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Sammandrag  

Beteendebaserad finans har enligt forskare visat sig vara användbart av investeringsrådgivare för 

att öka kundlojaliteten genom att hjälpa kunderna att fatta bättre investeringsbeslut. Den verkliga 

tillämpningen av beteendebaserad finans av aktörer på finansmarknaden är däremot begränsad.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur beteendebaserad finans praktiskt tillämpas av en 

kundorienterad bank för att öka kundlojaliteten. Vidare är syftet att undersöka hur tillämpningen 

ser ut från ett ledningsperspektiv, från ett kompetensutvecklingsperspektiv och slutligen från ett 

rådgivningsperspektiv.  

Studien utvecklar befintliga teoretiska ramverk genom en kvalitativ fallstudie som genomförs i 

form av intervjuer på Handelsbanken. Litteraturgenomgången av kundlojalitet och 

beteendebaserad finans sammansattes till en analysmodell som utformades utifrån PDCA-

modellen och fem teoretiska förväntningar formulerades.  

Studien visar att ledning och kompetensutvecklare inte fokuserar på kunders beteenden i 

utformning av direktiv och utbildningar. Däremot sker tillämpning av beteendebaserad finans av 

rådgivarna ändå i hög utsträckning. Tillämpningen leder till bättre kundrelationer vilket skapar 

lojala kunder.  
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Förord 

Vi är oerhört tacksamma för den hjälp och det intresse som funnits under studiens utformande. 

Först och främst vill vi rikta ett tack till medarbetarna på Handelsbanken som avsatt tid till att 

delta i intervjuer. Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Arne Sjöblom som med 

sina tips och tankeställare inspirerat och väglett oss under uppsatsarbetets gång. Slutligen vill vi 

tacka samtliga opponenter som bidragit med värdefulla åsikter och konstruktiv kritik.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att “följa magkänslan!” är ett uttryck individer ofta möter när de ställs inför ett svårt beslut. 

Magkänslan kan ge intellektuella genvägar som har framarbetats under förhistoriska samband och 

mönster. Finns det däremot ingen relevant erfarenhet inom situationen där valet uppstår, är denna 

magkänsla helt värdelös. (Tornell, 2014) 

 

Att fatta beslut som är rationella handlar om att besluten får en individ att agera för sitt tänkta mål 

(Simon, 1993). Rationalitet definieras som att en individ medvetet och metodiskt väljer de bästa 

medlen för att uppnå sina mål (Nationalencyklopedin, 2016). Vad är då irrationalitet? Det är att 

bristfälligt anpassa sig efter målet. Inom psykologin har rationalitet inom beslutsfattande omfattat 

processen som sker när beslut fattas. Fokus ligger på hur individen går tillväga, vilka mentala 

processer som sker och vilka mentala processer som behöver ske för att målet ska kunna nås. 

(Simon, 1993) 

 

Ekonomiska teorier har sett på rationalitet ur ett annat perspektiv som innebär att rationaliteten i 

ett beslut bestäms av det slutliga agerandet och huruvida det är i linje med det uppsatta målet 

(Simon, 1993). Rationalitet är enligt denna uppfattning ett beteende som är ändamålsenligt inom 

de begränsningar och villkor som råder. Ekonomer har nästan alltid utgått ifrån att mänskligt 

beteende är rationellt (Simon, 1986), samt att människor försöker maximera den förväntade 

nyttan och att de är riskaverta, vilket betyder att de undviker risk (Soufian et al., 2014). Simon 

(1993), en av de mest inflytelserika samhällsvetarna under 1900-talet, var tidig med att kritisera 

ekonomiska modeller för att vara översimplifierade på grund av ekonomers syn på rationalitet.  

 

En fundamental finansteori som har denna kritiserade utgångspunkt om rationalitet går under 

namnet "Den effektiva marknadshypotesen" och den hävdar att kapitalmarknader är perfekta och 

genererar avkastning som inte är förutsebar (Soufian et al., 2014; Malkiel, 2003). Att 

kapitalmarknader är perfekta innebär att priserna anses fullt reflektera den information som finns 

tillgänglig och först när ny information blir tillgänglig ändras även priser (Burton & Shah, 2013, 

s. 6; Malkiel, 2003). Denna teori har dock fått kritik för att den inte kunnat förklara en rad 

ekonomiska händelser som brutit ut de senaste åren. Bland dessa benämns marknadskrisen i 
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slutet av 1990-talet, "dot-com-bubblan" i början på 2000-talet, Enron och Worldcoms 

redovisningsskandaler och den globala finanskrisen år 2008. (Soufian et al., 2014) 

 

Thaler är en av de kritiker som har ifrågasatt den effektiva marknadshypotesen och i hans studier 

diskuteras data kring beteenden och avvikelser som tidigare teorier inte kunnat förklara (Shefrin 

& Thaler, 1981). I och med den senaste globala finanskrisen har forskare fortsatt studera 

människors beteenden och ifrågasatt de tidigare ekonomiska modeller som använts under tidigare 

kriser (Soufian et al., 2014). "Behavioral finance", som av läsvänliga skäl hädanefter benämns 

som beteendebaserad finans, är ett fenomen som främst utvecklats av forskarna Kahneman och 

Tversky (1979). Denna teori berör frågor kring den mänskliga psykologin och processer för hur 

individuella investerare fattar beslut på den finansiella marknaden. De har gått ifrån de 

traditionella antagandena inom ekonomi om människan som en rationell beslutsfattare och istället 

involverat psykologiska teorier för att bättre förklara hur människor fattar investeringsbeslut. 

(Soufian et al., 2014) 

 

1.2 Problemformulering  

Beteendebaserad finans har uppmärksammats av banker som gynnsam för att få både dess 

rådgivare och kunder att bättre förstå vad målet med kundens investering är (Mitchell, 2010; 

Ortega, 2014; Writer, 2013). Verkställande direktören för den australiensiska banken AMP 

förklarar exempelvis att beteendebaserad finans hjälper investeringsrådgivarna att förstå hur 

kunden tänker och att det är viktigt för att kunna arbeta på ett kundorienterat sätt (Writer, 2013). 

En kundorienterad organisation kännetecknas av att vara decentraliserad och syfta till att 

tillgodose kundens behov (GMI, 2016).  

 

Beteendebaserad finans är enligt studier användbart i förmögenhetsrådgivning för ökad 

kundlojalitet (Brown & Brown, 2008; Pompian, 2008).  Kundlojalitet definieras av Ranade 

(2012) som att en kund känner en kontinuerlig övertygelse om att vända sig till den specifika 

organisationen när denne står inför ett val där organisationen är ett möjligt alternativ. Pompian 

(2008) menar att det både är svårt och dyrt att försöka bevara sina kunder, vilket betonar 

betydelsen av att ha lojala kunder. Anledningen till att rådgivare förlorar sina kunder är inte 

baserat på resultaten från investeringar, utan istället på att rådgivarna inte förstår exakt vad som 
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rör sig i tankarna på sina kunder och att de därför inte kan bygga personliga och finansiella 

relationer med dem. Genom förståelse för hur kunderna tänker och beter sig kan rådgivare stärka 

dessa relationer och genom lojala kunder få en stark position på den finansiella marknaden. 

(Brown & Brown, 2008; Pompian, 2008)  

 

Att skapa en förståelse för hur människor fattar investeringsbeslut kan ge rådgivare möjligheten 

att hjälpa investerare att fatta bättre beslut genom en knuff i rätt riktning (Morey, 2016). Detta är 

något som uppmärksammats av forskare som ett effektivt sätt att skapa bättre kundrelationer. 

Investeringsrådgivare råds till exempel att först skapa sig en förståelse för vilka personlighetsdrag 

som är drivande i hur de fattar beslut innan någon rådgivning sker (Bank Investment Consultant, 

2012). Jacobsen et al. (2014) förklarar att det finns brister i många bankers nuvarande 

riskkartläggning av kunder, samt redogör för hur tillämpningen av beteendebaserad finans i 

rådgivningen kan leda till bättre kundrelationer och Olson och Riepe (2009) förklarar att dessa 

stärkta kundrelationer även är mer lönsamma. Alla dessa exempel är olika former av praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivningssituationer. Teorierna som stöder sådan 

praktisk tillämpning av beteendebaserad finans är bevisligen många, men den faktiska 

användningen av aktörer på finansmarknaden är begränsad. Detta förklaras av att det finns en 

trögrörlighet som beror på att teorin om beteendebaserad finans ifrågasätter den kunskap som 

tidigare varit känd och som specialister byggt sin rådgivning på under lång tid. (Conrad, 2013)  

 

Att inkorporera beteendebaserad finans i en bank ställer krav på organisationen att ändra på sina 

befintliga arbetssätt. Det behöver finnas en målkongruens i leden mellan ledningen och rådgivare 

för att organisationen ska vara enhetlig (Rosanas, 2006). Ett enkelt verktyg som är användbart för 

att implementera ett arbetssätt i en organisation är PDCA-modellen som står för Plan, Do, Check 

och Act. Modellen illustrerar en cykel för hur ledningen kontinuerligt bör planera, genomföra, 

kontrollera och agera i linje med det uppsatta målet för förändringen. (Karlof, 2005) Rådgivarna 

behöver även ha en bred kunskap om området för att kunna tillämpa det i verksamheten (Doviak, 

2015).  

 

Att se hur en praktisk tillämpning av beteendebaserad finans sker i rådgivningssituationer mellan 

rådgivare och kund på den svenska marknaden är intressant eftersom få studier om 
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beteendebaserad finans inom detta område gjorts i Sverige tidigare. För att vidare förstå hur en 

kundorienterad organisation tillämpar beteendebaserad finans praktiskt i sin rådgivning är det 

också av betydelse att förstå hur ledning och kompetensutvecklare inom organisationen skapar 

förutsättningar för en sådan utveckling. Få studier har berört tillämpning av beteendebaserad 

finans i en organisation ur ett ledningsperspektiv vilket blir ytterligare ett område denna studie 

kommer tillföra förståelse inom. Med ovanstående bakgrund och problematisering ämnar denna 

studie att besvara följande forskningsfråga:  

 

1.3 Forskningsfråga 

- Hur arbetar en kundorienterad bank med praktisk tillämpning av beteendebaserad finans 

för att öka kundlojaliteten?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur beteendebaserad finans praktiskt tillämpas av en 

kundorienterad bank för att öka kundlojaliteten. Vidare är syftet att undersöka hur tillämpningen 

ser ut från ett ledningsperspektiv, från ett kompetensutvecklingsperspektiv och slutligen från ett 

rådgivningsperspektiv.  
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2. Teori 
2.1 Val av teori 

Då denna studie behandlar tillämpning av beteendebaserad finans och dess koppling till 

kundlojalitet, kommer båda områdena även att presenteras teoretiskt. Teorin inleds med en 

förklaring av vad kundlojalitet är. Därefter förklaras beteendebaserad finans och hur tidigare 

forskning praktiskt tillämpat beteendebaserad finans i förmögenhetsrådgivning. Slutligen 

presenteras de psykologiska biaser som studeras i fallstudien för att se huruvida en praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans sker i organisationen.  

 

Eftersom detta är en bred, undersökande studie om området beteendebaserad finans integreras ett 

flertal biaser i studien som härstammar från både de kognitiva och känslosamma områdena. Då 

fenomenet ständigt utvecklas och mängden psykologiska biaser är många, behövde ett urval av 

biaserna som undersöks i analysmodellen ändå göras. Urvalet av biaser gjordes utefter de 

områden som förekommit i tidigare studier som berör tillämpning av beteendebaserad finans vid 

rådgivningssituationer. De psykologiska biaser som testas i analysmodellen har berörts i tidigare 

studier av bland andra Olson och Riepe (2009), Pompian (2008), Pompian och Longo (2005) och 

Warner (2010).  

 

De utvalda biaserna har framförallt utvecklats på den amerikanska marknaden av Thaler (1999; 

De Bondt & Thaler, 1984; De Bondt & Thaler, 1987; Shefrin & Thaler, 1981), Kahneman och 

Tversky (1979; Kahneman et al., 1991; Kahneman et al., 2011; Tversky & Kahneman, 1981; 

Tversky & Kahneman, 1991). Forskningen om biaser har dock visat sig vara användbar även i 

svenska studier. Andersson (2014) visade att amerikanska studier om beteendebaserad finans 

även kunde förklara flockbeteende på den svenska aktiemarknaden. Andersson et al. (2015) 

visade likaså att Kahneman och Tverskys studier om psykologiska biaser var applicerbara på 

svenska investerares riskbenägenhet. 

 

2.2 Kundlojalitet  

Kundlojalitet definieras som en kunds kontinuerliga övertygelse om att en viss organisations 

produkt eller service är dess bästa alternativ och att denna service eller produkt kommer uppfylla 

dess förväntningar på värde oavsett vad det gäller (Ranade, 2012). Kundnöjdhet och kundlojalitet 
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används i dagligt språkbruk ofta som likställda benämningar, men utifrån den snäva definitionen 

av kundlojalitet som finns uttrycker Bennett och Rundle-Thiele (2004) att begreppen ska vara 

åtskilda. Det är heller inte tillräcklig att kunden är en återkommande köpare för det ska klassas 

som kundlojalitet; det kan de vara även om de inte är lojala. Att ha en stark relation endast till en 

som är anställd på företaget och inte till företaget som helhet är heller inte att vara lojal till 

företaget. (Ranade, 2012)  

 

För att vara lojal ska kunden vända sig till organisationen så fort de står inför ett val där 

organisationen är ett möjligt alternativ. Detta betyder att kunden inte söker sig till konkurrenter 

eftersom det specifika företaget är det självklara valet. Om konkurrenterna skulle söka sig till 

kunden, är kunden inte heller intresserad. (Ranade, 2012) Ett antagande i affärssammanhang har 

varit att kundrelationer är speciellt viktiga eftersom de har potentialen att bygga psykologiska 

band som förhindrar kunden från att byta till en annan aktör (Brown & Brown, 2008). Pompian 

(2008) betonar att en förståelse för hur kunden tänker kan vara betydande för att i första hand 

stärka relationer, men i längden också att få lojala kunder.  

 

2.3 Beteendebaserad finans 

Beteendebaserad finans definieras som psykologibaserade teorier som förklarar systematiska 

anomalier på finansmarknaden (Nasdaq, 2011). Dessa anomalier på finansmarknaden förklaras 

ofta inom området beteendebaserad finans i form av biaser som härstammar från antingen 

kognitiva eller känslosamma grunder inom beteendevetenskapen (Kahneman et al., 2011; 

Ricciardi & Simon, 2000). Dessa biaser överlappar ofta varandra och ska därför inte ses som 

isolerade från varandra (Pompian & Longo, 2005). 

 

Den praktiska användningen av beteendebaserad finans inom investeringsbeslut i en 

rådgivningssituation kan ske genom att påverka kundens tänkande till ett mer rationellt beslut, 

eller genom att adaptivt anpassa rådet efter kundens irrationella tänkande. Att verka för kundens 

intresse kan innebära att sammansätta en portfölj som bäst svarar för kundens naturliga 

psykologiska preferenser, snarare än högst avkastning. För en annan kund kan att verka för 

dennes intresse innebära att gå emot kundens naturliga psykologiska tendenser för att styra 

kunden mot mer rationella investeringsbeslut. Enligt Pompian och Longo ska valet mellan att 
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påverka kunden eller anpassa sig efter kundens irrationella beteenden baseras på de biaser kunden 

uppvisar. (Pompian & Longo, 2005)  

 

Den praktiska tillämpningen av beteendebaserad finans ställer krav på rådgivarens förmåga att 

utforska kundens tankar och känslor om investeringar (Ortega, 2014), samt dennes 

argumentationsförmåga för att övertyga kunden om fördelarna med ett rationellt 

investeringsbeslut (Olson & Riepe, 2009). För att investeringsrådgivare ska undvika att sin kund 

fattar känslomässiga investeringsbeslut menar Warner (2010) att rådgivare måste kunna 

identifiera de bakomliggande faktorerna till beslutet. För att skapa en förståelse för de biaser som 

är vanligt förekommande inom tillämpning av beteendebaserad finans på rådgivningssituationer 

presenteras en beskrivning av respektive studerad bias nedan.  

 

2.3.1 Förankringsbias 

Förankringsbiasen är en bias som uppstår när en individ strävar efter att göra en gissning om 

något denne har begränsad information om. Ett så kallat ”ankare” fungerar som en referenspunkt 

och leder individens gissning i riktning mot ankaret och slutsatser dras från ett begränsat urval av 

observationer. (Northcraft & Neale, 1987) 

 

Även "irrelevanta ankare" kan skapas och användas i brist på annan information (Burton & Shah, 

2013, s. 108). Ett exempel på ett irrationellt ankare är att investeraren befäster för mycket 

uppmärksamhet till ett specifikt värderingsmått för en investering, till exempel historisk 

direktavkastning (Warner, 2010). Kahneman et al. (2011) förklarar vidare hur denna form av 

mentala ankare är irrationell eftersom en investerings historiska trend aldrig ska antas fortlöpa. 

 

2.3.2 Bekräftelsebias 

Studier har visat att när individer söker ny information, gör de ofta det utifrån tidigare 

föreställningar, uppfattningar och slutsatser de har haft om den sökta informationen (Nickerson, 

1998). Efter att en gång ha gjort ett antagande om något tenderar individer att leta efter och finna 

bekräftande information, istället för motsatt information. Detta för att undvika eller minska 

eventuella konflikter i beslutsfattandet. (Oswald & Grosjean, 2004, s. 79) Experiment har visat att 

denna bias är stark i samband med finansiella investeringsbeslut. Om en investerare exempelvis 

får kännedom om att det för tillfället går bra för en viss aktie kan investeraren välja att söka 
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information som bekräftar och bevisar att påståendet stämmer. (Jonas et al., 2001) 

Bekräftelsebiasen är dock svår att urskilja isolerat i beteenden eftersom den har liknande 

empiriska förväntningar som andra biaser (Chang & Cheng, 2015). 

 

2.3.3 Mental redovisning  

Mental redovisning är den uppsättning av kognitiva processer som används av privatpersoner för 

att organisera, utvärdera och kontrollera sina tillgångar genom mental kategorisering. Detta sker 

bland annat genom att skilja pengar i separata konton baserade på olika subjektiva kriterier, 

exempelvis vad avsikten med varje konto är. Individer har tendensen att tilldela olika funktioner 

till varje tillgångsgrupp, vilket kan leda till en irrationell effekt för konsumtionsbeslut och andra 

beteenden. (Thaler, 1999) 

 

En annan aspekt av mental redovisning är att individer behandlar tillgångar olika beroende på var 

de kommer ifrån(Thaler, 1999). Exempelvis tenderar individer att spendera avsevärt mer av 

skatteåterbäring, arbetsbonusar och gåvor, jämfört med en liknande summa pengar de normalt 

kan förvänta sig genom exempelvis lönen (Warner, 2010). Vad gäller investeringar delar vissa 

individer in sina investeringar i en säker investeringsportfölj och en spekulativ portfölj för att 

förhindra att den negativa avkastning som spekulativa investeringar kan ge ska påverkan hela 

portföljen (Pompian, 2008).  

 

Ett sätt att som rådgivare aktivt arbetar med mental redovisning för att “tala kundens språk” är 

genom att föreslå för kunden att strukturera sparandet i separata kategorier med olika 

investeringsstrategier för att hantera de känslomässiga drivkrafterna hos kunden. 

Kategoriseringen kan hjälpa kunden att bete sig i linje med sin investeringsstrategi i och med att 

pengarna då blir öronmärkta till det tänkta målet. (Warner, 2010)  

 

2.3.4 Förlustaversion  

Att förluster genererar avsevärt mycket mer onytta än motsvarande vinst ger nytta för individen 

förklaras som förlustaversion, eller en förlustmotvilja (Tversky & Kahneman, 1991). Detta kan 

exempelvis tydliggöras i ett spel där deltagaren ges 50 % chans att vinna 1500 kr och 50 % risk 

att förlora 1000 kr. Med största sannolikhet skulle denna individ inte delta eftersom förlusten av 
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1000 kr skulle göra större känslomässig skada, än en vinst på 1500 kr skulle ge nytta. (Burton & 

Shah, 2013, s. 96-97) 

 

Förlustaversion är bakomliggande till att investerare tenderar att köpa aktier när börsen är stark, 

och sälja när börsen fallit (Quattlebaum, 1988). Investerare vars investeringsbeteende 

kännetecknas av förlustaversion har även benägenheten att sälja kvalitetsaktier för tidigt (Bolhuis 

& Goodman, 2005). Quattlebaum (1988) menar att det är investeringsrådgivarens uppgift att 

skydda investeraren mot denna typ av tänkande. Detta görs genom att skapa en förståelse för hur 

investeraren troligtvis kommer att reagera på marknadshändelser i framtiden och motivera för 

investeraren varför detta är irrationellt. (Quattlebaum, 1988)  

 

2.3.5 Inramningsbias 

Ett korrekt svar på en fråga borde inte bero på hur frågan är formulerad. Om inte alternativet till 

hur en fråga ställs skiljer sig avsevärt, borde svaret på frågan vara oberoende av formuleringen. I 

verkligheten påverkas dock människor av hur frågan ramas in och detta fenomen kallas för 

inramningsbias. (Tversky & Kahneman, 1981) För en individuell investerare tar detta ofta sig 

uttryck i att denne lägger för stort fokus på individuella investeringar, istället för portföljens 

prestation som helhet, vilket kan leda till irrationella beslut (Jain et al., 2015). 

 

Ett exempel som tidigare utformats av forskare som illustrerar inramningsbiasen rör ett land där 

en ovanlig sjukdom håller på att bryta ut och som väntas döda 600 personer. Människorna i 

landet ställs inför två alternativ: 

Program A: 200 personer kommer med säkerhet att räddas. 

Program B: 1/3 chans att rädda 600 personer och 2/3 chans att ingen kommer räddas. 

 

När alternativen formuleras på detta sätt väljer de flesta människor Program A. När problemet 

däremot formuleras annorlunda blir utfallet inte detsamma. 

Program C: 400 personer kommer med säkerhet att dö. 

Program D: 1/3 chans att ingen kommer dö och 2/3 chans att 600 personer kommer dö. 

 

När problemet omformuleras väljer de flesta respondenterna Program D. Program A och C är 

identiska och Program B och D är identiska. Däremot är de första alternativen formulerade i ett 
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sammanhang för att rädda liv, medan de alternativa formuleringarna ses ur perspektivet att 

människor ska dö. Referenspunkterna för de olika problemformuleringarna blir därför inte 

desamma. Valen av utfall är alltså samma i båda problemen, men de är formulerade utifrån olika 

ståndpunkter och det är dessa olika ståndpunkter som motiverar personerna att fatta olika beslut. 

(Burton & Shah, 2013, s.103-104) 

 

2.3.6 Överdriven självsäkerhet 

Psykologiska studier har visat att de flesta individer är överdrivet självsäkra gällande deras 

förmåga att handla i olika situationer jämfört med andra, samt att de är orimligt optimistiska om 

sin framtid. Exempelvis anser ca 90 % av tillfrågade personer att de har bättre körförmåga och 

inkomstutsikter än genomsnittet. (Camerer & Lovallo, 1999) Investerare upprepar ständigt 

misstaget att tro på att de kan välja aktier som kommer vinna över marknaden (Warner, 2010). En 

betydande mängd studier har däremot visat att investerare, i genomsnitt, inte kan slå marknaden 

och att aktiepriser följer en slumpmässig väg. Individer som dedikerat sig till att handla med 

aktier är ofta ovilliga att inse att deras framgångar beror på tur istället för hårt arbete och 

skicklighet. (Burton & Shah, 2013, s. 138-139) Olson och Riepe (2009) skiljer på två typer av 

investerare som kännetecknas av överdriven självsäkerhet som vänder sig till en 

investeringsrådgivare; den som kan, men inte hinner och den som inte kan, men tror att 

investeringsrådgivaren kan göra lyckade investeringar.  

 

2.3.7 Överreaktion  

Enligt den effektiva marknadshypotesen ska ny information speglas i ett aktiepris. Goda nyheter 

bör få ett pris att stiga och stigningen bör inte sjunka om ingen ny information blir tillgänglig. 

(Basu, 1977) I verkligheten tenderar dock investerare att överreagera på ny information, såsom 

positiva och negativa chocker (De Bondt & Thaler, 1987). Överreaktion kan orsaka att tidigare 

lågt presterande portföljer blir undervärderade, medan tidigare högt presterande portföljer 

tenderar att bli övervärderade (Farag, 2014). 

 

De Bondt och Thaler (1984) har tidigare studerat just om marknaden överreagerar på priser eller 

inte. Av de studerade aktierna separerades de 35 bästa aktierna i en portfölj och de 35 sämsta i en 

annan och därefter följdes vardera portföljs prestation. Resultatet visade att den sämre portföljen 
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ständigt slog marknadsindexet, medan den bättre portföljen ständigt underpresterade. Gällande 

den sämre presterande portföljen överreagerade investerare på de dåliga nyheterna vilket drev 

aktiernas priser till att sjunka. Efter en viss tid kom dock investerare till insikt med att aktierna 

var undervärderade. För den bättre portföljen skedde det motsatta; portföljen var övervärderad. 

 

2.4 Analysmodell 

Analysmodellen för denna studie har framtagits genom att tillämpa den ovan presenterade teorin 

på syftet med studien. Tidigare studier om den psykologiska aspekten av individens 

investeringsbeslut har utvecklats kring hur rådgivare kan tillämpa beteendebaserad finans i 

rådgivningen. Med analysmodellen, som kan utläsas i figur 1 nedan, testas det hur detta ter sig på 

en del av den svenska marknaden samtidigt som undersökningsområdet utökas genom att även 

studera vilken roll ledning och kompetensutvecklare får för tillämpningen av fenomenet. Med 

teorin som bakgrund har fem teoretiska förväntningar formulerats för hur en kundorienterad 

organisation kan tillämpa beteendebaserad finans för att skapa kundlojalitet. Huvuddragen i 

analysmodellen är inspirerade av PDCA-modellen, vilket tidigare förklarats som en cykel där 

ledning kontinuerligt planerar, genomför, kontrollerar och agerar i linje med ett mål (Karlof, 

2005). Tyngdpunkten av studien ligger dock i implementeringen av beteendebaserad finans i 

rådgivningssituationen och markeras därför av den grå rutan.   

 

Analysmodellen sammanfattar hur det kan se ut från att förutsättningar skapas av organisationens 

ledning, vidare till hur utbildning utformas, vidare till hur beteendebaserad finans tillämpas i 

rådgivningen till kunden och slutligen hur återkoppling därefter sker för att kontrollera att 

processen med beteendebaserad finans leder till kundlojalitet. Dessa förväntningar presenteras 

grafiskt i figur 1 och kommer att användas som utgångspunkt i den kommande analysen.  
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Figur 1. Studiens analysmodell med grafisk sammanfattning av teoretiska förväntningar 

 

1..Ledning → Utbildning: Ledningen skapar förutsättningar och sätter ramar för att 

beteendebaserad finans ska vara tillämpbart i utbildningar.  

2.1 Utbildning → Rådgivning: Beteendebaserad finans tillämpas i utbildning för att öka 

kunskapen hos rådgivare om hantering av kunders irrationella investeringsbeslut.  

2.2 Rådgivning → Utbildning: Återkoppling sker för att kontrollera att utbildningen av 

rådgivare leder till att beteendebaserad finans tillämpas i rådgivningen.  

3. Rådgivning → Beteendebaserad finans → Kundlojalitet: Beteendebaserad finans 

tillämpas praktiskt i rådgivningen för att skapa kundlojalitet.  

4. Kundlojalitet → Ledning: Återkoppling sker för att kontrollera att rådgivarnas arbete 

med beteendebaserad finans leder till kundlojalitet.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod och empiriinsamling 

Undersökningen genomfördes genom en fallstudie i form av tio personintervjuer, samt en 

telefonintervju, med anställda på Handelsbanken. Respondenterna arbetade som rådgivare och 

chefer på olika enheter som arbetade med förmögna bankkunder (rådgivande kapitalförvaltning, 

diskretionär kapitalförvaltning och Private Banking), samt rörelsechef och kompetensutvecklare. 

En fallstudie lämpade sig i detta fall då det är en forskningsmetod som fördjupar sig i det 

undersökta fenomenet i en verklig kontext (Saunders et al., 2016, s. 184). Fallstudier lämpar sig 

även när gränserna mellan fenomenet som studeras och sammanhanget i vilket fenomenet 

studeras inte är uppenbart (Saunders et al., 2016, s. 185), vilket ansågs vara fallet i denna studie 

eftersom den teoretiska och praktiska aspekten av beteendebaserad finans integrerades.  

  

Saunders et al. (2016, s. 393) skiljer på olika intervjuformer beroende på syftet med forskningen. 

De möjliga syftena formuleras som utforskande, beskrivande, förklarande och utvärderande. Då 

denna studie ämnade utforska hur ledning, kompetensutvecklare och rådgivare använde sig av 

fenomenet beteendebaserad finans, lämpade sig en djupare form av intervju, som kallas för 

semistrukturerad. Till skillnad från strukturerade intervjuer som ofta är baserade på 

standardiserade frågeformulär för att samla in en mängd kvantitativ data, är den 

semistrukturerade intervjuformen mer djupgående och kvalitativ. Då det i intervjuerna 

diskuterades ett antal teman, blandat med några grundfrågor som kunde skilja sig från intervju till 

intervju, lämpade sig semistrukturerade intervjuer. Även ett flertal öppna frågor formulerades, 

vilket möjliggjorde en mer djupgående utforskning av det studerade ämnet. (Saunders et al., 

2016, s. 391) 

 

3.2 Val av studieobjekt 

För att undersöka om beteendebaserad finans praktiskt tillämpades av rådgivare och ledning för 

att bidra till kundlojalitet var det önskvärt att studera en kundorienterad bank som tidigare visat 

resultat på lojala kunder. Valet föll på Handelsbanken som är en av Sveriges fyra storbanker och 

som år 2015 totalt sett hade Sveriges nöjdaste bankkunder (Svenskt Kvalitetsindex, 2015). 

Handelsbanken anger själva att ett tillvägagångssätt för att uppnå uppsatta lönsamhetsmål är att 

sträva efter att ha nöjdare kunder än sina konkurrenter. Arbete med långsiktiga och 
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förtroendefulla kundrelationer är centralt och att ha lojala kunder anses vara minst lika viktigt 

som att ha nöjda kunder. Kundlojalitet ger bland annat fördelar i form av att kunderna inte byter 

bank vilket ger lägre kostnader för banken, samt påverkar hur kunder talar om sin bank och 

rekommenderar den till andra. Handelsbankens resultat för år 2015 visade inte bara att deras 

kunder är nöjda, utan även att de är lojala och över branschsnittet för lojalitet på deras 

hemmamarknader. (Handelsbanken, 2015) I Handelsbankens årsredovisning 2015 kan även 

följande utläsas:  

 

“Vi tror att kunder som har kunskap om och förstår sin ekonomi är nöjdare kunder. 

Därför arbetar vi ständigt för att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar för att ta 

så bra ekonomiska beslut som möjligt.”  

 

3.3 Val av respondenter 

Primärt studerades rådgivare och chefer som arbetade på avdelningar med rådgivning till 

förmögna kunder. En förmögen kund definieras av Handelsbanken, i både Stockholmsregionen 

och Gävleregionen, som en kund vars placeringsbara kapital uppgår till minst fem miljoner 

kronor (Rådgivande stiftelseförvaltare; Diskretionär kapitalförvaltare). Avvikelser från denna 

beloppsgräns kan dock ske om kunden är viktig för banken ur andra aspekter, till exempel om 

den fungerar som en ambassadör (Private Bankingrådgivare). Valet av förmögna kunder 

motiverades av att tidigare studier om tillämpning av beteendebaserad finans i 

rådgivningssituationer fokuserat på denna typ av kunder (Doviak, 2015; Pompian & Longo, 

2005; Pompian, 2008; Warner, 2010) och denna studie avsåg utveckla den redan befintliga 

forskningen kring fenomenet. Dessutom blir kundlojalitet inom detta kundsegment särskilt viktigt 

eftersom en förlorad kund blir kostsamt för företaget (Pompian, 2008).  

 

Då studien ämnade undersöka rådgivning till förmögna kunder, valdes avdelningarna Private 

Banking, rådgivande kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning att studeras då dessa 

är de avdelningar som berör kapitalförvaltning för förmögna kunder. På enheten rådgivande 

kapitalförvaltning måste kunden godkänna alla investeringsbeslut, till skillnad från vid 

diskretionär kapitalförvaltning där kunden låter rådgivaren på egen hand ingå avtal utifrån en 

referensram som satts upp tillsammans med kunden. Skillnaden i diskretionär kapitalförvaltning 
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är alltså att kunden inte behöver godkänna varje enskild transaktion. (Rådgivande 

stiftelseförvaltare) Private Banking fungerar som en övergripande enhet som hjälper både kunder 

som har diskretionär och rådgivande kapitalförvaltning. Dessa rådgivare jobbar främst med 

rådgivning som berör annat än just kapitalförvaltning, men kommer även i kontakt med 

kapitalförvaltning till viss del. (Private Bankingrådgivare)  

 

Vidare genomfördes intervjuer med både rådgivare och chefer på de olika 

kapitalförvaltningsavdelningarna, samt med en regional ledare och centrala kompetensutvecklare 

för att fånga in de olika leden i analysmodellen. För att skapa en möjlig bredd på resultatet och 

upptäcka eventuella skillnader i intervjuobjektens förhållningssätt till det studerade fenomenet 

genomfördes intervjuer med anställda på kontor både i Stockholm och Gävle. 

Kompetensutvecklarna intervjuades i Stockholm, men tillhörde den centrala avdelningen region 

Sverige. En av cheferna var rörelsechef och arbetade främst med att medverka i större beslut i 

banken, medan två andra var chefer över grupper på avdelningarna Private Banking och 

diskretionär kapitalförvaltning. Dessa två respondenter besvarade ett urval frågor från både 

intervjun för ledning och rådgivning (se bilaga 10.1 och 10.3), eftersom de hade arbetsuppgifter 

inom båda områdena. En kronologisk översikt över de respondenter som medverkade går att 

utläsa nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över de respondenter som medverkade i fallstudien 

Titel Intervjuform Datum Region 

Rådgivande stiftelseförvaltare1 Personintervju 2016-05-02 Stockholm 

Kompetensutvecklare 1 Personintervju 2016-05-02 Sverige 

Personalchef Personintervju 2016-05-02 Sverige 

Kompetensutvecklare 2 Personintervju 2016-05-02 Sverige 

Personalman Personintervju 2016-05-03 Gävle 

Diskretionär kapitalförvaltare Personintervju 2016-05-03 Gävle 

Rådgivande kapitalförvaltare Personintervju 2016-05-03 Gävle 

Private Bankingrådgivare Personintervju 2016-05-03 Gävle 

Chef Private Banking Personintervju 2016-05-04 Stockholm 

Chef diskretionär kapitalförvaltning Personintervju 2016-05-04 Stockholm 

Rörelsechef Telefonintervju 2016-05-04 Gävle 

                                                
1 Tillhör gruppen rådgivande kapitalförvaltning. Inriktad på kapitalförvaltning för stiftelser med lång 

placeringshorisont. 
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3.4 Metodkritik 

I samband med semistrukturerade och djupare intervjuer kan problem om kvaliteten på den 

insamlade empirin uppstå. Ett vanligt problem som kan uppkomma är att personen som genomför 

intervjun använder en viss ton eller beter sig på ett visst sätt när den ställer en fråga, vilket ofta 

grundar sig i intervjuarens egna tankar om frågan och ämnet. För att minska denna risk 

säkerställdes att frågorna inte var formulerade på ett vinklat sätt genom att låta utomstående 

korrekturläsa frågorna. En neutral samtalston hölls även under intervjuerna för att inte påverka 

respondenternas inställning till frågorna. (Saunders et al., 2016, s. 397)  

 

För att ytterligare bemöta dessa eventuella problem med partiskhet från intervjuarna samt från 

intervjuobjekten, användes ett förberedande tillvägagångssätt; tillhandahållit från Saunders et al. 

(2016). För att på ett självsäkert och trovärdigt sätt kunna genomföra intervjuerna skapades först 

ett brett kunnande om ämnet genom att studera artiklar och böcker som utvecklats om fenomenet. 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades även en god kunskap om organisationen och 

platsen där intervjuerna sedan ägde rum. (Saunders et al., 2016, s. 401) 

 

För att vidare skapa trovärdighet och för att även intervjuobjekten skulle känna sig trygga sändes 

intervjufrågorna ut till respondenterna i god tid innan intervjuerna skedde. Då intervjuerna 

genomfördes på intervjuobjektens arbetsplats förmodas även detta ha skapat en trygghet för dem. 

(Saunders et al., 2016, s. 402) För att ytterligare undvika eventuella partiskheter och för att kunna 

skapa ett trovärdigt resultat, fördes anteckningar av intervjuerna och inspelning skedde där 

tillåtelse gavs. Respondenterna anonymiserades även för att de skulle känna sig trygga i att 

besvara frågorna. För att inte gå miste om viktig information som uppkommit transkriberades 

intervjuerna i tidig anslutning till att de genomförts. (Saunders et al., 2016, s. 410) 

 

Generaliserbarhet och överförbarhet av de framtagna resultaten är ytterligare ett problem som kan 

uppstå i samband med intervjuer, till exempel om endast ett litet urval av intervjuer har gjorts. I 

denna studies fall var inte syftet att göra en generalisering av fenomenet, utan istället att utforska 

och skapa inblickar i fenomenet, vilket är möjligt med kvalitativa intervjuer (Saunders et al., 

2016, s. 398). Därför ansågs elva intervjuer vara tillräckligt för studiens genomförande. 
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Motiveringen till att en av intervjuerna genomfördes i form av en telefonintervju var att det var 

svårt stämma av en tid som passade för respondenten. En telefonintervju kan ha fördelar i form 

av att de ofta är flexibla att genomföra (Saunders et al., 2016, s. 421), samt att det kan skapas en 

trygghet för respondenten eftersom intervjun i högre grad sker på dennes villkor tidsmässigt och 

platsmässigt (Saunders et al., 2016, s. 422). En svårighet i samband med en telefonintervju är att 

skapa en personlig kontakt med intervjuobjektet (Saunders et al., 2016, s. 421). Detta bemöttes 

genom telefonintervjun genomfördes sist av alla intervjuer, då en bredare kunskap hade insamlats 

om både banken och det studerade fenomenet. Av detta följde att det fanns en medvetenhet om 

hur frågorna skulle ställas för att skapa utrymme för diskussion. Saunders et. al (2016, s. 422) 

menar även att telefonintervjuer kan vara fördelaktiga på grund av att den högre graden av 

anonymitet kan göra att respondenterna inte känner samma eventuella hämningar att svara på 

djupare frågor, vilket ytterligare ansågs göra en telefonintervju till ett bra alternativ till en 

personintervju. 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid operationalisering 

Begreppen operationaliserades för att de studerade områdena skulle kunna fångas upp i intervjuer 

med respondenter som inte var teoretiskt insatta i det studerade ämnet. Begreppen “kundlojalitet” 

och “beteendebaserad finans” operationaliserades utifrån de definitioner som presenterades i 

teorin.  

 

De psykologiska biaserna operationaliserades genom att först kort definiera hur rådgivaren skulle 

kunna upptäcka den specifika biasen hos kunden, se tabell 2, under rubriken “a. 

Operationalisering av biaser”. De studerade biaserna fångades in om respondenten kunde 

identifiera ett sådant beteende hos kunden. Dessa definitioner användes främst för analys av den 

behovsanalys som rådgivarna genomför.  

 

Praktisk tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivningssituationen kunde fångas in genom 

att fråga hur respondenterna agerar i specifika kundsituationer där hypotetiska exempel på 

kundbeteenden skapats som karaktäriseras av de olika biaserna. Kundsituationerna skapades med 

inspiration från tidigare studier om praktisk tillämpning av beteendebaserad finans i 

rådgivningssituationer och kan utläsas i tabell 2 som “b. Operationalisering genom hypotetiskt 
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kundscenario”. Respektive bias inom beteendebaserad finans och dess praktiska tillämpning i 

rådgivning fångades in om respondenten uppgav att den arbetade för att anpassa rådgivningen 

efter kundbeteendet. Att anpassa rådgivningen kan ske på ett adaptivt sätt genom att anpassa 

rådet efter kundbeteendet, eller på ett påverkande sätt genom att försöka påverka kundens 

tänkande och styra kunden mot ett rationellt investeringsbeslut. De intervjufrågor som ämnade att 

fånga in respektive begrepp återfinns i kolumnen “berörda intervjufrågor” och går att utläsa i 

bilaga 10.1, 10.2 och 10.3.  

 

3.6 Operationalisering 

Kundlojalitet: Att banken arbetar med kundlojalitet fångas in om de uppger att de skapar 

långsiktiga relationer mellan kunden och banken.  

 

Beteendebaserad finans: Praktisk tillämpning av beteendebaserad finans fångas in om 

respondenterna uppger att de arbetar för att anpassa rådgivningen efter kundens beteenden på ett 

adaptivt eller påverkande sätt. Stöd för denna definition återfanns i Pompian och Longos (2005) 

studie om praktisk tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivningssituationer för förmögna 

kunder.  

Operationalisering av de utvalda biaserna sker i tabell 2 på nästkommande sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Tabell 2: Operationalisering av psykologiska biaser 
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4. Resultat 

Resultatet från fallstudien presenteras enligt den struktur som återfinns i analysmodellen. Först 

presenteras studiens resultat utifrån ett ledningsperspektiv, därefter i ett 

kompetensutvecklingsperspektiv och sedan ur ett rådgivningsperspektiv. Därefter presenteras 

bankens arbete med kundlojalitet och slutligen kontrollfunktionen.  

 

4.1 Ledningsdirektiv  

För att skapa en förståelse för vilka ledningsdirektiv som finns kring rådgivning kontaktades en 

rörelsechef som bland annat arbetar med kvalitetsförbättringar tillsammans med kontorscheferna 

inom regionbanken Gävle. Han förklarade att decentraliseringen av organisationen innebär att 

inga direkta direktiv sker från ledningen i Handelsbanken gällande arbetssättet i rådgivningen. 

Det som generellt gäller i banken är att rådgivarna ska genomföra en behovsanalys av kunden. 

Respektive kontorschef ansvarar ytterst för de direktiv som ska gälla på sitt kontor. Däremot 

diskuteras arbetssättet och proaktiviteten tillsammans med kontorscheferna. Rörelsechefen 

nämner att han inte känner till om det för tillfället finns några diskussioner kring att arbeta mer 

med beteendebaserad finans i organisationen som helhet. (Rörelsechef) 

 

Chefen på diskretionär kapitalförvaltning i Stockholmsregionen i Handelsbanken uttrycker att 

hon har visst utrymme att sätta regler för sin grupp. Hon medger dock att det är svårt att göra en 

mall inom den form kvalificerade rådgivningen som gruppen arbetar med. Rådgivningen bygger 

på att medarbetarna tänker själva för att använda sina kunskaper och erfarenheter på ett sätt som 

är anpassat efter den specifika situationen. (Chef diskretionär kapitalförvaltning) Chefen för 

Private Banking-enheten uppger också att ledarens arbete till störst del består av att skapa 

förutsättningar för den enskilda individen och även för gruppen, samt att skapa processer som 

fungerar. Enligt henne är erfarenhetsutbytet inom gruppen centralt för att förbättra arbetssättet i 

rådgivningen. (Chef Private Banking) 

 

4.2 Tillämpning av ledningsdirektiv i utbildning 

Decentraliseringen berör även utformningen av utbildningar, vilket innebär att det nästan endast 

är de lagkravsstadgade utbildningskraven som är gemensamma inom hela organisationen 
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(Kompetensutvecklare 2). Gällande direktiv för arbetssätt just för förmögna kunder arbetar bland 

andra chefen för sparande och personalavdelning i respektive regionbank tillsammans för att 

sammansätta utbildningar. Utbildningar inom området tas även fram centralt i banken. 

(Rörelsechef) 

 

Respondenterna var övertygade om att kompetens kring kunders beteende är viktigt i arbetet 

(Rådgivande stiftelseförvaltare; Personalman; Personalchef; Chef diskretionär 

kapitalförvaltning). I dagsläget finns dock inga utbildningar för rådgivare som tar fäste specifikt 

på beteendebaserad finans. Däremot fångas kunders beteenden, investeringsmål och 

riskbenägenhet in i behovsanalysen som alla rådgivare genomför.  Hur behovsanalysen ska göras 

finns det utbildningar inom. (Kompetensutvecklare 2) En djupare förklaring av behovsanalysen 

presenteras senare. 

En anledning till att rådgivare inte utbildas om kunders irrationella beteenden motiveras enligt 

Kompetensutvecklare 1 med att kunders beteenden ständigt skiftar beroende på levnadssituation 

och att det därför är svårt att utbilda rådgivare inom att ta fäste på beteenden. En av 

respondenterna nämnde dock att det fanns en intern utbildning i Handelsbanken som berörde 

personlighetstyper och mänskligt beteende som hon gick år 1997. Det var en utbildning hon själv 

tog initiativ till att genomföra och hon anser att den har gett henne förståelse för hur kunder beter 

sig, hur hon uppfattas av andra och hur hon kan anpassa sitt eget beteende. (Chef diskretionär 

kapitalförvaltning) Den utbildningen var dock ingenting som de fyra respondenter som arbetade 

med kompetensutveckling nämnde att Handelsbanken erbjöd idag. Lärandet av hur rådgivare kan 

arbeta med beteendebaserad finans i kundmötet sker istället till störst del i själva kundmötet. 

“Den bästa kursen är ju varje dag som sker på kontoret eller på avdelningen, att man får jobba 

med de kunderna helt enkelt”, säger personalmannen.  

 

4.3 Tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivning  

För att skapa en förståelse för huruvida en praktisk applicering sker av rådgivarna i deras 

investeringsrådgivning till kunder presenteras först den behovsanalys som samtliga rådgivare 

genomför. Därefter presenteras resultatet för huruvida de anpassar rådgivningen efter kunders 

beteenden och slutligen presenteras resultatet från de hypotetiska kundscenarierna.  
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4.3.1 Behovsanalys 

Behovsanalysen sker som en inledande fas i rådgivningsmötet och fungerar som en kartläggning 

av kundens totala levnadssituation. I den ställs frågor kring kundens erfarenhet och intresse av 

placeringar, familjesituation, ekonomiska kartläggning, riskkategori, syfte med placering och 

spartid. (Diskretionär kapitalförvaltare) I behovsanalysen är dialogen med kunden viktig för att 

skapa sig en förståelse för kundens behov (Kompetensutvecklare 2). Genom att ställa öppna 

frågor som det inte går att svara ja eller nej på blir kunden tvungen att förklara hur den känner 

och tycker för att rådgivaren ska kunna utläsa vad som sägs mellan raderna och på så sätt skapa 

sig en förståelse om till exempel en kunds riskkategori. (Rådgivande stiftelseförvaltare) 

 

Tyngdpunkten i behovsanalysen handlar om riskkategorin. Kundens inställning till risk bestäms 

utefter specifika frågor om kundens reaktioner och känslor kopplade till investeringsbeslut. 

Kunden tillfrågas om den framförallt tänker på möjliga vinster eller eventuella förluster vid 

investeringar, hur kunden uppfattar sin riskbenägenhet jämfört med andra personer, hur kunden 

väljer procentuell förväntad avkastningsnivå i förhållande till eventuell kortsiktig förlust 

(alternativen med lägre avkastning är kopplade till lägre risk och de med högre avkastning är 

kopplade till högre risk), hur optimistisk kunden är i sina investeringar, vad de värderar i 

utvärderingen av investeringen i efterhand, hur stor nedgång kunden accepterar innan den blir 

orolig över sin investering, och hur kunden agerar efter ett värdefall på investeringen. Frågorna 

som ställs är öppna, vilket innebär att kunden inte enbart kan svara ja eller nej. (Diskretionär 

kapitalförvaltare) 

“På det sättet får man ju då kunden att svara på lite mer detaljerade frågor istället för att 

kunden säger att den är medel risk, vilket många kunder tror att de är. Då man får en 

konkret fråga om olika tillfällen tror jag många inser att de inte är den riskkategori som 

man trodde att man hade.” 

- Rådgivande stiftelseförvaltare  

Behovsanalysen utmynnar sedan i en riskkategori som fungerar som en investeringsprofil för 

kundens placeringar (Diskretionär kapitalförvaltare). 
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4.3.2 Tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivning  

För att skapa en förståelse om hur rådgivarna arbetar med beteendebaserad finans tillfrågades 

respondenterna om de i kundmötet arbetade för att anpassa sig efter kundens irrationella beteende 

eller påverka kundens beteende till att bli mer rationellt. Något som var återkommande i 

intervjuerna var att rådgivarna fokuserar på identifiering av behov och kundens ekonomiska 

situation, snarare än beteenden. “Vi pratar ju om behovsanalys som är så viktig, för kunden 

känner ju inte till det behovet som kunden faktiskt har.”, säger personalmannen. Behovsanalysen 

tar däremot till stor del även fäste på beteenden enligt rörelsechefen, och kundens beteenden 

påverkar därför bankens arbetssätt.  

 

Den rådgivande kapitalförvaltaren säger att hans arbete är att sälja produkter och att han därför 

anpassar sig efter kunden inom vissa ramar. Skulle däremot kunden ställa krav som inte stämmer 

överens med den teoretiska bakgrunden kring investeringar som finns och de rekommendationer 

banken har, är det hans jobb att tala om det för kunden, och i vissa fall styra in kunden på rätt 

spår. (Rådgivande kapitalförvaltare) Kompetensutvecklare 1 förklarar att regelverken förhindrar 

rådgivarna från att adaptivt anpassa sig alltför mycket efter kundens önskemål.  

 

Den rådgivande stiftelseförvaltaren förklarar att vissa kunder kan behöva en knuff i rätt riktning, 

till exempel om rådgivaren hör på kundens tonfall att kunden inte är så riskbenägen som den 

säger att den är. Chefen för diskretionär kapitalförvaltning försöker också resonera med kunden i 

en sådan situation och eventuellt avråda. Skulle kunden ändå vara ihärdig om sin höga risknivå 

låter hon kunden bestämma i beslutet, i det fallet att regelverket tillåter det, eftersom hon inte kan 

bestämma åt kunden.  

“Vi försöker påverka dem naturligtvis, fast genom att anpassa oss till deras språk. Det 

gäller ju att lyssna på kunden och leverera vad de vill ha, men en stor del i vårt jobb är 

också att om kunden vill ha något som inte är förenligt med deras mål så måste vi vara 

jättetydliga och tala om det.” 

- Chef diskretionär kapitalförvaltning 

Rådgivarna vill inte se att kundens investeringsstrategi ändras efter hur marknaden ändrar sig 

(Chef diskretionär kapitalförvaltning).  Private Bankingrådgivaren säger att han möter irrationella 
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investeringsbeteenden när oroliga kunder ringer till honom för stöd. De kan ringa om att de ser på 

TV att börsen faller och de är då splittrade över hur de ska agera. (Private Bankingrådgivare) 

“En kund som ligger på 75 % aktier, den påverkar jag ju definitivt när han ringer och är 

nervös på grund av att de har går ned. Då säger jag att de har gått ned på grund av det 

här och det anser inte jag ska påverka din strategi. Så där påverkar jag definitivt.”  

- Private Bankingrådgivare 

Alla respondenter som arbetar med rådgivning till förmögna kunder känner till området 

beteendebaserad finans. De anser däremot att det är svårt att definiera beteendebaserad finans och 

att de inte kommit i särskilt mycket kontakt med området teoretiskt. De kunde dock berätta hur de 

ser att marknadspsykologin tar sig uttryck i deras vardagliga möte med kunder (Private 

Bankingrådgivare) och förklarade att beteendevetenskapen är en intressant och viktig aspekt av 

kundmötet. (Private Bankingrådgivare; Rådgivande stiftelseförvaltare; Rådgivande 

kapitalförvaltare; Chef diskretionär kapitalförvaltning; Chef Private Banking)  

 

4.3.3 Resultat från hypotetiska kundscenarier 

De sju utvalda biaserna studerades genom att en rådgivande stiftelseförvaltare (RS) och en 

rådgivande kapitalförvaltare (RK) ställdes inför de olika hypotetiska kundsituationerna som 

biaserna operationaliserades genom. Rådgivarna fick berätta hur de agerade i situationerna och 

ange om de valde att anpassa sin rådgivning efter kundens beteende eller påverka kundens 

beteende. Svaren sammanfattades nedan i tabell 3 för att ta fram ett analyserbart resultat. 

Alternativet “varken eller” formulerades, för det svar där det inte kunde tolkas som att rådgivaren 

varken anpassade sig eller påverkade kunden i den situationen.  

 

Att påverka kunden kan till exempel innebära att ge nya infallsvinklar, att lyfta fram vissa 

argument, att göra kunden mer neutral, eller att visa på historik av fördelar och nackdelar, för att 

få kunden att hitta tillbaka till sitt initiala behov.  
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“Vår roll är till stor del att jobba som rådgivare och diskussionspartner och hjälpa 

kunden att sortera ut behoven, komma på förslag med lösningar, se till att kunden klarar 

att vara långsiktig och följa de beslut som de har fattat initialt, vilket jag tycker är en av 

de största och viktigaste arbetsuppgifterna som vi har som utmanar oss.” 

- Chef diskretionär kapitalförvaltning 

Ett exempel på hur rådgivaren istället anpassade sig till kundens beteende kunde ses bland annat i 

kundscenariot som berör biasen mental redovisning, där rådgivarna ställdes inför situationen av 

en kund som inte ville sälja aktier som ärvts av en bortgången släkting. Den rådgivande 

stiftelseförvaltaren svarade då att han skulle anpassa sig till kundens beteende genom att behålla 

en liten del av kapitalet som en symbolisk summa för de ärvda aktierna, men samtidigt försöka 

påverka kunden genom att sälja en del av aktierna och placera kapitalet enligt kundens egna 

behov.  

 

Ett annat exempel på anpassning skedde i kundscenariot som tog fäste på inramningsbiasen där 

kunden fokuserade på beskattningen av vinsten vid en försäljning och därför inte ville genomföra 

förslaget. Båda rådgivarna angav då att de förmodligen skulle ändra föreslagen strategi till att 

istället stegvis sälja av innehavet för att anpassa sig efter kundens känslor.  

Tabell 3. Sammanställning av resultat från hypotetiska kundscenarier 

Bias scenariot baseras på Anpassar sig Påverkar kunden Varken eller 

Förankringsbias  RS, RK  

Bekräftelsebias  RS, RK  

Mental redovisning RS RS, RK  

Förlustaversion  RS RK 

Inramningsbias RS, RK RS, RK  

Överdriven självsäkerhet  RS, RK  

Överreaktion  RS, RK  

RS = Rådgivande stiftelseförvaltare; RK = Rådgivande kapitalförvaltare 

 

4.5 Kundlojalitet  

Handelsbankens kundorienterade arbetssätt skapas genom en basvärderingsgrund som innebär att 

göra affärer utifrån ett kundperspektiv. De vill inte göra enstaka affärer sett ur ett perspektiv som 

endast är av nytta för banken, utan bankens kultur bygger på att söka långsiktiga kundrelationer.  

(Personalchef) 



 

26 

Kunderna är alltid kunder på ett lokalt bankkontor, trots att de har en förmögenhetsrådgivare och 

en rådgivare på Private Banking som de har kontakt med, och det gör att det oftast är minst tre 

personer som är delaktiga i relationen med kunden på olika sätt (Rådgivande kapitalförvaltare). 

Däremot kan det vara viktigt för kunder att ha “one point of entry” och i ett rådgivande 

kapitalförvaltningsuppdrag är det oftast en person på banken som har den tätaste kontakten med 

kunden och som skapar det starkaste förtroendet (Chef Private Banking). 

 

Private Bankingrådgivaren menar dock att “one-point” de senaste åren har minskat och att faran 

för att banken blir personberoende har minskat (Private Bankingrådgivare). Att kunden är kund i 

Handelsbanken och inte endast hos en specifik rådgivare tycker den rådgivande 

stiftelseförvaltaren är värdefullt. Det görs genom att fånga upp vad kunden verkligen vill ha och 

se vilken rådgivare som skulle passa bäst. (Rådgivande stiftelseförvaltare) Om en rådgivare 

skulle välja att avsluta sin tjänst i banken menar chefen för diskretionär kapitalförvaltning att 

“man måste snabbt in där och visa intresse och omtanke och försöka bygga upp en ny relation. 

Kunderna ska inte behöva vända sig någon annanstans.” (Chef diskretionär kapitalförvaltning).  

 

Kopplingen mellan att styra kunder till bättre investeringsbeslut i rådgivningen och att det leder 

till kundlojalitet ser chefen för diskretionär kapitalförvaltning tydligt.  

“Kan man styra kunderna att följa sitt verkliga beteende, inte bara vad de tror, så har 

man ju lojalare kunder i längden. Om någon kommer och säger att de inte vill ha hög risk 

men personen kanske är 30 år och ska spara pengarna till sina barn, då kanske de faktiskt 

ska ta lite högre risk och då kanske vi ska hjälpa dem att våga det. Det tror jag i längden 

att vi vinner på.” 

- Chef diskretionär kapitalförvaltning   

4.6 Kontrollfunktion 

För att kontrollera att rådgivningen håller god kvalitet sker granskning av den dokumentation 

som följer varje rådgivningstillfälle och det som kontrolleras är att kunden får ett individuellt 

anpassat råd. Upptäcker då granskaren till exempel en inkongruens i kundens riskbenägenhet i 

dokumentationen, kan det innebära att rådgivaren behöver se över rådet på nytt. Det sker även 

årliga kunskapsuppdateringar som ledningen tar del av för att säkerställa att kompetensen är hög i 
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organisationen. (Rörelsechef) Dessa kontroller påverkar kommande års kunskapsuppdateringar, 

utbildningar och kontroller. Banken följs även av oberoende företag som genomför 

kundundersökningar såsom SKI och Prospera, som undersöker förmögna kunder. (Rådgivande 

stiftelseförvaltare) 

 

Kraven på kompetens hos rådgivarna har ökat både från ett kundperspektiv (Personalchef) och ur 

ett regelverksperspektiv (Kompetensutvecklare 1). Idag behöver kontroller ske i större 

utsträckning eftersom utbildningarna är i en föränderlig fas. Olika typer av utbildningar testas och 

det kartläggs ständigt att medarbetare arbetar med korrekt kompetens. (Personalchef) Ett sätt som 

utbildningarna kontrolleras är genom årliga kunskapsuppdateringar som alla medarbetare 

genomför (Rörelsechef). 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiriska undersökningen utifrån det teoretiska 

ramverk som presenterats. Analysen presenteras utefter de fem teoretiska förväntningarna som 

formulerades i utformningen av analysmodellen. I resultatet går det att utläsa att behovsanalysen 

berör beteenden. Tolkningen av huruvida behovsanalysen klassas som tillämpning av 

beteendebaserad finans är avgörande redan i analysen av lednings- och 

kompetensutvecklingsperspektivet. Därför är det av betydelse att kortfattat tydliggöra att den till 

viss del fångas upp som praktisk tillämpning av beteendebaserad finans och att den omfattar 

identifiering av förlustaversion, överdriven självsäkerhet och överreaktion. Den utförliga 

analysen av behovsanalysen följer i avsnitt 5.3.1.  

 

5.1 Ledning → Utbildning  

Utifrån PDCA-modellen, tillsammans med bakgrunden om att Handelsbanken är en 

kundorienterad bank, formulerades en teoretisk förväntning om att ledningen skapar 

förutsättningar och sätter upp ramar för att beteendebaserad finans ska vara tillämpbart i 

utbildningar. I Karlofs (2005) PDCA-modell representerar ledningen, enligt denna teoretiska 

förväntning, planeringsstadiet. Fallstudien visade dock inte att ledningen planerar för att 

beteendebaserad finans ska vara användbart i arbetssättet. Detta på grund av att ledningen inte 

utger direktiv med fokus just på kundens beteenden. Däremot ger de ut direktiv om att rådgivarna 

ska utbildas inom behovsanalys av kunder och eftersom behovsanalysen till viss del del utgör 

tillämpning av beteendebaserad finans, kan det fastställas att denna teoretiska förväntning 

stämmer i viss grad.  

 

I arbetet med behovsanalysen finns det en målkongruens mellan ledningen och rådgivare, vilket 

Rosanas (2006) betonar som nödvändigt i en organisation, men målet med behovsanalysen är inte 

att fokusera på beteenden, utan på behov. En anledning till att banken inte fokuserar på kundens 

beteenden kan bero på att kunskapen om beteendebaserad finans inte har slagit igenom som 

gynnsam för varken dess rådgivare eller kunder för att bättre förstå vad målet med kundens 

investering är, i det avseende som andra banker som tillämpar beteendebaserad finans har 

uppmärksammat området (Mitchell, 2010; Orteta, 2014; Writer, 2013). Att det inte slagit igenom 

i organisationen skulle även kunna förklaras av Conrads (2013) motivering om att det råder en 
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trögrörlighet som gör det är svårt att ändra på befintliga arbetssätt. Även i en decentraliserad 

organisation som Handelsbanken, där beslutsvägarna är korta, skulle ett nytt arbetssätt kunna 

vara svårt att tillämpa. Det faktum att banken är decentraliserad skulle även kunna ha en 

betydelse för att direktiven från ledningen inte är omfattande, då chefer och medarbetare är de 

som ställs inför den verkliga kundsituationen och därför är de som förväntas arbeta med kundens 

irrationella beteenden på eget initiativ.  

 

Sammanfattningsvis kan denna teoretiska förväntning till viss del stärkas genom ledningens 

direktiv om behovsanalysen, men kan inte stödjas fullt ut eftersom det inte finns direktiv om att ta 

fäste just på kunders beteenden, utan de vävs snarare in i riktlinjerna om att fokusera på kunders 

behov. Behovsanalysen berör dessutom endast några av de studerade biaserna och anses därför 

inte täcka in en bredare omfattning av beteendebaserad finans. 

 

5.2 Teoretiska förväntningar om utbildning 

5.2.1 Utbildning → Rådgivning  

Den teoretiska förväntningen var att beteendebaserad finans tillämpas i utbildning för att öka 

kunskapen hos rådgivare om hantering av kunders irrationella investeringsbeslut. Likt vad 

ledning uppger, ligger fokus ur ett kompetensutvecklingsperspektiv inte på kunders beteenden, 

utan på deras behov som identifieras genom behovsanalysen. Då behovsanalysen utgör praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans kan det även styrkas att banken till viss del tillämpar 

beteendebaserad finans i utbildning för att öka kunskapen hos rådgivare om hantering av kunders 

irrationella beteenden.  

 

För att ytterligare belysa irrationella beteenden är rådgivare fria att ställa fler öppna frågor, utöver 

de som är givna. Med ökad kunskap om tillämpbarheten av beteendebaserad finans för rådgivare 

skulle fler biaser troligen kunna identifieras och bättre råd ges. Detta eftersom kunskapen om hur 

de bakomliggande faktorerna till ett beslut identifieras, enligt Warner (2010), är grundläggande 

för att kunna tillämpa beteendebaserad finans i arbetet. Det finns för tillfället inga utbildningar 

om hur rådgivarna skulle kunna ställa ytterligare frågor för att ta fäste på just irrationella 

beteenden som respondenterna har kännedom om. En förklaring till att någon sådan utbildning 

inte tillhandahålls från banken beror på att det anses vara svårt att lära ut om kundbeteenden 
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eftersom samma kund kan ha olika typer av beteenden. Banken anser därför att det är bättre att 

utgå ifrån behovsanalysen för att se till individen i den specifika situationen och att beteenden då 

även kommer att vävas in. 

 

Det framgick däremot att det tidigare funnits en utbildning om kunders beteenden och även 

rådgivares egna beteenden, som chefen för diskretionär förvaltning genomfört. Hon förklarade 

även att utbildningen gett henne kunskap om beteendevetenskapens tillämpning i 

bankverksamheten. Det var dock nästan 20 år sedan och sedan dess har fler regelverkskrav 

införts, vilket kan förklara att det inte finns tillräckligt utrymme i rådgivningen för att 

beteendebaserad finans ska anses vara tillämpbart. Då det tidigare funnits en utbildning tros inte 

avsaknaden av sådan utbildning idag bero på den trögrörlighet som Conrad (2013) nämner, utan 

istället på att de ökade kraven på regelverksefterlevnad inom rådgivningen tar mycket fokus. 

 

Det framkom att det råder en otydlighet kring vad beteendebaserad finans faktiskt är, vilket kan 

förklara varför en praktisk tillämpning av beteendebaserad finans inte sker fullt ut. Detta stöds av 

Doviaks (2015) påstående om att en bredare kunskap krävs för att kunna tillämpa fenomenet i 

verksamheten. Även Ortegas (2014) resonemang om att den praktiska tillämpningen av 

beteendebaserad finans ställer krav på rådgivarens förmåga att utforska kundens tankar och 

känslor om investeringar är relevant i sammanhanget, eftersom en ökad kunskap om detta kan 

tänkas stärka rådgivarens kunskap kring hantering av irrationella beteenden. I dagsläget ligger 

ansvaret för utveckling på den individuella medarbetaren, men det verkar inte finnas någon intern 

utbildning inom området för de som är intresserade och vill genomföra denna på eget initiativ. 

Tillhandahållande av en sådan utbildning skulle kunna öka kunskapen om beteendebaserad finans 

och därmed stärka kundrelationer. Detta skulle troligen kunna utföras utan att ta tid i anspråk från 

utbildningar som syftar till regelverksefterlevnad, eftersom utbildningen sker på den anställdes 

egna initiativ utöver de kompetenskrav som ställs på alla rådgivare. 

 

Att rådgivarna inom Handelsbanken utöver behovsanalysen får utrymme att till viss del styra 

rådgivningssituationen själva och då upptäcka irrationella beteenden, skulle även kunna vara en 

orsak till att fokus i utformning av utbildningar läggs framför allt på det regelmässiga. Genom att 

banken har en basvärderingsgrund som innebär att göra affärer utifrån ett kundperspektiv, skulle 
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fallet kunna vara att denna typ av utbildningar inte tillhandahålls eftersom rådgivarna förväntas 

ha ett intresse för att genom erfarenhetsutbyte öka kunskapen om kunders irrationella beteenden. 

I erfarenhetsutbytet kan de i hög grad få lärdom av sina medarbetare om erfarenheter från 

situationer där irrationella beteenden hanterats.  

 

Sammanfattningsvis kan den teoretiska förväntningen om att beteendebaserad finans tillämpas i 

utbildning för att öka kunskapen hos rådgivare om hantering av kunders irrationella 

investeringsbeslut delvis stärkas genom behovsanalysen som rådgivarna utbildas inom. Det finns 

dock utrymme för att bidra med ökad förståelse inom ämnet.  

 

5.2.2 Rådgivning → Utbildning 

Eftersom ingen djupare utbildning inom beteendebaserad finans sker för rådgivare, finns inte 

heller någon återkoppling för att kontrollera att beteendebaserad finans som stort används av 

rådgivare. Däremot sker kontroller av att kunskapen om behovsanalysen är tillräcklig genom 

dokumentationsgranskning och årliga kunskapsuppdateringar. Det som kontrolleras är att kunden 

får ett individuellt anpassat råd som stämmer överens med dess risknivå, ekonomiska 

förutsättningar, sparandets syfte, etc. På det sättet kan därför förlustaversion, överdriven 

självsäkerhet och överreaktion fångas in i kontrollen eftersom de omfattas av behovsanalysen. 

Upptäcker då granskaren till exempel en inkongruens i kundens riskbenägenhet i 

dokumentationen, kan det innebära att rådgivaren behöver se över rådet på nytt, då 

kartläggningen av kundens behov ska spegla det givna rådet. Därav kan det konstateras att en 

återkoppling till viss del sker för att säkerställa att utbildningen i form av behovsanalysen leder 

till att rådgivare tillämpar beteendebaserad finans i rådgivningen. 

 

Någon kontroll av användningen av beteendebaserad finans i en bredare omfattning sker inte och 

de övriga biaserna berörs därför inte av kontrollerna. Denna teoretiska förväntning kan därför inte 

stärkas fullt ut. I enlighet med Karlofs (2005) beskrivning av PDCA-modellen kan detta även 

förklara varför tillämpning av de övriga biaserna inte heller finns inom planering eller utformning 

av utbildningar. Fångas inte brister inom användningen av beteendebaserad finans upp, kommer 

heller inte framtida utbildningar och arbetssätt påverkas.  
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5.3 Rådgivning → Beteendebaserad finans → Kundlojalitet 

Analysen om hur beteendebaserad finans tillämpas praktiskt i rådgivningen för att skapa 

kundlojalitet sker genom att först undersöka om behovsanalysen kan tolkas som praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans. Därefter analyseras resultatet från de hypotetiska 

kundscenarierna. Efter det diskuteras tillämpbarheten av beteendebaserad finans i praktiken och 

slutligen undersöks kopplingen till kundlojalitet.  

 

5.3.1 Behovsanalys   

Behovsanalysen syftar till att kartlägga kundens behov, men det sker även parallellt en 

kartläggning av kundens beteenden genom dialogen som skapas i rådgivningsmötet där kundens 

beteenden kan utläsas. För att urskilja huruvida behovsanalysen kan tolkas som tillämpning av 

beteendebaserad finans analyserades den utifrån de psykologiska biaserna som presenterades i 

teorin och operationaliserades i tabell 2 under rubriken “a. Operationalisering av biaser”. 

Utgångspunkten var att se vilka psykologiska biaser som kan tänkas identifieras med hjälp av 

behovsanalysen. De biaser som kunde urskiljas i underlaget som används vid behovsanalysen var 

förlustaversion, överdriven självsäkerhet och överreaktion.  

 

Möjligheten för rådgivaren att identifiera förlustaversion finns i riskkategoriseringen av kunden. 

Denna kategorisering sker genom att ställa ett antal frågor till kunden. Två av frågorna berör hur 

kunden värderar vinster i förhållande till förluster. Kunden behöver i en av frågorna välja en 

förväntad avkastning på en viss procent, i samband med att en viss förlust på kort sikt inte kan 

uteslutas. Olika alternativ ges där de med lägre avkastning är kopplade till lägre risk och de med 

högre avkastning är kopplade till högre risk. Det finns en viss koppling till förlustaversion i detta 

exempel i behovsanalysen genom att rådgivaren kan identifiera hur kunden värderar vinster mot 

förluster. Om det då uppstår en diskussion där kunden uppger att den anser att förluster väger 

avsevärt mycket tyngre än vinster, skulle det identifieras som förlustaversion enligt Tversky och 

Kahneman (1991). Frågan i sig kan dock inte fullt förklara irrationella investeringsbeteenden, 

utan den undersöker kundens inställning till risk mer generellt.  

 

Rådgivaren kan ytterligare undersöka om kundens investeringsbeteende kännetecknas av 

förlustaversion i en fråga om hur kunden beter sig när värdet på sin investering kraftigt faller. 
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Förklarar då kunden att den säljer sitt innehav, kan även detta vara en indikation på biasen 

förlustaversion, eftersom investerare tenderar att irrationellt köpa när börsen är stark och sälja när 

priserna fallit (Quattlebaum, 1988). En kund som anser att eventuella förluster väger tyngst kan 

uppleva att en förlust är obehaglig och därför sälja när investeringen har fallit. Den kan även ta 

hem vinster från väl presterande aktier för tidigt på grund av rädslan att värdet börjar falla. Dessa 

irrationella beteenden som identifieras i Quattlebaum (1988) och Bolhuis och Goodmans (2005) 

studier skulle kunna belysas av rådgivaren genom att utförligt undersöka kundens tankar och 

känslor berörande denna fråga. Identifieras biasen förlustaversion hos kunden är det enligt 

Quattlebaum (1988) viktigt att hjälpa kunden att bryta detta tankemönster genom att reda ut hur 

investeraren kommer att reagera på marknadshändelser i framtiden och göra kunden medveten 

om vad som är det irrationellt i detta. Utifrån behovsanalysen är det däremot svårt att antyda om 

rådgivarna gör en sådan djupgående analys, eller om frågan endast berörs i korthet.  

 

Dessa tre ovan nämna frågor tolkas dock sammantaget som tillräckliga för att identifiera biasen 

förlustaversion och studien kan därför visa att denna bias omfattas i behovsanalysen. En kund 

som kategoriseras som lågrisktagare förklaras i behovsanalysen som en person som generellt är 

mer oroad över risken för eventuella förluster än möjligheten till eventuella vinster, vilket även 

stämmer överens med definitionen av förlustaversion som Tversky och Kahneman (1991) 

utformat.  

 

Behovsanalysen är även användbar för att identifiera den psykologiska biasen överdriven 

självsäkerhet, som enligt Camerer och Lovallo (1999) innebär att individer är överdrivet 

självsäkra gällande deras förmåga att handla i olika situationer jämfört med andra. Detta berörs i 

en fråga där kunden tillfrågas att jämföra sin riskbenägenhet med andras. En person som svarar 

att den är beredd att ta mer, eller mycket mer risk jämfört med andra personer överensstämmer 

med denna definition. Camerer och Lovallo beskriver även att individer som kännetecknas av 

överdriven självsäkerhet är orimligt optimistiska. Överdriven optimism hos en kund kan belysas i 

frågan om hur kunden känner sig efter ett viktigt ekonomiskt beslut, där ett av svarsalternativen 

är “mycket optimistisk”. Optimism i sig behöver inte vara irrationellt hos en kund, men 

kombinationen av en riskbenägen och mycket optimistisk kund kan utgöra underlag för att 

upptäcka det irrationella beteendet. Då biasen överdriven självsäkerhet benämns som viktig i 
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majoriteten av studier om praktisk tillämpning av beteendebaserad finans i rådgivningssituationer 

som denna studie baserats på, tyder det på att behovsanalysen fångar in en viktig del av 

fenomenet.  

 

De Bondt och Thaler (1987) beskriver hur investerare irrationellt överreagerar på positiva och 

negativa chocker på marknaden och benämner denna bias som överreaktion. Detta irrationella 

beteende kan belysas i behovsanalysen i frågan om hur kunden beter sig när värdet på sin 

investering kraftigt faller. Om kunden då uppger att den säljer innehavet trots att den har tänkt sig 

en längre spartid kan rådgivaren se att beteendet inte stämmer överens med det uppsatta målet för 

investeringen. Stöd kan därför återfinnas för att denna psykologiska bias fångas in genom 

behovsanalysen. Notera att samma fråga även berör biasen förlustaversion som analyserats ovan, 

vilket betonar det som Pompian och Longo (2005) antyder om att biaserna inte ska ses som 

isolerade från varandra.  

 

Biasen mental redovisning skulle kunna fångas in i behovsanalysen i den del där rådgivaren 

frågar om kundens syfte med placeringen. Detta kan ta fäste på hur individer tilldelar olika 

funktioner till olika tillgångsgrupper som enligt Thaler (1999) kan framleda ett irrationellt 

investeringsbeteende. Med detta menas inte att syftet i sig är irrationellt, men om rådgivaren 

märker att kunden inte följer sin investeringsstrategi kan det bero på att kunden handlar 

irrationellt utifrån dennes eget uppsatta syfte med pengarna. I detta fall kan rådgivaren hjälpa 

kunden att hitta tillbaka till sin initiala investeringsstrategi genom att se till det uppsatta målet 

med investeringen. Rådgivaren kan även, enligt vad Writer (2010) rekommenderar, låta kundens 

sparande följa en uppsatt struktur för att frambringa ett rationellt investeringsbeteende och 

därmed ge kunden den knuff i rätt riktning som Morey (2016) talar om. Kategorin “syfte” anses 

dock inte vara tillräcklig i sig för att fånga in denna bias, då det ställer krav på att rådgivaren har 

tillräcklig kunskap om bakgrunden av mental redovisning för att använda det som verktyg för att 

hjälpa kunden fatta mer rationella beslut. Mental redovisning fångas alltså inte upp i 

behovsanalysen.  

 

Något stöd för de övriga biaserna (förankringsbias, bekräftelsebias och inramningsbias) kunde 

inte heller tydas i behovsanalysen. Detta skulle kunna ha sin grund i att de biaser som återfanns är 
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tydligare kopplade till risk än de biaser som inte kunde utläsas. Behovsanalysen tar framförallt 

fäste på risk och att de tre biaserna som återfanns berör just risk skulle därför kunna ses som 

grund till varför dessa biaser kunde tydas. Detta kan vidare innebära att kunskapen om dessa 

biaser fått utrymme att utvecklas genom erfarenhetsutbyte, på grund av att de är situationer som 

upplevts som viktiga att undersöka hos kunden.  

 

Att ingen vidare kartläggning av de övriga biaserna kan tydas i den behovsanalysen som 

rådgivarna använder, kan även ha sin grund i att regelverk påverkar vad fokus ska läggas på i 

behovsanalysen, samt att beteendebaserad finans fortfarande är ett ämne som det inte finns en 

fördjupad kunskap om. De berörda regelverken har inte studerats, men de skulle kunna vara 

betydande genom att de eventuellt berör just de biaser som återfunnits i behovsanalysen.  

 

Det faktum att teorin vidare är svår att definiera enligt respondenterna och att biaserna enligt 

Pompian och Longo (2005) ofta överlappar varandra, skulle också kunna vara betydande för 

varför endast ett fåtal av de biaser som studerades återfanns i behovsanalysen. I 

litteraturgenomgången framkom till exempel att bekräftelsebiasen enligt Chang och Cheng 

(2015) kännetecknas av den svårighet som Pompian och Longo nämner, eftersom den empiriskt 

liknar andra biaser. Denna svårighet skulle även kunna avse de övriga biaserna. Det går alltså inte 

med säkerhet att fastställa att de inte fångas in i behovsanalysen, men utifrån analysen av 

underlaget till behovsanalysen, med operationaliseringen som hjälpmedel, anses inte stöd finnas 

för att dessa biaser ska fångas upp.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att behovsanalysen till viss del tolkas som praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans eftersom den möjliggör identifiering av förlustaversion, 

överdriven självsäkerhet och överreaktion i kundens investeringsbeteende.  

 

5.3.2 Analys av hypotetiska kundscenarier 

De hypotetiska kundscenarierna utformades för att undersöka rådgivarnas förmåga att identifiera 

de studerade biaserna och förstå hur rådgivarna hanterade dessa. Samtliga rådgivare och chefer 

vid avdelningar som tillhandahåller förmögenhetsrådgivning uppgav att de ser irrationella 

beteenden bland sina kunder och att de försöker påverka kundens investeringsbeslut för att göra 

kunden nöjd i längden. Att påverka kundens investeringsbeslut till att bli mer rationellt är enligt 
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Pompian och Longo (2005) ett sätt att definiera praktisk tillämpning av beteendebaserad finans 

och det kan därför fastställas att någon form av tillämpning sker i rådgivningen. Att påverkan 

sker genom argumentation speglar det Olson och Riepe (2009) säger om att praktisk tillämpning 

av beteendebaserad finans ställer krav på rådgivarens argumentationsförmåga för att övertyga 

kunden om fördelarna med ett rationellt investeringsbeslut.  

 

Pompian och Longo (2005) definierar även praktisk tillämpning av beteendebaserad finans som 

anpassning efter kundens irrationella beteenden. Till viss del anpassar sig rådgivarna efter 

kundens irrationella beteenden, men endast i den grad det inte anses påverka kvaliteten av rådet 

till kunden ur ett regelverksperspektiv. En förklaring till att de inte anpassar sig mer är att 

rådgivningen ska vara anpassad efter kundens behov. Skulle rådgivaren anpassa sig för mycket 

efter kundens irrationella beteenden kan tillsynen av kundens behov åsidosättas. En annan 

förklaring till att de inte anpassar sig mer efter kundens beteenden är att regelverken i hög grad 

styr rådgivarnas arbetssätt och att utrymmet för praktisk tillämpning genom anpassning efter 

kundens beteenden i rådgivningen därför är begränsad. Det finns alltså andra grunder till valet 

mellan att anpassa rådgivningen på ett påverkande eller adaptivt sätt utöver vilken bias som 

identifieras hos kunden, vilket Pompian och Longo (2005) hävdar ska styra valet. 

 

Respondenterna uppfattade inte själva att de fokuserade på att arbeta med beteendebaserad 

finans, men utifrån nämnda definitioner av Pompian och Longo (2005) fångas deras arbetssätt 

upp som sådan tillämpning. Området beteendebaserad finans är enligt respondenterna svårt att 

definiera vilket kan tolkas som ett hinder för att utforska hur en ökad tillämpning kan ske. Den 

praktiska tillämpningen behöver däremot inte vara svår att ta fäste på eftersom det är möjligt att 

finna tydliga exempel på redan befintlig tillämpning i deras arbetssätt.  

 

Det fanns en liten skillnad som tydde på att den rådgivande stiftelseförvaltaren arbetade mer med 

att adaptivt anpassa sig efter kunden än den rådgivande kapitalförvaltaren gjorde. Detta skulle 

kunna förklaras av att rådgivarna har olika roller. Skillnaden i roller mellan rådgivarna är att den 

rådgivande stiftelseförvaltaren har en längre placeringshorisont, samt att han ser till stiftelsens 

behov istället för en enskild individ. Detta skulle ytterligare förklara att valet mellan en adaptiv 

eller påverkande rådgivning inte enbart styrs av den uppvisade biasen, som Pompian och Longo 
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(2005) rekommenderar, utan även av den roll rådgivaren har. Att rådgivarna hör till olika 

regioner i Handelsbanken kan också vara betydande för denna avvikelse. Organisationen är 

decentraliserad och det innebär att rådgivarna och de grupper de arbetar inom har viss frihet att 

själva påverka rådgivningen. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av de operationaliserade kundscenarierna tydligt att 

rådgivarna kan identifiera biaser i och med att de förstår vad som är irrationellt i kundernas 

beteende i dessa scenarier. De vet också hur de kan hjälpa dessa kunder på ett sätt som även 

forskarna Olsen och Riepe (2009) talar för, genom att exempelvis argumentera för att styra 

kunden till ett rationellt beslutsfattande. Rådgivarna påverkar i högre grad än de på ett adaptivt 

sätt hanterar situationerna. Det visade sig dock att Pompian och Longos (2005) rekommendation 

om att låta biasen styra valet av att påverka eller anpassa sig efter kunden inte var applicerbart i 

Handelsbankens fall, då det är ett flertal andra faktorer som påverkar valet.   

 

5.3.3 Tillämpbarheten i verkliga rådgivningsmöten 

Det är inte tydligt exakt vilka biaser hos kunden som rådgivaren har möjlighet att upptäcka i 

verkliga rådgivningsmöten. Utifrån resultatet av de operationaliserade kundscenarierna är det 

som sagt tydligt att rådgivarna kan identifiera biaser i och med att de förstår vad som är 

irrationellt i kundernas beteende i dessa scenarier. Problemet är att dessa kundscenarier redan är 

givna. Frågan är hur rådgivarna själva skulle komma i kontakt med dessa irrationella beteenden i 

ett verkligt rådgivningsmöte när det irrationella beteendet inte är tydligt framlagt och 

behovsanalysen endast omfattar ett fåtal biaser. 

 

I likhet med vad Warner (2010) säger om att rådgivaren måste kunna identifiera de 

bakomliggande faktorerna till kundens beslut, är det i Handelsbankens fall upp till rådgivaren 

själv att leta efter irrationella beteenden hos kunden genom att på egen hand fördjupa 

behovsanalysen. Rådgivarna tar fäste på irrationella investeringsbeteenden hos kunder genom att 

ställa öppna frågor som får kunden att berätta utförligt vad den tycker och tänker. Detta möjliggör 

för rådgivarna att höra på tonläge och läsa av kunden för att få en känsla om deras 

investeringsbeteenden. Däremot kan det inte utläsas vilka av de studerade biaserna utöver 
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förlustaversion, överdriven självsäkerhet och överreaktion som rådgivaren skulle kunna 

identifiera i verkligheten.  

 

5.3.4 Koppling till kundlojalitet 

Det framgick att hela bankens modell handlade om långsiktiga kundrelationer mellan kunden och 

banken, vilket fångas upp som kundlojalitet enligt Ranades (2012) definition. För att skapa dessa 

långsiktiga relationer framkom i intervjuerna betydelsen av att skapa förståelse för kunden och 

dennes behov. En del i att förstå sig på kunden är enligt respondenterna att lära sig hur denne 

beter sig. Pompian (2008) och Brown och Brown (2008) redogör för tillämpningen av 

beteendebaserad finans och dess koppling till kundlojalitet genom en ökad förståelse för kundens 

tankar och känslor. Utifrån detta kan det konstateras att om rådgivaren bättre förstår sig på 

kundens beteende, kan rådgivningen bli mer individuellt anpassad efter kunden och därmed kan 

relationen till banken stärkas. Den stärkta relationen till banken får enligt Brown och Brown 

(2008) betydelse genom att psykologiska band skapas mellan kunden och banken, vilket minskar 

risken att kunden byter till en annan aktör. Bankens arbete för kundlojalitet bland förmögna 

kunder har alltså en koppling till beteendebaserad finans genom att förståelsen för kundens 

beteenden kan bidra till långsiktiga relationer mellan kunden och banken.   

 

Den teoretiska förväntningen om att rådgivarna praktiskt tillämpar beteendebaserad finans i 

rådgivningen och att det leder till kundlojalitet stämmer alltså. Detta bekräftar Brown och Brown 

(2008) och Pompians (2008) studier om att beteendebaserad finans är användbart för ökad 

kundlojalitet. Även om denna teoretiska förväntning anses vara uppfylld, finns både intresse och 

organisatoriska fördelar av att öka användningen genom att möjliggöra upptäckt av fler biaser hos 

kunden i behovsanalysen. Detta är i linje med vad Jacobsen et al. (2014) säger om att 

beteendebaserad finans inte tillämpas av rådgivare på grund av bankers riskkartläggning av 

kunder (som av Handelsbanken benämns som behovsanalys) inte fokuserar på just irrationella 

beteenden. Det faktum att samtliga respondenter som arbetar med rådgivning kände till området 

beteendebaserad finans tyder ändå på att det finns ett intresse och en tillämpbarhet för teorin i 

arbetet. 
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5.4 Kundlojalitet → Ledning 

Den teoretiska förväntningen var att återkoppling sker för att kontrollera att rådgivarnas arbete 

med beteendebaserad finans leder till kundlojalitet. Studien visade att den kontrollfunktion som 

finns säkerställer att kunskapen om behovsanalysen är tillräckligt god genom 

dokumentationsgranskning och årliga kunskapsuppdateringar. Behovsanalysen berör några av de 

studerade biaserna och kan till viss grad definieras som praktisk tillämpning av beteendebaserad 

finans. Kontrollen som sker syftar till, som tidigare nämnts i analysen av kontrollfunktionen till 

utbildning, att säkerställa att kunden får ett individuellt anpassat råd. På det sättet kan därför 

förlustaversion, överdriven självsäkerhet och överreaktion fångas in i kontrollen som sker genom 

dokumentationsgranskning. Någon kontroll av användningen av beteendebaserad finans i en 

bredare omfattning sker inte och det kunde därför inte återfinnas stöd för att de övriga biaserna 

berörs av kontrollerna. 

 

Studien visade även att det sker uppföljning på att kunderna är nöjda genom att ledningen ser till 

statistik för bankens kundnöjdhet genom oberoende kundundersökningar som utförs av SKI och 

Prospera, samt kontrollerar att kunderna stannar kvar i banken. Detta fångas dock inte in i 

definitionen av kundlojalitet, vilket är en kunds kontinuerliga övertygelse om att en viss 

organisations produkt eller service är deras bästa alternativ, som Ranade (2012) formulerat. 

Bennett och Rundle-Thiele (2004) uttalar specifikt att kundnöjdhet inte kan likställas med 

kundlojalitet, vilket ytterligare stödjer att någon kontroll av kundlojalitet i sig sker.  

 

Det går alltså till viss del att fastställa att det sker kontroller av att beteendebaserad finans 

tillämpas i rådgivningen, men kontrollerna är inte i syfte att säkerställa att arbetet leder till 

kundlojalitet. Conrads (2013) konstaterande om trögrörlighet skulle eventuellt kunna vara 

betydande även i detta fall, då kopplingen mellan beteendebaserad finans och kundlojalitet inte 

tydligt fått genomslag. De kontroller som sker inom behovsanalysen görs istället för att uppnå 

regelmässiga kvalitetskrav. Den teoretiska förväntningen om att återkoppling sker för att 

kontrollera att rådgivarnas arbete med beteendebaserad finans leder till kundlojalitet kan därför 

inte stödjas.  
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6. Slutord 

6.1 Slutsats 

Inledningsvis formulerades forskningsfrågan “Hur arbetar en kundorienterad bank med praktisk 

tillämpning av beteendebaserad finans för att öka kundlojaliteten?”. Resultatet visade att ledning 

och kompetensutvecklare till viss del arbetar med beteendebaserad finans genom direktiv och 

utformning av utbildning om behovsanalysen, samt genom uppföljning och kvalitetsgranskning 

kring denna. Tre av de sju studerade biaserna kunde tydas i behovsanalysen, vilket innebär att en 

tillämpning sker, men att det finns utrymme för vidare tillämpning. Att beteendebaserad finans 

vidare inte fått mer utrymme i ledningsdirektiv och utformning av utbildningar, hade sin grund i 

att områdets tillämpbarhet var främmande för organisationen, samt att regelkrav i hög grad 

påverkar vad fokus kan läggas på. Fallstudien visade även att sådan typ av kunskap främst 

tillkommer genom den individuella medarbetarens intresse och erfarenhet. 

  

Trots att de centrala direktiven kring beteendebaserad finans endast delvis kunde tydas, kunde 

däremot en tydlig tillämpning av beteendebaserad finans urskiljas i rådgivningssituationen. Detta 

genom att rådgivare både på adaptiva och påverkande sätt anpassar rådgivningen genom att 

hjälpa kunden att se till sina initiala behov när irrationella beteenden blir synliga hos kunden. 

Frågan kvarstår dock om rådgivarna kommer i kontakt med biaser hos kunderna när 

behovsanalysen i dagsläget inte täcker in en bredare omfattning av beteendebaserad finans. 

Vidare kunskap skulle kunna tillföras för hur rådgivaren kan upptäcka irrationella beteenden hos 

kunden i rådgivningssituationer och således förväntas tillämpningen av beteendebaserad finans 

öka.  

 

Genom att rådgivaren arbetar för att förstå sig på kunden och skapa långsiktigt goda relationer till 

denne, kunde en koppling antydas mellan beteendebaserad finans och kundlojalitet. Vad som 

däremot inte kunde urskiljas var om det finns en kontrollfunktion kring detta för att kontrollera 

att rådgivarnas arbete med beteendebaserad finans leder till kundlojalitet. Det sker till viss del 

kontroller av att beteendebaserad finans tillämpas i rådgivningen genom kontroller av 

behovsanalysen i dokumentationen, men någon kontroll av kundlojalitet kunde inte urskiljas. Det 

gick därför inte att finna stöd för att banken kontrollerar att rådgivarna arbetar med 

beteendebaserad finans just för att öka kundlojaliteten. 
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Slutligen kan det klargöras att beteendebaserad finans till stor del tillämpas i rådgivningen och 

kan leda till lojala kunder. Ledning och kompetensutvecklare arbetar delvis med beteendebaserad 

finans, men det finns utrymme för en bredare tillämpning, vilket skulle kunna bidra till ökad 

kundlojalitet.  

 

6.2 Begränsningar av resultatet 

Beteendebaserad finans är en teori som ofta ses som svårbegriplig på grund av att de flertalet 

biaser som studeras ofta överlappar varandra och är svåra att urskilja från varandra. En 

begränsning som skulle kunna ses i denna studie kopplat till detta, är att operationaliseringen är 

snävt utformad och påståenden utformades för att fånga in de specifika biaserna var för sig. Det 

medförde att tydliga krav ställdes på vad som skulle tydas för att en specifik bias skulle fångas in. 

I verkligheten skulle däremot biaser kunna fångas in samtidigt i situationer. Att endast tre av sju 

biaser fångades in skulle alltså kunna ha sin grund i detta, men den snäva operationaliseringen 

ansågs ändå nödvändig för att hantera det teoretiska underlaget i den praktiska undersökningen 

och för att säkerställa trovärdiga resultat för studien. 

 

Vidare baseras studiens trovärdighet på om samma resultat skulle uppstå vid en upprepning av 

studien, samt om samma analys skulle ske (Saunders et al., 2016, s. 398). En möjlig kritik till 

denna studie skulle kunna vara att det råder partiskhet hos respondenterna eller att svaren skulle 

vara inkonsekventa på grund av exempelvis känsloläge. Då respondenterna var relativt många 

och deras svar generellt liknade varandra förväntas inte resultatet starkt avvika på grund av detta 

och överlag förväntas liknande resultat uppstå om studien skulle upprepas.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur beteendebaserad finans praktiskt tillämpas av en 

kundorienterad bank för att öka kundlojaliteten. Mycket av studiens fokus låg i att studera hur 

rådgivare anpassar sig för att få kunder att handla efter sitt initiala behov istället för efter 

beteenden som bland annat kan vara beroende av vad som händer på marknaden. Utgångspunkten 

när studien inleddes var att kunderna är de som beter sig irrationellt och ingen vikt lades då på att 

även rådgivarna som förvaltare kan bete sig irrationellt och färgas av vad som händer på 

marknaden. Tidigare studier har fokuserat på just irrationella kundbeteenden och framtida studier 
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bör därför ta vid i hur pass objektiva rådgivare kan vara i deras råd när till exempel en finanskris 

råder. Det framkom även under en av intervjuerna att mönster ofta kunde ses där vissa rådgivare 

hade fler lågriskkunder än andra, vilket skulle kunna ha sin grund i att rådgivarens egen risknivå 

speglar sig i rådet till kunden, vilket gör det intressant att även studera rådgivarens eventuella 

irrationella beteenden.  

 

Ett annat aktuellt område som är intressant att studera i framtiden är robotrådgivning. Idag har 

rådgivare en stark roll men i och med den ständiga digitaliseringen är sannolikheten att 

robotrådgivning slår sig in på marknaden stor. Skulle en dator kunna analysera en människas mål 

och behov? En dator kommer troligtvis utvärdera investeringen i slutet av tidshorisonten, medan 

kunden exempelvis utvärderar den varje kvartal. Frågan förblir då om robotarna kommer kunna 

hantera människors irrationella beteenden, vilket inte ens människor fullt ut lyckas med idag.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuunderlag till ledning 

L1. Hur arbetar ni för att skapa kundlojalitet i banken?  

L2. Känner du till något om området behavioral finance eller beteendebaserad finans?  

L3. Hur arbetar du som ledare för att rådgivningen till förmögna kunder ska bli mer 

kundorienterad? 

L4. Kan du sätta ramar för hur rådgivningen ska se ut? 

L5. Hur kan ledningen påverka hur utbildning för rådgivare utformas? 

L6. Vill ni att rådgivningen ska anpassas efter kundens beteenden eller att den ska vara mer 

standardiserad?  

L7. Hur kontrollerar ni att rådgivarna följer era kundorienterade riktlinjer? 

L8. Hur kontrollerar ni att kompetensutvecklare följer era kundorienterade riktlinjer? 

L9. Hur påverkar rådgivarnas arbetssätt framtida utveckling och utbildning? 

L.10 Hur följer ni upp att rådgivarnas arbetssätt leder till kundlojalitet? 

L11. Hur arbetar ni med att öka kompetensen om kundbemötande på din enhet/grupp? 

 

10.2 Intervjuunderlag till kompetensutvecklare 

U1. Hur kan en vanlig utbildning till en rådgivare vara utformad och gå till? 

U2. Hur arbetar ni för att rådgivaren ska veta hur de kan arbeta på ett kundorienterat sätt?   

U3. Känner du till något om området behavioral finance eller beteendebaserad finans?  

U4: Hur tränas rådgivare i kundbemötande? 

U5. Ingår det i utbildning för förmögenhetsrådgivare hur de kan påverka kundens beslutsprocess?  

U6. Ingår det i utbildning för förmögenhetsrådgivare hur de kan anpassa sig efter kundens 

beteenden? 

U7. Kan du/ni som arbetar med kompetensutveckling vara med och sätta ramar för hur 

rådgivningen ska se ut eller är det upp till den individuella rådgivaren?  

U8. Lär ni ut hur man arbetar med gruppering av kunder utifrån beteenden eller kundtyper? 

U9. Vilka direktiv får ni från ledning gällande utbildning av rådgivare?  

U10. Hur kontrollerar ni att rådgivarna följer era kundorienterade riktlinjer? 

U11. Hur påverkar rådgivarnas arbetssätt framtida utveckling och utbildning? 

U12. Hur följer ni upp att rådgivarnas arbetssätt leder till kundlojalitet? 
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10.3 Intervjuunderlag till rådgivare 

R1. Berätta hur en typisk rådgivningssituation kan se ut.  

R2. Hur arbetar du på ett kundorienterat sätt i rådgivningen? 

R3. Vad gör du för att skapa lojala kunder till banken? 

R4. Känner du till något om området behavioral finance eller beteendebaserad finans? 

R5. Hur kartlägger du kundens behov? 

R6. Gör du något för att påverka beslutsprocessen? 

R7. Gör du något för att anpassa rådgivningen efter kundens beteenden?  

R8. Vad avgör om du väljer att anpassa dig till kundens beteende eller om du försöker att påverka 

det? 

R9. Sker det någon återkoppling mellan dig som rådgivare och ledningen som säkerställer att du 

arbetar för att skapa lojala kunder? 

 

Hantering av rådgivningssituationer: 

Förankringsbias: Din kund vill inte sälja en dåligt presterande aktie för att hon är beslutsam om 

att den åtminstone är värd priset som hon köpte aktien för.  

R10: Gör du något för att påverka kundens beslut?  

 

Bekräftelsebias: Din kund söker bara information som stödjer det han redan tror på om en 

specifik råvara han vill investera i och vill därför inte följa bankens rekommendation om att avstå 

från köpet.  

R11: Gör du något för att påverka kundens beslut så att den får större chans till avkastning?  

 

Mental redovisning: Din kund har ärvt aktier som du rekommenderar att sälja eftersom 

framtidsutsikten för aktierna inte ser ljus ut. Kunden ser dock dessa pengar som ett minne av sin 

bortgångna släkting och vill inte att de omplaceras.  

R12: Gör du något för att få kunden att tänka annorlunda kring dessa pengar?  

 

Förlustaversion: En kund har ett långsiktigt mål om hög avkastning på sina pengar men vill inte 

under några förutsättningar se sina pengar förlora värde, eftersom hon förlorade pengar under 

finanskraschen 2008. (Scenario från Pompian & Longo, 2005) 
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R13: Hur skulle du bemöta den här kundens motstridiga önskemål?  

 

Inramningsbias: Du vet att din kund vill ta hem vinsten på en investering som gått bra. När du 

lägger fram förslaget till kunden och nämner beskattningen på 30 % av vinsten vill kunden 

plötsligt inte genomföra förslaget.  

R14: Hur hjälper du kunden?  

 

Överdriven självsäkerhet: En kund som inte har mycket kunskap och erfarenhet om 

investeringar har orimligt höga förväntningar på vad du som rådgivare kan hjälpa till med. 

R15: Hur säkerställer du att kunden har rimliga förväntningar om vad du som rådgivare kan göra 

för kunden? 

 

Överreaktion: En kund som långsiktigt sparar vill plötsligt sälja av sitt aktieinnehav efter att 

priserna sjönk i början på året.  

R16: Hur bemöter du kunden?  

 

R17: Har du något mer att tillägga kring vad du gör när det råder motstridigheter mellan kundens 

mål och beteenden? 

R18: Känner du att det är något vi missat kring hur ni arbetar för att skapa lojala kunder genom 

rådgivningssituationer? 


