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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Konsumenterna har ökat sina investeringar i finansiella instrument 
men kunskapen om dessa inte har ökat i samma takt. En del människor har inte 
varit medvetna om de risker som ett sparande i denna form innebär, utan har 
med förskräckelse sett sina sparade pengar försvinna när börsen gått dåligt. För 
att stärka konsumenternas ställning samt säkerhetsställa kvaliteten på bankers 
och fondbolags rådgivning infördes Lagen om finansiell rådgivning den första 
juli 2004. De viktigaste följderna av lagen är att nu får bara utbildade rådgivare 
ge råd till kunderna. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de förändringar och det 
förändringsarbete som lagen medfört för FöreningsSparbanken, samt utreda 
lagens påverkan på privatrådgivarna. Dessa tillsammans ska hjälpa till att besvara 
frågan hur väl implementeringen lyckats.  Eventuella skillnader mellan de 



studerade kontoren kommer även att åskådliggöras.  
 
Slutsatser: Förändringar som skett i och med införandet av lagen är nya regler på 
en minsta utbildningsnivå samt dokumentationskrav. Som en direkt följd av 
detta har det skett en förändring i arbetssituationen. Alla respondenter är mycket 
positiva till förändringen och anser att det positiva övervinner de negativa. Det 
styrproblem som fanns innan lagen om att direktiven var oklara, kunskapen 
otillräcklig och motivationen låg är nu löst. 
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Abstract 
 
Background: 
The consumers have grown their investments in financial instruments but the 
knowledge of these has not grown in the same speed. Some people have not 
been aware about the risks that a saving in this form involve, but have without 
consideration watched as their saved money disappeared when the stock 
exchange done badly. To strengthen the consumer’s position and maintain the 
quality of bankers and fondbolags advice, the law about financial counseling was 
introduced the 1st of July 2004.  The most important part of this law is that now 
only educated counselors are able to advise the customers. 
 
Purpose: 
The purpose with this essay is to describe the changes the new law has resulted 
in for ForeningsSparbanken, and also investigate the law’s influence for private 
advisors. These two together should then help to answer the question on how 



well this implement has succeeded.  Any differences between the studied offices 
will be illustrated. 
 
 
Conclusion: 
The difference that has happened because the introduction of the new law is 
new rules on a smallest education level and also documentation requirements.  
As a direct result of this there has been a change in the working situation. All 
responding to this are very supportive to the change and thinks the positives 
overcome the negatives. The problem that was before the law was introduced 
with unclear directives, insufficient knowledge and motivation has now been 
solved. 
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------------------------------------------------------------------------------- 

1. INLEDNING 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
I detta kapitel får läsaren inblick i problematiken som kommer att behandlas i 
rapporten. Kapitlet börjar med bakgrundsinformation, för att följas av en 
problemdiskussion som mynnar ut i specifika problemformuleringar och ett 
syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Förändringar sker kontinuerligt runt omkring oss. Detta berör både företag 
och konsumenter på olika sätt beroende på förändringens karaktär. 
Förändringar kan vara av stor eller liten betydelse, de kan vara omfattande 
eller knappt märkbara och de kan vara frivilliga eller påtvingade (Brunsson 
och Jacobsson, 1998). Exempelvis ett förändrat konsumentbeteende kan få 
stora konsekvenser för ett företags verksamhet, då företaget i de flesta fall 
måste anpassa sig till de nya förutsättningarna. Människors preferenser och 
sätt att leva har av naturliga skäl förändrats i takt med utvecklingen runt 
omkring oss. Vi konsumerar mer än någonsin och som följd av detta har 
många människors syn på sparandet förändrats. Det är inte längre tillräckligt 
att låta sparpengarna stå på ett bankkonto med obefintlig ränta, utan 
människor eftersträvar en högre och snabbare avkastning på sitt sparade 
kapital. Av denna anledning har intresset för fonder och aktier ökat markant 
på senare år. Detta har lett till att det skett stora förändringar i 
konsumenternas beteende på den finansiella marknaden. I dag äger cirka 80 
procent av alla vuxna svenskar finansiella instrument jämfört med 20 procent 
för 20 år sedan (SOU 2002:41). Detta har lett till att konsumenterna behöver 
tillgång till information och kunskap rörande finansiella instrument. Särskilt 
viktiga blir frågorna rörande placeringar när konsumenterna själva saknar 
kunskapen i fråga (Svensson, 2004).  
 
Även om konsumenterna har ökat sina investeringar i finansiella instrument 
har inte kunskapen om dessa ökat i samma takt. En del människor har inte 
varit medvetna om de risker som ett sparande i denna form innebär, utan har 
med förskräckelse sett sina sparade pengar försvinna när börsen gått dåligt. 
Rådgivningen som erhållits från bankerna verkar inte ha varit tillräcklig för 
konsumenternas förändrade behov. Missnöjet med bankernas rådgivning har 
till följd av detta ökat kraftigt under de senaste åren och omfattande 
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diskussioner har blossat upp i media där problemet har diskuterats. Under år 
2003 kom det in särskilt många anmälningar om vårdslös rådgivning som inte 
var anpassade efter kundens specifika situation. Rådgivarna har inte velat ta 
ansvar för sina råd och kunderna har känt sig lurade (Svenska Dagbladet, 
040719). Här nedan följer ett citat på ett uttalande från en missnöjd kund från 
FöreningsSparbanken i Båstad.  

 
”Hur kan ni prata till en vanlig människa som inte vet något om fonder och aktier på ett 

sätt som han inte förstår. Är du rådgivare eller bedragare?” 
Källa: Ohlsson, 2003 s. 8. 

 
För att stärka konsumenternas ställning samt säkerhetsställa kvaliteten på 
bankers och fondbolags rådgivning infördes Lagen om finansiell rådgivning 
den första juli 20041. De viktigaste följderna av lagen är att nu får bara 
utbildade rådgivare ge råd till kunderna. Rådgivaren måste även ställa frågor 
om kundens hela ekonomi samt dokumentera rådgivningen. Vidare anser 
Svensson (2004) att rådgivaren har skyldighet att avråda om en placering kan 
anses vara för riskfylld. Lagen on finansiell rådgivning har således inneburit 
stora förändringar för bankerna.  
 
Effekterna av lagen är i dagsläget oklara, eftersom det inte har gjorts några 
studier efter lagens införande. En utredning om lagen och hur väl den har 
implementerats kommer dock att ske under 2005. Denna ska utföras av 
Finansinspektionen och kommer att vara fokuserad på om bankkontoren 
följer lagen (Hellström,050329). Frågan gällande hur denna förändring har 
påverkat parterna inom verksamheten, kommer dock inte att bli besvarad. Det 
är således intressant att titta lite närmare på hur förändringen har berört 
bankernas interna verksamhet. 
 

1.2 Problemdiskussion 
FöreningsSparbanken är en av fyra2 storbanker i Sverige som påverkats av den 
nya lagen gällande finansiell rådgivning. FöreningsSparbanken har totalt 8 932 
anställda i Sverige, där alla genomgått en mycket omfattande 
förändringsprocess (www.fsb.se, 050331). Privatrådgivarna kunde tidigare 
utföra rådgivningen utan exakta föreskrifter, men kontrolleras idag hårt av 
gällande lagstiftning. Tidigare har ekonomisk rådgivning inte varit lika styrd, 
eftersom det inte funnits omfattande lagar som skyddat varken konsumenter 

 
1 Lagen om finansiell rådgivning kallas i fortsättningen endast lagen eftersom inga andra lagar berörs. 
2  FöreningsSparbanken inklusive fristående Sparbanker, Handelsbanken, Nordea och SEB  
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eller rådgivare. När ett nytt styrsystem implementeras finns det olika steg som 
genomgås. Anthony och Govindarajan, (1998) beskriver planerings och 
koordinerings stadier som ett första steg för att sedan kommunicera ut 
informationen till de berörda parterna. Efter det görs en utvärdering och ett 
beslut tas om hur personerna ska ändra sitt beteende. Denna process gör att 
eventuella styrproblem minskar eftersom förändringsprocessen genomförs i 
samråd med alla berörda parter. Det kan dock uppkomma styrproblem enligt 
Merchant och Van der Stede (2003) om det finns brist på direktiv, brist på 
motivation eller personliga begränsningar under processens gång eller efter 
förändringsprocessen. Finns ett styrproblem för privatrådgivning leder det till 
att ledningen inte vet hur medarbetare inom organisationen arbetar. Detta kan 
leda till att privatrådgivarna inte arbetar mot bankens mål och på det viset 
uppstår ett styrproblem. I medier idag skrivs det mycket om hur folk Det 
finns klagomål mot bankerna på vårdslös rådgivning, vilket ofta har uppfattats 
vara ett tecken på att privatrådgivarna gjort allt för att sälja bara banken tjänar 
pengar.  
 
Hur privatrådgivarna upplevde förändringar som den nya lagen medförde, 
beror till stor del på hur förändringsprocessen såg ut och hur genomförandet 
gick till. Enligt Brunsson och Jacobsson, 1998 ska en lyckad förändring 
oavsett vad som ska ändras är det viktigt att personalen inte motverkar 
förändringen eftersom det försvårar att förändringen blir lyckad. En 
förändring som möter motstånd inifrån kommer att ta längre tid att 
genomföra, därför måste ledningen ge personalen tid att ta till sig de nya 
förutsättningarna (Granberg, 1998). Upplevelser av en förändring kan 
uppfattas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som finns hos 
individerna sedan tidigare. En förändring leder till att nya mål sätts och för att 
inte tappa fokus är det viktigt att ledningen går in och styr individerna i rätt 
riktning.  
 
Förändringsprocessen som FöreningsSparbankens medarbetare har tvingats 
anpassa sig till är likadan i hela Sverige. Enligt Brunsson och Jacobsson (1998) 
är en standardiserad process något som utförs på samma sätt på många olika 
platser. Rådgivning är en tjänst som utförs av individer, således är det svårt att 
få den att se exakt likadan ut i hela Sverige.  Det är väldigt svårt att 
standardisera en tjänst eftersom den utförs och upplevs samtidigt (Stabell och 
Fjelstad, 1998). Omvärlden vi lever i är inte standardiserad och inte 
individerna som lever i den heller. Kommer denna förändring att upplevas på 
samma sätt oavsett i vilken stad eller samhälle den genomförs? 
FöreningsSparbanken har 772 kontor i Sverige (www.fsb.se, 0503131) och 
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eftersom en förändring upplevs olika av olika personer vill jag se om det finns 
skillnader mellan stora och små kontor i olika delar av Sverige.  
 
Utifrån ovan förda diskussion har jag kommit fram till följande 
problemfrågor. 

   
• Vilka förändringar har lagen medfört, hur har dessa påverkat 

privatrådgivarna och hur har förändringsarbetet gått till? 
• Vad tycker privatrådgivarna om denna förändring? 
• Hur pass väl har implementeringen av lagen lyckats?  
• Finns det skillnader mellan bankkontor och hur ser dessa i så fall ut?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva de förändringar och det 
förändringsarbete som lagen medfört för FöreningsSparbanken, samt utreda 
lagens påverkan på privatrådgivarna. Dessa tillsammans ska hjälpa till att 
besvara frågan hur väl implementeringen lyckats.  Eventuella skillnader mellan 
de studerade kontoren kommer även att åskådliggöras.  

 



 
Lagen om finansiell rådgivning - förändringsanalys 

  5

1.4 Disposition 
Uppsatsen följande kapitel kommer behandla nedanstående områden. 

 

 Kapitel 2 Metodkapitlet ger läsaren en möjlighet att ta del av det 
tillvägagångssätt som rapportens slutsatser bygger på. Här 
kommer även läsaren kunna granska trovärdigheten i studien och 
utläsa förutsättningarna. 

 

Kapitel 3  I detta kapitel finns en företagsbeskrivning av 
FöreningsSparbanken. Detta syftar till att beskriva organisationen 
i stort och även ge läsaren bättre förståelse för de olika 
befattningar som påverkas av lagen. 

 

Kapitel 4  Den teoretiska referensramen beskriver de utgångspunkter som 
finns för att skapa en ytterligare förståelse och kunskap till 
uppsatsämnet. Det börjar med en presentation av lagen om 
finansiell rådgivning för att slutligen presentera valda teorier som 
speglar privatrådgivarnas upplevelser.  

 

Kapitel 5  Empirikapitlets disposition är kronologisk där det först sker en 
presentation av respondenterna och sen förändringsprocessen 
innan och efter det att lagen trätt i kraft.  

 

Kapitel 6 I diskussionskapitlet analyseras det insamlade empiriska materialet 
utifrån den teoretiska referensramen. 

  

Kapitel 7 I denna del presenteras slutsatser och rekommendationer för 
framtida undersökningar. 
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------------------------------------------------------------------------------- 

2. METOD 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts i uppsatsen, samt hur 
planering och insamling av information genomförts. Syftet med metodkapitlet 
är att det ska ge en större förståelse för hur uppsatsen är upplagd och vilka 
grundförutsättningar som finns till de slutsatser som kommer att ges. 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Uppsatsen utförs i syfte att få en djupare kunskapssyn inom 
undersökningsområdet. Denna undersökning syftar till att kartlägga och 
utvärdera konsekvenser och upplevelser kring Lagen om finansiell rådgivning 
inom FöreningsSparbanken. Slutsatserna skulle kunna användas för att 
förenkla en ytterligare implementering av en liknande förändring i framtiden.   
 
Den som utför en undersökning måste redan i uppstartningsskedet vara 
införstådd i att alla har vissa förkunskaper och en förförståelse som kan 
påverka det resultatet av undersökningen. Enligt Eriksson och Weidersheim-
Paul (1998) är det omöjligt att ta sig an ett nytt fenomen utan förförståelse i 
någon form. Min förförståelse är uppbyggd genom de erfarenheter jag skapat 
under hela livet och genom att jag arbetat inom bankväsendet. En förståelse 
resulterar i olika tolkningar av samma saker och leder till att varje individ drar 
sina egna slutsatser (Hartman 1998). Undersökningen som görs i denna 
uppsats är gjord utifrån att det finns en medvetenhet om att förståelsen och 
de tolkningar som är gjorda kommer att påverka den information som är 
insamlad. 
 

2.2 Kvalitativdata 
En aspekt som det bör tas hänsyn till är om utredningen ska genomföras på 
ett kvantitativt eller på ett kvalitativt sätt. Bell (2000) beskriver att kvalitativ 
data används av forskare som är intresserade att ta reda på hur människor 
upplever sin omvärld där målet med en undersökning är att få insikt i hur 
människor handlar och upplever sin omgivning. Undersökningens syfte är 
bland annat att kartlägga privatrådgivarna och att ett antal individer och deras 
personliga erfarenheter och åsikter skulle stå i fokus. Detta är anledningen till 
att en kvalitativ undersökningsmetod är den mest lämpade. Enligt Jacobsen 
(2002) är en kvalitativ metod flexibel, då det finns möjlighet att ändra på 
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problemställningarna och på det viset ändras uppsatsens inriktning med tiden. 
Det som kan vara en nackdel med utförandet är att den är mycket 
resurskrävande vilket kräver avgränsningar (Jacobsen, 2002). Undersökningen 
är avgränsad mot ett visst antal privatrådgivare på FöreningsSparbanken 
utefter den tid och de resurser som finns att röra sig med. 
 
Jag har valt att inte göra en utförlig beskrivning av den kvantitativa metoden 
eftersom den inte kommer att används i undersökningen, för att motivera mitt 
val kommer endast en kortfattad förklaring. En kvantitativ metod är enligt 
Jacobsen (2002) lämplig när syftet är att ta reda på en frekvens eller en 
omfattning av ett fenomen och där syftet är att undersöka många enheter på 
bredden. Det som söktes var inte kvantifierbara svar som skulle vara lätta att 
mäta och jämföra, utan snarare en beskrivning av verkligheten såsom den 
uppfattas av en grupp av människor. 
 

2.3 Fallstudieinriktad 
Vilken ansats som ska tillämpas beror på två saker, ska den genomföras ”på 
djupet” av ett eller flera fall, eller om ett större antal ska studeras ”på 
bredden” (Lekvall och Wahlbin, 2001). Uppsatsen är en fallstudie, då den 
undersöker ett företag men här utförs ett flertal intervjuer. Undersökningen är 
gjord på FöreningsSparbankens i Linköping, Solna/Sundbyberg och 
Vaggeryd/Skillingaryd. Dessa svar ska användas för att skapa en bild av 
banken och vissa svar kan generaliseras för att gälla hela FöreningsSpabanken. 
Bell (2001) beskriver att den stora fördelen med fallstudiemetoden är att 
forskaren kan koncentrera sig på en speciell händelse för att undersöka vad 
den inverkar på. Denna undersökning fokuserar på förändringar som skett i 
och med lagändringens tvingande regler. 
 
Det hade också gått att göra denna undersökning som en tvärsnittsstudie, där 
många faktorer eller personer undersöks på bredden (Lekvall och Wahlbin, 
2001). Jag har gjort valet att intervjua ett fåtal personer för att inhämta den 
kvalitativ data som är relevant för uppsatsen.  Jag har inte den tid som behövs 
för att genomföra en mer omfattande undersökning.   
 

2.4 Datainsamling 
Jag använder mig både av sekundär- och primärdata i uppsatsen. Sekundärdata 
består av data som samanställts tidigare och därmed finns tillgänglig för andra 
(Dahmström, 2000). Sekundärdata används i det beskrivande kapitlet om 
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FöreningsSparbanken. Sekundärdata utgör även bakgrundsinformation om 
lagen liksom aktuell lagtext.  
 
Primärdata består av de sju personliga intervjuer jag har gjort på 
FöreningsSparbanken.  Primärdata är information som används och 
samanställs för första gången (Dahmström, 2000). Min insamling av 
primärdata baseras på de problemformuleringar som är gjorda i början av 
uppsatsen.  
 

2.5 Intervjuer 
Undersökningen har gjorts med hjälp av personliga intervjuer eftersom jag har 
haft möjlighet att åka till kontoren och träffa personerna. Det känns lättare att 
skapa en konversation genom ett personligt möte än att genomföra intervjun 
per telefon. Det som även är positivt med ett personligt möte är att det går att 
ta hänsyn till kroppsspråk för att se positiva eller negativa reaktioner på frågor 
(Bell, 2000). Jag har spelat in alla intervjuer för att inte försumma viktig 
information, vilket även gör det mycket lättare att fokusera på vad som sägs 
under intervjun för att kunna ställa följdfrågor. En annan fördel med 
inspelning är att citat kan återges exakt som de framfördes (Jacobsen, 2002). 
Intervjuerna varade allt ifrån 25 minuter till 40 minuter beroende av hur 
många konsekvenser de ansåg fanns och hur väl de konkretiserade sina svar. 
 
Frågeformulären ser olika ut till privatrådgivarna respektive respondenten som 
jobbar på juridikavdelningen, eftersom det är olika syften med intervjuerna (se 
bilaga 1 och 2). Syftet med intervjuerna med privatrådgivarna är att skapa en 
bild av upplevelserna kring lagen medan den andra intervjun är att skapa en 
bild av lagen och processen. De intervjuer som genomfördes var 
semistrukturerade, dvs. det fanns inga på förhand givna svarsalternativ utan 
respondenten fick full frihet att svara efter eget tycke. Eftersom ingen strikt 
mall för hur frågorna ställdes fanns, gavs möjligheten att komplettera 
frågorna. Intervjuerna är semistandardiserade där jag som intervjuare i förväg 
har bestämt mig för ett antal frågor, som senare kan följas upp med andra 
frågor under intervjuns gång (Lundahl och Skärvad, 1998).  Att frågorna kan 
följas upp anses vara värdefullt för att på det sättet exemplifiera svaren, vilket 
gav mig en större förståelse för svaret.  
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2.5.1 Urval 

I mitt fall har ett urval av personer skett eftersom det finns alldeles för många 
eventuella intervjupersoner och det skulle vara praktiskt omöjligt att intervju 
alla. Mitt val av respondenter är personer som arbetar med rådgivning till 
privatpersoner på FöreningsSparbanken och är klara med den utbildningen 
lagen föreskriver. Jag har valt bankkontor i tre olika stora städer och 
samhällen där kontoren ser olika ut för att se om skillnader finns i hur de 
upplever konsekvenserna av lagen.  
 
Eftersom vissa av respondenterna ville vara anonyma kommer jag inte att 
redovisa namnen i uppsatsen utan nämna dem vid plats plus ett nummer. Jag 
har gjort två intervjuer vardera på FöreningsSparbanken i 
Vaggeryd/Skillingaryd den 23 mars, i Solna/Sundbyberg den 29 mars och 
slutligen i Linköping den 1 april, totalt sex intervjuer med privatrådgivare. Jag 
har kontaktat kontorschefen på respektive kontor som i sin tur har utsett två 
respondenter som ansågs lämpliga. Jag förklarade mitt syfte och berättade 
kortfattat vad jag var ute efter för att de skulle vara förberedda inför min 
intervju.  
 
Den 29 mars gjordes ytterligare en intervju i Norrköping med Monica 
Hellström som arbetar på juridikavdelningen på FöreningsSparbanken och 
sitter med i koncernklubben som består av fackliga representanter och 
representanter från banken. Syftet med intervjun var att få en beskrivning av 
lagen och även att undersöka hur arbetsprocessen såg ut inom 
FöreningsSparbanken innan den första juli 2004.  
 

2.6 Källkritik 
Enligt Bell (2000) är det viktigt att använda primärkällan där den finns att 
tillgå, eftersom det finns risk för missuppfattningar när någonting tagits ur sitt 
sammanhang. Vidare anser Bell (2000) att det är extra viktigt att se upp med 
propaganda och personligt vinklat material. Det är även viktigt att materialet 
inte är inaktuellt.  
 
I första hand har jag studerat ursprungligskällan när jag byggt upp den 
teoretiska referensramen för att minska eventuella feltolkningar som kan 
uppstå om ett resonemang sätts i fel sammanhang. Eftersom lagen endast 
funnits i ett drygt halvår är lagtexterna och tolkningarna kring lagen mycket 
aktuella vilket har fått effekterna att det inte finns mycket information om de 
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konsekvenser som lagen medfört. Effekterna av detta blir att undersökningen 
inte har några andra studier att jämföra med. 
 

2.7 Metodkritik 
Enligt Bell (2000) kan intervjuer genomföras genom att den som utför 
intervjun har en positiv eller negativ ståndpunkt, vilket kan medföra att 
intervjun blir styrd i samma riktning. Det är därför viktigt att tänka på att 
under intervjuns gång vara så objektiv som möjligt för att få en rättvis bild av 
situationen (Bell, 2000). Innan intervjuerna genomfördes tittade handledaren 
på frågorna för att försäkra sig om att ingen riktning fanns på frågorna och 
genom att intervjuerna sedan har spelats in har en analys i efterhand kunnat 
göras för att ta hänsyn till eventuella felsägningar.  
 
I och med att kontorschefen valt ut två respondenter kan det ha lett till vissa 
problem, om det är så att hon/han bara valt rådgivare som är positiva till 
förändringar. Jag föreslog två rådgivare som var certifierade och hade tid att 
ställa upp och ville förklara positiva och negativa konsekvenser till lagen, 
vilket jag anser har minskat kontorschefens möjlighet att välja extremt positiva 
individer, hänsyn har dock tagits till detta. Har respondenterna endast 
framfört positiva effekter har jag under intervjuns gång tryckt på 
respondenterna även ska framföra negativa konsekvenser. Jag anser att de 
utvalda respondenterna inte har visat sig extremt positiva eller negativa till 
förändringen utan att båda sidorna har förklarats. Slutligen menar jag att det 
inte har varit några problem att kontorschefen valt ut sina respondenter.  
 
Kvale, (1997) beskriver olika tillvägagångssätt för en intervjuanalys. Analysen 
har kategoriserats utefter problemfrågorna för att få en tydlig struktur, sedan 
har en meningskategorisering av vad som framkom under intervjuerna 
genomförts. Enligt Kvale, (1997) innebär meningskategorisering att intervjun 
kodas i kategorier som sedan används i analysen. En kategorisering kan vara 
en sammanställning i tabeller för att få en överblick av vad som har varit 
positivt och negativt med förändringen, vilket gjorts i och med analysen i 
denna undersökning. Det finnas både en subjektivitet och en objektivitet i 
analysen. Den subjektiva delen är mina egna tolkningar och diskussion. Jag har 
dock svårt att se att undersökningen skulle kunna uppfattas väldigt olikt av en 
annan utomstående person. Dock skulle ämnesvalet i denna uppsats kunna 
upplevas på ett helt annat sätt i en annan bank vilket är en annan anledning till 
att det inte går att hitta en objektiv sanning för hela bankbranschen för detta 
uppsatsproblem och metodval. Det finns dock objektiva faktorer, vilket är de 
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direkt påverkade variablerna som lagen kräver ska utföras som i stort sett 
skulle uppfattas på liknande sätt av en annan individ. Lagen kräver att 
dokumentation och information sker till kunden vilket medför att dessa är två 
givna konsekvenser oavsett i vilken stad rådgivningen utförs och oberoende 
av vilken bank eftersom de är tvingande.  
 

2.7.1 Validitet och Reliabilitet  

Enligt Lundahl och Skärvad (1998) karakteriseras god reliabilitet av att den 
som utför undersökningen eller mätningen och de omständigheter under vilka 
den sker, inte påverkar utfallet. Den undersökningsteknik som är vald anser 
jag var den mest lämpade för att framhäva personers upplevelser.  
Intervjuerna som genomfördes innefattar en låg grad av standardisering och 
strukturering. Om istället standardiserade och strukturerade intervjuer med 
smala frågor och förutbestämda svar hade genomförts, hade sannolikt en del 
av den information som framkommit uteblivit. Med en hög grad av 
standardisering och strukturering hade det dock förmodligen varit lättare att 
argumentera för reliabiliteten i uppsatsen. Jag anser dock att det finns en god 
reliabilitet eftersom jag inte tror att respondenterna ljuger för mig eftersom de 
inte har något att tjäna på det. Tillsist anses frågekvaliteten vara mycket god 
eftersom, som nämndes tidigare att en diskussion kring frågorna skett med 
handledaren innan intervjuerna genomfördes.  
 
Validitet beror på hur väl det som är avsett att mätas mäts (Svensson, 1996). 
Hur väl intervjuerna mäter det som avses i studien beror till stor del på de 
frågor som ställs till respondenterna. Genom den noga genomgång av 
intervjuguiderna som gjorts anser jag att validiteten i de intervjuer jag gjort är 
tillfredsställande.  Efter intervjuerna har jag skickat det sammanställda 
empiriavsnittet inklusive namn till respondenterna som för godkännande. 
Denna version innehöll namn men eftersom vissa ville vara anonyma är 
namnen borttagna i slutversionen. Samtliga respondenter godkände den 
empiriska data de bidragit med och på detta sätt har eventuella missförstånd 
eliminerats och validiteten höjts.  
 

2.7.2 Generaliserbarhet 

Syftet med uppsatsen som beskrevs innan är inte att komma fram till några 
statistiska svar utan få fram så mycket information som är möjligt inom ett 
visst problemområde. Eftersom det inte finns ett statistiskt syfte kan inte en 
statistisk generalisering göras (Kvale, 1997). Däremot beskriver Kvale, (1997) 
en analytisk generalisering som innebär att en bedömning av resultaten som i 
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sin tur kan ge en vägledning för vad som kommer att hända i en annan 
situation. Jag skulle vilja visa på att det som framkommer av uppsatsen kan 
FöreningsSparbanken dra lärdom av för liknande framtida förändringar. Det 
går även att utläsa mönster i undersökningen som kan generaliseras inom 
banken. Jag anser att privatrådgivarna som är utvalda i denna undersökning är 
goda representanter för organisationen och deras svar kan ge vägledning hur 
förändringen uppfattades för privatrådgivare inom FöreningsSparbanken.  
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------------------------------------------------------------------------------- 

3. FÖRENINGSSPARBANKEN3

------------------------------------------------------------------------------- 
 

”FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för 
privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner och landsting och organisationer genom att 

erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 
FöreningsSparbankens kontorsrörelse kompletterad med Internet, telefon, postkontor och 

butiker gör banken till Sveriges mest tillgängliga bank.”           
Källa: www.fsb.se (050501) 

 
FöreningsSparbanken bildades 1997 när Sparbanken och Föreningsbanken 
gick ihop.  Bankens styrka är den lokala förankring de skapar sig genom att ha 
772 kontor runt om i landet (www.fsb.se, 050331). Banken har en 
marknadsandel inom privatinlåning på 25% i Sverige. FöreningsSparbanken är 
de som har störst markandsandel av alla banker i Sverige (jämför Nordea 19% 
och SEB 13%).   
 
FöreningsSparbanken beskriver att 2004 var ett framgångsrikt år med en stark 
utveckling både på den svenska och den baltiska markanden. Resultatet var 
det bästa någonsin och styrelsen föreslog en ökning av 6.50 kronor per aktie i 
jämförelse med 5.75. FöreningsSparbanken utsågs 2004 till årets 
kompetensföretag där priset går till det företag som bedöms bedriva 
kompetensutveckling på ett sätt som stödjer företagets affärsidé.  
 
FöreningsSparbanken har fem affärsområden där den första är den svenska 
kontorsrörelsen där ingår kontor, uttagsautomater, telefon- och 
Internetbankstjänster. Kontorsrörelsen har kundansvar för privatpersoner, 
företag, organisationer, kommuner och landsting. Det andra affärsområdet är 
Swedbank markets, bankens investmentbank som bedriver värdepappers-, ränte- 
och valutahandel, projekt-, export- och företagsfinansieringar. Den tredje är 
kapitalförvaltning och försäkring som omfattar Roburkoncernen med verksamhet 
inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär4 kapitalförvaltning, 
försäkringar samt i individuellt pensionssparande. Den fjärde är den 
gemensamma service och staber som finns inom banken. Gemensam service kan 
vara IT-support. Det sista området är den internationella bankrörelsen som bland 
annat finns i Estland och Lettland. 

 
3 Om inget annat anges är informationen från FöreningsSparbankens årsredovisning 2004. 
4 Aktiv förvaltning av kundens tillgångar. 
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FöreningsSparbanken har idag sex miljoner privatkunder och 15 187 anställda 
inom koncernen, varav 8 932 i Sverige. FöreningsSparbanken har ett positivt 
nöjdmedarbetarindex på 68 %. För att säkerhetsställa nöjda medarbetare och 
nöjda kunder kommer kompetensutveckling, ledarförsörjning samt hälso- och 
miljöarbete att prioriteras år 2005. För att göra ett förtydligande till uppsatsen 
följer här en redogörelse för yrkesrollerna som är dominerande på de lokala 
kontoren, vilka också är de yrkesroller som i första hand påverkas av Lagen 
om finansiell rådgivning. Eftersom denna uppsats fokuserar på de 
förändringar privatrådgivarna upplevt, sker en utförligare beskrivning av den 
yrkesrollen. 
 

3.1 Banksäljare 
Banksäljaren lämnar rådgivning avseende produkter med lägre risknivåer 
såsom olika ränte- och aktie produkter med garanti för insatt kapital samt 
FöreningsSparbankens vanligaste kapitalförsäkringar. De arbetar både med 
obokade och bokade kunder oavsett kundsegment. Banksäljaren kommer att 
omfattas av bankens interna certifieringskrav för banksäljare, vilket inte är lika 
omfattande som för privatrådgivarna. 
 

3.2 Förmögenhetsrådgivare 
En förmögenhetsrådgivare kan vara aktiemäklare, värdepappersspecialist eller 
försäkringsspecialist. Deras arbetsuppgifter är mer specialiserade på områden 
som särskilt riskfyllda placeringar eller specialiserade produkter. 
Förmögenhetsrådgivarnas utbildning består av en extern licensiering. 
 

3.3 Privatrådgivare  
Privatrådgivning är en tjänst som erbjuds till enskilda individer som behöver 
hjälp med sitt sparande. Det är privatrådgivaren som står i direkt kontakt med 
kunden och ska kunna hjälpa till med frågor kring placeringar. Kvaliteten på 
rådgivningen anses vara svår att mäta, exempelvis säger inte kvantitet eller 
antal avslut något om kvaliteten i tjänsten.  För att värdera rådgivningstjänsten 
och mäta kvaliteten måste det ske under själva rådgivningen. Privatrådgivaren 
tittar på kundens behov och förutsättningar för att lämna 
placeringserbjudande på produkter med högre risk eller fondförsäkringar. 
Privatrådgivare utför rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv för kunden med 
tillämpande av rådgivningsstöd som uppfyller lagens rekommendationer.  
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På FöreningsSparbanken använder rådgivarna sig av ett ”Rådgivningsstöd” 
som är till för att få rådgivningsarbetet mer strukturerat och lättare att hantera 
än innan. Där finns frågor om familjeförhållanden, riskbenägenhet, 
placeringar i andra banker, lån och tillgångarnas uppdelning. Efter att ha 
genomgått alla delar föreslås ett förslag på strategisk fördelning utefter den 
situation som kunden angett. Sedan sker en jämförelse med hur den aktuella 
fördelningen av kapital ser ut för att i efterhand eventuellt omplacera kundens 
tillgångar. Finns det olika uppfattningar från bankens sida och kundens sida på 
hur placeringen ska se ut, skrivs den ner i dokumentet, det är i sista hand 
kunden som bestämmer hur han/hon vill placera sitt kapital (Linköping 1, 
050401).  
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------------------------------------------------------------------------------- 

4. REFERENSRAM 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
I detta kapitel redogörs för olika teorier som är relevanta för förståelsen av 
ämnet. Detta för att ge läsaren en djupare kunskap inom ämnet samt 
möjlighet att kunna följa vidare resonemang i empiri- och analysdelarna.  
  

4.1 Disposition av referensramen 
För att få en bild över referensramens fortsatta disposition sker en 
beskrivning med hjälp av nedanstående figur. 
 

Fig 1. Referensramsdisposition 
 
Först i detta kapitel finns en beskrivning av Lagen om finansiell rådgivning 
som visar på dess komplexitet och syfte. De direktiv som lagen ger upphov till 
är sedan fokuserad till bankverksamheterna i Sverige, i linje med uppsatsen 
blir det till FöreningsSparbanken. För en mer specifik företagsbeskrivning, se 
kapitel tre. Lagen har gett upphov till förändringar som FöreningsSparbanken 
måste anpassa sig till. Lagbeskrivningen och FöreningsSparbanken som 
organisation hittas på makronivå och förklarar för berörda individer hur 
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arbetet ska se ut för att det ska vara godkänt enligt lagen. I bilden syns detta i 
den övre rutan men denna undersökning är fokuserad på den nedre delen i 
bilden. 
 
Mikronivån är fokuserad till arbetet inom FöreningsSparbanken och närmre 
bestämt på privatrådgivarna. Direktiven blir tydligare och mer specifika och 
leder till att en viss arbetssättsförändring för privatrådgivarna. Finns det brist 
på direktiv kan det enligt Merchant och Van der Stede (2003) uppstå ett 
styrproblem.  Det finns förutom brist på direktiv två andra variabler som 
Merchant och Van der Stede (2003) beskriver inte ska finnas för att ett 
styrningsproblem ska uppkomma. Det andra är motivationsproblem och den 
sista variabeln är personliga begränsningar. Referensramen fortsätter här 
nedan efter lagbeskrivningen med att beskriva dessa tre områden och hur 
organisationen ska arbeta för att ett styrningsproblem inte ska uppkomma. 
Merchant och Van der Stede (2003) beskriver dessa tre variabler som 
oberoende av varandra vilket leder till att om någon av de tre enskilda 
faktorerna existerar, förekommer ett styrproblem.  
 

4.2 Lagen om finansiell rådgivning 
Lagens syfte är av tre olika karaktärer enligt Hellström (050329) där det första 
är att informera kunden om risken som finns i att göra olika slags 
investeringar. Det andra är att kartlägga kunden, om exempelvis 
familjeförhållanden, lån och placeringar i andra banker. Det sista syftet 
Hellström (050329) beskriver är dokumentationskravet. 
  
Rådgivaren bör ta till vara på konsumentens intressen och anpassa 
rådgivningen utifrån kundens behov, önskemål och förutsättningar. 
Rådgivaren ska dessutom avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte 
är lämpliga utifrån konsumentens ekonomiska situation eller andra orsaker 
(Svensson, 2004). 
 

4.2.1 Vilka omfattas av lagen? 

Konsumenterna som omfattas av lagen utgörs alltid av en fysisk person som 
handlar i privat syfte – ett bolag eller annan organisation kan alltså aldrig vara 
en konsument (Lagen om finansiell rådgivning 2§).  De näringsidkare som 
omfattas av lagen är personer som arbetar med rådgivningsverksamhet. Dessa 
personer förutsätts ha specifik kompetens inom området och råden ska vara 
utformade för att passa den individuella kundens behov (Svensson, 2004).  
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Enligt Svensson, (2004) omfattar Lagen om finansiell rådgivning således 
endast de tillfällen då näringsidkaren på uppdrag av konsumenten ger 
rådgivning som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella 
instrument.  
 

4.2.2 När ska lagen tillämpas? 

 
”Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller 

en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i 
finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock 

inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan 
placering än som nu sagts.” 

 Källa: Lagen om finansiell rådgivning  §1  
 
Finansiell rådgivning finns i många varierande slag och den som är vanligast 
på banker och andra värdepappersbolag är det som kallas 
placeringsrådgivning. Det placeringarna avser är finansiella instrument som 
kan innefatta aktier, fonder och obligationer. Hur ska nu således en rådgivning 
gå till enligt lagen? 
 

4.2.3 Hur ska lagen tillämpas? 

Lagtextens 5§ beskriver att en rådgivning ska ske med god rådgivningssed och 
ta till vara konsumentens intresse. Svensson, (2004) beskriver det med hjälp av 
nedanstående resonemang och illustration. Det finns fyra skyldigheter till alla 
rådgivare när de använder sig av lagen, vilka är god rådgivningssed, 
omsorgsplikt, anpassning till den enskilde konsumenten och avrådande plikt.  
Dessa fyra kan illustreras med hjälp av följande bild.  

Fig.2 God rådgivningssed, egen bearbetning, Svensson (2004), s34 
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Omsorgsplikten, anpassning till den enskilde konsumenten och 
avrådningsplikten utgör de moment som ingår i god rådgivningssed. 
Rådgivarens skyldighet gentemot kunden är att den goda rådgivningsseden 
iakttas. Det skiftar över tiden vad som är god rådgivningssed men i och med 
lagen har nedanstående förklaring framkommit.  
 
Den första faktorn som skapar god rådgivningssed är omsorgsplikten, vilken 
syftar till att ta till vara konsumentens intressen. Utgångspunkten för 
lagstiftaren är att kunden har mindre kunskap om den marknad som är 
näringsidkarens. Detta är ett av skälen till att näringsidkaren inte ska utnyttja 
sitt övertag utan ta tillvara konsumentens intresse. Den andra grundläggande 
skyldigheten är att anpassa rådgivningen till den enskilde konsumenten. 
Rådgivaren ska inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses 
lämpliga för konsumenten. De råd som lämnas ska anpassas till konsumentens 
behov, önskemål och förutsättningar. För att rådgivaren ska kunna kartlägga 
kundens förutsättningar kräver det att rådgivaren skapar sig kunskap om 
kunden, vilket den gör genom att kartlägga kunden inom fyra områden, 
förkunskaper, ekonomiska och andra förhållanden, önskemål och syfte med 
placeringen och riskbenägenhet. Det tredje kravet för god rådgivningssed är 
avrådningsplikten. Utgångspunkten är alltid att kunden bestämmer själv hur 
placeringen ska göras, men om rådgivaren anser den vara olämplig måste detta 
dokumenteras.  
 

4.3 Förändringsprocess 
Följande stycke beskriver Granbergs (1998) teori kring förändringsprocesser 
där han påpekar att processen måste anpassas till den specifika situationen. 
Han beskriver en förändringsprocess i fem steg ur en kronologisk synvinkel.  
 
Enligt Granberg (1998) börjar en bra struktur med en diagnos, som innebär en 
kartläggning och beskrivning av problemen som organisationen måste lösa för 
att bli effektivare. Detta kan ske genom intervjuer, grupparbete eller enkäter. 
Granberg (1998) menar att grupparbete är den mest konstruktiva process som 
för fram individernas kreativitet. Görs det i grupper sker en närmre diskussion 
av problemen och tillsammans försöker man komma fram till för- och 
nackdelar med förändringen.  Intervjuer är också ett bra alternativ, enligt 
Granberg (1998) som för fram olika personers kunskaper inom området men 
att vissa känsliga saker kan utelämnas. Efter det sker en återföring där 
personalen i organisationen framför sina resultat av hur problemen ska lösas. 
Därefter kommer en planering att sätta igång av vad som måste göras och när i 
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tiden förändringarna ska göras. Det bestäms även här vem som ska göra vad 
och när alla olika delar ska vara klara. Efter att planeringen är klar sker själva 
genomförandet av förändringen och sist sker en uppföljning. Uppföljning är bra för 
att se hur förhållandena till omvärlden har förändrats och även en beskrivning 
vad som har hänt i företaget. Det kan ha inträffat saker som var planerade och 
saker som inte blev som de hade tänkt, vilket måste få en uppföljning för att 
kunna göra det bättre till nästa gång.  
 
Ovanstående förändring sker alltså i kronologisk ordning och kräver en viss 
struktur och process. Strukturen kräver att det är tillsatt pengar till 
förändringsarbetet och att det finns planer, administrativa regler och 
dokumentation. Processen kan vara kronologisk, men kommer exempelvis 
kräva att det finns personer som fattar beslut och leder processen framåt. 
 

4.4 Beskrivning av styrning 
En grundtanke i ett företag är att medarbetarna ska arbeta för att uppnå 
gemensamma mål. Det är inte alltid självklart att alla medlemmar arbetar i 
samma riktning eftersom alla har egna åsikter om hur saker och ting ska 
skötas. Det som är ledningens uppgift är att få alla att arbeta åt samma håll, 
vilket kallas företagsstyrning (Merchant och Van der Stede, 2003). Det finns 
flera olika sätt att beskriva det på och här nedan följer en beskrivning. 
 

“The primary function of management control is to influence behaviours in desirable ways. 
The benefit of management control is the increased probability that the organization’s 

objectives will be achieved.”             
Källa: Merchant och Van der Stede (2003) s4 

 
Styrningen i en organisation har som funktion att påverka personalen i rätt 
riktning.  Styrningen ska således uppmuntra önskvärt samt motverka skadligt 
beteende hos de anställda. Om personalens mål överrensstämmer med 
organisationens, finns det större möjlighet att målen uppnås. Att styrningen i 
en organisation inte fungerar märks på olika faktorer som kan delas in i tre 
huvudkategorier: brist på direktiv, motivationsproblem samt personliga begränsningar 
(Merchant och Van der Stede, 2003).  
 
Finns brist på direktiv vet inte personalen vad som förväntas av dem och kan av 
den anledningen inte arbeta mot organisationens mål. Personalen kan tro att 
de utför sitt arbete väl men kan i själva verket skada organisationen med sina 
handlingar. I denna situation är styrningens funktion således att informera 
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personalen om vad som förväntas av dem så att de kan arbeta mot mål som 
främjar organisationen.  
 
Motivationsproblem kan finnas i organisationen av många anledningar. En kan 
vara att personalen vet vad som förväntas av dem men ändå väljer att gå emot 
uppsatta instruktioner eftersom motivationen av någon anledning saknas. 
Personalen arbetar kanske så långsamt som möjligt, utnyttjar arbetstiden för 
privata göromål eller utför andra handlingar som endast gynnar dem själva. 
Styrningen måste här motverka dessa beteenden och istället få personalen att 
arbeta mot organisationens bästa.  
 
Även om personalen har klara direktiv om vad som förväntas av dem samt 
känner sig motiverade till sitt arbete kanske de inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter på rätt sätt på grund av personliga begränsningar. Detta kan bero 
på att de inte har den kunskap som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften. 
Befinner sig personalen i en sådan situation kan det vara svårt att fatta rätt 
beslut eller finna lösningar på problem. I detta fall kan träning och utbildning 
av personalen förbättra situationen.  
 
Dessa tre styrningsproblem kan lösas med hjälp av att organisationen 
använder sig av olika hjälpmedel. I kommande del av referensramen sker med 
hjälp av teorier en beskrivning på hur dessa tre problem, motivationsproblem, 
brist på direktiv och personliga begränsningar skulle kunna lösas.  
  

4.5 Skärpta direktiv 
Eftersom direktiven är en av Merchant och Van der Stedes (2003) 
huvudkategorier som kan skapa styrproblem kommer nu en presentation av 
hur brist på direktiv kan lösas passande till undersökningens syfte.  
 

4.5.1 Standardisering 

Brunsson och Jacobsson (1998) beskriver standardisering och dess syfte. I 
nedanstående stycke används deras litteratur för en beskrivning av detta 
fenomen. 
 
Standard kan definieras som regler vilka anger hur vi ska agera i vissa 
situationer. Det kan vara regler om hur ett visst beteende ska se ut i en 
specifik kontext eller hur vi inte får göra i ett annat sammanhang. 
Standardiserare är oftast lagstiftare, myndigheter eller internationella 
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organisationer. För många är standard något negativt som inte ger upphov till 
nytänkande eller spännande arbetsuppgifter. Regler motiveras med att det är 
bäst för alla, det vill säga att alla kan vinna på dessa regler. Vid en grov 
indelning finns tre olika slags regler; direktiv, normer och standarder. 
 
Direktiven är tvingande och vanligen nedskrivna och utfärdade av någon som 
har stor auktoritet. Normer har inte en tydlig upphovsman utan det är till 
mestadels skapade av oss själva. De är oftast inte ifrågasatta utan följs utan att 
personen behöver tänka efter. Standarder är även de nedskrivna, men de skiljer 
sig i förhållande till normer, eftersom de inte är tvingande, utan de kan sägas 
vara råd som det är upp till varje person att följa. Standardiseringens motiv är 
att standarder är effektiva för informationsöverföring. Eftersom överföringen 
av information är kostsam minskar standardiseringen kostnaderna (Grant, 
1996).  
 
Brunsson och Jacobsson (1998) beskriver att det finns kritik mot 
standardisering som främst består av argumentet som exempelvis att 
standarder stabiliserar världen för mycket. Utrymmet för innovation blir 
alldeles för litet om alla personer ska göra likadant. Det finns många 
motståndare som även ifrågasätter att standardiserarna vet bäst. Hur vet vi 
exempelvis att standarder som utformas med hjälp av stora multinationella 
företag, vet bäst? Slutligen finns ett motargument till standardiseringen som 
bygger på att likriktning inte är önskvärt av alla eftersom vissa vill vara mer 
olika varandra än lika.  
 

4.5.2 Action Control5

Styrning av handlande beskrivs i Merchant och Van der Stede (2003) som 
action control, denna styrningsform fokuserar på tillvägagångssätt. Det sker med 
hjälp av regler och direktiv från ledningen om hur deras arbete ska utföras. 
Det som anses vara positivt med action control är att alla inom företaget utför 
arbetsuppgifterna likadant. Det som kan vara negativt är att viss kreativitet hos 
de anställda försvinner eftersom de inte uppmuntras att komma med nya idéer 
på hur saker ska lösas. Action control kan ses som en viss standardisering 
eftersom i många fall bygger det på direktiv, normer eller standarder. Action 
control finns i stort sett på alla företag, det finns bara olika stor grad av 
styrningen som bestämmer om det ska vara en tight eller loose action control 
(Merchant och Van der Stede, 2003). Det finns företag som har exakta 
beskrivningar på hur arbetsuppgifterna ska utföras, vilket i sig kan översättas 

 
5 Under detta avsnitt används vissa engelska utryck, eftersom inga bra översättningar finns. 
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med att ha en tight action control. Denna arbetsform passar vissa personer som 
kan vara helt nya på företaget och inte har en aning om hur arbetsuppgifterna 
ska lösas. Finns det manualer och andra hjälpmedel förenklar det 
arbetsprocessens början. Efter ett tag däremot har man lärt sig 
arbetsuppgifterna och kanske upptäcker nya bättre lösningar men eftersom 
arbetssättet är styrt kan det inte brytas. 
 
Det finns fyra former av action control som är behavioral constraints, preaction 
reviews, action accountability och redundancy (Merchant och Van der Stede, 2003).  
 
Med action accountability menas att det är nu mycket lättare att se vem som är 
ansvarig för handlingar. Det som är ett måste är att det finns en precisering 
om vilka handlingar som är accepterade och inte. Det är också ett måste att de 
är ut kommunicerade till alla som berörs. Det krävs också att positiva 
handlingar belönas medan negativa bestraffas. Behavioral constraints gör det 
svårare för personer att göra det de inte ska göra. Det finns bestämmelser på 
hur stora utbetalningar som får göras eller hur stora placeringar som får 
genomföras av varje rådgivare. Dessa restriktioner kan vara av fysisk eller 
administrativ karaktär. Redundancy kan vara att det finns ett överflöd av 
människor eller datorer som en säkerhet om något skulle gå fel. Detta är 
däremot en väldigt dyr styrning som inte många använder sig av. Preaction 
reviews finns för att förhindra vissa oönskade handlingar, som kan vara av både 
informell eller formell karaktär. Formella handlingar kan innebära att 
personalen måste be om lov om stora uttag ska göras medan informella kan 
förhindra kommunikation mellan olika parter.  
 

4.6 Motivation 
Brist på motivation är den andra huvudkategorin som Merchant och Van der 
Stede (2003) beskriver, jag har valt att komplettera deras åsikter med hur 
motivationsbrist kan förbättras. Jag kommer att föra en diskussion kring 
arbetsmotivation och hur den kan förbättras utifrån Herzberg et al 
(1959/1999). 
 
Herzberg et al (1959/1999) har med sina studier kommit fram till att det finns 
två olika grupper av faktorer. Den första gruppen är hygienfaktorer, som inte är 
direkt beroende av arbetsuppgifter utan är mer kringliggande faktorer. 
Hygienfaktorer skapar inte motivation utan kan endast förhindra missnöje. 
Hygienfaktorerna är arbetsledningens kompetens, relationer mellan ledning 
och anställd, arbetsmiljö, lönerättvisa, status, trygghet i anställningen och 



 
Kapitel 4 - Referensram 

 24 
 

företagets politik. Det är när dessa inte finns som medarbetarna i 
organisationen inte längre trivs.  
 
Den andra gruppen av faktorer är motivationsfaktorer och genom dessa skapas 
arbetsstillfredsställelse. Motivationsfaktorer är personlig utveckling, att ha 
ansvar för sin egen arbetssituation, feedback av ledning gällande hur 
arbetsuppgifterna är utförda, arbetsuppgifterna ska vara intressanta och den 
sista är prestation som innebär att utföra arbetsuppgifterna med bra kvalitet.  
 
Hygienfaktorerna är lika viktiga som motivationsfaktorerna, men det är med 
de sistnämnda som arbetsstillfredsställelse hos individerna skapas.  
 
Herzberg et al (1959/1999) menar att det finns tre åtgärder en organisation 
kan utföra för att främja arbetsmotivationen. Den första åtgärden är att 
medarbetarna måste ha mål som är uppnåbara och i anslutning till 
arbetsuppgifterna. Den andra åtgärden är att enformiga arbetsuppgifter ska 
ersättas med maskiner för att ge medarbetarna chans till att arbeta med mer 
intressanta uppgifter. Den sista åtgärden är att arbetsuppgifterna ska kunna 
utvidgas genom exempelvis arbetsrotation för att personalen ska kunna se hela 
arbetsprocessen. 
 

4.6.1 Resultatstyrning 

En annan form av styrning som kan skapa motivation för indivier är en 
styrning som bygger på att det finns klara och tydliga mål som ska uppnås, 
vilket är anledningen till att här beskriva resultatstyrning utifrån Merchant och 
Van der Stedes (2003) förklaring. 
 
Resultatstyrning är inte lika kontrollerad som ”action control” vilket beskrevs i 
ovanstående kapitel (4.5.2). Resultatstyrning kontrollerar inte 
tillvägagångssättet utan endast resultatet av handlingar som utförs på en 
arbetsplats (Mercant och Van der Stede, 2003). Eftersom kontrollen i princip 
är obefintlig om endast resultatstyrning används i en organisation leder det till 
att valfritt tillvägagångssätt får användas för att uppnå det förutbestämda 
resultatet. Enligt Mercant och Van der Stede (2003) är det viktigt att, mål som 
ska uppnås är rimliga. Skulle det vara så att målen är ouppnåeliga kan det få en 
negativ konsekvens och med det menas att det blir omotiverande. Känner 
personalen att det inte finns en möjlighet att uppnå målen kommer de att 
tappa glädjen och motivationen till att göra ett bra jobb.  
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4.7 Personliga begränsningar 
Den sista kategorin som skapar ett styrproblem enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) är personliga begränsningar. Nedan följer teoriförslag om hur 
förminskning av dessa begränsningar skulle kunna ske.  
 
För att det inte ska finnas personliga begränsningar är utbildning och 
kompetens två centrala begrepp. Det viktigaste en organisation har är 
kunskapen som finns inom organisationen och det är kunskapen som är 
kärnan i verksamheten och skapar framgång (Grant, 1996). Detta visar att 
utbildningen och dess utveckling är mycket relevant för att skapa framgång.   
 
Det finns många definitioner på vad kompetens är och hur det ska delas in i 
olika grupper. Det finns likheter som behandlar förmågan att utföra vissa 
specifika uppgifter i ett specifikt sammanhang (Rönnqvist, 2001). Kompetens 
kan även ses som en förståelse av olika sammanhang som leder till 
kompetensutveckling. Ellström (1992) definiera kompetens på nedanstående 
sätt. 
 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext. Närmre bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt andras eller egna kriterier) 
utföra ett arbete, inklusive förmåga att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder” 
Källa: Ellström (1992) s21 

4.7.1 Kompetensutvecklingsprocesser  

Kompetensutveckling förklarar Ellström (1992) som åtgärder som utförs vars 
syfte är till för att öka individers potentiella handlingsförmåga i relation till en 
specifik uppgift. En situation som saknar tillräckligt med kompetens är att det 
finns ett glapp mellan faktisk kompetens och efterfrågad kompetens. Det är 
viktigt att innan kompetensutvecklingen startar förstå syftet med utbildningen 
och vad som ska uppnås (Wolvén, 2000). Att från början se över vilka som 
behöver ny kompetens eller förbättra den redan befintliga kunskapen är ett 
måste. Det behov av kompetensutveckling som en organisation ska 
tillfredsställa kan antingen göras med att kompetensutveckla de som redan är 
anställda eller att rekrytera ny personal som har denna specifika nya kunskap 
som behövs (Rönnqvist, 2001).  
 
Enligt Rönnqvist (2001) finns fyra specifika former som kan identifieras för 
kompetensutveckling. Den första handlar om att rekrytera nya personer med den 
kompetens som krävs och på detta viset förekommer ingen 



 
Kapitel 4 - Referensram 

 26 
 

kompetensutveckling på företaget (Rönnqvist, 2001). Den andra formen för 
kompetensutveckling är att skapa formella utbildningsaktiviteter. Det kan vara 
utveckling av såväl intern som extern karaktär. En intern utbildning kan vara 
kurser som genomförs av organisationen och en extern utbildning kan vara 
föreläsningar inom ett specifikt område men som berör många organisationer. 
Den tredje formen är icke-formella utbildningsaktiviteter. Det som är skillnaden 
mot de formella utbildningsaktiviteterna är att det inte är lika planerade och 
strukturerade möten. Det som symboliseras av icke-formella 
utbildningsaktiviteter är cirkelverksamhet, konferenser och självstudier. Den 
sista formen av utbildning är informellt lärande som sker i det dagliga arbetet. 
Det kan vara att ett lärande sker genom att nya arbetsformer används inom 
organisationen eller att nya rutiner införs på hur en viss specifik arbetsuppgift 
ska utföras. Det som även hör till informellt lärande är om en person får en ny 
position på företaget och får då många nya informella saker att lära sig. 
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Fig 3. Styrproblem, egen bearbetning,  
K  

 
g skulle vilja utveckla Merchant och Van der Stedes (2003) teori om 

xempelvis kan man tänka sig att motivationsproblem kan bero på att det finns 

e bristande direktiven kan påverka motivationen liksom begränsningarna både 
positivt och negativt. Det kan finnas de individer som anser att ett fritt 

Referensramen börjar med en beskrivning av lagen om finansiell rådgivning 
som gett upphov till att direktiven har blivit mycket tydligare. För att ett 
styrproblem inte ska uppkomma krävs att direktiven och motivationen är 
tillräcklig och att det inte finns några personliga begränsningar, för att 
företaget ska arbeta åt samma håll och mot samma mål. Vidare menar 
Merchant och Van der Stede (2003) att det är dessa tre faktorer som 
oberoende av varandra skapar ett styrproblem. Finns en av faktorerna, brist på 
motivation, brist på direktiv eller personliga begränsningar finns ett 
styrproblem. Detta resonemang visas i bilden nedan. 

älla: Merchant Van der Stede (2003), s 8

Ja
styrproblem som endast beskriver dessa tre faktorer. Merchant och Van der 
Stede (2003) skriver inget om relationen dem emellan, utan endast att alla tre 
påverkar förekomsten av styrproblem. Jag skulle vilja utveckla resonemanget 
genom att beskriva att det finns en relation mellan dessa tre faktorer, vilket 
visas i fig. 4.  
 
E
personliga begränsningar eller att direktiven är otydliga. Känner sig 
individerna inte motiverade kan det leda till att de inte engagerar sig att lära sig 
nya saker och personliga begränsningar uppstår. Jag menar alltså att de är 
beroende av varandra och skapas genom varandra.  
 
D
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n till motivationen och direktiven. 
r exempelvis begränsningarna obefintliga leder det till att motivationen är 

 en relation mellan de tre faktorer 
erchant och Van der Stede (2003) beskriver som orsakar ett styrproblem, 

 
Bilden visar att det är dessa tre faktorer som skapar ett styrproblem 

llsammans eller att de gör det var för sig. Hur relationerna dem emellan ser 

arbetssätt är mer motiverande än ett arbetssätt med mycket regler. Det finns 
även individer som anser att det är tvärtom, mycket regler för hur 
arbetsuppgifter ska utföras är motiverande. Direktiven påverkar 
begränsningarna positivt genom att en kompetensutveckling kan uppstå om 
nya direktiv framkommer. 
 
De personliga begränsningarna kan ha en relatio
Ä
positiv eftersom individerna inte känner någon osäkerhet i det de gör 
beroende på att kunskapen är otillräcklig.  
 
I nedanstående bild visas att det kan finns
M
där den streckade linjen visar att en relation kan finnas dem emellan. 

Fig 4. Relationen mellan styrfaktorerna, egen bearbetning, 
Källa: Merchant och Van der Stede (2003) s 8. 

ti
ut besvaras i samband med problemfrågan om det finns skillnader mellan de 
olika kontoren. 
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------------------------------------------------------------------------------- 

5. EMPIRI 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Redovisningen av data sker i kronologiskordning i detta kapitel. Kapitlets 
första del är en beskrivning av vilka regler som gällde innan lagen trädde i 
kraft. Efter det kommer en övergång till hur arbetsprocessen genomfördes 
inför lagen och då mest inriktad på kompetensutvecklingen eftersom 
privatrådgivarna inte genomgått några andra förberedelser. Slutligen sker en 
redogörelse för vilka konsekvenser privatrådgivarna anser att lagen har fört 
med sig. 
  

5.1 Presentation av respondenterna 
Jag har intervjuat sex privatrådgivare på tre olika ställen i Sverige. Eftersom 
vissa ville vara anonyma kommer jag i fortsättningen att benämna dem, vid 
deras kontorstillhörighet plus en siffra. Alla respondenter arbetar som 
privatrådgivare på FöreningsSparbanken och har gått internutbildningen som 
resulterat i att de är certifierade rådgivare.  
 
Jag har även gjort en intervju med Monica Hellström som sitter med i 
koncernklubben på FöreningsSparbanken som informerade om bankens 
tillvägagångssätt. Hon satt under förändringsarbetet med i styrgruppen, vilka 
var de som bestämde hur kriterierna, som lagen krävde, skulle utformas. 
 

5.2 Innan lagen 
För det första anser samtliga respondenter att de hade en viss motivation till 
sitt arbete och ansåg att deras arbetsuppgifter var tillfredsställande. De ansåg 
att det var roligt att gå till jobbet och att de hade något meningsfullt att uträtta. 
De beskriver att de alltid haft mål som ska uppfyllas men att det har 
fokuserats mer och mer på att de ska tillfredsställas. 
 

”Motivationen är både upp och ner eftersom kraven har skärpts och försäljningsmålen är 
höga känner man en stress hela tiden. Chefen har redan krav som delas ut när diskussionen 
sker om de är rimliga. Fast jag påpekar att det kan bli tufft att uppnå dem så har jag inte 
mycket att välja på eftersom det verkar som de redan är satta när de kommer till kontoret.” 

(Solna/Sundbyberg 2, 050329) 
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Det fanns inga lagstadgade regler på hur rådgivningarnas upplägg skulle se ut. 
Däremot hade FöreningsSparbanken etik och moral bestämmelser som de 
anställda rekommenderades att följa. Det var regler om att sätta kunden i 
fokus och se till hans/hennes bästa utifrån de omständigheterna som råder. 
Det var upp till varje privatrådgivare om de ville följa reglerna eller inte. I 
intervjuerna med privatrådgivarna har det framkommit att en rådgivning gick 
mycket på rutin och att de använde sitt sunda förnuft för vad som var bäst för 
kunden.  
 
”Det var väl sunt förnuft egentligen att man lyssnar på vad kunden kan tänkas ha behov 

av […] Det var inte så att man gick igenom en riskanalys som man gör idag”  
(Solna/Sundbyberg 2, 050329) 

 
”Det fanns regler för rådgivningen även innan. Det man säger till kunden och 

rekommenderar måste man ha underbyggt med vad banken sagt […] om kunden kommer 
tillbaks måste jag kunna stå för vad jag sagt”. 

(Vaggeryd/Skillingaryd 2, 050323) 
 

Det är inga av respondenterna som blivit kritiserade eller fått klagomål från 
kunder om att de skulle ha givit en felaktig rådgivning. Vissa personer vet om 
att kollegor har fått klagomål från kunder men själva har de inte utsatts för 
klagomål.  
 

”Visst har vi fått klagomål men de beror på börskraschen. De som köpte sina 
kapitalförsäkringar i början på 2000-talet, har många fått sitt kapital halverat men det 

beror inte på att vi varit vårdslösa utan börsen”  
(Vaggeryd/Skillingaryd 1, 050323) 

 
I juni år 2000 tog det internationella standardiseringsorganet ISO 
(International Organization for Standardization) initiativ till att starta en 
kommitté som skulle utarbeta en standard för privatrådgivning. Syftet var att 
åstadkomma en internationell standard för certifiering av finansiella 
privatrådgivare (SOU 2002:41).  FöreningsSparbanken började sitt arbete med 
att bygga upp ett certifieringsprogram som alla privatrådgivare skulle 
genomgå. De började under 2000 att konstruera ett rådgivningsstöd som 
skulle vara till hjälp för rådgivarna i deras arbete (se kap 3.3). Innan detta 
fanns det checklistor som skrevs för hand och inte med datorns hjälp som är 
fallet idag. Rådgivningsstödet är ett hjälpmedel som är till för att skapa en bra 
bild av kunden. Innan var rådgivningsstödet uppbyggt kring en ring där lån, 
sparande och familjeförhållande var tre centrala delar. Med hjälp av dessa 
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skapade rådgivaren en rättvis bild av kundens ekonomiska förhållande och 
kom slutligen överens med kunden om en lämplig placering.   
 

5.3 Processen 
Inför lagens införande skedde förberedelsearbete på lokal och central nivå. 
Förberedelser på de lokala kontoren har i stort sett likadana ut. Det som har 
varit den mest omfattande förberedelsen är certifieringen och de test som var 
tvungna att genomföras i samband med detta. Inga skillnader har framkommit 
oavsett vilket lokalt kontor som står för utbildningen, därför har jag valt att slå 
samman central och lokal nivå och beskriver detta under samma stycke.  
 
Informationen om att Lagen om finansiell rådgivning skulle införas kom till 
bankens kännedom hösten 2003. Finansinspektionen gav i och med lagen 
riktlinjer om hur kompetenskraven skulle se ut i grova drag. Sen var det upp 
till varje berörd organisation att se till att dessa krav uppfylldes.   
  

”Sen skulle vi då börja kika på hur vi skulle anpassa detta i våran bank. Det var ett 
ganska gediget jobb och faktiskt ganska svårt.”  

 (Hellstöm, 050329) 
 

Det tillsattes en projektgrupp inom banken som skulle utforma en 
utbildningsplan på hur certifieringen skulle se ut och vilka problem som skulle 
lösas. Yrkesrollerna banksäljare och privatrådgivare arbetar på olika sätt och 
projektgruppen var tvungna att börja ta reda på vem som skulle kunna vad 
inom varje arbetsområde.  
 
Styrgruppen och projektgruppen var ute på kontoren och intervjuade 
privatrådgivare och banksäljare om vad de ansåg skulle göras i samband med 
förändringen och vad som medarbetarna ansåg att projektgruppen skulle ta 
hänsyn till. I denna undersökning framkom att medarbetarna skulle få tillsatt 
tid till att läsa på arbetstid.  
 
Efter att projektgruppen kommit med ett förslag till styrgruppen om hur det 
skulle se ut, beslutade styrgruppen om vilken utbildning som krävdes (Se 
kap3.3) för respektive tjänst. Hellström påpekar att utbildningen leder till ett 
driftigt arbetssätt och genererar bättre kundrelationer, ökad lönsamhet och 
kundnöjdhet. Utbildningen ses som ett led i bankens kvalitetsarbete för att 
säkra kundnöjdheten. 
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5.3.1 Certifieringsprocessen 

FöreningsSparbanken hade redan i slutet av 90-talet börjat arbeta fram ett 
certifieringsprogram som alla rådgivare skulle genomgå för att få arbeta som 
privatrådgivare. Tre av de intervjuade hade genomgått detta, men i och med 
den nya lagen var de tvungna att vidareutbilda sig och göra nya tester som 
stämde överens med lagens krav. Detta såg privatrådgivarna endast som 
positivt eftersom utbildning alltid är bra. Den tekniska utvecklingstakten har 
varit mycket snabb de senaste åren, viket kräver ny utbildning för 
medarbetarna som ska jobba med programmen.  
 

”Den utbildningen som jag gick godkänns inte så jag fick gå igenom testen igen. Jag fick 
göra det två gånger, det är bra för det kommer nyheter hela tiden. ” 

(Linköping 2, 050401) 
 
Utbildningen består av fyra olika block, låna, spara, skatter och familjejuridik. 
Detta är en interaktiv utbildning som genomförs med hjälp av datorn där test 
och de slutliga proven existerar. Under alla fyra blocken genomförs tester och 
caselösning. Efter att alla prov är godkända är det till sist dags för 
medlyssning. Den blivande rådgivaren genomför en rådgivning med hjälp av 
Rådgivningsstödet och kontorschefen sitter med och lyssnar. Anser 
kontorschefen att rådgivningen uppfyllde alla krav som ställs i och med lagen, 
blir privatrådgivaren godkänd och certifierad.  
 
Alla var mycket positiva till denna utbildning eftersom det är många 
förändringar som sker inom banken. Det var en del av privatrådgivarna som 
tyckte att utbildningen var krävande och tog mycket tid, medan andra ansåg 
att det inte var speciellt ansträngande. Utbildningen säkerställer att alla som 
jobbar som privatrådgivare har tillräcklig kunskap för att vara en kompetent 
privatrådgivare. Detta gör att kunden känner trygghet till sin privatrådgivare 
genom att veta att de innehar kunskap om hur placeringar görs på bästa 
möjliga sätt. Det finns även de respondenter som anser att utbildningen 
behövdes eftersom det uppenbarligen skedde felaktig och vårdslös rådgivning 
innan. Resultatet av utbildningen är att felaktiga och vårdslösa rådgivningar till 
största del kan elimineras.  
 
Det som var negativt med utbildningsplaneringen var att utbildnings- 
möjligheterna kom så tätt inpå det att lagen skulle införas, vilket har lett till att 
vissa respondenter inte var väl förberedda den första juli år 2004.  
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5.3.2 Licensiering 

För att arbeta som förmögenhetsrådgivare måste en annan, mer omfattande 
licensiering genomföras. Detta är en extern kompetensutveckling, som sker i 
samverkan med SwedSec AB. Detta är en djupare utbildning inom finansiell 
ekonomi som ska ge en djupare förståelse för aktier, optioner och andra 
värdepapper. Svenska fondhandlareföreningens licensieringsprogram som 
finns idag började tillämpas i början av april 2001. Syftet är att höja 
grundkompetensen hos dem som är anställda inom den svenska 
värdepappersmarknaden (www.SwedSec.se). Sedan programmet startade har 
ca 7000 personer genomgått licensieringen.   
 
Jag kommer inte att gå in mer på denna utbildning eftersom det inte krävs att 
privatrådgivarna på FöreningsSparbanken har denna utbildning.   
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5.4 Efter lagen 
I detta stycke följer först en övergripande bild av vad de sex privatrådgivarna anser om lagen och sen vilka konsekvenser 
som de har upplevt. Bilden finns med för att göra det lätt överskådligt för att sedan beskriva och konkretisera deras svar. 
 
 Solna/Sundbyberg Linköping Vaggeryd/Skillingaryd 

 Solna/ 
Sundbyberg 1 

Solna/ 
Sundbyberg 2 

Linköping 1 Linköping 2 Vaggeryd/ Vaggeryd/ 
Skillingaryd 1 Skillingaryd 2 

Fig 5. Sammanställning av upplevda konsekvenser 
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Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

Upplevda 
konsekvenser 

• Mer affärer • Trygghet • Dokumentation • Mer affärer • Dokumentation • Dokumentation 
• Försiktighet • Proffsigare 
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• Mån om kunden 
• ”Kränger” inte • Bra med ett 

ramverk • Strukturerat 
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• Större 
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• Tar längre tid 
• Tar längre tid • Mer noggrann • Ingen 

motivations-
förändring 

• Motivationen 
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tyckande 

• Motivation ökat 
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utbildning 
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hela tiden • Ingen 

motivations-
förändring 
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5.4.1 Positiva till förändringen 

Det första som visar sig är att alla respondenter är positiva till lagen. Det är 
ingen som ser detta extra arbete som lagen framtvingat som något negativt. 
Respondenterna trycker på att lagen är positiv både för kunden och för 
privatrådgivaren.  
 

”Det är säkert för mig och kunden. Det uppstår en win win situation.”  
(Solna/Sundbyberg 1, 050329) 

 
”För kunden är det en trygghet att man inte kan bli uppskörtade utan att det kan föra 

med sig konsekvenser, så tillvida är det en positiv sak. Det har ju defacto missbrukats det 
här, man har ju alltså krängt helt olämpliga saker till helt fel personer.” 

(Vaggeryd/Skillingaryd 1, 050323) 
 
Alla har sett det positivt ända sedan de fick reda på att lagen skulle införas. 
Det vissa av respondenterna har kommenterat är att all information kom 
ganska sent på våren och att det var svårt att hinna med att läsa böcker och 
göra kunskapstest innan den första juli, då lagen trädde i kraft. Detta tror en 
respondent beror på att testen inte var klara i tid. Några av respondenterna 
påpekar att tidsplaneringen borde göras bättre om något liknande planeras i 
framtiden. 
 
Det finns en annan vinkling till att de är positiva till förändringen vilken är att 
det finns ett ramverk. Det är alltid bra med en ram som förklarar, och visar 
hur tillvägagångssättet ska se ut. Det är alltid bra med en viss struktur bara det 
inte blir för mycket. 
  

5.4.2 Dokumentation 

Den första konsekvensen är direkt beroende av lagen, det krävs att all 
information lagras och sparas. Det är ingen som ser detta som ett problem 
utan mer att det är positivt eftersom genomgången av Rådgivningsstödet ger 
en helhetsbild av kunden. Nästa gång kunden kommer in på banken finns 
informationen tillgänglig och samma frågor som ställdes behöver inte ställas 
igen, förutsatt att inga förutsättningar har ändrats. I det andra citatet finns det 
även en förklaring till varför kunden skulle anse detta vara positivt.  
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Jag tror att dokumentationen kommer att märkas snart, för nu har vi inte hållit på med det 
här så länge. Nästa gång vi träffas så kommer det att verka mycket proffsigare i och med 

att vi kommer ihåg vad vi pratar om. Så har det inte varit innan. 
(Solna/Sundbyberg 2, 050329) 

 
Kunden kommer nog också att uppleva det positivt eftersom det finns papper på allt och 

inga missförstånd kan framkomma.  
(Vaggeryd/Skillingaryd 2, 050323) 

 

5.4.3 Trygghet och Motivation 

Det andra som alla vävde in på ett eller annat sätt var att lagen ger en viss 
trygghet till både kund och rådgivare. Detta beror enligt hälften av 
respondenterna på att dokumentationen finns och missförstånd inte behöver 
uppkomma. 
 
”Det är en större trygghet för båda parter. Som kund har du en bättre trygghet eftersom det 

är dokumenterat vad du sagt och även vad banken har givit för rådgivning utefter vad 
kunden sagt.”   

(Solna/Sundbyberg 2, 050329) 
 
Mer än hälften av respondenterna anser att det finns en 
motivationsförändring. Respondenterna var även innan lagförändringen 
motiverade att göra ett bra arbete och tyckte det var kul att arbeta som 
privatrådgivare. En respondent anser att det är positivt med utbildning 
eftersom det leder till ökad motivation genom att det ger en säkerhet och 
trygghet i att man utför arbetsuppgifterna korrekt. Utbildningen har ökat 
motivationen ytterligare, men det är ingen som framhävt att de inte varit 
motiverade innan. Det finns två som menar att det är mycket roligare att 
arbeta nu eftersom det är ett strukturerat arbetssätt och anser det mycket 
bättre.  
 

5.4.4 Tar längre tid 

Förändringen innebär att arbetssättet ändras genom att mer och vissa 
specifika frågor måste ställas. Detta leder till en bättre kartläggning av kunden, 
men gör att rådgivningen tar längre tid. Det är ett arbetssätt som en del av 
respondenterna inte jobbat enligt innan till punkt och prickar. Alla påpekar att 
de försökt skapa sig en helhetsbild av kunden även innan, men nu är det mer 
standardiserat och arbetssättet är mer styrt.  
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Visst tar det längre tid men man får ut så mycket mer av kunden så det blir ändå positivt.   
(Linköping 1, 050401) 

 
”Det tar längre tid det gör det ju helt klart. Allting som ska göras extra tar tid men 

samtidigt är det bra både för rådgivaren och kunden om något går snett”.   
(Solna/Sundbyberg 1, 050329) 

 

5.5 Kontorsskillnader 
Vidare i detta kapitel är de upplevda konsekvenserna uppdelade på 
kontorsnivå, eftersom det har framkommit olikheter i svaren mellan kontoren.  
 

5.5.1 Solna/Sundbyberg 

Dessa två respondenter var helt överens om att i och med att jobbet sker med 
det rekommenderade ”rådgivningsstödet”, kommer det att leda till mer 
affärer. Arbetssätt ger en helhetsbild av kunden, under förutsättning att 
kunden är villig att lämna korrekta uppgifter. En av respondenterna menar att 
en följd av lagen är att det inte går att ”kränga” produkter längre. Jag vill 
påpeka är att respondenten inte menar sig ha gjort det innan, men hört talas 
om andra och läst om det i tidningar. Här nedan följer två citat som visar hur 
de upplever försäljningsökningen. 
 
I vårat perspektiv så är det bra att man tvingar fram dokumentation, man får se det som 

mer försäljning. Gör jag det på rätt sätt kan jag få reda på att kunden har en massa andra 
grejer som jag i så fall kan ”dra in”. Så jag ser det positivt med förändringen på grund av 

detta.    
(Solna/Sundbyberg 1, 050329) 

 
I början blev det nog lite mindre affärer innan man lär sig hantera systemet…men nu blir 

det mer affärer. 
(Solna/Sundbyberg 2, 050329) 

 

5.5.2 Linköping 

Respondenterna i Linköping anser att det är roligare med ett mer strukturerat 
arbetssätt, vilket Rådgivningsstödet gett upphov till. Det är en bra 
standardisering av arbetsuppgifter. Arbetsfördelningen, banksäljare och 
privatrådgivare, gör det lättare att veta vem som gör vad på arbetsplatsen och 
det är då lättare att slussa över kunder till varandra.  Det finns även en intern 
uppdelning om vilka sorters kunder som respektive rådgivare har ansvar för. 
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De uppdelningar som finns är baserade på den förmögenhet som 
privatpersonerna besitter, där det exempelvis kan handla om kunder med över 
250 000 i förmögenhet. Denna uppdelning gör det även lättare att veta vilka 
kunder som respektive rådgivare har hand om.  

 
”Jag jobbar med rätt kunder nu på ett mer strukturerat sätt som ger mer affärer” 

(Linköping 1, 050401) 
 
Båda rådgivarna i Linköping är överens om att det är positivt med struktur 
och att det leder till mer försäljning. Den genomgång som sker av kundens 
profil leder till mer försäljning även om rådgivningen tar längre tid.  
 
”Vi vet precis vad ledningen vill att vi ska jobba med, vilka kunder vi ska jobba med och 
vilket arbetsredskap vi ska ha. Det gör att det blir en klarhet mellan kollegor också. De 
vet att vi jobbar med rådgivningsstödet vi sitter med våra inbokade kunder som har de här 

pengarna och kan lättare slussa kunder emellan oss ”.  
(Linköping 2, 050401) 

 

5.5.3 Vaggeryd/Skillingaryd 

Relationen till kunden anser de inte har ändrats märkbart mot innan eftersom 
de alltid haft en nära relation till sina kunder. Skillingaryd och Vaggeryd är två 
små samhällen i Småland där relationen till kunderna är annorlunda i 
jämförelse med större städer, där det i princip är omöjligt att känna alla sina 
kunder. Båda respondenterna menar att skillnaderna i hur relationen är nu i 
jämförelse med innan, inte är förändrad. De känner de flesta av sina kunder 
och anser sig redan ha en djup relation till dem. Det kan vara vänner som de 
spelar fotboll med efter jobbet och det är då svårt att ha sålt en produkt som 
de inte vet alls var bäst för kunden men mest lönsam för banken. 
 
”Tänket bakom är inte så revolutionerade för oss. Vi har aldrig försökt att kränga den här 

typen av tjänster, det har varit med motivering till att vi träffar våra kunder, dels har vi 
närheten till våra kunder här, vi träffar dem när vi handlar på Ica och i järnaffären överallt 

stöter vi på våra kunder. Då måste jag vara seriös jämt i det jag gör. Jag kan inte 
flåkränga fonder bara för att det är en bra affär för banken.” 

(Vaggeryd/Skillingaryd 1, 050323)
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------------------------------------------------------------------------------- 

6. ANALYS 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
I detta kapitel kopplas den insamlade empirin samman med de teoretiska 
utgångspunkterna som presenterades tidigare i uppsatsen. Uppdelningen är i 
huvudsak gjord efter de problemformuleringar som finns i första kapitlet. 
Första problemfrågan är uppdelad i två delar för att göra det mer överskådligt 
och andra och tredje problemfrågorna är sammanslagna till en för att 
tillsammans svara på hur pass väl implementeringen lyckades. Analysen 
avslutas med en diskussion kring relationen mellan styrfaktorerna på 
respektive kontor. 
 

6.1 Vilka förändringar har lagen medfört och hur har 
dessa påverkat privatrådgivarna? 
Förändringen har påverkat olika delar av FöreningsSparbanken och det som 
är den största skillnaden i jämförelse med tidigare, är att det nu finns 
tvingande bestämmelser för det enskilda arbetssättet hos privatrådgivarna. 
Lagen har således gett upphov till nya direktiv i samband med den finansiella 
rådgivningen. Lagen har påverkat privatrådgivarna genom att deras arbetssätt 
nu till viss del är standardiserat. Arbetssättet har nu blivit tvingande och det är 
ett måste att alla som ska arbeta med privatrådgivning är certifierade. Före 
lagen användes resultatstyrning som styrningsform för att privatrådgivarna 
skulle arbeta åt samma håll. Enligt Merchant och Van der Stede 2003 är detta 
en styrningsform som är ganska fri, det vill säga loose control gällande 
tillvägagångssättet. Det fanns endast resultatmål och hur det sedan uppnåddes 
avgjorde privatrådgivaren själv. Det fanns ingen action control för 
tillvägagångssättet som var tvingande utan det var bara rekommendationer. 
Det negativa med action control är att privatrådgivarna kan förlora sin kreativitet 
(Merchant och Van der Stede, 2003). Jag tror att den hämmas men eftersom 
privatrådgivarna har många olika placeringsformer inom samma riskklass, tror 
jag att de får en chans att vara kreativa och föreslå passande produkter för 
varje enskild kund.  
 
Nu finns det ett tvingande dokumentationskrav på att allt som sägs under 
rådgivningen ska skrivas ner. Innan lagen fanns det inte något 
dokumentationskrav, vilket gett upphov till att vissa av respondenterna 
sammanställde rådgivningen medan andra inte gjorde en sammanställning. 
Det är ett tillvägagångssätt som är kontrollerat i form av att det nu är lättare 
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att se vem som har gjort vad. Detta kan kopplas till teorin om action 
accountability eftersom båda parter skriver under dokumentet och det arkiveras 
vem som gjort vad. Det finns även restriktioner på vem som får genomföra en 
rådgivning eftersom det nu krävs en specifik utbildning. Det är exempelvis 
tydliga regler mellan banksäljare och privatrådgivare om hur stora placeringar 
de får ta hand om. Det kan vara negativt med dessa uppdelningar om 
exempelvis en banksäljare tar emot en kund och under samtalets gång övergår 
samtalet till rådgivning av högriskfonder. Banksäljaren får inte fortsätta utan 
måste lämna över arbetet till en privatrådgivare. Kunden kan uppleva detta 
som jobbigt och kan ha svårt att förstå varför inte banksäljaren får fortsätta. 
Om däremot banksäljaren framhäver för kunden att denna rådgivning är 
mycket bättre och kan få mycket bättre tips, tror jag dock det negativa kan 
mildras. Dokumentationen är en av de arbetssättsförändringar som 
framkommit i och med lagförändringen. 
 
Upplevelserna av arbetssättsförändringarna skiljer sig mellan respondenterna, 
vilket jag tror till viss del beror på att tre av sex var utbildade innan och har 
arbetat med rådgivningsstöd tidigare. De tre som arbetat med rådgivningsstöd 
uppfattar inga märkbara skillnader mot innan, fast det som är mest skiljt från 
tidigare är att dokumentationen. Eftersom förändringen är standardiserad till 
stor del, skulle rådgivningen kunna se likadan ut oavsett var du bor i Sverige. 
När kunden tillhandahålls rådgivning på FöreningsSparbanken skulle den se 
likadan ut till ett visst skede. Det är efter det att privatrådgivaren och kunden 
har kommit fram till vilken profil som finns och hur råden kommer att se ut, 
som det kan bli olikheter. Råden kommer att vara placeringar inom samma 
riskklass men det kommer troligtvis att vara olika fonder. Personer är 
heterogena och därför kommer tjänsten inte att se exakt likadan ut. Det är 
processen som är standardiserad och ger direktiv men i det sista skedet är det 
privatrådgivaren som väljer placeringsalternativ i samråd med kunden.  
 
Förändringen har även gett upphov till en kompetensutveckling för alla som 
är direkt berörda av lagen. Alla respondenter har genomgått en utbildning som 
har lett till att de nu är certifierade och innehar den kunskap som lagen kräver. 
Innan lagen förekom inte några tvingande bestämmelser på vilken utbildning 
som krävdes för att arbeta som privatrådgivare, varför skilde utbildningsnivån 
sig åt mellan individerna på de olika kontoren? Det finns respondenter som 
inte har någon högre utbildning utan har arbetat inom banken och skapat sig 
erfarenheter och kunskaper från organisationen samt genom 
internutbildningar. Det finns även respondenter som är nyutbildade ekonomer 
på universitet eller högskola. Detta visar att det finns många olika bakgrunder 
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för samma tjänst inom FöreningsSparbanken. Certifieringen har gjort att alla 
privatrådgivare har samma grundförutsättningar eftersom de genomgått 
samma utbildning.  Utbildningen har gjort att kompetensen tillsammans är 
högre inom organisationen, vilket leder till att företaget kan möta förändringar 
som sker i omvärlden lättare eftersom privatrådgivarna har den utbildning 
som lagen kräver. Eftersom rådgivning är vanligare idag än det var för 20 år 
sedan då endast 20 % sparade i finansiella instrument är det viktigt att 
privatrådgivarna är duktiga på rådgivning. En bra rådgivare kan förklara på ett 
lättförståeligt sätt för kunden, vilket jag tror att utbildningen har hjälpt till 
med.  
 
Lagen ger även en trygghetsförändring för privatrådgivaren. Följer 
privatrådgivaren alla delar i FöreningsSparbankens interna rådgivningsstöd 
leder det i sin tur till att den goda rådgivningsseden följs, vilket krävs av lagen 
(Lagen om finansiell rådgivning 5§). En anledning till att privatrådgivarna inte 
ska sälja fel saker till fel personer är att deras bankkontor kan bli 
skadeståndsskyldiga. Sker detta flera gånger kan det även leda till att 
privatrådgivaren förlorar sin rådgivningsrättighet, vilket gör rådgivaren extra 
försiktig. Detta utgör en trygghet för kunden, eftersom hon/han vet att om 
rådgivaren utför en felaktig rådgivning, kan bli skadeståndsskyldig. 
Kompetensutvecklingens följder är även att den skapar en större trygghet för 
kunden och en bättre motivation för privatrådgivaren. Vilket för oss in på den 
sista upplevda förändringen. 
 
Motivationen har påverkat de flesta av privatrådgivarna. Det som skulle kunna 
ha påverkat motivationen är att Herzbergs (1959/1999) faktorer har ändrats. 
Det jag i första hand anser ha påverkat motivationen är faktorn personlig 
utveckling. Personlig utveckling påverkar motivationen på ett positivt sätt. 
Motivationen till att göra ett bra jobb fanns även innan, vilket kan bero på de 
certifieringsplaner som FöreningsSparbanken började arbeta med i början av 
år 2000. Det jag anser lagen givit upphov till är att denna process gått 
snabbare eftersom alla tvingats genomgå utbildningen före lagen trädde i kraft. 
Effekterna av att motivationen har ökat eller är oförändrad är positiv och 
leder till att privatrådgivarna gör ett bra arbete och strävar mot att uppnå 
organisationens mål. 
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6.2 Hur har förändringsarbetet gått till? 
Ett förändringsarbete kan se ut på många olika sätt. FöreningsSparbanken 
valde att tillsätta en projektgrupp, där syftet var att ta reda på hur 
medarbetarna måste ändra sitt arbete och utvecklas för att lagen skulle 
tillgodoses. Den första fasen Granberg (1998) beskriver är diagnosfasen. 
Projektgruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 med att definiera alla 
problem som skulle kunna uppstå innan och efter att lagen trätt i kraft. Det 
fanns många olika problem som skulle lösas för att arbetet efter lagens 
införande skulle fungera. Det första stora problemet var vilken utbildning de 
olika yrkesrollerna skulle genomgå. Granberg (1998) menar att diagnosfasen 
ska utföras i små grupper för att personalens kreativitet på så vis stimuleras. 
Projektgruppen arbetade inte hela tiden tillsammans utan hade sina små 
områden för att det annars blev ett allt för omfattande arbete.  
 
Styrgruppen var ute på de lokala kontoren och pratade med medarbetarna om 
hur de ville att arbetet skulle gå till. Under dessa samtal framkom exempelvis 
att det vore bra om det avsattes arbetstid för att läsa på inför de test som 
skulle genomföras, vilket Granberg (1998) benämner återföring. Detta gör att 
privatrådgivarna känner sig delaktig genom att de vet att styrgruppen lyssnar 
på dem och tar hänsyn till deras åsikter. 
 
Tillslut kom projektgruppen framtill att privatrådgivarna skulle få en högre 
intern kompetensutbildning än banksäljarna och förmögenhetsrådgivarna en 
extern och mer specifik utbildning. Detta påbörjar planeringen genom att 
projektgruppen bestämde vad som måste göras och vilka som skulle göra vad. 
Granbergs (1998) definition av genomförandet skedde den första juli år 2004. 
 
Något som upplevts negativt var att projektgruppens tidsplanering var lite väl 
optimistisk. Det privatrådgivarna sagt i intervjuerna är att det var mycket som 
kom på en gång och att informationen kom för tätt inpå det att lagen skulle 
införas. De tester som var tvungna att göras innan den första juli var klara lite 
för sent för att de skulle hinna genomföras av alla privatrådgivare. Det var den 
första juli som förändringen infördes och det är alltså en del respondenter 
som anser att tiden var lite väl knapp för att kunna ställa om sig. Det som 
FöreningsSparbanken kan tänka på till en annan gång är att planeringen ska 
ske med lite större tidsmarginal. De flesta gjorde klart sina 
certifieringsutbildningar efter den första juli år 2004. Det fanns ett krav på att 
alla privatrådgivare skulle vara utbildade den första januari år 2005, vilket är ett 
drygt halvår efter det att lagen trätt i kraft.  
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En förutsättning för strukturen som Granberg (1998) presenterar är att det 
finns regler och resurser tillsatta. Eftersom det är en tvingande lag kunde inte 
FöreningsSparbanken välja om förändringen skulle följas eller inte. Den måste 
följas och därför måste de anpassa sig och för att få det fungera, måste 
tillräckliga resurser finnas utdelade. År 2004 var 122 mkr avsatta till 
kompetensutveckling vilket är 9500 kr per medarbetare då banken skulle 
utbilda runt 6000 personer i och med lagen (Årsredovisning, 2004). Det som 
är bra med uppbyggnaden av förändringsprocessen i FöreningsSparbanken är 
att de har en styrgrupp och en projektgrupp som för arbetet framåt. 
Styrgruppen är med och beslutar i frågorna medan projektgruppen verkställer 
besluten.  
 

6.2 Vad tycker privatrådgivarna om denna förändring 
och hur pass väl har implementeringen av lagen 
lyckats?  
Alla respondenter är positivt inställda till denna förändring. I empirikapitlet 
finns det många anledningar till detta, där en av orsakerna är att lagen är 
positiv både för kund och för privatrådgivare. Svaret på denna fråga kommer 
vidare att analyseras med hjälp av det resonemang som fördes i 
referensramen, mer inriktat på motivationsproblem, personliga begränsningar 
och brist på direktiv.  

6.2.1 Direktiv  

En lösning på bristande direktiv kan enligt Brunsson och Jacobsson (1998) 
vara standardisering. I och med att det blir en standardisering kan det 
framkomma mer regler. En standard enligt Brunsson och Jacobsson (1998) är 
regler som anger hur vi ska agera i vissa situationer.  På FöreningsSparbanken 
är dessa regler på hur ett korrekt agerande ska se ut numera tvingande. Vidare 
enligt Brunsson och Jacobsson (1998) finns det författare som ser standarder 
som något negativt eftersom det inte ger upphov till nytänkande. Det håller 
jag inte alls med om eftersom den standardisering som skett på banken är helt 
ny och har gett upphov till mycket förändringar och nytänkande. Det är inget 
som säger att denna standard ska finnas för all evighet utan efter hand som 
nya utarbetas uppkommer förändringar. 
 
Respondenterna anser att styrningen av tillvägagångssättet är positiv. De är 
positivt inställda till en tight action control. Det många menar är att direktiven har 
gett en bättre struktur på rådgivningen. Det är ingen som anser att det är för 
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mycket direktiv eller att arbetssättet är för styrt, utan mer att det är bättre nu 
eftersom det finns en ram på hur en bra rådgivning ska se ut.  
 
Denna förändring är negativ för privatrådgivare som anser det 
tillfredsställande att arbeta utan restriktioner på hur tillvägagångssättet ska se 
ut. Detta skulle leda till att dessa medarbetare tappar motivationen till arbetet 
och motsätter sig lagen. Detta är dock inget som har uppmärksammats i 
undersökningen utan alla är positiva. Respondenterna är väl medvetna om hur 
en arbetsuppgift ska utföras och vad som krävs av dem för att ledningen ska 
anse att de gör ett bra arbete. Direktiven kan alltid bli bättre men för tillfället 
verkar alla privatrådgivare vara nöjda med sin arbetssituation. 
 

6.2.2 Motivation  

Det har framkommit under intervjuerna att respondenterna är nöjda med 
FöreningsSparbanken som arbetsgivare och anser det tillfredsställande att 
arbeta hos dem, med allt vad det står för. Enligt Herzberg et al (1959/1999) är 
detta en hygienfaktor som påverkar motivationen på ett positivt sätt. Vad som 
skapar motivation är väldigt individuellt och det är även anledningen till att 
svaren skiljer sig åt mellan respondenterna. Herzberg et al (1959/1999) delar 
upp arbetsmotivation i två sektioner, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorerna spelar in för att skapa ett missnöje till arbetet och om de 
ligger under en accepterad nivå uppstår vantrivsel. Dessa faktorer överstiger 
en accepterad nivå på FöreningsSparbanken eftersom alla respondenterna 
trivs och tycker det är tillfredsställande att banken är deras arbetsgivare. De 
faktorer som torde spela in för att inte skapa vantrivsel på banken beror på 
lönen, arbetsmiljön och att alla respondenterna har en tillsvidareanställning. På 
FöreningsSparbanken tror jag att arbetsmotivationen för privatrådgivarna 
skapats i första hand genom personlig utveckling och personligt ansvar. 
Genom kompetensutvecklingen som genomförts känner de att någon vill 
satsa på dem och att ledningen litar på dem eftersom de får eget ansvar för 
vissa kunder. Det som går att utläsa ur empiriavsnittet är att motivationen 
skapas genom kompetensutvecklingen eftersom det är roligare att utföra 
arbetet nu när det är mer strukturerat.  
 
Det finns även skillnader i ålder på respondenterna, vilket jag tror kan påverka 
motivationen. Det kan vara så att äldre privatrådgivare inte ser någon 
motivationsförändring eftersom de anser sig nöjda med sina arbetsuppgifter 
och inte har ett lika stort behov av självförverkligande som unga 
privatrådgivare har. De personer som inte har arbetat inom banken så länge 
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som de äldre anser att det är motiverande att det finns någon som vill satsa på 
dem. Det är alltid motiverande om det visar sig att ledningen bryr sig om sina 
anställda. 
 
Det finns beskrivet i empirin att privatrådgivarna har klara mål som ska 
uppnås vad gäller försäljning. Det som är en förutsättning för att de ska vara 
motiverande är att det är rimliga mål och uppnåbara (Merchant och Van der 
Stede, 2003). Resultatstyrning finns kvar inom banken även efter förändringen 
tillsammans med styrningen för tillvägagångssättet. Är försäljningsmålen 
uppnå bara är det motiverande, är däremot målen för höga får det en motsatt 
effekt på motivation och kan leda till att medarbetarna tappar glädjen. Lyssnar 
ledningen på privatrådgivarna och målen sätts tillsammans blir det en positiv 
effekt på motivationen. En slutlig sak som skulle kunna öka motivationen är 
pengar genom att ha provision på vad de säljer. Ett belöningssystem av detta 
slag skulle öka försäljningen av de produkter som ger mest avkastning för 
privatrådgivaren. Detta skulle leda till att kunden hamnar i underläge och blir 
inte rekommenderade produkter som passar bäst.   
 

6.2.3 Begränsningar 

I FöreningsSparbankens årsredovisningen (2004) går det att läsa att en av 
bankens prioriteringar för år 2005 är strategisk kompetensutveckling, vilket 
visar att organisationen satsar pengar och andra resurser på utbildning, för att 
skapa ett framgångsrikt kunskapsföretag.  
 
Att skapa framgång kräver att tillräcklig kunskap finns inom organisationen 
vilket visar att kompetensutvecklingen som lagen medför är positiv för 
organisationen. Syftet med kompetensutvecklingen som Wolven (2000) menar 
ska vara klart från början är i detta fall att alla privatrådgivare ska inneha den 
kunskap som lagen kräver. Det är mer specifikt grundkunskaper inom de fyra 
områdena, låna, spara, skatter och familjejuridik som ska förbättras. Dessa 
kunskaper ska privatrådgivarna sedan kunna anpassa till varje enskild kunds 
önskemål. Eftersom syftet är klart från början vet privatrådgivarna vad som 
väntar och är mer förberedda än om de inte alls skulle veta vad förändringen 
innebär.  
 
Resultatet av kompetensutbildningen är att rådgivningen får en bättre kvalitet 
eftersom den individuella kompetensen har förbättrats. Rådgivningen är 
muntlig och finns det bättre bakomliggande kunskaper tror jag även mötet 
med kunden bli bättre och på det viset ökar även den kommunikativa 
förmågan hos rådgivarna.  
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Ellström (1992) menar i sin förklaring att det finns fyra olika former av 
kompetensutveckling och jag anser att tre av dessa användes i 
FöreningsSparbankenSparbanken i samband med implementeringen av lagen. 
Den första är att FöreningsSparbanken har skapat formella 
utbildningsaktiviteter genom det interna system som certifieringsprogrammet 
utgör. Den andra kompetensutvecklingsformen är den externa utbildning som 
finns till hands för förmögenhetsrådgivarna. Detta beskrivs inte närmre 
eftersom uppsatsen inte är inriktad på deras utbildning. Den sista 
utbildningsformen är informell, med vilket menas att det sker ett lärande 
genom varandra. Det som skett på FöreningsSparbanken i och med att de 
utbildat personalen är att de anpassat sig inför framtiden. Utbildning är ett 
måste för att ligga i framkant och skapa konkurrensfördelar gentemot ett 
annat företag som också använder sig av rådgivning. 
 
Sammanfattningsvis är för tillfället de personliga begränsningarna obefintliga. 
Det är däremot viktigt att medarbetarna hela tiden läser på om nya produkter 
eller de nya sparformer som banken tar fram, eftersom de kan vara bra 
alternativ för kunder och för att hela tiden hålla kunskapsnivån hög. 
Motivationen finns hos medarbetarna, men den kan alltid bli bättre. 
Ledningens roll innefattar att hela tiden ge medarbetarna meningsfulla 
arbetsuppgifter som gör att de känner sig behövda, vilket påverkar 
motivationen positivt. De nya direktiven har visat sig uppskattade av alla 
respondenter, vilket lett till att alla är positiva till att vara mer styrda. 
 

6.3 Finns det skillnader mellan kontoren och hur ser 
dessa i så fall ut? 
FöreningsSparbanken har 772 olika kontor och det är helt uppenbart att 
denna standardiserade förändring inte kan upplevas på samma sätt överallt. 
Det är privatrådgivarens uppgift att lösa kundens behov och denna process 
ser i stort sett likadan ut fram till ett visst skede eftersom den nu är 
standardiserad. Det har trots detta framkommit i samtalen med 
respondenterna att det finns skillnader mellan kontoren.  
 
I denna sista problemfråga diskuteras de tankar som skapades i den sista delen 
av referensramen om relationerna mellan styrfaktorerna.  
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6.3.1 Vaggeryd/Skillingaryd 

I Vaggeryd/Skillingaryd fokuserar privatrådgivarna på relationen mellan kund 
och näringsidkare vilken är den som skapar värde. Respondenterna här menar 
att de inte kan ”kränga” produkter eftersom de känner dem och måste kunna 
stå för vad de sagt. De anser inte att deras arbetssätt har ändrats speciellt 
mycket eftersom de alltid har gjort det som är bäst för kunden. Vaggeryds 
kommun är en liten kommun med ca 12 000 invånare (www.vaggeryd.se) och 
förlorar de en kund finns det inte så många nya kunder att hitta. Jag tror detta 
är mycket lättare i en större stad och det är inte lika riskabelt att förlora en 
kund, då det finns många andra. Jag tror även att ett dåligt rykte sprider sig 
lättare i ett litet samhälle eftersom det alltid är någon som känner den 
drabbade och berättar det vidare till andra. Skulle en privatrådgivare i 
Vaggeryd/Skillingaryd ge en vårdslös rådgivning som skulle leda till att någon 
förlorar pengar kommer det att sprida sig.  På sikt skulle den privatrådgivaren 
få ett dåligt rykte och eftersom ”alla känner alla” skulle det ta längre tid att 
bygga upp ett förtroende igen. Detta visar att de externa relationerna till 
kunderna inte kan missbrukas utan att det får stora konsekvenser. I en 
storstad skulle ett sådant här rykte kunna försvinna i mängden på ett helt 
annat sätt.  
  
Privatrådgivarna har inte uppfattat någon motivationsförändring förutom att 
en av dem anser att mer kunskap har ökat motivationen ytterligare. Visst har 
förändringen lett till en del arbetssättsförändringar men det är inga negativa 
sådana. Direktiven från ledningen har gett resultatet att medarbetarna vet vad 
som ska göras och hur det ska göras för att inga klagomål ska framkomma. 
Studiecirklar och den formella utbildningen har gjort att kompetensen ökat. 
Med detta vill jag visa att det inte verkar finnas några styrproblem inom 
privatrådgivning i Vaggerd/Skillingaryd utan att medarbetarna genomför sina 
arbetsuppgifter utan nämnvärda problem. I Vaggeryd/Skillingaryd finns en 
relation mellan det att de personliga begränsningarna minskat och att 
motivationen ökat. Det går även att se att lagen har gett upphov till att 
direktiven är tydligare som i sin tur har en relation till att de personliga 
begränsningarna minskat.  

6.3.2 Linköping 

Respondenterna i Linköping anser att det är positivt med ett ramverk och 
anser att dess direktiv bara är positiva eftersom det har lett till en bättre 
struktur. Linköpingskontoret är det största av de tre kontoren där intervjuer 
utförts. Ett större kontor med fler privatrådgivare och banksäljare leder till att 
strukturen måste vara bättre än på ett litet kontor för att få verksamheten att 
fungera. Det skulle kunna vara så att deras kontor tidigare har varit dåligt 
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strukturerat och att förändringen lett till att en bättre struktur uppkommit. 
Det framkom under intervjun att de nu visste vilka kunder som hörde till 
vilken privatrådgivare och att de har nu en mycket tydligare kunduppdelning.  
Privatrådgivarna i Linköping anser att det är bra med standardiseringar av 
detta slag och ett mer strukturerat arbetssätt.  
Respondenterna anser att motivationen har ökat i och med lagförändringen. 
De känner sig mer fokuserade på sitt arbete och vet vad som ska göras genom 
den strukturering som tillkommit i och med lagen. Båda respondenterna 
menar att direktiven har lett till att det blivit en bättre struktur på kontoret 
som i sin tur gjort privatrådgivarna mer motiverade och genom det går det att 
utläsa en relation mellan direktiv och motivation. Med detta kan jag med 
ganska stor säkerhet påpeka att det inte finns några styrproblem inom 
privatrådgivning på Linköpingskontoret eftersom den utbildning, regler och 
motivation som de besitter göra att privatrådgivarna arbetar mot samma mål.  
 

6.3.3 Stockholm  

Rådgivarna på detta kontor menar att de kommer att sälja mycket mer 
eftersom de får mer information om kunden. De använder sig flitigt av det 
rådgivningsstöd som finns som hjälpmedel. Försäljningsmålen måste hela 
tiden kunna uppnås, vilket kan vara svårt att uppnå vissa veckor medan det 
ibland inte är några problem. Detta är de två yngsta respondenterna med 
relativt ny utbildning som tycker det är roligt med försäljning, vilket jag tror ha 
påverkat svaren att det leder till ökad försäljning. Deras bakgrund kan vara en 
anledning till att de tycker det är roligt med försäljning. De har inte varit 
anställda mer än ett par år på banken, och har ända sedan de kom in i 
organisationen hört att försäljning är viktigt. Det är ett mycket högre 
försäljningstryck nu för att banken ska vara mer lönsam än de tidigare varit. 
 
Det är ingen stor arbetsförändring för dem, vilket även det kan bero på att de 
är relativt nya inom banken och ända sedan de började arbeta på banken 
använt sig av rådgivningsstödet. Utbildningen är de nöjda med och anser att 
kunskap kan man inte ha för mycket av. Det som är mest kritiskt är 
motivationen, den skulle kunna förbättras genom att ändra 
motivationsfaktorerna (Herzberg et al, 1959/1999). Motivationen beror inte 
endast på försäljningsmålen utan kan vara något helt annat som 
arbetskamrater, att deras arbetsuppgifter inte är tillfredsställande eller att de 
inte ser någon personlig utveckling i det de arbetsuppgifter som de gör. 
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I Stockholm är det de hårda direktiven som har gjort att de personliga 
begränsningarna är obefintliga men motivationen är lite upp och ner. En 
optimal styrning torde vara mycket svår att skapa eftersom alltid allting kan 
göras bättre, jag anser dock att styrningen för privatrådgivning som nu råder 
på FöreningsSparbanken passar privatrådgivarna och leder dem till att göra ett 
bra jobb. 
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------------------------------------------------------------------------------- 

7. SLUTSATSER 
------------------------------------------------------------------------------- 
Under detta sista kapitel kommer slutsatser av undersökningen att presenteras 
som har dragits utifrån den tidigare analysen. De undersökningsfrågor som 
finns som ligger till grund för uppsatsen kommer att besvaras här. Den tredje 
frågan och den fjärde frågan är sammanslagna till en för att göra det mer 
lättöverskådligt.  
 

7.1 Vilka förändringar har lagen medfört, hur har dessa 
påverkat privatrådgivarna och hur har 
förändringsarbetet gått till? 
De förändringar som den nya lagens införande medfört, kan delas upp i två 
huvudsakliga nivåer – mikro- och makronivå. På makronivå finner vi de 
förändringar som banken som företag utsätts för. Det handlar om att 
företaget ska uppfylla vissa minimikrav för att få arbeta med finansiell 
rådgivning. Denna förändring resulterar sedan i förändringar även på 
mikronivå, den nivå som denna uppsats behandlar. 
 
Till förändringarna på mikronivå återfinns införandet av nya regler på en 
minsta utbildningsnivå samt dokumentationskrav. Som en direkt följd av detta 
har det skett en förändring i arbetssituationen för de personer som arbetar 
med finansiell rådgivning, privatrådgivarna. Alla som arbetar som 
privatrådgivare måste på grund av kravet på en standardiserad utbildningsnivå 
genomgå ett kompetensutvecklingsprogram som resulterar i den certifiering 
som krävs. Vidare medför de nya och mer omfattande krav på dokumentation 
ett nytt sätt att arbeta för privatrådgivarna, där en hel del tid ägnas åt att 
dokumentera rådgivningen, för att i efterhand kunna rekonstruera 
rådgivningssituationen och följa upp vad som sagts och gjorts vid oklarheter 
eller synpunkter på hur rådgivningen gått till. 
 
De olika delarna som medfört förändringar i arbetssätt och förhållningssätt 
kan ses som en slags kvalitetssäkring, en åtgärd som skapar förtroende och 
trygghet för såväl kunderna, som vet att rådgivningen dokumenteras och 
utförs av en certifierad person med rätt kompetens, som för rådgivarna som 
vet att de uppfyller en godkänd nivå, har bättre direktiv att följa och har 
dokumentation att stödja sig på vid en eventuell konflikt. 
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Förändringsarbetet som banken genomfört har varit uppbyggt som ett 
centraliserat projekt. Projektet har byggts upp av en styrgrupp och en 
projektgrupp, som varit ansvariga för planering respektive genomförande av 
förändringarna. Framtida råd till när en liknande förändring skulle kunna ske, 
är att det skulle vara bra om det fanns en bättre tidsplanering så att de berörda 
medarbetarna känner sig väl förberedda inför förändringen. 
 

7.2 Vad tycker privatrådgivarna om förändringen? 
Alla respondenterna har givit en positiv bild av de förändringar som direkt har 
påverkat deras arbetssituation. Det är inget som har framförts som negativt 
var att det tar ett tag att lära sig det nya arbetssättet men att det på sikt leder 
till mer affärer som leder till en ökad lönsamhet för organisationen. 
 
Det finns således ingen skillnad mellan de undersökta kontoren på denna 
punkt. Effekterna av att alla respondenter har en positiv inställningen gör det 
lättare att införa liknande förändringar i framtiden eftersom de inte ser något 
negativt i att vara mer styrda. 
 

7.3 Hur väl har implementeringen lyckats och finns det 
skillnader mellan bankkontoren och hur ser dessa i så 
fall ut?  
Implementeringen av lagen har gett upphov till att direktiven är klara och 
tydliga för privatrådgivarna vilket uppskattas oavsett på vilket kontor de 
arbetar. De personliga begränsningarna som vissa privatrådgivare hade innan 
har minimerats eftersom privatrådgivarna genomgått en 
certifieringsutbildning. Det har varit en formell intern utbildning, där syftet 
var att öka förståelsen inom fyra specifika områden. Motivationen har ökat för 
de allra flesta av privatrådgivarna vilket jag anser bero på att de vet att någon 
satsar på dem, genom personlig utveckling. Respondenterna menar att 
begränsningen och direktiven har påverkat motivationen, vilket gör att det 
föreligger en relation mellan de tre styrfaktorerna. Av det kan slutsatsen dras 
att för att styrproblem inte ska förekomma måste hänsyn tas till alla tre 
problemfaktorer, eftersom de skapas och påverkar varandra. Det finns en 
relation mellan variablerna men är beroende av rådande situation på det lokala 
kontoret som förändringsarbetet har genomförts. Skillnaderna beror på 
externa omständigheter men det visar tydligt på att en relation finns. 

 
 
 



 
Kapitel 7 - Slutsatser 

Fig 6 Modifierad bild av fig 4. 
Merchant och Van der Stede (2003) s 8. 

 
Det ovanstående figur visar är att det förefaller således att styrproblemet för 
privatrådgivningen är mycket väl löst, eftersom faktorerna som orsakar 
styrproblem inte längre är negativa för privatrådgivarna inom 
FöreningsSparbanken. 
 

7.5 Förslag på vidare undersökningar 
Lagen om finansiell rådgivning är en ny lagstiftning och den skulle kunna 
utredas från många olika synvinklar inom många olika branscher. Här följer 
ett antal men listan skulle kunna göras lång. 
 
Det första jag funderade kring är att göra en jämförelse mellan de olika 
bankerna för att se vad som skiljer dem åt i arbetssätt, med en kvantitativ 
metod för att komma fram till ett optimalt arbetssätt. Att göra en jämförande 
studie mellan olika institutioner som berörs av lagen är ett annat alternativ för 
att utläsa skillnader i arbetssätt och genom dem skapa ett optimalt arbetssätt.  
 
För att bygga vidare på undersökningen i denna uppsats kan en studie vara 
inriktad på vilka faktorer, förutom dessa tre som undersökt i denna studie, 
som skapar styrproblem och vilka faktorer som är beroende av varandra. 
 
Det skulle även kunna göras en utredning om lagen som är en mer 
beskrivande uppsats om lagen uppfyller sitt syfte och observera om de 
berörda individerna håller lagen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Privatrådgivare 
 

1. Presentation av mig, ämnet, och publiceringsform. 
 
2. Allmänna frågor 

• Får jag spela in intervjun på band 
• Arbetsuppgifter 
• Hur länge har du jobbat och utbildning 

 
3. Innan lagen infördes 

• Hur såg en rådgivning ut 
• Fanns det för regler innan på hur rådgivningen skulle se ut 
• Positiv eller negativ till förändringen 
• När började ni få info om att lagen ska införas 
• Hur kommunicerades info ut till er (Internet, möten & brev) 
 

4. Hur gick kompetensutvecklingen till? 
 
 

5. Efter lagen 
• Vilka förändringar har skett 

- Arbetssättsförändring  
- Kunskapsförändring hur, när, ge exempel 
- Direktiv från ledningen 
- Motivationsförändring  
- Mer/mindre affärer  
- Dokumentation 
- Relationen till kund 
 

6. Avslutning 
• Har klagomålen mot ert kontor förändrats efter lagens införande 
• Kan jag återkomma om jag har någon kompletterande fråga 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide förändringsprocess 
 

1. Presentation av mig och ämnet 
 
2. Allmänna frågor 
 

• Får jag spela in intervjun på band? 
• Arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du jobbat med lagförändringen? 
 

3. Beskrivning av lagen 
• Syfte? 
• Vem berörs? 
• När gäller lagen? 
 

4. Förändringsprocess 
• Hur såg processen ut? 

- När fick ni reda på att lagen skulle införas? 
- När började planeringen  
- När satte ni igång med förberedelsearbete och vad gjordes? 

• Vad fick ni för reaktioner, hur mottogs info 
• Hur kommunicerades info ner (Internet, möten & brev)  
• Vad är resultatet av förändringen 
• Vilka är det som berörs av lagändringen? 
• Negativ eller positiv till förändringen? 

 
5. Inlärningsprocess 

• Hur har utbildningen sett ut 
• Intern & Extern utbildning 

 
6. Vilka konsekvenser finns? 

• Utbildning  
• Effektivisering av arbete 
• Ledningens roll   
• Motivation 

 
7. Avslutning 

• Hur ser ni på framtiden kommer rådgivarna att bli ännu mer styrda. 
• Kan jag återkomma om eventuella frågor uppkommer? 
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