av finansiell rådgivning inte känner tillit för finansiella rådgivare, hur ser du på den saken? 

Vad tror du att det beror på?  

Privatrådgivare 2: Kunderna är rädda för att bli lurade, tyvärr så finns det ju väldigt många 

oseriösa rådgivare. När man börjar jobba slängs man rätt snabbt in i att ha kundbesök och 

finansiell rådgivning, och tyvärr så kan det bli lite fel ibland. Kunderna kan bli besvikna. 

 

Sandra: Är det då för att dessa rådgivare kanske inte har den kompetensen ännu för att ge råd?  

Privatrådgivare 2: Precis, de slängs in för snabbt helt enkelt. Sen kanske man inte behöver ha 

flera års erfarenhet, men lite mer än 6 månader iallafall.  

Sandra och Adina: Tack för din medverkan!  

 

Bilaga 5 - Intervju med rådgivare 3 
Sandra: Var jobbar du och hur länge har du jobbat som privatrådgivare? 

Privatrådgivare 3: Jag jobbar på Nordea, sedan juni 2016. Men jag jobbar deltid, ungefär 40-

50%. 

 

Sandra: Hur många kunder träffa du per dag/vecka som är kopplat till finansiellt sparande? 

Privatrådgivare 3: Vi träffar ungefär 12 kunder i veckan, varav hälften handlar om sparande. 

Andra hälften handlar mycket om bolån och liknande. Så ungefär 6 i veckan. 

 

Adina: Är det fysiska möten? 

Privatrådgivare 3: Både fysiska och online, det är blandat. Men när det gäller sparande så är 

det oftast fysiska möten. Men det kan vara online också, eller telefon. 

 

Sandra: Vad upplever du är den största anledningen till att kunder söker sig till finansiell 

rådgivning? 

Privatrådgivare 3: När dem kontaktar oss i första hand? 

Sandra: Ja 

Privatrådgivare 3: Antingen för att de fått ett stort arv, eller sålt en fastighet eller bostad, eller 

att de vill öppna ett barnsparande för sina barn eller att de vill se över sin pension. De är de 



 
 

 

fyra vanligaste. Sen vet jag inte riktigt vilken av dem som är vanligast, det finns många olika 

anledningar, men det är de fyra som jag kan säga på rak arm är de vanligaste anledningarna. 

 

Sandra: Tror du då att det kan bero på faktorer som osäkerhet, okunskap…? 

Privatrådgivare 3: Det handlar absolut om okunskap. Dem vet inte hur det funkar, dem vet 

inte vad de ska tänka på, vad som är bra, vad som är dåligt, och så har dem redan Nordea som 

bank och så vet dem att vi ger kostnadsfri rådgivning och är experter inom det här. Så, att de 

inte ha kunskap är den absolut största anledningen. Och det märker man på den typen av kund 

som kommer in till oss att de inte har koll, de kommer ju sällan in folk som kan sparande, för 

då skulle dem göra det själva. 

 

Adina: Är det här de som söker sig självmant till er? Eller är det så att ni ringer upp kunder 

och jagar dem lite? 

Privatrådgivare 3: Ja, vi ringer också upp. Vi jobbar proaktivt, alltså förebyggande, vi ser 

kunder där det finns en potential, dels från bankens sida att vi kan tjäna pengar på kunden 

men också att kunden har ett behov. T.ex. en kund som är 40-45 år och inte haft en 

pensionsgenomgång, då är det superbra för kunden och för banken. Så vi jobbar dels med det 

inkommande men också proaktivt genom att vi söker kunder som vi ser potential i. 

 

Sandra: På vilket sätt hjälper du kunder att ta mer risker i sitt sparande? 

Privatrådgivare 3: Allt handlar om vad kunden själv vill. För det första gör man en form av 

analys på kunden. Säg att du har ett konto med 100 000, då frågar man först vad pengarna är 

tänkt till, ska dem användas inom en snar framtid? Det är steg 1. För man måste ju spara på en 

lång horisont. Så steg 1 är att veta vad pengarna är till för. Steg 2 är att bedöma vad kunden hr 

för kunskap om värdepapper, och i samband med det ta reda på vilken risknivå kunden har. 

Är den väldigt försiktigt inställd till risk? Eller är den benägen att ta lite högre risk? Då 

påverkar det vad det är för typ av instrument, eller produkter, som vi rekommenderar kunden. 

Så man gör dels en lämplighetsbedömning och en riskbedömning i form av tidshorisont och 

riskbenägenhet. 

 

Sandra: Är dina kunder flesta kvinnor eller män? 

Privatrådgivare 3: Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. 

 

Sandra: Eller kan det vara mycket par som kommer in t.ex.? 

Privatrådgivare 3: Nej alltså snittkunden när det gäller just sparande, bara långsiktigt vanligt 

sparande och alltså inte pensionssparande utan bara sparande, då är det för det första en äldre 

människa. Ofta pensionärer och uppåt. Jag kan inte säga att det finns någon tydlig skillnad i 

kön av min erfarenhet i alla fall. Men just åldersskillnaden är ganska tydlig. Ofta tror jag det 

handlar om att är man äldre så har du sålt en fastighet, eller båt eller liknande och därför har 

dem mycket pengar på sina konton. Vi ser ju hur mycket pengar kunder har på sina konton, 

och det är såna kunder som man jagar. Men dem kommer sällan och kontaktar oss, det är ofta 

vi som kontaktar de här typer av kunder. Men nej, det finns nog inte någon tydlig skillnad, vi 

för inte statistik på det här tror jag. 

 

Adina: Men märker du att kvinnor och män efterfrågan olika saker, olika råd? 

Privatrådgivare 3: Inom just finansiellt sparande? 

Adina: Ja 

Privatrådgivare 3: Nej, inte direkt faktiskt. Kvinnor är väl lite mer öppna för förslag kan man 

säga. Dem ger väl lite mer tilltro med att de inte kan någonting om det här, vad ska jag ha och 

så. Män kan ju också vara så, men kanske inte riktigt i samma utsträckning. Men i själva 



 
 

 

produkter i sig, så ser man ingen större skillnad. Man ser skillnad i riskbenägenhet. Kvinnor 

är generellt mindre riskbenägna har jag märkt. Men vi rekommenderar aldrig först en produkt, 

vi kollar först vad passar kunden, och när vi har en bild av kunden, då rekommenderar vi en 

lämplig produkt. Så det är aldrig produkten som kommer först till kunden. 

 

Sandra: Märker du någon skillnad på kunder som är anställda eller egenföretagare och 

studenter eller pensionärer när det gäller behovet av finansiell rådgivning? Du nämnde ju 

tidigare att det är främst pensionärer ni försöker komma i kontakt med. 

Privatrådgivare 3: Jag har aldrig haft ett rådgivningsmöte med en student när det gäller 

sparande, eftersom de inte har pengar. Pensionärer har oftast klumpsummor på sina 

sparkonton för att de sålt lägenheter, båtar osv. där pratar man inte så mycket 

månadssparande, utan det är mer att ”jag har en påse pengar och jag behöver inte dem på fem 

år, vad ska jag göra med dem?”. Medan anställda och egenföretagare pratar man mycket mer 

månadssparande, dels i privatpension och långsiktigt sparande. Dem kan ju också ha 

klumpsummor på kontot, men det är inte alls lika vanligt. 

 

Sandra: Enligt vår undersökning råder det ingen skillnad på ålder och efterfrågan av finansiell 

rådgivning, du nämnde att din vanligaste åldersgrupp vad pensionärer? 

Privatrådgivare 3: Till antalet, ja. Men samtidigt så är behovet av finansiell rådgivning är 

egentligen större för folk som arbetar än för pensionärer, skulle jag säga. Men sen hur dem 

upplever det själva vet jag inte. För när du arbetar kanske du har barn, barnsparande, du har 

privatpensionsparande, du har hela tjänste- och premiepensionen och ditt långsiktiga 

sparande. Men när du är pensionär, har du bara ditt långsiktiga sparande, alternativt att du 

håller på att plocka ut din pension redan. Så behovet skulle jag säga är större för medelålders 

människor som arbetar istället för pensionärer. Men just av min erfarenhet har jag träffat mer 

pensionärer för jag har personligen riktat in mig mer på det här ”en stor påse pengar på ett 

konto” kunder, och dem är lättare att få in eftersom de har mer tid. 

 

Sandra: Vår undersökning visar att 37% av de som använder eller har använt finansiell 

rådgivning inte känner tillit för finansiell rådgivning, hur upplever du det och vad tror du att 

det beror på? 

Privatrådgivare 3: Oj, det var en väldigt hög siffra. Det skulle vara intressant om ni hade en 

följdfråga om var ifrån de hade fått det, om det är en storbank. Det finns ju många oseriösa 

finansiella rådgivare som lurar människor på pengar. Jag vet att kunder som har träffat oss 

och fått rådgivning är jättenöjda. Man har en skala från 1 – 10, 80% ger oss en nia eller tia. 

Resten ger oss ofta en sjua eller sexa. Så folk är jättenöjda som träffar oss. Då är det konstigt 

med dålig tillit. Där kan jag tänka mig att det beror på vem man träffar, träffar man storbanker 

tror jag man har större tillit än om man träffar små mäklarfirmor och liknande. Samtidigt kan 

det lite bero på, jag har märkt att ruljangsen på rådgivare är hög, det är många unga som 

jobbar, det är ganska naturligt första jobb inom banken för nyexaminerade. Så sitter det någon 

som är 23 år kanske inte kunden känner jättestort förtroende om jag ska placera din 

livsbesparing. Det hade jag själv känt. Sen beror det på kompetensnivå, jag kan bara svara för 

Nordea, men jag vet att vi har väldigt bra utbildningar för våra rådgivare. Jag tror att det är 

bland dem bättre i Sverige. Det kanske beror på vem man träffar också… Vad var frågan? 

 

Sandra: Vad du tror den bristande tilliten beror på, men du säger att det finns många oseriösa 

rådgivare och att åldern kan spela roll. 

Privatrådgivare 3: Absolut, för det har varit ett jättestort problem innan mifid 2, om ni har koll 

på det regelverket? Det är ett nytt EU direktiv som har införlivats nu första januari som gör att 

man inte får… Alltså vad de oseriösa gör är att de har samarbeten med fondbolag så får dem 



 
 

 

provision när de kränger fondbolagets fonder till kunder och då är de här fonderna svindyra 

och avkastar dåligt, och då får dem en större provisionsdel. Därför ger dem dåliga råd till 

kunder, eftersom dem tjänar pengar på det. Nu har det här försvunnit, nu får man inte göra så. 

Det är därför det fått dåligt rykte, att många kränger fonder som har typ 2,5% i avkastning 

som är typ en indexfond. Det sysslar inte storbanken med, så därför tror jag det är en ganska 

stor skillnad där. Det tror jag är den största förklaringen. Sen är det bland folk att man inte 

tycker om banker för de tjänar mycket pengar, vilket bankerna gör, vilket gör att de känner att 

de betalar för mycket för allting. Det kan jag tänka mig ha med tillit att göra. Men som sagt, 

de som träffar oss är skitnöjda överlag. 

 

Sandra och Adina: Tack för att du ställde upp! 

Privatrådgivare 3: Tack, det var en ära! 

 

Bilaga 6 – diagram från enkäten 
 

 
Fråga 1: Kön 

 

  
Fråga 2: Ålder 



 
 

 

 
Fråga 3: Geografisk bosättning 

  

 
Fråga 4: Sysselsättning 

 



 
 

 

 
Fråga 5: Civilstånd 

  

 
Fråga 6: Har du ett privat sparande? 

  



 
 

 

 
Fråga 7: På vilket sätt sparar du? 

 

  
Fråga 8: Anser du att du tar risker i ditt sparande? 

  



 
 

 

 
Fråga 9: Om du hade haft mer kunskap om ekonomi, tror du att du skulle ta mer risker i ditt 

sparande? 

  

 
Fråga 10: Har du tagit hjälp av en finansiell rådgivare någon gång när det gäller ditt sparande? 

  



 
 

 

 
Fråga 11: Om ja på fråga 10, varför? 

  

 
Fråga 12: Känner du tillit för finansiell rådgivning? 

  



 
 

 

 
Fråga 13: Hur många gånger har du gått till en finansiell rådgivare? 

  

 
Fråga 14: Hur har finansiell rådgivning påverkat ditt sparande? 

  



 
 

 

 
Fråga 15: Om nej på fråga 10, varför? 

  

 
Fråga 16: Om nej i fråga 10, skulle du vara villig att ta mer risker om du fick råd av en 

finansiell rådgivare först? 

 



 
 

 

 
Fördelning mellan män och kvinnor som svarade ja på fråga 8: Anser du att du tar risker i ditt 

sparande? 

 

 
Fördelning mellan män och kvinnor som svarade ja på fråga 10: Har du tagit hjälp av en 

finansiell rådgivare någon gång när det gäller ditt sparande? 

 



 
 

 

 
Fördelning mellan de som har delad ekonomi och de som inte har delad ekonomi, som 

svarade ja på fråga 10: Har du tagit hjälp av en finansiell rådgivare någon gång när det gäller 

ditt sparande? 

 

 
Fördelning mellan ålder och de som svarade ja på fråga 10: Har du tagit hjälp av en finansiell 

rådgivare någon gång när det gäller ditt sparande? 

 



 
 

 

 
Fördelning mellan anställda kvinnor som anser sig ta risker och inte anser sig ta risker  
 


