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Sammanfattning 

Titel: Är anchoring och framing ett problem vid rådgivning? – En explorativ studie om 

rådgivningsprocessen inom private banking 

Författare: Lina Eriksson Funke & Alexandra Sandberg 

 

Handledare: Göran Hägg 

 

Bakgrund: I takt med att antalet miljonärer ökat i Sverige har antalet private banking-kunder 

ökat. Private bankings främsta syfte är att genom rådgivning uppnå kundens finansiella mål, 

utan att falla i psykologiska fallgropar. För att kunna upprätthålla en effektiv rådgivning krävs 

en djupare kunskap om förekomsten av psykologiska fallgropar och deras påverkan på 

rådgivningsprocessen inom private banking. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga private banking rådgivares kännedom och 

strategier inom rådgivningsprocessen med fokus på problematiken med anchoring och 

framing. Uppsatsen syftar även till att, med utgångspunkt i ämnets relevanta teorier och 

tidigare forskning, analysera och utvärdera hanteringen av anchoring och framing i 

rådgivningsprocessen inom private banking. 

 

Genomförande: Uppsatsens explorativa tillvägagångssätt och kvalitativa ansats kombinerar 

en litteraturstudie med intervjuer och tester med tio verksamma rådgivare inom private 

banking. Den insamlade empirin utgör grunden för kartläggningen av private banking 

rådgivarnas kännedom och strategier i rådgivningsprocessen kopplat till problematiken kring 

anchoring och framing. En kartläggning som tillsammans med ämnets relevanta teorier och 

tidigare forskning analyseras och utvärderas för att addera mervärde till rådgivningsprocessen. 

 

Slutsats: Anchoring och framing förekommer inom rådgivningsprocessens samtliga delar och 

hanteras omedvetet av private banking rådgivarna. Rådgivarna har en låg ingående kännedom 

om fenomenen anchoring och framing men banken har ett intresse i att fördjupa sin kunskap 

inom forskningsområdet. Anchoring och framing är inte ett problem av avgörande bemärkelse 

vid rådgivning inom private banking. 

 

Nyckelord: behavioral finance, anchoring, framing, private banking, rådgivningsprocess.  



Abstract 

Title: Are anchoring and framing a problem when consulting? – An explorative study about 

the consulting process within private banking 

 

Authors: Lina Eriksson Funke & Alexandra Sandberg 

 

Supervisor: Göran Hägg 

 

Background: As the number of millionaires increased in Sweden, the number of private 

banking clients increased. The primary purpose within private banking is to achieve the 

client's financial goals through advising, without falling into psychological biases. In order to 

maintain an effective consulting requires a deeper knowledge of the existence of the 

psychological biases and their impact on the consulting process in private banking. 

 

Aim: The purpose of this thesis is to identify private banking advisers knowledge and 

strategies in the consulting process with a focus on the problematics of anchoring and 

framing. The thesis also aim to, based on relevant theories and previous research, analyze and 

evaluate the handling of anchoring and framing in the consulting process in private banking. 

 

Completion: The thesis exploratory and qualitative approach combines a literature review 

with interviews and tests with ten active advisers within private banking. The collected 

empirical data form the chart of private banking advisers knowledge and strategies in the 

consulting process with focus on the problematics of anchoring and framing. A chart which 

together with relevant theories and previous research is analyzed and evaluated in order to add 

value to the consulting process. 

 

Conclusion: Anchoring and framing exists in all parts of the consulting process and the 

private banking advisers handled their existence unconsciously. The advisers have a low 

ingoing knowledge of the phenomena anchoring and framing, but the bank has an interest to 

deepen their knowledge of the research field. Anchoring and framing is not an issue of vital 

sense in consulting process within private banking. 

 

Keywords: behavioral finance, anchoring, framing, private banking, consulting process.  



Förord 

 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Göran Hägg som genom hela 

uppsatsprocessen funnits till hands och bidragit med konstruktiv kritik och kloka synpunkter. 

Ett stort tack vill vi även rikta till den svenska storbank som genom gott samarbete 

möjliggjort vår uppsats. Vi vill även tacka vår seminariegrupp och opponenter för den tid och 

de råd de bistått med under uppsatsprocessen. 

 

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till våra nära och kära som under vår studietid och 

uppsatsprocess stöttat oss i vått och torrt. 

 

 

Linköping den 25 maj 2016 

 

Lina Eriksson Funke & Alexandra Sandberg  
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Begreppslista 

I uppsatsen kommer nedan angivna engelska uttryck att användas då de är mer etablerade än 

deras svenska motsvarighet. 

 

Anchoring   En psykologisk fallgrop där individer gör 

   uppskattningar genom att utgå från ett initialt värde 

   som sedan justeras otillräckligt när ny information 

   tillkommer. 

 

Anchoring and adjustment strategy Den strategi som vid anchoring används för att 

   justera det initiala värdet då ny information 

   tillkommer. 

 

Behavioral finance  Teori som behandlar hur psykologiska faktorer 

   påverkar enskilda investerare och hur det i sin tur 

   påverkar den finansiella marknaden.  

 

Framing   En psykologisk fallgrop där individer reagerar på 

   samma situation på olika sätt beroende på det 

   sammanhang i vilket informationen presenteras. 

   I uppsatsen används attribution, goal och 

   risky choice framing.  

 

Private bankers  Rådgivare inom private banking.  

 

Private banking  En samling tjänster som banker på en mer personlig 

   grund erbjuder förmögna kunder med en 

   komplex ekonomi.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det rationella antagandet har sedan Daniel Bernoullis (1738; 1954) förslag från 1738, att 

rationella individer maximerar sin förväntade nytta, varit det framträdande synsättet inom 

traditionell ekonomisk teori (Barberis & Thaler, 2003; DeBondt, Forbes, Hamalainen & 

Muradoglu, 2010; Nofsinger, 2014). Beteendeekonomer har dock gett stöd för att individer 

inte agerar i enlighet med angiven ekonomisk teori (Edwards, 1954; Scitovsky, 1976; Simon 

et al., 1987). Till följd av att individer inte alltid agerar rationellt
1
 (Allen, Brealey & Myers, 

2014; Nofsinger, 2014) har behavioral finance uppkommit som en ny teori på den finansiella 

marknaden (Barberis & Thaler, 2003). Genombrottet inom forskningsfältet behavioral finance 

kan hänföras till Daniel Kahneman och Amos Tverskys betydande forskning från 1974 om 

kognitiva
2
 fallgropar och deras inverkan på beslutsfattande (Kahneman, Lovallo & Sibony, 

2011). Behavioral finance har som syfte att förklara varför individer fattar mindre bra beslut 

(DeBondt et al., 2010; Nofsinger, 2014). 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, (2010) har antalet svenska miljonärer ökat under senare 

tid. I takt med att antalet miljonärer ökat i Sverige har antalet private banking-kunder ökat 

(Efendić, 2011). Private banking är enligt Hens och Bachmann (2008) en samling tjänster som 

banker på en mer personlig grund erbjuder förmögna kunder med en komplex
3
 ekonomi. För 

att erbjudas tjänsterna krävs en placeringsvolym på 2 till 10 miljoner svenska kronor, 

beroende på val av bank (Jönsson, 2010). 

Hens och Bachmann (2008) menar att private bankings främsta syfte är att genom rådgivning 

uppnå kundens finansiella mål, utan att falla i de psykologiska fallgroparna, när 

förmögenheten placeras på den finansiella marknaden. DeBondt et al. (2010) menar att de 

psykologiska fallgroparna omfattar den finansiella marknadens samtliga delar och allt från 

privatpersoner till professionella investerare. En djupare kunskap om förekomsten av 

psykologiska fallgropar vid rådgivningsprocessen inom private banking krävs för att öka 

förståelsen för deras påverkan.  

                                                             
1
 Irrationellt agerande, sett till den rationella modellen. 

2
 Med kognitiv menas den mentala process som styr det mänskliga beteendet. 

3
 Komplex ekonomi i den meningen att kundens hela finansiella situation, allt från civilstånd till skattefrågor och 

finansiella mål, tas i beaktning. 
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1.2. Problemdiskussion 

Anchoring och framing är två psykologiska fallgropar inom behavioral finance som antas 

påverka rådgivningsprocessen. Anchoring innebär enligt Tversky och Kahneman (1974) att 

individer gör uppskattningar genom att utgå från ett initialt värde som sedan justeras 

otillräckligt när ny information tillkommer. Framing innebär enligt Tversky och Kahneman 

(1981) att individer reagerar på samma situation på olika sätt beroende på hur situationen 

utformats. Vid rådgivningsprocessen inom private banking tas för varje enskild kund fram en 

referenspunkt som konkretiserar kundens riskprofil. Anchoring kan enligt Pompian (2012) 

hänföras till referenspunkten, vilken grundar sig i information som insamlas från kunden. 

Vilken information som insamlas beror i sin tur på utformningen av informationsinsamlingen, 

vilket enligt Pompian (2012) kan hänföras till framing. Det finns enligt Pompian (2012) 

därmed en koppling mellan anchoring och framing inom rådgivningsprocessen. 

Informationsbearbetning antas enligt Chartered Financial Analyst, CFA, och Maginn, Tuttle, 

McLeavey och Pinto (2007) utgöra rådgivningsprocessens fundament. Rådgivning inom 

private banking utgörs av bilaterala informationskanaler, information till rådgivare från såväl 

kund (Hens & Bachmann, 2008) som den finansiella marknaden. Anchoring och framing, som 

kognitiva fallgropar för processer av informationsbearbetning (Pompian, 2012), antas därmed 

utgöra en central roll vid rådgivning inom private banking. 

Private banking-kunder med sin komplexa ekonomi vänder sig till private bankers
4
 tack vare 

deras expertis inom finansiell rådgivning. Det är därmed viktigt att rådgivare inte påverkas av 

psykologiska fallgropar inom rådgivningsprocessen (Hens & Bachmann, 2008). För att 

rådgivare ska kunna upprätthålla en effektiv rådgivning bör de enligt Kahneman och Riepe 

(1998) styras av en korrekt bild av de psykologiska fallgropar som relaterar till finansiell 

rådgivning. 

Till följd av att anchoring och framing kan hänföras från mänskliga beteenden kan antas att de 

psykologiska fallgroparna anchoring och framing känts till långt innan forskningen 

definierade dem som begrepp. Sannolikheten att branschen påverkas och har utvecklat 

strategier för anchoring och framing är därmed stor. Frågan som bör ställas är om anchoring 

och framing är ett problem vid rådgivning inom private banking? Vid tidpunkten för 

uppsatsen finns, enligt uppsatsförfattarnas kännedom, ingen tidigare forskning som berör 

private banking rådgivares kännedom och strategier inom rådgivningsprocessen med fokus på 

                                                             
4
 Fortsättningsvis används rådgivare som synonym till private banker. 
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problematiken med anchoring och framing, på den svenska marknaden. Det finns därmed ett 

sammantaget intresse att undersöka området vidare. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga private banking rådgivares kännedom och strategier 

inom rådgivningsprocessen med fokus på problematiken med anchoring och framing. 

Uppsatsen syftar även till att, med utgångspunkt i ämnets relevanta teorier och tidigare 

forskning, analysera och utvärdera hanteringen av anchoring och framing i 

rådgivningsprocessen inom private banking. 

1.4. Forskningsfrågor 

 Vad är rådgivarens egna reflektioner kring anchoring respektive framing? 

 På vilket sätt förekommer anchoring respektive framing i rådgivningsprocessen inom 

private banking? 

 Hur hanteras problematiken med anchoring och framing i rådgivningsprocessen inom 

private banking sett till respondentens kännedom och strategier? 

 Hur förhåller sig rådgivningsprocessen inom private banking till den tidigare 

forskningens presenterade problematik kring anchoring och framing? 

1.5. Genomförande och avgränsning 

Uppsatsens syfte uppnås genom ett explorativt tillvägagångssätt och en kvalitativ ansats som 

kombinerar en litteraturstudie med intervjuer och tester. Tack vare samarbete med en av 

Sveriges storbanker
5
 genomförs tio intervjuer med verksamma rådgivare inom private 

banking, i Linköping, Norrköping och Örebro. Den empiri som insamlas från intervjuerna 

utgör grunden för kartläggningen av private banking rådgivarnas kännedom och strategier i 

rådgivningsprocessen med fokus på problematiken kring anchoring och framing. En 

kartläggning som tillsammans med ämnets relevanta teorier och tidigare forskning analyseras 

och utvärderas för att addera mervärde till rådgivningsprocessen. 

Studiens genomförande främjas av uppsatsförfattarnas olika bakgrund inom företagsekonomi 

respektive nationalekonomi. Kombinationen av de olika bakgrunderna genererar ett brett 

perspektiv och därigenom en fördjupad analys.  

                                                             
5
 Fortsättningsvis benämnd som storbanken. 



4 

2. Behavioral finance 

Forskningsfältet behavioral finance tar avstånd från den traditionella ekonomiska teorins 

effektiva marknadshypotes, att individer fattar rationella beslut och att deras förutsägelser om 

framtiden inte påverkas av psykologiska snedvridningar (Fama, 1970; Nofsinger, 2014). 

Enligt Nofsinger (2014) bryter individer rutinmässigt mot den traditionella ekonomins 

antaganden. Nofsinger (2014) menar att individer ofta agerar irrationellt och att de gör 

förutsägbara fel i sina prognoser om framtiden. Stöd för att kognitiva processer påverkar 

finansiella beslut har lyft fram behavioral finance som forskningsfält (Kahneman, 2011; 

Nofsinger, 2014). 

Behavioral finance studerar mänskligt beteende i finansiell miljö, hur bland annat kognitiva 

fel påverkar allt från finansiella beslut till den finansiella marknaden i stort (DeBondt et al., 

2010; Nofsinger, 2014). Pompian (2012) menar att vid finansiella beslut grundar sig de 

kognitiva fallgroparna på fel i det logiska resonemanget som kan hänföras från grundläggande 

statistisk kunskap, informationsbearbetning eller en felaktig minnesbild. I efterföljande avsnitt 

presenteras de två kognitiva fallgroparna för processer av informationsbearbetning anchoring 

och framing, i den här uppsatsen utvalda för att representera forskningsfältet behavioral 

finance. 

Tversky och Kahneman (1974) menar att det beteende som kan hänföras till psykologiska 

fallgropar inte begränsas till lekmän. Professionella investerare påverkas enligt Tversky och 

Kahneman (1974) av samma psykologiska fallgropar som lekmännen vid användning av 

system 1, intuitivt tänkande
6
. Enligt Kahneman (2011) utgör system 1 tillsammans med 

system 2, logiskt tänkande
7
, människans intellektuella uppbyggnad, varigenom förekomsten 

av kognitiva fallgropar kan hänföras. System 1 fungerar enligt Kahneman (2011) automatiskt 

och snabbt utan såväl ansträngning som känsla av medveten styrning
8
. Vidare baserar system 

1 sina beslut på tidigare erfarenhet och känslor. System 2 är långsamt och används vid 

intellektuella aktiviteter som kräver sin uppmärksamhet
9
. Det är enligt Kahneman (2011) i 

teorin enkelt att undvika den del av kognitiva fallgropar som kan hänföras till system 1. 

Kahneman (2011) menar att fallgropar hänförda från system 1 kan undvikas genom att känna 

igen de kognitiva fallgroparnas kännetecken, reflektera och sedan ta hjälp av system 2. I 

                                                             
6
 Fortsättningsvis kommer system 1 att användas som synonym till intuitivt tänkande. 

7
 Fortsättningsvis kommer system 2 att användas som synonym till logiskt tänkande. 

8
 System 1 används exempelvis vid beräkning av 2 + 2 = ? och för att avgöra om ett föremål befinner sig längre 

bort än ett annat föremål (Kahneman, 2011). 
9
 System 2 används exempelvis vid beräkning av 17 * 24 = ? och för att utöva självdisciplin i syfte att uppnå ett 

långsiktigt mål (Kahneman, 2011). 
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praktiken är dock medvetenheten om de kognitiva fallgroparna enligt Kahneman et al. (2011) 

inte tillräcklig för att hantera problematiken. Kahneman et al. (2011) menar att individer ofta 

har svårt att identifiera snedvridningar i det egna beteendet till följd av att det inte går att 

kontrollera den egna intuitionen, det vill säga system 1. Det är enligt Kahneman et al. (2011) 

enklare att identifiera snedvridningar i andras beteende då system 2 kan upptäcka andras 

snedvridningar hänförda från system 1. Vidare menar Thaler och Sunstein (2008) att system 2 

mer och mer övergår till system 1 i takt med ökad vana. Som exempel lyfter Thaler och 

Sunstein (2008) fram bilkörning, när vi lär oss att köra bil använder vi system 2 men i takt 

med ökad vana övergår kontrollen mer och mer till system 1. På frågan om vad som kan göras 

för att helt undvika de psykologiska fallgroparna svarar Daniel Kahneman: 

 “Very little, I have 40 years of experience with this and I still commit these 

 errors. Knowing the errors is not the recipe to avoiding them.” 

 (CFA Institute, 2012, sidhänvisning saknas) 

Kännedomen av de psykologiska fallgroparna är i andra ordalag inte ett sätt att undvika dem 

men det finns sätt att hantera dem. 

2.1. Anchoring 

För att uppskatta ett värde med okänd storlek börjar individer enligt Tversky och Kahneman 

(1974) vanligtvis med att föreställa sig ett givet initialt värde, ett anchor, som sedan justeras 

uppåt eller nedåt när ny information tillkommer. En strategi som enligt Tversky och 

Kahneman (1974) kallas för anchoring and adjustment strategy. Oavsett hur ursprungligt 

anchor valts har individer en tendens att anpassa sitt anchor otillräckligt och producerar 

därmed en slutapproximation som är snedvriden (Barberis & Thaler, 2003; Pompian, 2012). 

Anchoring leder enligt Tversky och Kahneman (1974) till systematiska och förutsägbara fel. 

2.1.1. Vad orsakar anchoring? 

Kahneman och Tversky (1979) menade tidigt att den kritiska punkten inom anchoring kan 

hänföras till beslutsfattande då individer väljer initialt värde, deras ursprungliga anchor. 

Kahneman (2011) menar att anchoring kan beskrivas med hjälp av människans intellektuella 

uppbyggnad, system 1 och 2. Enligt Kahneman (2011) kan själva valet av det initiala värdet 

hänföras till system 1 medan de otillräckliga justeringarna kan hänföras till system 2. 

Investerare som uppvisar anchoring antas enligt Pompian (2012) ofta vara påverkade av 

köpnivåer, godtyckliga prisnivåer eller prisindex. När investeraren ställs inför val om 

exempelvis en tillgång ska köpas eller säljas har investeraren, till följd av anchoring, en 
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tendens att hålla fast vid någon av ovan nämnda nivåer, så kallade riktpriser. Om sedan ny 

information tillkommer gällande given tillgång menar Pompian (2012) att valet av anchor 

kompliceras ytterligare. Valet av anchor bör enligt Kahneman och Tversky (1979) vara så 

objektivt och opartiskt som möjligt då framtida utfall bedöms utifrån ursprungligt anchor. 

Rationella investerare har enligt Pompian (2012) förmåga att hantera ny information objektivt 

och låter inte riktpriser påverka deras val, en förmåga irrationella investerarna inte besitter. 

Tversky och Kahneman (1974)  menar att det beteende som orsakar anchoring kvarstår trots 

att individer dels uppmanas att vara noggranna och dels blir belönade om rätt svar erhålls. 

Vidare tillägger Ariely, Loewenstein och Prelec (2003) att problematiken kvarstår då 

individer erhåller mer erfarenhet av problematiken. Montier (2005) bekräftar i sin studie 

Tversky och Kahnemans (1974) resultat gällande att fenomenet anchoring återfinns bland 

såväl professionella investerare som lekmän. 

2.1.2. Effekter av anchoring 

Pompian (2012) menar att anchoring inom rådgivning kan hänföras till att investeraren håller 

sig för nära det initiala värdet. Fenomenet kan enligt Pompian (2012) illustreras genom 

följande exempel. Anta att en investerare estimerar nästa års vinst för ett företag till 10 kronor 

per aktie. Under året upplever givet företag svårigheter, något som investeraren inte alltid 

justerar för. Investeraren är anchored till estimationen om 10 kronor per aktie och justerar 

därmed inte vinsten givet svårigheterna. Ett fenomen som enligt Pompian (2012) inte 

begränsas till justeringar för nedsidan, samma fenomen förekommer när företag presterat 

bättre än väntat. 

Vidare menar Pompian (2012) att investeraren kan bli anchored i det ekonomiska läget i ett 

land eller företag. Fenomenet kan enligt Pompian (2012) illustreras genom följande exempel. 

Japan var på 1980-talet sett som en ekonomi i framkant och många investerare antog att 

landet skulle fortsätta dominera i decennier. När tillväxten i Japan stagnerade tog det enligt 

Pompian (2012) många investerare betydande tid innan de justerade sina förväntningar om 

landet. 

Riple (2013) menar vidare att investerare kan bli anchored vid prognoser. Fenomenet kan 

enligt Riple (2013) illustreras genom följande exempel. Anta att en prognos säger att börsen 

kommer att stiga med fem procent under året. Investerare kan bli anchored vid prognosen om 

fem procent och därigenom överskatta det prognostiserade utfallet i förhållande till andra 

utfall.  
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2.1.3. Hur mäts anchoring? 

Tversky och Kahneman (1974) tillämpade i deras betydande forskning, om kognitiva 

fallgropar och deras inverkan på beslutsfattande, ett konstruerat test för att studera effekterna 

av anchoring. Testet utgjordes av ett lyckohjul med värden från 0 till 100, riggat att bara 

stanna på 10 eller 65. Framför en grupp av respondenter snurrades hjulet, när hjulet väl 

stannade ställdes följande fråga: ”Är andelen afrikanska medlemsländer i FN mindre eller 

större än talet som lyckohjulet stannade vid?”. När respondenten besvarat frågan ställdes 

ytterligare en fråga: ”Hur stor andel av FN:s medlemsländer ligger i Afrika?”. 

Tversky och Kahneman (1974) menar att momentet att snurra lyckohjulet, vare sig det är 

riggat eller ej, i sig inte genererar någon information. Respondenterna borde med andra ord 

helt negligerat momentet, vilket de inte gjorde. De respondenter som, genom lyckohjulet, 

erhöll värdena 10 respektive 65 svarade i genomsnitt att andelen afrikanska medlemsländer i 

FN utgjordes av 25 respektive 45 procent. Korrekt svar är vid tidpunkten för uppsatsen cirka 

28 procent. 

Lyckohjulet kan enligt Kahneman (2011) ersättas med att den som utför testet anger ett, på 

förhand givet, anchor. För att möjliggöra en utvärdering av anchoring bör enligt Kahneman 

(2011) två olika givna värden användas som ursprungligt anchor. Ambitionen är att hälften av 

respondenterna ska ställas inför det ena värdet och den andra hälften inför det andra värdet. Se 

Tabell 2.1. och 2.2. nedan för exempel. 

Frågeställning: Alternativ 1 

 Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter? 

 Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? 

Svar: 155,5 meter 

Tabell 2.1. – Test för anchoring redwoodexemplet, alternativ 1 

Frågeställning: Alternativ 2 

 Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 55 meter? 

 Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? 

Svar: 155,5 meter 

Tabell 2.2. – Test för anchoring redwoodexemplet, alternativ 2 

Enligt Kahnemans (2011) testresultat svarade de respondenter som ställdes inför 366 meter i 

genomsnitt att det högsta redwoodträdet är 257 meter. Medan de respondenter som ställdes 

inför 55 meter svarade i genomsnitt att det högsta redwoodträdet är 86 meter. Resultatet 

illustrerar enligt Kahneman (2011) anchoring sett till system 1 då respondenterna är anchored 

vid det initiala värde de ställts inför.  
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Kahneman (2011) presenterar även ett test för anchoring specifikt utformat för att testa 

anchoring sett till system 2. Testet tar sin utgångspunkt i en frågeställning som berör kunskap 

som anses som allmängods, varigenom ett anchor bör dyka upp i medvetandet hos 

respondenten. Vidare antyder frågeställningen att respondenten bör justera sitt anchor för att 

kunna ange ett korrekt svar. Se Tabell 2.3. nedan för exempel. Frågeställningen i Tabell 2.3. 

nedan bör väcka ett ursprungligt anchor på 100 grader. Att ursprungligt anchor om 100 grader 

bör justeras för korrekt svar antyder frågeställningen genom att specifikt beröra toppen av 

Mount Everest. Enligt Kahnemans (2011) testresultat har respondenterna en tendens att utföra 

en otillräcklig justering av ursprungligt anchor. 

Frågeställning 

 Vid vilken temperatur kokar vatten på toppen av Mount Everest?  

Svar: 70 grader  

Tabell 2.3. – Test för anchoring sett till system 2 

2.1.4. Hantering av anchoring 

Effekterna av anchoring kan hanteras genom ett av de totalt 12 stegen i Kahneman et al.:s 

(2011) modell, fortsättningsvis benämnd som KLS-modellen. Modellen syftar till att upptäcka 

psykologiska fallgropar och minimera deras påverkan på beslutsfattande. KLS-modellens 

sjunde steg riktar sig specifikt till hantering av anchoring. Effekterna av anchoring kan enligt 

KLS-modellen hanteras genom tillämpandet av följande frågeställningar: ”Vart kommer 

värdena ifrån?”, ”Vilka värden utgörs av fakta och vilka utgörs av uppskattningar?”, ”Har 

uppskattningarna genererats genom justering från ett annat värde?” samt ”Vem har angivit det 

initiala värdet?”. När en rekommendation tycks vara påverkad av anchoring vid ett initialt 

värde och givet värde utgör en väsentlig påverkan, bör beslutsfattaren enligt Kahneman et al. 

(2011) kräva att individen eller gruppen bakom förslaget korrigerar ursprungligt anchor. 

Målet är enligt Kahneman et al. (2011) inte att uppnå ett nytt anchor utan att få individen eller 

gruppen att överväga sina antaganden. Vidare menar Riple (2013) att anchoring kan hanteras 

genom att undvika av prognoser. 

2.2. Framing 

En individ som står inför en situation, där ett svar ska väljas eller ett beslut fattas, har enligt 

Tversky och Kahneman (1981) en bestämd preferens. Vidare menar Tversky och Kahneman 

(1981) att beroende på det sammanhang i vilket information presenteras reagerar individen på 

samma situation på olika sätt. Oavsett hur situationen: ofta ett problem, alternativ eller utfall, 

framställs förändras individens preferenser och därmed produceras en slutapproximation som 



9 

är snedvriden. Framing leder enligt Tversky och Kahneman (1981) till systematiska och 

förutsägbara fel. 

2.2.1. Vad orsakar framing? 

Kahneman (2011) menar att framing, likt anchoring, kan beskrivas med hjälp av människans 

intellektuella uppbyggnad, system 1 och 2. De intuitioner som fäller det ursprungliga 

avgörandet kan enligt Kahneman (2011) hänföras till system 1. Till följd av att system 1:s 

intuitiva tänkande saknar verklighetsanknytning, fattas det ursprungliga avgörandet utan 

verklighetsanknytning. Kahneman (2011) menar vidare att de flesta individer finner att deras 

system 2 inte har egna moraliska intuitioner för att fatta det ursprungliga avgörandet. Till följd 

av system 2:s avsaknade moraliska intuitioner knyts individers moraliska känslor till en 

framed verklighet och inte till verkligheten själv. 

Tversky och Kahneman (1981) menar att orsaken till framing kan hänföras till hur ett 

alternativ eller utfall framställs, sett till obetydliga egenskaper hos den specifika situationen 

(Kahneman, 2011). Obetydliga egenskaper som enligt Tversky och Kahneman (1981) kan 

hänföras till om ett alternativ eller utfall framställs som positivt respektive negativt eller i 

termer av vinst respektive förlust. Fenomenet kan enligt Pompian (2012) illustreras genom 

följande exempel. Anta att en individ kan välja mellan portfölj A och portfölj B, identiska sett 

till risk och avkastning. Portfölj A antas ha 70 procent chans att uppnå individens finansiella 

mål och portfölj B antas ha 30 procent chans att inte uppnå individens finansiella mål. 

Individen som står inför valet kommer enligt Pompian (2012) troligtvis att välja portfölj A på 

grund av portföljens positiva utformning. 

Somliga studier finner att orsaken till framing är starkare hos individer med mindre kunskap 

inom givet område (Kinder & Sanders, 1996; Joslyn & Haider-Markel, 2001) medan andra 

studier finner det motsatta (Nelson, Oxley & Clawson, 1997; Slothuus, 2008; Miller & 

Krosnick, 2000). Tversky och Kahneman (1981) menar att det beteende som orsakar framing 

inte begränsas till lekmän, även professionella investerare är mottagliga för framing. Att även 

professionella investerare är mottagliga för framing bekräftas av Roszkowski och Snelbeckers 

(1990) studie, utförd och applicerbar på professionella investerare. Studien uppvisar inget 

signifikant samband mellan antal års erfarenhet och mottaglighet för framing. Vidare 

begränsas framing enligt Tversky och Kahneman (1981) inte till hypotetiska frågor och 

elimineras inte genom monetära incitament.  
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2.2.2. Effekter av framing 

Tversky och Kahnemans (1981) konstruerade test, det asiatiska epidemiproblemet
10

, införde 

enligt Levin, Schneider och Gaeth (1998) begreppet risky choice framing-effekter. Det 

asiatiska epidemiproblemet pressar i sin utformning preferenser i motsatt riktning, något 

Druckman (2001) menar genererar en inblick i den maximala effekten av framing. Resultatet 

av Tversky och Kahnemans (1981) test visar att individer är mer villiga att bära risk vid 

problem med negativ utformning, då det mer riskfyllda alternativet väljs till förmån för det 

säkra alternativet. 

Risky choice framing-effekter har typiskt sett behandlats som den klassiska formen av 

framing-effekter. Det finns enligt Levin et al. (1998) ytterligare två framing-effekter: 

attribution framing och goal framing. Attribution framing-effekter uppstår enligt Levin et al. 

(1998) när utvärderingen av ett objekt eller en händelse är mer gynnsamt om ett nyckeltal är 

utformat på ett positivt sätt, snarare än på ett negativt sätt. Goal framing-effekter uppstår 

enligt Levin et al. (1998) när ett övertygande budskap är utformat på ett positivt sätt genom att 

betona de positiva följderna av att utföra en handling. Alternativt, utformat på ett negativt sätt 

genom att betona de negativa konsekvenserna av att inte utföra handlingen. 

Pompian (2012) menar att framing inom rådgivning kan hänföras till viljan att bära risk, vilket 

influeras av hur situationer är utformade. Vidare menar Pompian (2012) att en felidentifierad 

risktolerans i sin tur kan resultera i en suboptimal portfölj. 

2.2.3. Hur mäts framing? 

Vid Tversky och Kahnemans (1981) konstruerade test, det asiatiska epidemiproblemet, 

ställdes en grupp respondenter inför följande problem. Föreställ dig att USA förbereder sig för 

ett utbrott av en ovanlig asiatisk sjukdom som sannolikt kommer att leda till 600 individers 

död. Två alternativa program för att bekämpa epidemin har föreslagits. Anta att de 

vetenskapliga skattningarna av programmens konsekvenser är följande. Se Tabell 2.4. nedan. 

Frågeställning: Alternativ 1 

 Om program A antas kommer 200 individer att räddas. 

 Om program B antas är sannolikheten 1/3 att 600 individer kommer att 

räddas och 2/3 att ingen individ kommer att räddas. 

Tabell 2.4. – Det asiatiska epidemiproblemet, alternativ 1  

                                                             
10

 Det asiatiska epidemiproblemet beskrivs vidare i avsnitt 2.2.3. nedan. 
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Efter att respondenterna valt program A eller B i alternativ 1 ombads de att välja mellan två 

nya program. Anta att de vetenskapliga skattningarna av programmens konsekvenser är 

följande. Se Tabell 2.5. nedan. 

Frågeställning: Alternativ 2 

 Om program C antas kommer 400 personer att dö. 

 Om program D antas är sannolikheten 1/3 att ingen kommer att dö och 

2/3 att 600 personer kommer att dö. 

Tabell 2.5. – Det asiatiska epidemiproblemet, alternativ 2 

Vid jämförelse kan ses att program A och C är identiska, liksom konsekvenserna för program 

B och D. Resultatet av Tversky och Kahnemans (1981) konstruerade test visar att majoriteten 

av respondenterna i alternativ 1 valde program A, det säkra programmet, före det mer 

riskfyllda programmet B. I alternativ 2 valde dock majoriteten av respondenterna det mer 

riskfyllda programmet D till förmån för det säkra programmet C. Resultatet beror enligt 

Tversky och Kahneman (1981) på att respondenterna blivit framed av programens utformning 

i positiva respektive negativa termer. 

2.2.4. Hantering av framing 

Kahneman och Tversky (1984) föreslår en systematisk undersökning av alternativa 

utformningar i syfte att hantera effekterna av framing. Den systematiska undersökningen 

hjälper beslutsfattare att på ett reflekterande sätt bedöma de värden som är anslutna till 

konsekvenserna av problemen. Riple (2013) menar även att effekterna av framing kan 

reduceras genom att rikta fokus mot den totala förmögenheten som helhet, snarare än varje 

enskild tillgång. 

Framing kan enligt Kahneman och Tversky (1984) hanteras genom att utforma negativa utfall 

som kostnader snarare än som förluster. Genom att utforma negativa utfall som kostnader 

erhålls en bättre framing som tydliggör de alternativ som beslutfattaren står inför och vad de 

får för konsekvenser (Kahneman, 2011). Gross (1982) tar ett steg längre och menar att termer 

av att sälja, avsluta eller ta en förlust bör undvikas, fokus bör istället riktas mot det 

kvarvarande kapitalet. För att göra en förlust mer accepterad menar Gross (1982) att förslaget 

om att sälja kundens tillgång kan uttryckas som att flytta kundens tillgångar.  
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3. Private banking 

3.1. Rådgivningsprocessen 

Följande avsnitt bygger på fakta som framkommit genom diskussion med en senior rådgivare 

inom private banking, verksam vid den storbank samarbete genomförts med. 

Rådgivningsprocessen är en komplex process som konkretiserats till fem steg: 

informationsinsamling och översikt, förvaltning, allokering, placering och rebalansering. En 

utformning som stöds av såväl CFA som Maginn et al. (2007). De fem stegen presenteras i 

flödesschemat i Figur 3.1. nedan. 

 

Figur 3.1. – Flödesschema över en rådgivningsprocess inom private banking  

Informationsinsamling och översikt 

Insamling av relevant information i syfte att identifiera kundens riskprofil 

alternativt ge kunden en översiktlig bild av struktur och risk i nuvarande 
portfölj.  

Allokering 

Konkret förslag på allokering i syfte att uppnå optimal risk för portföljen  

sett till kundens riskprofil.  

Förvaltning 

Konkret förslag på förvaltningsform: diskretionär förvaltning eller  

rådgivande förvaltning.  

Placering 

Konkret förslag på hur befintliga tillgångar ska omplaceras i kundens 
portfölj. 

Rebalansering 

Konkret förslag på hur kundens kapital ska rebalansera vid 
marknadsförändringar. 
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Informationsinsamlings- och översiktsdelen utgör rådgivningsprocessens fundament genom 

sitt centrala syfte om att fastställa kundens riskprofil. En digital mall används som verktyg vid 

framtagningen av kundens riskprofil för att bland annat identifiera kundens behov, 

placeringshorisont och relevanta skattefrågor. Genom mallen identifieras även kundens 

erfarenhet och kunskap inom finansiell placering. Utifrån kundens riskprofil utvecklas en 

tillgångsallokering för att på ett effektivt sätt koppla samman kundens långsiktiga mål med 

kapitalmarknaden. Förvaltningsdelens diskretionära förvaltning innebär att rådgivaren helt 

och hållet sköter omplacering och rebalansering av kundens portfölj. Vid rådgivande 

förvaltning är kunden med och godkänner omplacering och rebalansering av portföljen. 

3.2. Lagar, policy och mandat 

Rådgivning inom private banking lyder under Lagen (SFS 2003:862) om finansiell rådgivning 

till konsumenter. Enligt lagen ska god rådgivningssed följas och kundens preferenser ska vara 

i fokus. Kunden ska enligt lagen erhålla finansiell rådgivning från rådgivaren gällande 

placering av tillgångar i finansiella instrument. All utförd rådgivning ska enligt lagen 

dokumenteras och skickas ut till kunden efter rådgivningsmötet. 

Utöver Lagen (SFS 2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter finns andra lagar, 

förordningar och interna regler inom given bank som berör frågor som banksekretess, 

informationssäkerhet, skydd av personuppgifter samt regler inom bland annat rådgivning, 

värdepappershandel och penningtvätt. Vidare ska rådgivaren förhålla sig till mandat från såväl 

kund som bank. Rådgivaren får avvika till hundra procent från bankens mandat givet mandat 

från kunden.
11

  

                                                             
11

 Det här stycket bygger på fakta som framkommit genom diskussion med en senior rådgivare inom private 

banking. 
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4. Metod  

4.1. Val av ämnesområde 

Valt ämnesområde grundar sig i uppsatsförfattarnas stora intresse för forskningsområdet 

behavioral finance och möjliggör ett samarbete mellan den företags- och nationalekonomiska 

inriktningen. Kombinationen av uppsatsförfattarnas olika bakgrunder genererar ett brett 

perspektiv och därigenom en fördjupad analys. 

Uppsatsens litteraturstudie visar att det finns teoretiska men framförallt empiriska studier i 

syfte att fastställa om och hur individer påverkas av psykologiska fallgropar. Private banking 

rådgivares kännedom och strategier inom rådgivningsprocessen med fokus på problematiken 

med anchoring och framing, har enligt uppsatsförfattarnas kännedom inte tidigare studerats i 

Sverige. Något som motiverar vidare studier inom området. 

4.2. Val av metod 

Med utgångspunkt i att området, enligt uppsatsförfattarnas kännedom, inte tidigare studerats 

antar uppsatsen ett explorativt tillvägagångssätt. Uppställt syfte uppnås genom en kvalitativ 

ansats som kombinerar en litteraturstudie med intervjuer, som i sitt utförande inkluderar test 

för anchoring respektive framing. En metodsammansättning som tidigare använts av Karlsson 

och Schill (2015) med goda resultat. För att uppnå uppsatsens syfte och därigenom besvara 

uppställda forskningsfrågor är det av intresse att samla in erfarenhet, kunskap och perspektiv 

från praktiken samt öka förståelsen för områdets problematik. 

Uppsatsen antar en såväl deduktiv som induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen återfinns i 

uppsatsens litteraturstudie och tester. Ur uppsatsens litteraturstudie utformas intervjufrågor i 

syfte att, med utgångspunkt i ämnets relevanta teorier och tidigare forskning, analysera och 

utvärdera hanteringen av anchoring och framing inom rådgivningsprocessen. Den induktiva 

ansatsen återfinns i uppsatsens intervjuer, där respondenten ombeds att reflektera över 

kännedom och strategier inom rådgivningsprocessen kopplat till problematiken kring 

anchoring och framing. Reflektioner av mer välgrundat slag tack vare att testen ökar 

respondentens förståelse för områdets problematik. 

Uppsatsens tio intervjuer med verksamma rådgivare inom private banking motiveras av att 

intervjuer enligt Bryman och Bell (2005) är det mest lämpade metodvalet när intresset riktas 

mot respondentens ståndpunkter i utvalda frågor. Intervjuerna antar ett semistrukturerat 

angreppssätt med förbestämd ordningsföljd och möjlighet till uppföljningsfrågor i 
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kombination med strukturerade inslag i form av enkätlikande frågor. Det semistrukturerade 

angreppssättet syftar till att ge respondenten möjlighet att belysa områden som respondenten 

själv anser som viktiga (Andersson, 2001). De strukturerade inslagen tillämpas då vissa 

intervjufrågor enligt Bryman och Bell (2005) kan vara lättare att besvara på strukturerad form, 

snarare än semistrukturerad form. De semistrukturerade intervjuerna, med strukturerade 

inslag, är av personlig karaktär där uppsatsförfattarna som intervjuare träffar respondenten 

fysiskt. 

4.3. Urval 

Uppsatsen utgörs av tio intervjuer med verksamma rådgivare inom private banking, 

representerade av en av Sveriges storbanker. Då uppsatsen syftar till att undersöka anchoring 

och framing vid rådgivning inom private banking tillämpas ett icke-sannolikhetsurval i form 

av ett målinriktat urval. Det målinriktade urvalet syftar till att skapa en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Uppsatsens respondenter är därmed 

medvetet utvalda då de tack vare sin expertis inom området är lämpade för uppsatsens 

forskningsfrågor. Till följd av samarbetet med storbanken efterföljs det målinriktade urvalet 

av ett bekvämlighetsurval, varigenom urvalet utgörs av verksamma rådgivare inom private 

banking i Linköping, Norrköping och Örebro.  

Urvalet representerar tre olika yrkesnivåer inom private banking. De tre olika yrkesnivåerna 

inom private banking som finns representerade är rådgivare, chef för en grupp rådgivare samt 

chef på en regional nivå. Vidare beskrivning av respondenterna återfinns i avsnitt 5.1. nedan. 

Uppsatsförfattarna har inte haft möjlighet att kontrollera faktorer såsom könsfördelning och 

spridning sett till utbildningsnivå då uppsatsens urval utförts genom samarbetet med 

storbanken. 

4.4. Förberedelser 

Efter att ha erhållit kontaktuppgifter från den seniora rådgivaren inom private banking 

kontaktades potentiella respondenter via ett kontaktmail, se Appendix 1. I kontaktmailet 

presenterades kort information om uppsatsförfattarna och uppsatsens syfte, definitioner av 

anchoring och framing samt den beräknade tidsåtgången. Syftet med kontaktmailet var att 

tidigt och på ett tydligt sätt introducera ämnet och dess problematik, för att på så sätt 

förbereda respondenten inför kommande intervju. För att öka andelen deltagande 

tydliggjordes att intervjuerna innefattas av ett anonymt deltagande och en konfidentiell 
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informationsbehandling. Vidare tydliggjordes att insamlad empiri enbart kommer att 

användas i uppsatsens syfte. 

Intervjuguiden är till sin utformning inspirerad av Karlsson och Schills (2015) tidigare studie, 

för att på bästa möjliga sätt samla in tillfredsställande och relevant empiri utifrån uppsatsens 

syfte. För att erhålla relevant empiri i linje med uppsatsens syfte har intervjuguiden tagits 

fram i samarbete med den seniora rådgivaren inom private banking. Intervjuguiden har 

anpassats i syfte att belysa den praktiska problematiken kring anchoring och framing vid 

rådgivning inom private banking. Vid anpassningen lades stor vikt vid att utforma enkla och 

tydliga frågor, vilket enligt Andersson (2001) minimerar risken för misstolkning och ökar 

jämförbarheten. Vidare tillämpades samma intervjuguide vid samtliga intervjuer, vilket 

Bryman och Bell (2005) menar ytterligare ökar jämförbarheten. 

Intervjuguiden delades in i tre olika delar för att uppfylla uppsatsens syfte. Den första delen 

riktade fokus mot rådgivarens kännedom om anchoring och framing, där test för respektive 

fallgrop inkluderades. Andra delen fokuserade på rådgivningsprocessen, sett till 

problematiken med anchoring och framing. Den tredje och sista delen riktade fokus mot 

respondentens reflektioner kring hur bankens rådgivningsprocess förhåller sig till 

huvudresultatet i den tidigare forskningen sett till hanteringen av anchoring och framing. 

Den inledande delen av intervjuguiden började med att respondenten ombads att kort beskriva 

sin professionella bakgrund och roll i företaget. Därefter riktades, genom semistrukturerade 

frågor, fokus mot anchoring och framing i syfte att undersöka hur insatt respondenten är i 

området och hur respondenten anser att anchoring och framing kan påverka 

rådgivningsprocessen. Den inledande delen avslutades med test för anchoring respektive 

framing i syfte att öka respondentens förståelse för problematiken kopplat till respektive 

fallgrop. 

Testen för anchoring och framing utgjordes av testfrågor av allmän karaktär som inte vidrörde 

respondentens yrkesexpertis. Testet för anchoring, se Appendix 2, replikerar Kahnemans 

(2011) tidigare tester, se avsnitt 2.1.3. ovan, inom området. Syftet med testet var att öka 

respondentens förståelse för anchoring sett till såväl system 1 som system 2. Testet för 

framing, se Appendix 2, replikerar Tversky och Kahnemans (1981) tidigare test, se avsnitt 

2.2.3. ovan, inom området. Syftet med testet var att öka respondentens förståelse för framing.  
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När samtliga testfrågor besvarats tilldelades respondenten de korrekta svaren och erhöll en 

redogörelse av testresultaten i syfte att öka respondentens förståelse för områdets problematik. 

Respondenten ombads därefter reflektera över huruvida såväl respondenten själv som 

respondentens kunder är påverkade av anchoring och framing. Vidare ombads respondenten 

reflektera kring huruvida respondenten själv utvecklat strategier för att hantera sin egen och 

kundernas eventuella anchoring respektive framing. Den inledande delen erhöll respondentens 

reflektioner om anchoring respektive framing samt information om hur respondenten 

påverkas av de båda psykologiska fallgroparna. 

Andra delen av intervjuguiden inleddes med att ett flödesschema över en rådgivningsprocess, 

likt den som återfinns i avsnitt 3.1. ovan, presenterades för respondenten. För att på så sätt 

säkerställa att respondenten var införstådd med vad som enligt den här uppsatsen innefattas av 

en rådgivningsprocess. Andra delen utgjordes därefter av en kombination av påståenden och 

strukturerade frågor. Där respondenten på ett strukturerat sätt ombads att besvara påståendena 

genom en skala från ett till fem motsvarande stämmer mycket dåligt till stämmer mycket bra. 

Påståenden utformade för att täcka de områden där ämnets relevanta teorier och tidigare 

forskning identifierat problematik kring anchoring och framing. Den andra delen erhöll 

information om på vilket sätt anchoring respektive framing förekommer i 

rådgivningsprocessen samt hur problematiken hanteras sett till respondenternas kännedom 

och strategier. 

Den tredje och sista delen av intervjuguiden inleddes med en kort presentation av 

huvudresultatet från den tidigare forskningen. Respondenten ombads därefter redogöra för om 

respondenten tidigare känt till den tidigare forskningen som presenterades samt reflektera 

över sina tidigare svar. Respondenten ombads även redogöra för hur väl bankens 

rådgivningsprocess förhåller sig till huvudresultatet från den tidigare forskningen. Den tredje 

och sista delen erhöll information om hur rådgivningsprocessen inom private banking 

förhåller sig till den tidigare forskningens presenterade problematik kring anchoring och 

framing. 

För att kunna använda och hantera den utarbetade intervjuguiden lades stor vikt vid inläsning 

av intervjuteknik, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är nyckeln till 

forskningsintervjuns hantverk. Intervjuguiden skickades inte till respondenterna innan 

intervjuerna då det inte ansågs som nödvändigt eftersom majoriteten av frågorna syftar till 

respondentens egen tankegång och spontana reflektion.  
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4.5. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes vid fysiska möten på respondenternas respektive arbetsplats enligt 

önskemål från respondenterna. Något som enligt Bryman och Bell (2005) skapar en känsla av 

trygghet hos respondenten. Genom att uppfylla respondentens önskemål kunde respondenten 

enligt Trost (2010) även känna sig bekväm och avslappnad i intervjusituationen. Den av 

respondenten valda intervjuplatsen minskade möjligheten till kontroll av eventuella störningar 

vid platsen. I ett försök att minimera eventuella störningsmoment genomfördes intervjuerna i 

avskilda mötesrum på respektive respondents arbetsplats. 

Båda uppsatsförfattarna deltog under samtliga intervjuer och är därmed likvärdigt insatta i den 

insamlade empirin. För att minska påverkan från uppsatsförfattarna som intervjuare ställde en 

av uppsatsförfattarna samtliga intervjufrågor. Den positiva effekten av att enbart en individ 

intervjuar menar Trost (2010) kan hänföras till bland annat den minskade risken för att 

respondenten känner sig i underläge. Den uppsatsförfattare som inte ställde intervjufrågorna 

hade en passiv roll med uppgift att kontrollera att respektive intervju oavlåtligen följde 

intervjuguiden. Under intervjuerna praktiserades ett relativt lågt engagemang, i syfte att 

uppfylla kriterierna om passivitet och neutralitet som enligt Denscombe (2009) bör 

eftersträvas. 

Samtliga intervjuer spelades, efter respondentens godkännande, in då inspelningen enligt 

Bryman (2011)  möjliggör en dokumentation av såväl det respondenten sade som hur 

respondenten sade det. Fördelen med att spela in intervjuerna kan enligt Bryman och Bell 

(2005) även hänföras till den minskade risken för minnesförvrängningar, från intervjuarens 

sida, samtidigt som det möjliggör användandet av direkta citat vid presentation av empirin. 

Nackdelen med att spela in intervjuerna är att respondenten kan uppleva oro i och med att 

respondentens ord bevaras efter intervjun. Risken för oro minimerades genom att klargöra att 

anonymitet råder och att materialet hanteras konfidentiellt. För att ytterligare minimera risken 

för oro erbjöds respondenterna möjlighet till respondentvalidering. 

4.6. Analys av data 

I syfte att förenkla hanteringen av data tillämpades kodning. Efter att transkriberingarna 

flertalet gånger lästs igenom bröts den insamlade empirin ned i beståndsdelar, med syfte att 

representera nyckelord i empirin. Genom kontinuerliga jämförelser av såväl likheter som 

skiljaktigheter i respondenternas svar kategoriserades den insamlade empirin. Bryman och 

Bell (2005) menar att kodning ofta kritiseras för den potentiella problematiken att kontexten i 
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det som respondenten sagt kan gå förlorad. Nackdelen måste enligt Bryman och Bell (2005) 

ställas mot det faktum att resultaten blir betydelsefulla först då empirin tolkats och 

teoretiserats. 

4.7. Metodkritik 

För att uppnå uppsatsens syfte har kombinationen av en litteraturstudie med intervjuer och 

tester varit nödvändig. Litteraturstudien var nödvändig för att, med utgångspunkt i ämnets 

relevanta teorier och tidigare forskning, ta fram en intervjuguide med fokus på den praktiska 

problematiken kring anchoring och framing vid rådgivning inom private banking. Intervjuerna 

var i sin tur nödvändiga för insamlingen av erfarenhet, kunskap och perspektiv från praktiken. 

Testerna var vidare nödvändiga för att öka respondenternas förståelse för områdets 

problematik. 

4.7.1. Reliabilitet 

Bryman och Bell (2005) menar att det är viktigt att uppsatsförfattarna är överens om hur den 

insamlade empirin ska tolkas. I ett försök att upprätthålla en homogen tolkning och därigenom 

förstärka den interna reliabiliteten deltog båda uppsatsförfattarna vid samtliga intervjuer. På 

så sätt innehar båda uppsatsförfattarna samma kunskap om den insamlade empirin och kunde 

därigenom på ett välgrundat sätt enas om tolkningen av det som hörts och setts. 

Genom att tillämpa samma intervjuguide vid samtliga intervjuer påverkas uppsatsens externa 

reliabilitet positivt. Varigenom uppsatsens stabilitet och pålitlighet ökar vid replikering av 

studien. Den externa reliabiliteten upprätthålls vidare genom en tydlig presentation av 

studiens genomförande samt att uppsatsens intervjuguide publicerats i Appendix 2. Det 

anonyma deltagandet påverkar dock den externa reliabiliteten negativt då möjligheten till 

replikering av studien begränsas och försvåras. Vidare försvåras replikering av studien genom 

den avsaknade kontrollen för faktorer såsom könsfördelning och spridning sett till 

utbildningsnivå, vilket är ett resultat av samarbetet med storbanken. 

4.7.2. Validitet 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att den sociala verklighet som beskrivs i uppsatsen är 

trovärdig i andras ögon. I syfte att erhålla bästa tänkbara beskrivning av respondentens sociala 

verklighet och stärka den interna validiteten erbjöds respondenterna möjlighet till 

respondentvalidering. Målet med respondentvalideringen var att erhålla bekräftelse på att det 

som förmedlas i uppsatsen enligt respondenterna är korrekt. Nackdelen med 

respondentvalidering kan enligt Bryman (2011) hänföras till föranledning av defensiva 
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reaktioner från respondenternas sida. En problematik som enligt Vetenskapsrådet (2002) 

minskats genom anonymt deltagande och konfidentiell informationsbehandling. Det anonyma 

deltagandet antas enligt Bryman och Bell (2005) även minska respondentens incitament till att 

undanhålla information eller vinkla sina svar under intervjun. Den interna validiteten stärks 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) ytterligare genom användningen av 

inspelningsinstrument. Vidare skulle uppsatsens urval om tio respondenter antas kunna 

påverka den interna validiteten negativt. En problematik som minskats genom att urvalets 

testresultat enbart använts i syfte att öka respondentens förståelse för områdets problematik 

och inte för att definitivt fastställa respondentens grad av påverkan hänförd från anchoring 

respektive framing. 

Uppsatsens externa validitet är dock relativt låg på grund av det målinriktade urvalet minskar 

graden av generalisering. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte är eventuella problem sett till 

den externa validiteten inte avgörande, om än viktiga att ha med sig när slutsatsen diskuteras. 

Uppsatsens resultat kan generaliseras till banker som tillämpar en rådgivningsprocess likt den 

som presenterats i avsnitt 3.1. ovan. 

4.7.3. Etik 

Uppsatsen genomfördes i linje med Vetenskapsrådets (2002) krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna 

via kontaktmail, se Appendix 1, om uppsatsens syfte och forskningsbidrag. Respondenten 

informerades om att medverkan var frivillig och att respondenten när som helst kunde avbryta 

sin medverkan i studien, utan att det medförde negativa följder för respondenten. 

Respondenterna gavs möjlighet till anonymitet och i empiri och analys har varje respondent 

benämnts med en bokstav för att minimera identifiering av respektive respondent. Den 

insamlade empirin har konsekvent hanterats konfidentiellt och enbart nyttjats i uppsatsens 

syfte. 

4.8. Källkritik 

Uppsatsen innefattas av primärkällor i form av intervjuer, tidigare diskuterade utifrån 

begreppen reliabilitet och validitet i avsnitt 4.7.1. – 4.7.2. ovan. De sekundärkällor som 

använts i uppsatsen utgörs av vetenskapliga artiklar, välrefererad litteratur och lagtext samt ett 

mindre antal elektroniska källor. Majoriteten av uppsatsens använda sekundärkällor är skrivna 

av forskare och välrenommerade författare inom området behavioral finance och rådgivning 

inom private banking, vilket stärker sekundärkällornas tillförlitlighet. De elektroniska källorna 
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som används i uppsatsen anses ha hög kredibilitet då de hämtats från tillförlitliga 

myndigheter, organisationer och tidskrifter.  
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5. Empiri 

5.1. Beskrivning av respondenter  

Respondenterna som deltog vid uppsatsens intervjuer beskrivs sett till yrkesroll och antal års 

erfarenheter inom private banking i Tabell 5.1. nedan. 

Respondent Yrkesroll inom   

private banking 

Antals år erfarenhet inom  

private banking (år) 

A Rådgivare 8 

B Rådgivare 1,5 

C Chef för en grupp rådgivare 2 

D Rådgivare 0,5 

E Rådgivare 3 

F Rådgivare 10 

G Rådgivare 8 

H Chef på regional nivå 5 

I Rådgivare 0,75 

J Chef för en grupp rådgivare 14 

Tabell 5.1. – Beskrivning av respondenter 

5.2. Allmänt om behavioral finance 

Majoriteten av respondenterna beskrev sina kunskaper om forskningsområdet behavioral 

finance som låga alternativt väldigt låga. Resterande respondenter ansåg sig ha grundläggande 

kunskaper inom området, vilket enligt respondenterna främst grundade sig i personligt 

intresse, empirisk erfarenhet från branschen samt tidigare studiers akademiska behandling av 

området. Det personliga intresset tar sig enlig respondent C i uttryck genom kontinuerlig 

uppdatering av nya forskningsrön. Respondent C förtydligar att de själva inte bedriver någon 

forskning men respondentens private banking avdelning tar gladeligen del av andras 

forskningsresultat. Enligt respondent D och F utför banken sedan några år internutbildning 

inom forskningsområdet behavioral finance. Respondent I lyfte även fram Swedsec-

utbildningen
12

 som ett område där behavioral finance behandlats.  

                                                             
12

 Swedsec är en licensiering på den svenska finansmarknaden i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Området behavioral finance uteslöts som kunskapskrav i 

Swedsec-utbildningen år 2012 (Finansiell licensiering Swedsec, 2012). 
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5.3. Allmänt om anchoring 

5.3.1. Rådgivarnas kännedom om anchoring 

Kännedomen om begreppet anchoring beskrev majoriteten av respondenterna som låg. Den 

låga kännedomen grundar sig i att respondenterna tidigare stött på begreppet men att de i 

dagsläget inte kan återge en regelrätt definition av begreppet. Resterande respondenter ansåg 

sig ha grundläggande kännedom om begreppet anchoring. Enligt deras mening inbegriper 

begreppet anchoring tidigare erfarenhet och/eller kunskap och dess inverkan på 

beslutsfattande. Respondent I poängterade att Swedsec-utbildningen, enligt respondentens 

egen utsago, inte inbegriper anchoring som begrepp. 

5.3.2. Anchorings påverkan på rådgivningsprocessen 

Majoriteten av respondenterna ansåg sig, till följd av låg kännedom om begreppet anchoring, 

inte kunna ange dess påverkan på rådgivningsprocessen. Ett mindre antal respondenter 

menade dock att anchoring kan påverka rådgivningsprocessen. Enligt respondent H påverkas 

framförallt kunden av anchoring inom rådgivningsprocessen. Det klassiska anchoring-

exemplet inom rådgivningsprocessen är enligt respondent H köpkurser och deras påverkan på 

kundens inställning till att behålla eller sälja en tillgång. Kunder har enligt Respondent H 

svårt att sälja en tillgång under inköpspris
13

. Respondent A delade respondent H:s mening om 

att det framförallt är kunden som påverkas av anchoring inom rådgivningsprocessen. Utöver 

anchoring vid köpkurser kan kunden enligt respondent A bära på en på förhand given bild av 

exempelvis en marknad eller ränta. Respondent A menade att kunder kan vara anchored vid 

en riskfri ränta på 2 - 4 procent, vilket i dagens ränteklimat ger en felaktig bild av förväntad 

avkastning. Respondent E riktade istället fokus mot anchoring från rådgivarens sida. Enligt 

respondent E kan kunden bli anchored vid rådgivarens råd om placeringar och sparande, 

vilket enligt respondenten exempelvis kan leda till att kunden sparar för mycket eller för lite 

mot vad kunden faktiskt behöver eller vill spara. 

5.3.3. Hantering av anchoring i rådgivningsprocessen 

Förslag till hur anchoring kan hanteras inom rådgivningsprocessen gavs framförallt av de 

respondenter som tidigare angett hur anchoring enligt deras mening kan påverka 

rådgivningsprocessen. Hanteringssätten grundade sig i den påverkan respektive respondent 

                                                             
13

 Ett fenomen som enligt Nofsinger (2014) kan hänföras till den psykologiska fallgropen pride and regret. 

Fallgropen kan anses vara sammankopplad med anchoring då individers inställning till att behålla eller sälja en 

tillgång kan grundar sig i ett ursprungligt anchor. Den psykologiska fallgropen pride and regret behandlas inte i 

den här uppsatsen. 
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menade att anchoring har på rådgivningsprocessen. Enligt respondent A kan anchoring inom 

rådgivningsprocessen hanteras genom att rådgivaren förklarar och därigenom ger kunden 

kunskap om exempelvis dagens ränteklimat. Ett sätt att hantera anchoring som även lyftes 

fram av respondent H. Enligt respondent E kan anchoring inom rådgivningsprocessen 

hanteras genom att rådgivaren främst lyssnar på kunden istället för att själv prata. Genom att 

låta kunden själv berätta om sin situation och sina behov minskar risken för att kunden blir 

anchored vid exempelvis en given nivå av sparande. Vikten av att lyssna till kunden och 

dennes situation och behov betonades även av respondent B. 

5.3.4. Test för anchoring 

Det test för anchoring som genomfördes som en del av intervjun återfinns i intervjuguiden, se 

Appendix 2, och en utförlig beskrivning av testet återfinns i avsnitt 2.1.3. tillsammans med 

avsnitt 4.4. ovan. Enligt testresultatet gällande redwoodträdet, se Appendix 3, svarade den 

hälft av respondenterna som ställdes inför 366 meter att det högsta redwoodträdet i 

genomsnitt är 205 meter
14

. Den andra hälften av respondenterna som ställdes inför 55 meter 

svarade i genomsnitt att det högsta redwoodträdet är 94 meter. Enligt testresultatet gällande 

vattnets kokpunkt vid toppen av Mount Everest, se Appendix 3, svarade respondenterna i 

genomsnitt att vatten kokar vid 88 grader
15

 vid toppen av Mount Everest. 

5.3.5. Reflektion på testresultat 

Respondenternas sammantagna reflektion på testresultatet tog sin utgångspunkt i den konkreta 

påverkan hänförd från anchoring. Respondent E:s reflektion var att ”det är en farlig 

psykologisk fälla”. Det farliga kan enligt respondent E hänföras till själva förankringen vid ett 

visst värde och att det i sin tur kopplar bort det logiska tänkandet. Att ett redwoodträd skulle 

vara 312 meter
16

 är enligt respondent E inte logiskt. Respondent I:s reflektion var att ”alla går 

att påverka, siffror påverkar”, vilket respondent H illustrerade med ett hypotetiskt exempel. 

Anta att en rådgivare ska presentera tre olika fonder för en kund. Inledningsvis presenterar 

rådgivaren en fond med fondavgiften 2,2 procent och avslutningsvis en fond med 

fondavgiften 9,4 procent. ”Om det nu finns sådana fonder” tillade respondent H. Sättet att 

presentera fonderna på får kunden att uppfatta den fond som utgör mitten alternativet, med en 

fondavgift på exempelvis 4,5 procent, som relativt billigt. Kunden blir anchored vid 

referenspunkterna 2,2 procent respektive 9,4 procent. Där fondavgiften på 2,2 procent utgör 

                                                             
14

 Resultatet är avrundat från 205,4 meter, se Appendix 3. 
15

 Resultatet är avrundat från 88,34 grader, se Appendix 3. 
16

 Respondent E:s svar på hur högt respondenten vid intervjutillfället ansåg att det högsta redwoodträdet var. 
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den billiga referenspunkten och fondavgiften på 9,4 procent den dyra referenspunkten. 

Respondent H fortsatte sitt resonemang, om rådgivaren inledningsvis istället hade presenterat 

en indexfond med fondavgiften 0,2 procent skulle den tidigare billiga referenspunkten, fonden 

med fondavgiften 2,2 procent, upplevas som dyr. Sättet att utforma presentationen av de tre 

olika fonderna menade respondent H även kan hänföras till framing. Respondent H förklara 

vidare att respondenten kan se en tydlig koppling mellan de två psykologiska fallgroparna 

anchoring och framing. 

5.3.6. Egna reflektioner om anchoring 

Samtliga respondenter ansåg att de är påverkade av anchoring, med undantag för en 

respondent som menade att det är en frågeställning som respondenten inte tidigare reflekterat 

över. Respondenterna förklarade vidare att de ansåg sig vara påverkade av anchoring i såväl 

sin yrkesroll som i det vardagliga livet. ”Jag är en vanlig människa och påverkas nog av 

samma psykologiska faktorer som alla andra” menade respondent B. Samtliga respondenter 

menade att de inte utvecklat några medvetna strategier för att hantera sin eventuella 

anchoring. Med utgångspunkt i resultatet från testet för anchoring svarade respondent E 

”uppenbarligen inte” på frågan om respondenten utvecklat medvetna strategier för att hantera 

sin eventuella anchoring. 

Majoriteten av respondenterna menade att deras kunder är påverkade av anchoring. 

Resterande respondenter menade att det är en frågeställning som de inte tidigare reflekterat 

över. De respondenter som ansåg att deras kunder är påverkade av anchoring menade 

sammantaget att kunder kan bli anchored i exempelvis det som skrivs och sägs i media. 

Respondent D menade att kunder genom att läsa det som skrivs i media kan bli anchored vid 

en given avkastningsnivå. Ett fenomen som även lyftes fram av respondent A, E och J. 

Respondent J fortsatte att förklara att kunder kan bli anchored vid de förvaltningsavgifter som 

presenteras i media, vilka enligt respondenten kan ge sken av att banker relativt sett har dyra 

förvaltningsavgifter. Något som respondent J menade inte behöver vara fallet och lyfte fram 

en indexfond med en förvaltningsavgift på 0,2 procent som exempel. 

Samtliga respondenter menade att de använder sig av en medveten strategi inom 

rådgivningsprocessen men att de inte utvecklat en medveten strategi för att specifikt hantera 

kundernas eventuella anchoring. Respondenterna förklarade vidare att den strategi de 

använder tar sin utgångspunkt i den behovsanalys som utförs i rådgivningsprocessens 

inledning. Behovsanalysen syftar enligt respondenterna främst till att kartlägga kundens 
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situation och behov för att skapa bästa möjliga avkastning utifrån kundens förutsättningar och 

mål. Respondenterna använde begreppet behovsanalys som synonym till 

informationsinsamling, behovsanalysen beskrivs vidare i avsnitt 5.5.1. nedan. En del av den 

medvetna strategi som respondenterna tillämpar menade respondent D indirekt hanterar 

kundernas eventuella anchoring vid exempelvis en given avkastningsnivå. Respondent D 

menade att kundernas eventuella anchoring vid en given avkastningsnivå indirekt hanteras 

genom respondentens medvetna strategi att ’undervisa’ kunden i hur verkligheten sett och ser 

ut samt vilken förväntad avkastning kunden kan förväntas uppnå. Något som enligt 

respondent D ger kunden en mer nyanserad bild av bakgrunden till den avkastningsnivå 

kunden eventuellt är anchored vid. Med utgångspunkt i resultatet från testet för anchoring 

menade respondent E att rådgivaren bör utgå från sig själv och ställa sig frågor som: ”Hur 

skulle jag uppfatta det här?” och ”Hur skulle jag reagera i den här situationen som kund?”. 

Svaren på frågeställningarna utgör tillsamman med vikten av att lyssna på kunden nyckeln till 

att hantera kunders eventuella anchoring enligt respondent E. 

5.4. Allmänt om framing 

5.4.1. Rådgivarnas kännedom om framing 

Kännedomen om begreppet framing beskrev samtliga respondenter som låg eller väldigt låg, 

med undantag för en respondent som beskrev sin kännedom om framing som grundläggande. 

Ett fåtal respondenter menade att de tidigare stött på begreppet men att de i dagsläget inte kan 

återge en regelrätt definition av begreppet. 

5.4.2. Framings påverkan på rådgivningsprocessen 

Med utgångspunkt i den låga respektive väldigt låga kännedomen om begreppet framing 

besvarade ingen respondent, med undantag för respondent H, frågan om hur framing kan 

påverka rådgivningsprocessen. Respondent H menade att all marknadsföring och retorik 

handlar om framing, varigenom framing indirekt påverkar hela rådgivningsprocessen. 

5.4.3. Hantering av framing i rådgivningsprocessen 

Till följd av att ingen respondent, med undantag för respondent H, besvarade frågan om hur 

framing kan påverka rådgivningsprocessen var det endast respondent H som besvarade frågan 

om hur framing kan hanteras i rådgivningsprocessen. Respondent H menade att som seriös 

organisation är det av stor vikt att använda framing på ett korrekt sätt. Framing ska enligt 

respondent H användas i syfte att på bästa möjliga sätt presentera saker och ting för kunden, 

för att på så sätt hjälpa kunden att fatta välgrundade beslut. Respondent H fortsatte sitt 
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resonemang med att poängtera att rådgivare inom private banking behöver hjälpa kunden att 

fatta beslut genom att förenkla verkligheten på ett sådant sätt att den kan tas emot och förstås 

av kunden. Förenklingen måste enligt respondent H grunda sig i rådgivarens inre seriösa 

kompass och vara rimligt anpassad till verkligheten. 

5.4.4. Test för framing 

Det test för framing som genomfördes som en del av intervjun återfinns i intervjuguiden, se 

Appendix 2, och en utförlig beskrivning av testet återfinns i avsnitt 2.2.3. tillsammans med 

avsnitt 4.4. ovan.  Enligt testresultatet, se Appendix 3, valde hälften av respondenterna det 

säkra programmet A i alternativ 1 och det mer riskfyllda programmet D i alternativ 2. 

5.4.5. Reflektion på testresultat 

Respondenternas sammantagna reflektion på testresultatet berör den konkreta påverkan 

hänförd från framing. Respondent E:s reflektion var att påverkan som kan hänföras från 

framing grundar sig i själva utformningen av exempelvis en situation. Utformning menade 

respondent I kan vara ett sätt att styra individer. En reflektion som även framfördes av 

respondent J som menade att det i sin tur visar på att stor vikt vilar vid retoriken. 

Respondent A berörde likt respondent G och I testets utformning och specifikt orden rädda 

och dö. Respondenterna A och I menade att det är lättare och respondent G att det är 

trevligare att hypotetiskt rädda individer än att döda dem. Respondent D:s reflektion var att 

testets frågeställning indirekt är en frågeställning gällande riskaversion. Respondent D 

fortsatte sitt resonemang och uttryckte därmed sin fulla förståelse för testet genom att påpeka 

att ”A och C är likt B och D samma svar”. För att koppla samman testet med arbetet inom 

private banking lyfte respondent D fram rådgivningens centrala begrepp, risk och avkastning. 

”Risk är negativt och avkastning positivt” utvecklade respondent D, vilket kan liknas vid att 

dö är negativt och rädda positivt i testet. 

Ett mindre antal respondenter menade att de såg såväl program A och B som program C och 

D som likvärdiga. Sannolikhetslära är enligt respondent H ett område som är svårt att greppa 

för många och därmed ifrågasatte respondenten testets användning av sannolikheter. Även 

respondent F berörde sannolikhetsläran och menade att det är ett område som de inom private 

banking arbetar med i stor utsträckning, vilket respondenten menade att anställda inom private 

banking inte alltid inser.  
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5.4.6. Egna reflektioner om framing 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de är påverkade av framing. Respondenterna 

förklarade vidare att de ansåg sig vara påverkade av framing i såväl sin yrkesroll som i det 

vardagliga livet. Påverkan hänförd från framing bör enligt respondent J vara som störst vid 

fattandet av snabba beslut. Samtliga respondenter, med undantag för respondent F, menade att 

de inte utvecklat några medvetna strategier för att hantera sin eventuella framing. 

Respondenten F menade att respondentens medvetna strategi för att undvika sin eventuella 

framing är att noggrant och gärna flertalet gånger läsa en frågeställning. Genom att ge sig 

själv betänketid menade respondent F att andra infallsvinklar och förhoppningsvis 

frågeställningens kärna uppdagas. 

Majoriteten av respondenterna menade att deras kunder är påverkade av framing. Resterande 

respondenter menade att det är en frågeställning som de inte tidigare reflekterat över. De 

respondenter som ansåg att deras kunder är påverkade av framing menade att kunder kan bli 

påverkade av framing genom exempelvis en utformning av en placering, i termer av möjlighet 

till avkastning eller risk att förlora kapital. Respondenterna menade sammantaget att det är 

utformningen i positiva och negativa termer som påverkar kunderna. Respondent J menade 

vidare att påverkan hänförd från framing bör vara som störst vid fattandet av snabba beslut 

även ur kundens synvinkel. 

Samtliga respondenter använder, som tidigare nämnts, en medveten strategi inom 

rådgivningsprocessen men respondenterna menade att de inte utvecklat en medveten strategi 

för att specifikt hantera kundernas eventuella framing. Den medvetna strategin, med sin 

utgångspunkt i behovsanalysen, kan enligt respondent H och F indirekt antas hantera 

kundernas eventuella framing. Respondent H menade att rådgivaren alltid måste lyssna på och 

förstå kunden. För att rådgivare ska kunna behjälpa kunden måste de först och främst förstå 

vad kunden förstår, vilket de gör genom att lyssna på kunden. Respondent F menade att det är 

viktigt att få ett kvitto från kunden på att denne är införstådd med det som sagts, för att på så 

sätt hantera framing. Vidare menade respondent E att såväl den negativa som den positiva 

utformningen, exempelvis möjligheten till avkastning respektive risken att förlora kapital, bör 

framföras till kunden. Respondent H poängterade att alla råd och därmed indirekt även rådens 

skriftliga utformning enligt lag ska dokumenteras.  
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5.5. Rådgivningsprocessen 

Samtliga respondenter menade att den rådgivningsprocess som presenterades under respektive 

intervju stämmer överens med den rådgivningsprocess som tillämpas inom private banking. 

Den konstruktiva feedback som erhölls från respondenterna var att informationsinsamlings- 

och översiktsdelen är den viktigaste delen och att den i relation till de andra delarna utgör den 

större delen av rådgivningsprocessen. Vidare kommenterade respondent G formuleringen 

”konkret förslag på allokering i syfte att uppnå optimal risk” under allokeringsdelen, där ordet 

risk enligt respondenten kan ersättas med ordet avkastning. Respondent I gav även förslag på 

ett ytterligare steg i rådgivningsprocessen som skulle inbegripa utvecklingen av en strategi för 

uppföljning. Ett steg som enligt respondent I skulle placeras efter informationsinsamlings- 

och översiktsdelen och innan allokeringsdelen. 

5.5.1. Informationsinsamling och översikt 

Resultatet av de påståenden med koppling till informationsinsamlings- och översiktsdelen 

som ställdes under intervjuerna återfinns i Tabell 5.2. – 5.3. nedan. Under respektive tabell 

återfinns respondenternas motivering till och utvecklande av det värde de angivit som svar på 

respektive påstående. 

 

Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 4 4 3 3,5 3 4 3,5 3 3,5 4 3,55 

Tabell 5.2. – Sammanställning av respondenternas svar vid påståendet:  

Informationen som erhålls vid informationsinsamlingen består av fakta 

Respondenternas sammantagna syn är enligt Tabell 5.2. ovan att den information som erhålls 

vid informationsinsamlings- och översiktsdelen delvis består av fakta. Respondenterna 

menade att informationsinsamlings- och översiktsdelen består av såväl fakta som känslor och 

uppskattningar. Informationen som erhålls består enligt respondenterna av fakta i den 

meningen att den anger kundens exempelvis ålder, civilstånd, nuvarande tillgångar och 

tillgångsslag, placerbart kapital samt skulder. Till följd av att kunder är ”människor av kött 

och blod” som respondent I valde att uttrycka sig, tillkommer känslor. På samma sätt som 

uppskattningar tillkommer till följd av att finansmarknaden enligt respondent C inte är en 

exakt sanning.  
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Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 4 4 3 4,5 3 3 3 2 3,5 4 3,40 

Tabell 5.3. – Sammanställning av respondenternas svar vid påståendet:  

Informationen som erhålls vid informationsinsamlingen består av uppskattningar 

Likt resultatet vid påståendet om den information som erhålls vid informationsinsamlings- 

och översiktsdelen består av fakta, se Tabell 5.2. ovan, menade respondenterna att den 

information som erhålls vid informationsinsamlings- och översiktsdelen delvis består av 

uppskattningar. Se Tabell 5.3. ovan. Med utgångspunkt i den tidigare diskussionen gällande 

resultatet i Tabell 5.2. ovan består enligt respondenterna informationen av uppskattningar i 

den meningen att det inte går att erhålla hårda värden, fakta, på exempelvis kundens 

finansiella mål. Respondent A använde sig av ett hypotetiskt exempel för att förtydliga sitt 

resonemang. Anta att kundens finansiella mål är att skapa en sådan avkastning att kunden om 

tre år kan köpa en bostad i Spanien för att sedan bosätta sig där. Efter två år får kunden ett 

barnbarn och det finansiella målet om att bosätta sig i Spanien är inte längre aktuellt för 

kunden då den vill tillbringa sin tid hemma i Sverige med det nytillkomna barnbarnet. Alla 

framtida utfall bygger på uppskattningar menade respondent A. Likande resonemang fördes 

av respondent J som menade att när kunden exempelvis vill gå i pension grundas på 

uppskattningar. På samma sätt som förväntad avkastning och risknivå enligt respondent D och 

G är uppskattningar. 

På frågan om det används en mall för att identifiera kundens riskprofil menade majoriteten av 

respondenterna att så är fallet. En del av respondenterna menade att det från bankens sida 

finns en tydlig digital mall på vad informationsinsamlingen ska erhålla information om. 

Information gällande exempelvis kundens inkomster, eventuella lån, behov samt vilka som 

ingår i kundens hushåll menade respondent J. Respondent B menade att det enligt den digitala 

mallen även ska insamlas information om kundens exempelvis tidigare erfarenheter och 

kompetenser kring finansiella instrument. All den information som insamlas genom 

behovsanalysen fastställer kundens riskprofil. Mallen som sådan anger inte tillvägagångssättet 

för att erhålla informationen utan bara vilken information som ska erhållas, poängterade 

respondent J. Enligt respondent J är det upp till rådgivaren själv att bestämma 

tillvägagångssätt, vilka frågor som ska ställas och på vilket sätt de ska ställas. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den mallen som används identifierar kundens faktiska 

riskprofil. Respondenterna poängterade dock tydligt att riskprofilen är faktisk i just den stund 

den fastställs, givet den information som erhållits. Riskprofilen är ”ett levande dokument” 
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menade respondent I. En mindre del av respondenterna menade att den mall som används inte 

identifierar kundens faktiska riskprofil. Respondent D menade att den faktiska riskprofilen 

kanske aldrig identifieras, kunden vet kanske inte ens själv sin faktiska riskprofil. Vidare 

menade respondent D att det är rådgivarens uppgift att på bästa möjliga sätt identifiera 

kundens riskprofil. För att identifiera den faktiska riskprofilen vilar enligt respondent D stor 

vikt vid att rådgivaren gör en tillräckligt god behovsanalys. Där rådgivaren enligt såväl 

respondent D som I kontinuerligt måste stämma av med kunden för att på så sätt få 

bekräftelse på kundens förståelse för exempelvis risknivå och avkastningskrav. Inledningsvis 

måste rådgivaren enligt respondent I få bekräftelse på kundens förståelse för begreppet risk. I 

ett nästa steg måste rådgivaren enligt respondent H få bekräftelse på kundens förståelse för 

konsekvenserna av de olika risknivåerna som föreslås av rådgivaren. 

På frågan om hur justeringen av kundens riskprofil hanteras när ny information tillkommer, 

exempelvis kunden ska skilja sig, menade majoriteten av respondenterna att riskprofilen 

justeras genom en ny behovsanalys. Den nya behovsanalysen har som syfte att ta fram en ny 

strategisk allokering, givet den nya informationen. Eftersom den taktiska allokeringen tar sin 

utgångspunkt i den strategiska allokeringen menade respondent A att ny information av slaget 

kunden ska skilja sig påverkar hela investeringsstrategin. Ny behovsanalys utförs enligt 

respondent E, I och J regelbundet en gång om året, vid vad respondenterna benämner som 

strategimöten. Strategimötena har till uppgift att stämma av vad som hänt sedan det senaste 

strategimötet. Information som kan uppkomma och påverka kundens riskprofil är enligt 

respondent I exempelvis att kunden fått nytt jobb, skaffat barn, köpt större hus, skiljt sig eller 

att någon närstående avlidit och arv därmed inkommit. Både respondent E och J poängterade 

att de ber kunden att under resans gång, mellan strategimötena, uppmärksamma sin rådgivare 

på händelser som kunden tror har relevans för dennes placeringar. Relationen mellan kund 

och rådgivare är enligt respondent J så pass nära att kunden vet att den ska höra av sig om 

relevanta händelser inträffar. 

5.5.2. Allokering 

Resultatet av de påståenden med koppling till allokeringsdelen som ställdes under intervjun 

återfinns i Tabell 5.4. – 5.6. nedan. Under respektive tabell återfinns respondenternas 

motivering till och utvecklande av det värde de angivit som svar på respektive påstående.  
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Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

Tabell 5.4. – Sammanställning av respondenternas svar vid påståendet:  

Kundens riskprofil används som referenspunkt vid allokeringsbeslut 

Respondenterna är enligt Tabell 5.4. ovan enstämmiga om att det stämmer mycket bra att 

kundens riskprofil används som referenspunkt vid allokeringsbeslut. ”Det är ju riskprofilen 

som avgör hur allokeringen ska se ut”, menade respondent F. Respondent A förtydligade att 

riskprofilen ligger till grund för den strategiska allokeringen, varifrån kundens referensportfölj 

enligt respondent E erhålls. Riskprofilen används enligt respondent D inte som referenspunkt i 

samma utsträckning vid den taktiska allokeringen. 

Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3,90 

Tabell 5.5. – Sammanställning av respondenternas svar vid påståendet:  

Det ekonomiska läget i givet land vägs in vid allokeringsbeslut 

Att det ekonomiska läget i givet land vägs in vid allokeringsbeslut stämmer enligt resultat i 

Tabell 5.5. ovan bra. Samtliga respondenter menade att det främst berör den taktiska 

allokeringen, med undantag för en respondent som menade att det främst berör den strategiska 

allokeringen. Respondent D poängterade att det ofta tas hänsyn till det ekonomiska läget i en 

region. Huruvida det ekonomiska läget i ett givet land har betydelse för regionens ekonomiska 

situation beror på det givna landets storlek. Som exempel lyfte respondent D Tysklands 

betydelse för Europa. Hur banken ska förhålla sig till olika regioner bestäms enligt respondent 

I helt och hållet av bankens analytiker. Rådgivarna kan dock enligt respondent H tillämpa 

regionalallokering om de vill eller situationen kräver det, exempelvis kan en allokering kräva 

en viss andel i tillväxtmarknader menade respondent J. Regionalallokering är dock inget som 

det enligt respondent H läggs stor vikt vid om inte kunden så önskar. Det centrala sett till 

allokering är förhållandet mellan aktier och räntor, vilket enligt respondent E anses förklara 

90 – 95 procent av kundens avkastningsutveckling. Själva regionalallokeringen är sekundär, 

vilket enligt respondent E antas förklara kundens resterande avkastningsutveckling på 5 – 10 

procent. 

Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 5 5 5 4,5 4 5 5 5 5 5 4,85 

Tabell 5.6. – Sammanställning av respondenternas svar vid påståendet:  

Vid allokeringsbeslut riktas fokus mot portföljen i sin helhet  
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Respondenterna är enligt Tabell 5.6. ovan relativt enstämmiga om att det stämmer mycket bra 

att fokus riktas mot portföljen i sin helhet vid allokeringsbeslut. Helheten är avgörande för 

avkastningen menade respondent H. Respondent A förtydligade att portföljen, utöver kundens 

tillgångar i banken, inbegriper kundens eventuella tillgångar på annat håll, såväl finansiella 

som reala. Respondent E poängterade att rådgivaren inte med fullständig säkerhet kan veta 

hur stora kundens eventuella tillgångar är på annat håll. 

På frågan om kundens inställning till en portfölj påverkas av utformningen av portföljens 

chans att uppnå finansiella mål menade majoriteten av respondenterna att så är fallet. 

Respondent A och B poängterade att det varierar från kund till kund, varpå respondent B 

fortsatte att belysa skillnaden mellan män och kvinnor. Mänskligheten attraheras av positiva 

termer, menade respondent C och F. Att uttrycka en negation i sitt uttal påverkar enligt 

respondent F kundens inställning till sak ifråga negativt. I syfte att få kunden att förstå 

helheten menade respondent D och E att de uttrycker sig i såväl termer av portföljens chanser 

att uppnå finansiella mål som risken att förlora kapital. 

5.5.3. Förvaltning 

Då förvaltningsdelen av rådgivningsprocessen endast utgörs av kundens val mellan 

diskretionär eller rådgivande förvaltning har delen inte behandlats under intervjuerna. 

Förvaltningsdelen berörs dock indirekt i avsnitt 5.5.4 – 5.5.6. nedan. 

5.5.4. Placering 

Huruvida kundens portfölj omplaceras givet ny information som tillkommer gällande en 

tillgång beror enligt majoriteten av respondenterna på vilken typ av förvaltning kunden valt, 

diskretionär eller rådgivande. Den diskretionära förvaltningen ger rådgivaren fulla mandat att 

omplacera givet nya händelser utan att kontakta kunden medan kunder med rådgivande 

förvaltning alltid bli kontaktade innan eventuell omplacering. Vidare menade respondent D att 

vissa kunder självmant utför omplaceringen. Respondent B och E menade att den nya 

informationens konsekvenser alltid värderas innan förslag om eller genomförandet av en 

omplacering. 

Majoriteten av respondenterna menade att de inte använder köpkurser vid beslut om att 

behålla eller sälja en tillgång. Respondent A menade att köpkurser används vid kortsiktig 

trading, något som respondenten via sin långsiktiga portföljstrategi inte arbetar med. 

Samtidigt poängterade respondent A tillsammans med respondent B att köpkurser är något 

som kunder ofta förhåller sig till. Varpå respondent A poängterade att rådgivarens roll är att 
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försöka hjälpa kunderna att förstå bakomliggande fakta för att därigenom kunna fatta 

välgrundade beslut, utan påverkan från köpkurser. 

5.5.5. Rebalansering 

Huruvida kundens kapital rebalanseras givet marknadsförändringar beror enligt majoriteten av 

respondenterna, likt omplaceringen av kundens portfölj givet ny information gällande en 

tillgång, på den typ av förvaltning som kunden valt. Där rebalanseringen sker automatiska för 

kunder med diskretionär förvaltning medan kunder med rådgivande förvaltning alltid blir 

kontaktade innan eventuell rebalansering. Respondent J lyfte fram private bankings 

servicelöfte om att minst en gång i kvartalet rebalansera kundens portfölj givet exempelvis 

marknadsförändringar. Mellan de årliga strategimötena träffar rådgivarna enligt respondent H 

kunden kvartalsvis via tre så kallade taktiska möten. Respondent E och G menade att 

marknadsförändringens konsekvens alltid värderas innan förslag om eller genomförandet av 

en rebalansering. 

Majoriteten av respondenterna menade att utformningen av rebalanseringsråd påverkar 

kundens inställning till rebalansering. Under intervjun gavs exemplet om att uttrycka förslaget 

om att sälja kundens tillgångar som att flytta kundens tillgångar. För att minska påverkan 

strävar respondent A, B och D alltid efter att redogöra helheten för kunden för att få denne 

införstådd med konsekvenserna av en eventuell försäljning. Vidare menade respondent E att 

kunderna är så pass insatta i området att de är införstådda med att en flytt av tillgångar 

indirekt innebär en försäljning av tillgångar. Det centrala problemet vid försäljning är att 

kunder ofta har svårt att sälja tillgångar med förlust menade respondent F. Ett problem som 

enligt respondent H kringgås genom den kvartalsvisa rebalanseringen. Kunden är införstådd 

med att portföljen kvartalsvis ska rebalanseras, vilket enligt respondent H underlättar mindre 

roliga beslut såsom att sälja med förslut. 

5.5.6. Rådgivningsprocessen generellt 

Majoriteten av respondenterna angav inom vilka delar och på vilket sätt anchoring enligt 

deras mening förekommer inom rådgivningsprocessen. En respondent valde att inte uttala sig 

i frågan. Respondent B och D menade att anchoring förekommer inom 

informationsinsamlings- och översiktsdelen. Anchoring kan enligt respondent D förekomma 

vid framtagningen av kundens riskprofil och förväntade avkastning, där den förväntade 

avkastningen enligt respondenten bygger på historisk data. Den historiska datan är enligt 

respondent D det bästa måttet som står dem till förfogande. Respondent B menade att 
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anchoring inom informationsinsamlings- och översiktsdelen kan förekomma i den meningen 

att kunden kan bära på tidigare erfarenheter, vid vilka kunden kan blir anchored. Anchoring 

till följd av kundens tidigare erfarenheter och därigenom på förhand bestämda uppfattning av 

exempelvis olika tillgångsslag lyftes även fram av respondent H. Somliga kunder kan ha en 

tydligt negativ uppfattning om aktier då ”deras farfar minsann förlorade pengar 1929”, 

menade respondent H. Något som enligt respondent H kan påverka allokeringen. Förekomsten 

av anchoring inom allokeringsdelen poängterades även av respondent C. Respondent B 

framförde dock åsikten att anchoring inte antas förkomma inom allokeringsdelen och syftade 

då till att allokeringsdelen enbart utgörs av rådgivarens konkreta förslag på allokering. 

Anchoring kan enligt respondent B:s mening istället antas förekomma inom 

förvaltningsdelen. Där kundens tidigare erfarenhet av de olika förvaltningsformerna kan göra 

kunden anchored vid en given förvaltningsform. Med utgångpunkt i kundens tidigare 

erfarenheter antas enligt respondent C och J anchoring förekomma inom såväl placerings- 

som rebalanseringsdelen. Vidare menade respondent E att kunden kan bli anchored vid de 

värden som presenteras av rådgivaren inom rådgivningsprocessens samtliga delar. 

Majoriteten av respondenterna angav på vilket sätt framing enligt deras mening förekommer 

inom rådgivningsprocessen. Samma majoritet av respondenter angav i en låg utsträckning 

inom vilka specifika delar av rådgivningsprocessen framing enligt deras mening förekommer. 

Respondent H menade att framing ur respondentens synvinkel är sättet att presentera saker 

och ting, vilket de som rådgivare dagligen gör inom rådgivningsprocessens samtliga delar. Ett 

resonemang som även lyftes fram av respondent B, C och E som menade att rådgivarens sätt 

att redogöra för eller ger förslag om kan antas innefattas av framing. Respondent B gav de 

motsatta utformningarna maximal avkastning och minimal risk som exempel. Vikten av att 

använda såväl positiva som negativa termer poängterades av respondent D. Ibland kan kunden 

behöva hjälp för att klara av att fatta ett välgrundat beslut, rådgivaren kan enligt respondent D 

hjälpa kunden genom att lägga större vikt vid positiva termer. Om fördelningen mellan 

positiva och negativa termer är jämnt fördelad kan de negativa termerna på grund av effekten 

hänförd från framing väga tynger i kundens ögon. Ett resonemang som även lyftes fram av 

respondent H som menade att om rådgivaren skulle presentera ett neutralt förslag skulle 

kunden dels uppleva svårigheter i att fatta ett beslut. Dels inte uppfatta förslaget som ett råd, 

varpå respondent H poängterade att rådgivarens uppgift är att just ge råd. Som konkret 

exempel på inom vilka delar av rådgivningsprocessen framing förekommer pekade 

respondent B på informationsinsamlings- och översiktsdelen, respondenten menade att 
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rådgivarens sätt att ställa frågor i syfte att insamla relevant information kan inbegripa framing. 

Respondent E lyfte även fram placeringsdelen, vilket genom rådgivarens utformning av 

placeringsförslag kan inbegripas av framing. 

Ett fåtal respondenter menade att prognoser används inom rådgivningsprocessens samtliga 

delar. Resterande respondenter angav de specifika delar av rådgivningsprocessen inom vilka 

prognoser enligt deras mening förekommer. Respondent F menade att ”alla förvaltare av rang 

använder sig av prognoser för att spå framtiden”, prognoser utgör enligt respondenten 

grunden för investeringsrådgivningen framåt i tiden. Prognoser används enligt respondent G 

främst i inledningen av rådgivningsprocessen. Att kunden om tre år vill köpa bostad i Spanien 

är enligt respondent A ett exempel på en prognos som estimeras inom 

informationsinsamlings- och översiktsdelen med syfte att användas som underlag i 

rådgivningsprocessens fortskridande delar. Ett resonemang som även lyftes fram av 

respondent C, G och I som menade att prognoser om exempelvis kundens förväntade 

avkastning används som underlag för att finna bästa möjliga allokering. I förvaltningsdelen 

förekommer prognoser i den meningen att kunden enligt respondent C prognostiserar vilken 

förvaltningsform som är den mest gynnsam för kunden. Inom placeringsdelen förekommer 

enligt respondent H prognoser såsom konjunkturprognoser och riktkurser. Respondent J lyfte 

specifikt fram prognoser gällande räntor och valutor, vilka enligt respondenten används i 

såväl placerings- som rebalanseringsdelen. 

Med undantag för två respondenter som inte ansåg sig ha någon uppfattning i frågan menade 

nästan hälften av respondenterna att de existerande policyer och mandat hanterar anchoring 

och framing i rådgivningsprocessen. Resterande hälft av respondenterna framförde den 

motsatta åsikten. Respondent C, D, H och J menade att de existerande policyer som 

rådgivarna enligt lag har att förhålla sig till hanterar anchoring och framing i 

rådgivningsprocessen. Framing i rådgivningsprocessen hanteras enligt respondent H och J i 

den meningen att lagen på ett tydligt sätt redogör tillåten utformning av exempelvis 

produktblad. Respondent C menade att utformningen inte får vara överdrivet positiv utan ska 

uttryckas i ”kalla siffror”. Vidare menade respondent D att det enligt lag tydligt ska framgå 

vilket råd som lämnats, av vem det lämnats och rådets koppling till kundens behov. 

Respondent D poängterade dock att det enligt lag inte framgår hur rådgivaren muntligen ska 

uttrycka sig. Respondent H lyfter även fram branschöverenskommelser som ett sätt att hantera 

framing i rådgivningsprocessen. Branschöverenskommelserna redogör likt lagen 

utformningen av exempelvis strukturerade produkter. Respondent A lyfte fram rådgivarens 
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mandat från kunden som ett sätt att hantera anchoring i rådgivningsprocessen. Mandaten från 

kunden hanterar enligt respondent A kundens eventuella anchoring då rådgivaren genom sina 

fullständiga mandat styr allokeringen av kundens tillgångar. Respondent A vidareutvecklade 

sitt resonemang med ett hypotetiskt exempel. Anta att en kund erhåller råd om en viss 

tillgångsallokering. Om kunden på grund av tidigare erfarenhet eller intresse önskar att frångå 

den föreslagna tillgångsallokeringen är kunden fri att så göra. Anledningen till att kunden 

väljer att frångå den föreslagna tillgångsallokeringen menade respondent A kan beror på 

anchoring. Enligt respondent A tydliggör det hypotetiska exemplet mandatens hantering av 

kundens eventuella anchoring, givet att kunden inte väljer att frångå allokeringen. 

Respondenterna av den motsatta åsikten menade att de existerande policyer och mandat inte 

hanterar anchoring och framing i rådgivningsprocessen då de exempelvis enligt respondent E 

inte berör den muntliga utformningen. Rådgivaren är enligt lag fri att uttrycka sig som 

rådgivaren själv önskar så länge denne inte far med osanning, menade respondent E. 

Respondent F menade vidare att det inte är de existerande policyer och mandat som hanterar 

anchoring och framing i rådgivningsprocessen utan förtroendet mellan kund och rådgivare. 

Respondent A, E och J ansåg att mer erfarna rådgivare inom private banking hanterar 

anchoring respektive framing bättre än mindre erfarna rådgivare medan respondent B, C, D, F 

och I framförde den motsatta åsikten. Respondent E menade att den längre erfarenheten av 

exempelvis situationer med uppenbar risk för framing hypotetiskt ger rådgivaren lärdom om 

hur likande situationer på bästa sätt hanteras. För att på bästa sätt kunna hantera sådana 

situationer krävs förståelse för olika sätt att uttrycka sig på samt vilka av uttryckningssätten 

som fungerar bäst, vilket rådgivaren enligt respondent J erhåller genom längre erfarenhet. 

Respondent D:s motsatta åsikt tog sin utgångspunkt i respondentens syn om att det är 

relationstiden med kund och inte antal års erfarenhet som får rådgivaren att bättre hantera de 

psykologiska fallgroparna anchoring och framing. Respondent B, C och F menade att 

rådgivare med färre år av erfarenhet utför ett mer noggrant arbete och att de därmed hanterar 

anchoring och framing bättre än mer erfarna rådgivare. ”Det är svårare att skruva en gammal 

räv” menade respondent F. 

Enligt respondent G är anchoring och framing ”ganska fula begrepp”, i den meningen att 

rådgivaren kan antas styra rådgivningsprocessen i en viss riktning. Tack vare kundens 

förtroende för rådgivaren skulle rådgivaren utan större svårigheter kunna styra 

rådgivningsprocessen i en viss riktning, menade respondent G. Något som respondent G 
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tydligt poängterade inte är förenligt med seriös rådgivning. För att en rådgivare, oavsett 

erfarenhetsnivå, ska kunna upprätthålla en seriös rådgivning bör denne enligt respondent G 

förhålla sig till regelverk och bankens mallar och riktlinjer. 

5.6. Reflektioner på huvudresultat från tidigare forskning 

5.6.1. Initialt värde 

Respondenternas spontana reflektioner kring den tidigare forskningen gällande initialt värde 

spretade åt olika håll. En respondent ansåg den tidigare forskningens huvudresultat som 

viktigt medan en annan respondent inte framförde någon reflektion alls. Respondent A och D 

delade den tidigare forskningens uppfattning om att individer blir anchored vid initiala värden 

medan andra respondenter såg den tidigare forskningens resultat som rimligt. 

På frågan hur bankens rådgivningsprocess förhåller sig till den här tidigare forskningen 

menade respondent G att banken indirekt förhåller sig till den tidigare forskningen genom det 

regelverk som de har att förhålla sig till. Respondent E, F och H lyfte fram behovsanalysen 

som bankens sätt att förhålla sig till den tidigare forskningen. Nyckeln är enligt respondent E 

”att lyssna till vad kunden säger, tänker, tycker, känner” och på så sätt undvika anchoring vid 

ett initialt värde. Vidare poängterade respondent B svårigheten i att som rådgivare föra en 

diskussion kring den tidigare forskningen med kund inom rådgivningsprocessen. Svårigheten 

tar enligt respondent B sin utgångspunkt i problematiken med att föra en sådan diskussion, 

förhålla sig till regelverk och samtidigt få kunden att uppleva rådgivningsprocessen som 

smidig och tillfredställande. Respondent B lyfter även fram risken med att kunden kan bli 

framed i en sådan diskussion. Respondent C menade att de som rådgivare inte använder sig av 

en historisk referenspunkt utan att de själva skapar det initiala värdet genom behovsanalysen. 

5.6.2. Otillräcklig justering 

Majoriteten av respondenterna framförde ingen konkret reflektion på den tidigare forskningen 

gällande otillräcklig justering. Respondent E och F framförde dock reflektionen att resultatet 

av den tidigare forskningen bör stämma då individer enligt respondent E generellt sett har en 

låg förändringsbenägenhet. Respondent B och D menade att den kvartalsvisa kontakten med 

kunden, genom strategiska och taktiska möten, är bankens sätt att förhålla sig till den tidigare 

forskningen. Den kvartalsvisa kontakten menade respondent D är ett sätt att hantera risken för 

en eventuell otillräcklig justering. Genom den kvartalsvis kontakten erhåller rådgivaren enligt 

respondent D eventuell ny information, varpå kundens riskprofil kan justeras. Respondent B 

påpekade även att det troligen finns information som kunden inte presenterar för rådgivaren, 
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varpå ingen tillräcklig justering kan genomföras. Av olika anledningar kan det finnas ett 

intresse i att inte genomföra en tillräcklig justering på en gång, utan istället genomföra 

justeringen stegvis menade respondent J. Anledningen till en stegvis justering kan enligt 

respondent J grunda sig i att exempelvis kunden inte vill göra allt för stora avsteg från sin 

allokering. 

Den otillräckliga justeringen menade respondent H även kan hänföras till eventuellt 

otillräcklig justering av bankens analyser och prognoser. Respondent H poängterade att det 

inte är rådgivarna själva som estimerar prognoserna, det gör bankens analytiker. Ibland vågar 

inte bankens analytiker utföra en tillräckligt stor justering, vilket de enligt respondent H borde 

göra då de oftast estimerar korrekta prognoser. Respondent C poängterade att det med facit i 

hand är lätt att säga att en mer kraftfull justering skulle ha utförts, varpå respondenten 

framförde sitt intresse i att studera den tidigare forskningen vidare. 

5.6.3. Utformning 

Majoriteten av respondenternas reflektion på den tidigare forskningen gällande utformning 

var att ”det är väl inget nytt” som respondent B valde att uttrycka sig. Respondent G menade 

att de kunder som utgör respondentens kundkrets är ”otroligt olika”. Ett resonemang som 

även lyftes fram av respondent B och D, vilka menade att olika kunder reagerar olika på 

samma information. Att reaktionerna skiljer sig mellan kunderna menade respondent B bland 

annat kan ha att göra med kundens kön och storlek på innehavt kapital. Respondent A 

poängterade även kundens tidigare erfarenheter som en bakomliggande faktor. Enligt 

respondent A ökar det rationella agerandet i takt med att kundens erfarenheter ökar. 

Respondent C instämde i den tidigare forskningen och menade att viljan att bära risk influeras 

av hur situationer är utformade. ”Den här branschen har inte haft förmåga att förklara vad risk 

är på ett bra sätt” menade respondent C. Något som enligt respondent D lett till att en stor 

andel kunder förlorat stora summor pengar på grund av avsaknad förståelsen för risk som 

begrepp. Resonemanget om att begreppet risk kan uppfattas på olika sätt lyftes även fram av 

respondent F. 

På frågan hur bankens rådgivningsprocess förhåller sig till den här tidigare forskningen 

menade respondent C att banken förhåller sig till den tidigare forskningen genom det tydliga 

regelverk som de har att rätta sig efter. Enligt respondent C anger regelverket exempelvis 

tillåtna vokabulär i produktbeskrivningar. I syfte att ge kunden bästa möjliga förståelse för 

begreppet risk kan de tillåtna vokabulärerna många gånger upplevas som skrämmande för 
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kunden menade respondent C. Respondent B, F, E och H lyfte fram behovsanalysen som 

bankens sätt att förhålla sig till den tidigare forskningen. Respondent E menade att den hård 

fakta som presenteras för kunden uttrycks i termer av såväl möjligheten till avkastning som 

risken att förlora kapital, även det mest sannolika utfallet presenteras för kunden. För att 

säkerställa att kunden är införstådd med given risknivå diskuteras olika risknivåer och deras 

olika konsekvenser med kunden. En kund menar enligt respondent H ofta två saker med risk, 

dels ”kan jag förlora några pengar överhuvudtaget” och dels ”kan jag förlora alla mina 

pengar”. En definition av begreppet risk som inte stämmer överens med rådgivarens definition 

av begreppet. Respondent H menar att rådgivare definierar begreppet risk i termer av riskmått, 

exempelvis standardavvikelse. Att föra en diskussion med kunden i termer av 

standardavvikelse kräver sin förkunskap hos kunden, förkunskaper som ofta saknas hos 

kunden. Rådgivaren kan enligt respondent H välja mellan två olika tillvägagångssätt. Det ena 

alternativet är att försöka förklara innebörden av begreppet standardavvikelse på ett sådant 

sätt att kunden kan ta ställning till det rådgivaren menar med risk. Det andra alternativet och 

även det mest använda alternativet är att tala samma språk som kunden och förklara risk i 

termer som är begripliga för kunden.  
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6. Analys och diskussion 

6.1. Rådgivarnas kännedom om anchoring respektive framing 

Inledningsvis, innan intervjuns inkluderande tester genomfördes, var den sammanfattade 

kännedomen om begreppet anchoring respektive framing låg bland majoriteten av 

respondenterna. Respondenterna menade att de tidigare stött på respektive begrepp men att de 

inte kunde återge en regelrätt definition av begreppen. Intervjusituationen i sig tillsammans 

med rädslan för att ’göra fel’ kan antas ha påverkat respondenternas val att i egna ord ej 

definiera begreppen. Vidare antyder bankens vilja att ingå samarbete att de har ett intresse i 

att fördjupa sina kunskaper inom området. 

För att öka rådgivarnas kännedom om anchoring och framing genomfördes de tester som till 

sin utformning replikerar Kahnemans (2011) respektive Tversky och Kahnemans (1981) 

tidigare test inom området. Testen har genomförts i syfte att öka respondenternas förståelse 

för problematiken kopplad till respektive psykologisk fallgrop och inte för att definitivt 

fastställa respektive respondents grad av påverkan hänförd från anchoring och framing. Varpå 

ingen vidare analys av testresultateten som presenterats i Appendix 3 kommer att utföras. 

Genomförandet att intervjuns inkluderande tester ökade respondenternas förståelse för 

anchoring och framing. Efter den ökade förståelsen ansåg majoriteten av respondenterna att 

de är påverkade av såväl anchoring som framing i både sin yrkesroll och i det vardagliga livet. 

Trots att respondenterna har en låg ingående kännedom om anchoring respektive framing sett 

till definitionen av respektive begrepp har de enligt empirin kännedom om de psykologiska 

fallgroparnas bakomliggande beteende. Respondenternas vidare reflektioner gällande 

förekomst och hantering av anchoring och framing inom rådgivningsprocessen presenteras i 

avsnitt 6.2. och 6.3. nedan. 

6.2. Förekomsten av anchoring respektive framing inom rådgivningsprocessen 

Förekomsten av såväl anchoring som framing inom rådgivningsprocessen är enligt 

respondenterna som störst från kundernas sida. Endast ett fåtal respondenter lyfte förekomsten 

av anchoring respektive framing från rådgivarens sida. Intressant notering är att 

respondenterna i större utsträckning reflekterade kring huruvida deras kunder är påverkade av 

anchoring och framing än huruvida de själva är påverkade av anchoring och framing, sett till 

rådgivningsprocessen i sin helhet. Att respondenterna i större utsträckning reflekterade kring 

förekomsten av anchoring och framing bland kunderna skulle enligt Kahneman et al. (2011) 

kunna förklaras av att det är svårt att identifiera snedvridningar likt anchoring och framing i 
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det egna beteendet, till följd av att system 1 inte går att kontrollera. Snedvridningar i andras 

beteende är enligt Kahneman et al. (2011) lättare att identifiera tack vare system 2. 

Anchoring och framing förekommer enligt respondenterna i rådgivningsprocessen i sin helhet 

då rådgivarens dagliga arbetsuppgift är att rådge. För att kunna rådge behöver rådgivaren 

underlag i form av information. Förekomsten av anchoring och framing i 

rådgivningsprocessen i sin helhet grundar sig därmed, enligt respondenterna, i dels de råd som 

rådgivaren ger: på vilket sätt de ges och vad de ger råd om. Dels i den information som 

insamlas och hur informationsinsamlingen utformats. Specifika exempel på hur anchoring och 

framing förekommer inom rådgivningsprocessens respektive delar återfinns i avsnitt 6.2.1. – 

6.2.5. nedan. 

Specifikt förekomsten av framing menade respondent J är som störst vid fattandet av snabba 

beslut, oavsett del av rådgivningsprocessen. Snabba beslut kan hänföras till beslut fattade med 

hjälp av system 1. Till följd av att system 1 inte är verklighetsknutet fattas enligt Kahneman 

(2011) beslut utan verklighetsanknytning. Något som indikerar på att förekomsten av framing 

inom rådgivningsprocessen i sin helhet kan antas uppstå genom användandet av system 1. 

6.2.1. Informationsinsamling och översikt 

Inom informationsinsamlings- och översiktsdelen av rådgivningsprocessen antas, enligt 

respondenterna, anchoring förekomma till följd av bland annat det som skrivs och sägs i 

media. Kunden antas enligt respondenterna kunna bli anchored i medias informationsflöde vid 

val av initialt värde. Själva valet av initialt värde utgör enligt Kahneman och Tversky (1979) 

den kritiska punkten inom anchoring, vilket i sin tur kan hänföras till system 1. Sammantaget 

finns därmed indikation på att förekomsten av anchoring sett till system 1 existerar bland 

private banking-kunderna. 

Anchoring antas vidare förekomma i en relativt låg utsträckning inom 

informationsinsamlings- och översiktsdelen sett till respondenternas kännedom om vilken 

information som består av fakta respektive uppskattningar. Antagandet om den relativt låga 

förekomsten tar sin utgångspunkt i den empiri som tidigare presenterats i Tabell 5.2. och 5.3. 

under avsnitt 5.5.1. ovan. Där respondenternas sammantagna uppfattning var att den 

information som insamlas utgörs av i stort sett lika stora delar fakta som uppskattningar. En 

sammanfattning av empirin återfinns i Tabell 6.1. nedan. Antagandet om den relativt låga 

förekomsten av anchoring tar vidare sin utgångspunkt i Kahneman et al.:s (2011) KLS-

modell. Enligt KLS-modellen minskas förekomsten av anchoring genom kännedomen om 
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vilka värden, vilken information, som är baserade på fakta respektive uppskattningar. 

Respondenterna visade genom sina motiveringar och utvecklande av det värde de angett till 

respektive påstående, tidigare presenterade i avsnitt 5.5.1. ovan, att de kan särskilja 

information som består av fakta respektive uppskattningar. 

Påstående  Medel 

Informationen består av fakta 3,55 

Informationen består av uppskattningar 3,40 

Tabell 6.1. – Sammanställning av tidigare presenterat resultat i avsnitt 5.5.1. 

Sett till användandet av prognoser inom rådgivningsprocessen antas anchoring förekomma i 

en relativt hög utsträckning då anchoring enligt Riple (2013) kan uppstå genom tillämpning 

av prognoser. Inom informationsinsamlings- och översiktsdelen av rådgivningsprocessen 

skapas enligt respondenterna de prognoser som används som underlag i rådgivningsprocessen 

fortskridande delar. Förekomsten av anchoring sett till prognoser kan inom 

informationsinsamlings- och översiktsdelen därmed ses som indirekt då prognoserna inom 

den här delen av rådgivningsprocessen inte tillämpas utan skapas. 

Sett till justering av kundens riskprofil då ny information tillkommer antas anchoring 

förekomma i en relativt låg utsträckning inom informationsinsamlings- och översiktsdelen. 

När ny information tillkommer om kunden, exempelvis kunden ska skilja sig, genomförs 

enligt respondenterna en ny behovsanalys i syfte att ta fram en ny riskprofil givet den nya 

informationen. Kundens riskprofil justeras kontinuerligt tack vare private bankings 

servicelöfte om att minst en gång i kvartalet träffa kunden genom strategiska och taktiska 

möten. Kunden är enligt respondenterna informerad om att de ska underrätta sin rådgivare om 

det inträffar något som kunden tror har relevans för placeringarna. En respondent höjde dock 

ett varningens finger för att det kan finnas information som kunden inte redogör för 

rådgivaren. Rådgivarna grundar eventuell justering av kundens riskprofil på den information 

som finns till deras förfogande. Kundens riskprofil skulle därmed kunna antas bli otillräckligt 

justerad i den meningen att all relevant information inte presenteras för rådgivaren. Enligt den 

digitala mall som tillämpas inom private banking, i syfte att insamla relevant information, 

framgår vad rådgivaren ska samla in information om. Det åligger i andra ordalag rådgivaren 

att insamla en viss mängd information, samtidigt som det bör åligga kunden att underrätta 

rådgivaren om information som ligger utanför rådgivarens vetskap. Risken för en eventuell 

otillräcklig justering som tidigare presenterats av Barberis och Thaler (2003) och Pompian 
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(2012) antas vara låg då empirin indikerar på att respondenterna utför en tillräcklig justering 

av kundens riskprofil, sett till den information de har till förfogande. 

Den digitala mall som tillämpas vid behovsanalysen kan även antas hänföra förekomsten av 

framing. Mallen redogör tydligt vad rådgivaren ska insamla information om men inte hur 

information ska insamlas. Det är enligt respondent J upp till rådgivaren själv att bestämma 

tillvägagångssätt: vilka frågor som ska ställas och på vilket sätt de ska ställas. Varigenom 

förekomsten av framing antas uppstå. Utgångspunkten i tillvägagångssättet ligger i 

rådgivarens uppgift om att på bästa möjliga sätt insamla information och därigenom fastställa 

kundens faktiska riskprofil. Felidentifieras kundens riskprofil finns det enligt Pompian (2012) 

risk för att kunden erhåller en suboptimal portfölj. Majoriteten av respondenterna uppgav att 

de lyckas att identifiera kundens faktiska riskprofil, givet den information som finns till 

respektive respondents förfogande. Något som indikerar på att respondenterna som rådgivare, 

trots den digitala mallens bristande redogörelse av tillvägagångssätt, besitter förmågan att 

ställa ’rätt’ frågor på ett ’korrekt’ sätt. Rådgivarnas förmåga att på ett korrekt sätt ställa de 

frågor som krävs för att samla in relevant information grundas i bland annat respondent D och 

I:s resonemang om att kontinuerlig avstämning med kunden är viktigt. För att säkerställa att 

rätt frågor ställts och att en faktisk riskprofil därigenom genererats kan rådgivaren enligt 

respondent H exempelvis presentera olika risknivåer och dess konsekvenser för att därigenom 

få bekräftelse på kundens förståelse. Den bekräftade förståelsen kan ses som ett bevis på att 

korrekt riskprofil genererats, vilket indirekt indikerar att rådgivaren lyckats ställa rätt frågor 

på ett korrekt sätt. Förekomsten av framing sett till den digitala mallen antas sammantaget 

vara relativt låg. 

6.2.2. Allokering 

Förekomsten av anchoring inom allokeringsdelen av rådgivningsprocessen kan enligt Riples 

(2013) tidigare resonemang gällande prognoser hänföras till tillämpandet av de prognoser som 

tidigare diskuterats i avsnitt 6.2.1. ovan. Där kundens riskprofil är en prognos som tillämpas 

som referenspunkt vid allokeringsbeslut. Sett till tillämpandet av kundens riskprofil som 

referenspunkt vid allokeringsbeslut antas anchoring förekomma i en hög utsträckning inom 

allokeringsdelen. Antagandet om den höga förekomsten tar sin utgångspunkt i den empiri som 

tidigare presenterats i Tabell 5.4. under avsnitt 5.5.2. ovan. Där samtliga respondenter menade 

att det stämmer mycket bra att kundens riskprofil används som referenspunkt vid 

investeringsbeslut. En sammanfattning av empirin återfinns i Tabell 6.2. nedan. Att kundens 

riskprofil används som referenspunkt vid allokeringsbeslut ligger i linje med CFA och 
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Maginn et al.:s (2007) tidigare resonemang om att konkret förslag på allokering ska uppnå 

optimal risk för portföljen, givet kundens riskprofil. 

Påstående  Medel 

Kundens riskprofil används som referenspunkt 

vid allokeringsbeslut  

5,00 

Tabell 6.2. – Sammanställning av tidigare presenterat resultat i avsnitt 5.5.2. 

Anchoring antas vidare förekomma sett till att det ekonomiska läget i givet land vägs in vid 

allokeringsbeslut. Antagandet om den relativt höga förekomsten tar sin utgångspunkt i den 

empiri som tidigare presenterats i Tabell 5.5. under avsnitt 5.5.2. ovan. Där respondenternas 

sammantagna uppfattning var att det ekonomiska läget i givet land till stor utsträckning vägs 

in vid allokeringsbeslut. En sammanfattning av empirin återfinns i Tabell 6.3. nedan. Att det 

ekonomiska läget i givet land vägs in vid allokeringsbeslut skulle enligt Pompian (2012) 

kunna leda till en framtida otillräcklig justering av ursprungligt anchor. 

Påstående  Medel 

Det ekonomiska läget i givet land vägs in  

vid allokeringsbeslut  

3,90 

Tabell 6.3. – Sammanställning av tidigare presenterat resultat i avsnitt 5.5.2. 

Vidare kan både anchoring och framing antas förekomma sett till de tidigare erfarenheter som 

kunden kan bära på. Till följd av tidigare erfarenheter kan kunden enligt respondenterna anta 

en på förhand given uppfattning om exempelvis olika tillgångsslag. Kahneman (2011) menar 

att individers moraliska känslor, som ett resultat av tidigare erfarenheter, knyts till en framed 

verklighet och inte till verkligheten själv på grund av att system 2 saknar moraliska 

intuitioner. Till följd av system 2:s avsaknad av moraliska intuitioner fattas avgörandet med 

system 1, vilket enligt Kahnemans (2011) tidigare resonemang leder till avgöranden utan 

verklighetsanknytning. Den sammantagna förekomsten av anchoring och framing grundar sig 

således i att kunden antas bli anchored vid tidigare erfarenheter, vilka är knutna till en framed 

verklighet då system 1 saknar verklighetsanknytning. 

Enligt tidigare diskussion i avsnitt 6.2.1. ovan kan den sammantagna förekomsten av 

anchoring och framing även hänföras till de råd som rådgivaren ger. Den sammantagna 

förekomsten illustrerades bland annat genom respondent H:s hypotetiska exempel i avsnitt 

5.3.5. ovan där en rådgivare presenterar tre olika fonder för en kund. Sättet att utforma 

presentationen representerar enligt Tversky och Kahneman (1981) förekomsten av framing 

medan förekomsten av anchoring enligt Tversky och Kahneman (1974) utgörs av det faktum 
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att kunden kan bli anchored vid olika initiala värden beroende på vilka värden som 

presenteras. Den sammantagna förekomsten av anchoring och framing antas enligt 

respondenterna påverka kundens inställning till allokering. 

Den specifika förekomsten av framing kan vidare hänföras från Pompians (2012) exempel i 

avsnitt 2.2.1. ovan där en individ ska välja mellan portfölj A och B, identiska sett till risk och 

avkastning. Uppsatsens empiri visar likt Pompians (2012) exempel att obetydliga egenskaper 

hos de respektive portföljerna, i det här fallet utformningen i positiva respektive negativa 

termer, påverkar individens inställning till respektive portfölj. Kunden kan enligt 

respondenterna bli påverkad av framing genom rådgivarens sätt att utforma en allokering, i 

termerna av möjligheten till avkastning respektive risken att förlora kapital. Då 

respondenterna som rådgivare menade att de uttrycker sig i såväl positiva som negativa termer 

antas förekomsten av framing sett till utformningen av portföljens chanser att uppnå 

finansiella mål som relativt låg. 

Även förekomsten av framing sett till att fokus riktas mot portföljen i sin helhet antas vara 

relativt låg. Antagandet om den relativt låga förekomsten tar sin utgångspunkt i den empiri 

som tidigare presenterats i Tabell 5.6. under avsnitt 5.5.2. ovan. Där respondenternas 

sammantagna uppfattning var att det stämmer mycket bra att fokus riktas mot portföljen i sin 

helhet vid allokeringsbeslut. En sammanfattning av empirin återfinns i Tabell 6.4. nedan. Den 

relativt låga förekomsten av framing sett till att fokus riktas mot portföljen i sin helhet stärks 

av Riples (2013) tidigare resonemang om att förekomsten av framing reduceras genom att 

rikta fokus mot den totala förmögenheten. 

Påstående  Medel 

Vid allokeringsbeslut riktas fokus mot portföljen 

i sin helhet  

4,85 

Tabell 6.4. – Sammanställning av tidigare presenterat resultat i avsnitt 5.5.2. 

6.2.3. Förvaltning 

Med anledning av att förvaltningsdelen av rådgivningsprocessen inte behandlades direkt i 

intervjuguiden, se Appendix 2, var respondenternas reflektioner om förekomsten av anchoring 

och framing sett till förvaltningsdelen få. De reflektioner som erhölls gällande 

förvaltningsdelen var indirekta och framfördes av respondenterna i samband med svar på 

andra frågor i intervjuguiden. Förekomsten av anchoring inom förvaltningsdelen kan enligt 

respondenterna hänföras från kundens exempelvis tidigare erfarenheter av respektive 

förvaltningsform och prognostisering av vilken förvaltningsform som är den mest 
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gynnsamma. Enligt respondenternas indirekta reflektioner förekommer framing inom 

förvaltningsdelen, respondenterna angav dock inte hur förekomsten tar sig i uttryck. 

6.2.4. Placering 

Anchoring kan enligt respondenternas resonemang i rådgivningsprocessens tidigare delar, se 

avsnitt 6.2.1. – 6.2.3. ovan, hänföras till prognoser. Inom placeringsdelen av 

rådgivningsprocessen tillämpas enligt respondent H exempelvis riktkurser som prognoser. 

Med utgångspunkt i Riples (2013) tidigare resonemang gällande anchoring vid prognoser 

antas anchoring inom placeringsdelen förekomma i en relativt hög utsträckning. Den relativt 

höga förekomsten går hand i hand med respondent C:s uppfattning om att finansmarknaden 

inte är en exakt sanning och att alla framtida utfall enligt respondent A bygger på 

uppskattningar, det vill säga prognoser. 

Vidare skulle förekomsten av anchoring inom placeringsdelen kunna hänföras till 

tillämpningen av köpkurser vid beslut om att behålla eller sälja en tillgång. Enligt Pompians 

(2012) tidigare resonemang tenderar investerare att hålla fast vid köpkurser vid val om att 

behålla eller sälja en tillgång. Majoriteten av respondenterna menade att de som rådgivare inte 

använder köpkurser vid beslut om att behålla eller sälja en tillgång. Enligt respondenterna 

förhåller sig dock kunden ofta till köpkurser. Rådgivarens uppgift är enligt empirin att öka 

kundens förståelse och därigenom hjälpa kunden att fatta välgrundade beslut, utan exempelvis 

påverkan från köpkurser. Förekomsten av anchoring sett till tillämpning av köpkurser kan 

anses som relativt låg då rådgivarna själva inte tillämpar dem i kombination med att 

rådgivarna genom att öka kundens förståelse försöker att hantera kundens eventuella 

anchoring vid köpkurser. 

Oavsett hur ursprungligt anchor valts har individer enligt såväl Barberis och Thalers (2003) 

som Pompians (2012) tidigare resonemang tendens att anpassa sitt anchor otillräckligt när ny 

information tillkommer. Enligt respondenterna justeras kundens portfölj givet den 

förvaltningstyp kunden valt, diskretionär eller rådgivande. Private bankings servicelöfte om 

att minst en gång i kvartalet träffa kunden antas ge rådgivarna möjlighet att kontinuerligt 

omplacera kundens portfölj givet eventuell ny information gällande en given tillgång. Där 

rådgivarnas kontinuerliga möjlighet till omplacering indikerar att förekomsten av anchoring 

sett till justering av kundens portfölj, givet ny information gällande en given tillgång, kan 

anses som relativt låg.  
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Med utgångspunkt i tidigare resonemang i avsnitt 6.2.2. ovan antas den sammantagna 

förekomsten av anchoring och framing förekomma inom placeringsdelen sett till antagandet 

om att kunden kan bli anchored vid tidigare erfarenheter. Där kundens tidigare erfarenheter 

enligt Kahneman (2011) är knutna till en framed verklighet. Kundens tidigare erfarenheter 

och därigenom på förhand givna uppfattning om exempelvis en viss tillgång antas enligt 

respondenterna kunna påverka kundens inställning till omplacering. Vidare kan den 

sammantagna förekomsten av anchoring och framing, enligt tidigare resonemang i avsnitt 

6.2.2. ovan, antas uppstå genom de råd som rådgivaren ger om, i det här fallet, en placering. 

Då respondenterna som rådgivare alltid strävar efter att redogöra helheten för kunden antas 

den sammantagna förekomsten av anchoring och framing sett till de råd som rådgivaren ger 

som relativt låg inom placeringsdelen. 

6.2.5. Rebalansering 

Förekomsten av såväl anchoring som framing inom rebalanseringsdelen liknar i stor 

utsträckning förekomsten av de båda psykologiska fallgroparna inom placeringsdelen av 

rådgivningsprocessen. Förekomsten av anchoring kan enligt tidigare resonemang i 6.2.4. ovan 

hänföras till tillämpandet av prognoser och rebalanseringen av kundens portfölj givet 

marknadsförändringar. Den sammantagna förekomsten av anchoring och framing inom 

rebalanseringsdelen kan enligt tidigare diskussion i 6.2.4. ovan vidare hänföras till kundens 

tidigare erfarenheter och de råd som rådgivaren ger. 

6.3. Strategier för hantering av anchoring respektive framing 

6.3.1. Gemensamt för anchoring och framing 

Private bankings främsta syfte är enligt Hens och Bachmann (2008) att genom rådgivning 

uppnå kundens finansiella mål, utan att falla i psykologiska fallgropar. För att en seriös och 

effektiv rådgivning ska kunna upprätthållas bör rådgivaren enligt Kahneman och Riepe (1998) 

styras av en korrekt bild av de kognitiva fallgroparna, anchoring och framing. Där den 

korrekta bilden av de kognitiva fallgroparna enligt Daniel Kahneman är ett sätt att hantera, 

inte undvika, dem (CFA Institute, 2012). Vikten av att som seriös organisation hantera 

anchoring och framing lyftes fram av respondent G och H. 

Det beteende som kan hänföras till anchoring och framing påverkar enligt Tversky och 

Kahneman (1974) såväl lekmän som professionella investerare vid användning av system 1. 

Det är enligt Kahneman (2011) i teorin enkelt att undvika den del av de kognitiva fallgroparna 

som kan hänföras till system 1, tack vare system 2:s förmåga att upptäcka snedvridningar 
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hänförda från system 1. System 2 övergår enligt Thaler och Sunstein (2008) mer och mer till 

system 1 i takt med ökad vana. Ett resonemang som delades med de respondenter som 

menade att mer erfarna rådgivare inom private banking hanterar anchoring respektive framing 

bättre än mindre erfarna rådgivare. Samma respondenter menade sammantaget att den ökade 

erfarenheten ger rådgivaren lärdom om hur situationer av ett visst slag på bästa sätt hanteras, 

vilket kan ses som en ökad vana. Där den ökade vanan enligt Thaler och Sunsteins (2008) 

resonemang skulle få system 2 att mer och mer övergår till system 1, varigenom mer erfarna 

rådgivare skulle kunna antas hantera snedvridningar hänförda från system 1 relativt bättre 

(Kahneman, 2011). Ett antagande som i sin tur kan ses som ett steg i att hantera den specifika 

förekomsten av framing som enligt respondent J uppstår främst vid snabba beslut, det vill 

säga vid användning av system 1. 

Likt den tidigare forskningen går respondenternas uppfattning isär i frågan gällande erfarenhet 

och dess inverkan på hanteringen av anchoring och framing. De respondenter som framförde 

den motsatta uppfattningen får stöd från Ariely et al.:s (2003), Montiers (2005), Roszkowski 

och Snelbeckers (1990) samt Tversky och Kahnemans (1974; 1981) tidigare forskning. Utan 

att peka till snedvridningar hänförda från specifikt system 1 respektive system 2 menar 

författarna att ökad erfarenhet inte är ett sätt att hantera anchoring respektive framing. 

Respondenternas antagande om att mindre erfarna rådgivare hanterar anchoring och framing 

bättre grundade sig i deras uppfattning att rådgivare med färre år av erfarenhet utför ett mer 

noggrant arbete. En uppfattning som strider mot Tversky och Kahnemans (1974) tidigare 

resonemang om att noggrannhet inte är ett sätt att hantera specifikt framing. Huruvida 

noggrannhet är ett sätt att hantera anchoring behandlas, enligt uppsatsförfattarnas kännedom, 

inte av den tidigare forskningen. Vidare lyfte respondent D åsikten att det är relationstiden 

med kund och inte antal års erfarenhet som får rådgivaren att bättre hantera de psykologiska 

fallgroparna anchoring och framing. 

6.3.2. Anchoring 

Samtliga respondenter menade att de inte utvecklat några medvetna strategier för att hantera 

sin eventuella anchoring. Den största delen av empirin riktar ett sammantaget fokus mot 

kundernas eventuella anchoring, oavsett om det uppstått externt eller internt inom 

rådgivningen. Samtliga respondenter menade att de använder sig av en medveten strategi 

inom rådgivningsprocessen men att de inte utvecklat en medveten strategi för att specifikt 

hantera kundernas eventuella anchoring.  
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Den kritiska punkten inom anchoring kan enligt Kahneman och Tverskys (1979) tidigare 

resonemang hänföras till valet av initialt värde, vilket i sin tur enligt Kahneman (2011) kan 

hänföras till system 1. Då framtida utfall bedöms utifrån ursprungligt anchor bör valet av 

initialt värde vara så objektivt och opartisk som möjligt. Empirin indikerar att det inte alltid 

väljs initiala värden som är objektiva och opartiska i rådgivningsprocessen inom private 

banking. Hur eventuell anchoring, från såväl rådgivarens som kundens sida, ska hanteras 

beror enligt respondenterna på hur den uppstått. Kundens eventuella anchoring vid initialt 

värde hanteras enligt respondenterna först och främst genom den medvetna strategin att 

främst lyssna på kunden i stället för att som rådgivare prata. Något som enligt respondenterna 

minskar risken för att kunden bli anchored vid de råd rådgivaren ger. Rådgivarens sätt att 

utforma råd kan även hänföra förekomsten av framing, vilken beskrivs vidare i avsnitt 6.3.3. 

nedan. 

Anchoring vid köpkurser som initialt värde hanteras från respondenternas sida då deras arbete 

inte inbegriper kortsiktig trading, utan istället riktar fokus mot långsiktig portföljstrategi. Att 

kunden kan bli anchored vid köpkurser hanteras enligt respondenterna genom rådgivarnas 

medvetna strategi att öka kundens förståelse och därigenom hjälpa kunden att fatta 

välgrundade beslut, utan exempelvis påverkan från köpkurser. Den medvetna strategin att 

undervisa kunden antas även hantera kundens eventuella anchoring vid såväl media som 

tidigare erfarenheter. Anchoring vid initialt värde till följd av kundens tidigare erfarenheter 

kan enligt respondent A även hanteras genom rådgivarens fullständiga mandat att styra 

allokeringen av kundens tillgångar. 

Anchoring vid prognoser, som antas förekomma inom rådgivningsprocessens samtliga delar, 

kan enligt Riples (2013) tidigare resonemang hanteras genom att kort och gott inte tillämpa 

prognoser. Att inte tillämpa exempelvis kundens riskprofil som en referenspunkt skulle strida 

mot såväl CFA:s som Maginn et al.:s (2007) uppfattning om att det är kundens riskprofil som 

skapar det konkreta förslaget på allokering i syfte att uppnå optimal risk för portföljen. 

Vidare menade respondenterna att existerande policyer och mandat hanterar anchoring inom 

rådgivningsprocessen. Respondenterna redogjorde dock inte på vilket sätt de existerande 

policyer hanterar anchoring utan redogjorde endast på vilket sätt mandaten från kunden 

hantera anchoring. Då respondenterna genom mandat från kunden kan hantera kundens 

eventuella anchoring vid initialt värde antas anchoring i det här specifika fallet hanteras inom 

rådgivningsprocessen.  
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När väl det initiala värdet valts ska det justeras när ny information tillkommer, en strategi som 

Tversky och Kahneman (1974) valt att kalla anchoring and adjustment strategy. Individer har 

enligt såväl Barberis och Thalers (2003) som Pompians (2012) tidigare resonemang en 

tendens att anpassa sitt anchor otillräckligt, vilket enligt Kahneman (2011) kan hänföras till 

system 2. Exempel på ursprungligt anchor som inom rådgivningsprocessen skulle kunna antas 

justeras otillräckligt är kundens riskprofil. Risken för en eventuell otillräcklig justering av 

kundens riskprofil hanteras enligt empirin genom private bankings servicelöfte om att 

kvartalsvis träffa kunden. Private bankings servicelöfte antas genom kontinuerlig omplacering 

och rebalansering även hantera risken för otillräcklig justering av kundens portfölj givet ny 

information gällande en given tillgång eller givet marknadsförändringar. Då respondenterna 

enligt empirin väger in det ekonomiska läget i ett land vid allokeringsbeslut kan det enligt 

Pompian (2012) finnas risk för en framtida otillräcklig justering. Då varken den tidigare 

forskningen, enligt uppsatsförfattarnas kännedom, eller empirin redogör för hanteringen av 

den eventuellt otillräckliga justeringen i det här specifika fallet får tiden utvisa huruvida 

rådgivarnas justering blir tillräcklig eller ej. Vidare menade respondent J att det från kundens 

sida kan finnas ett intresse i att inte utföra en tillräcklig justering. 

Enligt Kahneman et al.:s (2011) KLS-modell kan anchoring hanteras genom kännedomen om 

vilken information som är baserade på fakta respektive uppskattningar. Då respondenterna 

enligt empirin kan särskilja information som består av fakta respektive uppskattningar antas 

anchoring i det här specifika fallet hanteras av rådgivarnas medvetna strategier. Skulle ett råd 

från en rådgivare indikera på anchoring vid ett initialt värde, bör rådgivaren enligt Kahneman 

et al. (2011) se över sitt råd i syfte att överväga sina tidigare antaganden. 

6.3.3. Framing 

Likt hanteringen av rådgivarnas eventuella anchoring har samtliga respondenter inte utvecklat 

en medveten strategi för att hantera sin eventuella framing. Även empirin gällande framing 

riktar, likt empirin för anchoring, sitt största fokus mot kundernas eventuella framing. En 

medveten strategi används enligt samtliga respondenter men respondenterna har inte utvecklat 

en medveten strategi för att specifikt hantera kundernas eventuella framing. 

Den centrala problematiken inom framing tar enligt Tversky och Kahnemans (1981) tidigare 

resonemang sin utgångspunkt i att individer reagerar olika på samma situation beroende på 

hur situationen utformas, sett till obetydliga egenskaper hos den specifika situationen. Enligt 

Kahnemans (2011) tidigare resonemang fattar system 1 beslut utan verklighetsanknytning 
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samtidigt som system 2 saknar egna moraliska intuitioner för att fatta det ursprungliga 

avgörandet. Empirin indikerar att framing förekommer i rådgivningsprocessen inom private 

banking. Hur eventuell framing, från såväl rådgivarens som kundens sida, ska hanteras beror 

likt hanteringen av anchoring på hur den uppstått. 

Enligt tidigare diskussion i avsnitt 6.3.2. ovan kan både anchoring och framing hänföras till 

rådgivarens sätt att utforma råd. Kundens eventuella framing till följd av de råd rådgivaren ger 

hanteras enligt respondenterna inledningsvis genom den medvetna strategin att främst lyssna 

på kunden. En strategi som enligt avsnitt 6.3.2. ovan även antas hantera kunders eventuella 

anchoring. Genom att lyssna och därigenom få förståelse för kunden och dennes situation och 

behov kan kundens eventuella framing hanteras. Vidare lyfte respondenterna fram vikten av 

att få ett kvitto från kunden på att denne är införstådd med det som sagts. Finansmarknaden är 

komplex och behöver enligt respondenterna många gånger förenklas på ett sådant sätt att den 

kan tas emot och förstås av kunden. Kvittot från kunden ger rådgivaren en indikation på 

kundens förståelse för den förenkling som rådgivaren presenterat. 

Den klassiska formen av framing, risky choice framing-effekter, berör enligt Tversky och 

Kahnemans (1981) asiatiska epidemiproblem framing sett till positiva och negativa termer. 

Inom private banking översätts de positiva och negativa termerna till möjligheten till 

avkastning respektive risken att förlora kapital. Enligt Kahneman och Tversky (1984) erhålls 

en bättre framing genom att utforma negativa utfall som kostnader, då det tydliggör de 

alternativ som kunden står inför och dess konsekvenser (Kahneman, 2011). För att erhålla en 

bättre framing och därigenom hantera risky choice framing-effekter bör rådgivarna översätta 

risken att förlora kapital till en kostnad. Vidare kan goal-framing, enligt empirin, ses som ett 

sätt att skapa en bättre framing inom rådgivningsprocessen. Rådgivaren kan enligt respondent 

D ibland behöva hjälpa kunden att fatta ett välgrundat beslut genom att lägga större vikt vid 

positiva termer. Om rådgivaren i en sådan situation inte skulle lägga större vikt vid de positiva 

termerna finns det enligt respondenterna risk att kunden upplever svårigheter i att fatta ett 

välgrundat beslut. Att presentera neutrala förslag strider vidare mot rådgivarens uppgift om att 

just ge råd. 

Gross (1982) menar vidare att framing kan hanteras genom att uttrycka en försäljning av 

kundens tillgångar som en flytt av kundens tillgångar, för att på så sätt rikta fokus mot det 

kvarvarande kapitalet. Ett hanteringssätt som enligt respondenterna inte bör tillämpas på 

grund av risken att på ett negativt sätt påverka kunden. Respondenterna lyfte istället fram 
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deras medvetna strategi att redogöra helheten för kunden som ett sätt att hantera framing i det 

här specifika fallet. 

Vidare antas framing hanteras genom den digitala mall som tillämpas inom 

rådgivningsprocessen. Den digitala mallens redogörelse för vilken information som ska 

insamlas kan antas ligga i linje med Kahneman och Tverskys (1984) förslag om att tillämpa 

en systematisk undersökning i syfte att hantera framing. Mallen anger dock inte hur 

informationen ska insamlas. Det är enligt respondenterna upp till rådgivaren själv att 

bestämma tillvägagångssätt. Enligt empirin besitter respondenterna förmågan att, trots den 

digitala mallens bristande redogörelse av tillvägagångssätt, ställa rätt frågor på ett korrekt sätt. 

Varigenom respondenterna antas hantera förekomsten av framing sett till det här specifika 

fallet. 

Likt hanteringen av anchoring menade respondenterna att existerande policyer och mandat 

hanterar framing inom rådgivningsprocessen. Respondenterna redogjorde dock endast på 

vilket sätt Lagen (SFS 2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och 

branschöverenskommelser hantera framing. Lagen och branschöverenskommelserna redogör 

för tillåten utformning av exempelvis produktblad men behandlar inte den muntliga 

utformningen. Varigenom lagen tillsammans med branschöverenskommelserna delvisa antas 

hantera framing. Avslutningsvis berör varken den tidigare forskningen, enligt 

uppsatsförfattarnas kännedom, eller empirin hanteringen av kundens framing till följd av 

tidigare erfarenheter.  
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7. Slutsats 

Uppsatsen visar att anchoring och framing förekommer inom rådgivningsprocessens samtliga 

delar. Anchoring förekommer främst i den meningen att kundens riskprofil tas fram inom 

informationsinsamlings- och översiktsdelen används som referenspunkt vid 

rådgivningsprocessens fortskridande delar. Att kundens riskprofil används som referenspunkt 

ligger i linje med ämnets teorier som menar att det är kundens riskprofil som skapar det 

konkreta förslaget på allokering i syfte att uppnå optimal risk för portföljen. Vidare antas 

kundens riskprofil justeras tillräckligt tack vare bankens servicelöfte om att kvartalsvis träffa 

kunden, givet den information som finns till rådgivarens förfogande. Framing förekommer 

främst i den meningen att den digitala mall som tillämpas inom rådgivningsprocess endast 

anger vad rådgivaren ska erhålla information om, inte hur informationen ska erhållas. Trots 

mallens bristande redogörelse för tillvägagångssätt antas rådgivarna ställa frågor på ett sådant 

sätt att de erhåller kundens faktiska riskprofil, givet den information som finns till rådgivarens 

förfogande. 

Samtliga rådgivare hade inledningsvis en låg kännedom om fenomenen anchoring respektive 

framing. Den låga kännedomen grundade sig i att rådgivarna inte kände till de regelrätta 

definitionerna av anchoring och framing men uppsatsen visar att rådgivarna känner till 

fenomenens respektive bakomliggande beteende. Bankens vilja att ingå samarbete antyder att 

det inom banken finns ett intresse att fördjupa kunskapen om forskningsområdet behavioral 

finance. 

Enligt den tidigare forskningen kan förekomsten av anchoring och framing hanteras, inte 

undvikas. Uppsatsens samtliga rådgivare använder sig av en medveten strategi inom 

rådgivningsprocessen men de har inte utvecklat en medveten strategi för att specifikt hantera 

anchoring respektive framing. Trots avsaknaden av en medveten strategi visar uppsatsen att 

förekomsten av såväl anchoring som framing hanteras omedvetet av rådgivarna inom private 

banking. Med utgångspunkt i att förekomsten inte kan undvikas, i kombination med att 

förekomsten omedvetet hanteras av rådgivarna, visar uppsatsen att förekomsten av anchoring 

respektive framing inte är ett problem av avgörande bemärkelse vid rådgivningsprocessen 

inom private banking.  
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8. Förslag till fortsatt studier 

Behavioral finance som ett relativt ungt forskningsområde inom den finansiella teorin ger 

stora möjligheter till fortsatta studier. Uppsatsen har kartlagt private banking rådgivares 

kännedom och strategier inom rådgivningsprocessen med fokus på anchoring respektive 

framing och därigenom analyserat och utvärderat hanteringen av de respektive psykologiska 

fallgroparna. Samtliga rådgivare hade en låg ingående kännedom om de regelrätta 

definitionerna av anchoring och framing men uppsatsen visar att rådgivarna känner till 

fenomenens respektive bakomliggande beteende. Det finns därmed ett intresse i att undersöka 

förekomsten och hanteringen av andra psykologiska fallgropar inom branschen. Då uppsatsen 

finner att anchoring och framing inte är ett problem av avgörande bemärkelse vid 

rådgivningsprocessen inom private banking vore det vidare intressant att undersöka huruvida 

anchoring och framing är ett problem inom andra branscher. 

Vidare vore det intressant att undersöka om det sett till förekomst och hantering av 

psykologiska fallgropar finns skillnader mellan rådgivningsprocessen inom private banking 

och den rådgivningsprocessen som tillämpas för gemene man, det vill säga privatpersoner 

som generellt sett har en mindre mängd placerbart kapital och en relativt mindre komplex 

ekonomi. 

Det vore även intressant att utföra en replikerande studie på ett större urval för att på så sätt 

möjliggöra en högre grad av generalisering. För att möjliggöra en urskiljning av eventuella 

geografiska och demografiska skillnader vore det vidare intressant att replikera studien på ett 

urval med större spridning.  
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Appendix 1 – Kontaktmail 

 

Hej!  

Vi heter Lina Eriksson Funke och Alexandra Sandberg, vi studerar sista terminen vid 

mastersprogrammet i nationalekonomi respektive civilekonomprogrammet med inriktning 

mot finans vid Linköping universitet. Tillsammans har vi ett brinnande intresse för behavioral 

finance, inom vilket område vi nu skriver masteruppsats/ examensarbete. Vår uppsats riktar 

fokus mot psykologiska fallgropar som identifierats inom behavioral finance. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur anchoring och framing hanteras av rådgivare inom private 

banking. 

Anchoring innebär att individer vanligtvis börjar med att föreställa sig ett givet initialt värde, 

ett anchor, för att uppskatta ett värde med okänd storlek. När ny information tillkommer 

justeras ursprungligt anchor uppåt eller nedåt. Framing innebär att individer reagerar olika på 

samma situation beroende på hur situationerna utformats. 

Rådgivningsprocessen kan påverkas av anchoring och framing. Anchoring och framing sett 

till rådgivningsprocessen inom private banking har enligt uppsatsförfattarnas kännedom inte 

tidigare studerats i Sverige. Ett faktum som motiverar vår studie inom området. 

Vi kontaktar dig tack vare din expertis om rådgivning inom private banking. Vi undrar om du 

vill och har möjlighet att delta i vår studie? Intervjun beräknas ta cirka en timme. Den 

information som framkommer under intervjun kommer att presenteras anonymt i studien, 

behandlas konfidentiellt och enbart användas i studiens syfte. Medverkan i studien kan när 

som helst avbrytas om så önskas. 

Tacksamma för svar! 

 

Med vänlig hälsning, 

Lina Eriksson Funke & Alexandra Sandberg  
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Appendix 2 – Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att undersöka problematiken kring anchoring och framing kopplat till 

rådgivningsprocessen inom private banking. För att uppnå studiens syfte är rådgivarnas egna 

reflektioner och tankar kring området och dess problematik av stor vikt. Studien önskar 

kartlägga rådgivarnas kännedom och strategier i rådgivningsprocessen inom private banking 

med fokus på problematiken med anchoring och framing. 

Del I 

Bakgrundsinformation om respondenten 

 Kan du beskriva din professionella bakgrund? 

 Antal år inom private banking? 

 Kan du beskriva din roll i banken? 

Inledande frågor gällande behavioral finance 

 Hur vill du själv beskriva dina kunskaper om forskningsområdet behavioral finance? 

Inledande frågor gällande anchoring 

 Hur vill du själv beskriva din kännedom om begreppet anchoring? 

 Hur kan, enligt din mening, anchoring påverka rådgivningsprocessen? 

 Hur kan, enligt din mening, anchoring hanteras inom rådgivningsprocessen? 

Test anchoring 

1. Alternativ 1: 

 Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter? 

 Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? 

Svar: 115,5 meter 

 

Alternativ 2: 

 Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 55 meter? 

 Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är?  

Svar: 115,5 meter 

 

2. Vid vilken temperatur kokar vatten på toppen av Mount Everest? 

Svar: 70 grader  
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Respondentens reflektioner om anchoring 

 Vad är din spontana reflektion på testresultatet? 

 Har du tidigare reflekterat kring om du själv är påverkad av anchoring? 

 Har du själv utvecklat medvetna strategier för att hantera  

din eventuella anchoring? 

 Har du tidigare reflekterat kring om dina kunder är påverkade av anchoring? 

 Har du själv utvecklat medvetna strategier för att hantera  

dina kunders eventuella anchoring? 

Inledande frågor gällande framing 

 Hur vill du själv beskriva din kännedom om begreppet framing? 

 Hur kan, enligt din mening, framing påverka rådgivningsprocessen? 

 Hur kan, enligt din mening, framing hanteras inom rådgivningsprocessen? 

Test framing 

Testets frågeställningar ska besvaras inom 10 sekunder efter att texten lästs. 

 

Föreställ dig att USA förbereder sig för ett utbrott av en ovanlig asiatisk sjukdom som 

sannolikt kommer att leda till 600 individers död. Två alternativa program för att 

bekämpa epidemin har föreslagits. Anta att de vetenskapliga skattningarna av 

programmens konsekvenser är följande: 

 

Alternativ 1: 

 Om program A antas kommer 200 individer att räddas. 

 Om Program B antas är sannolikheten 1/3 att 600 individer kommer att räddas 

och 2/3 att ingen individ kommer att räddas. 

 

Vilket program väljer du? 

 

Två nya alternativa program. Anta att de vetenskapliga skattningarna av programmens 

konsekvenser är följande: 

 

Alternativ 2: 

 Om Program C antas kommer 400 personer att dö. 

 Om Program D antas är sannolikheten 1/3 att ingen kommer att dö och 2/3 att 

600 personer kommer att dö. 

 

Vilket program väljer du?  
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Respondentens reflektioner om framing 

 Vad är din spontana reflektion på testresultatet? 

 Har du tidigare reflekterat kring om du själv är påverkad av framing? 

 Har du själv utvecklat medvetna strategier för att hantera din eventuella 

framing? 

 Har du tidigare reflekterat kring om dina kunder är påverkade av framing? 

 Har du själv utvecklat medvetna strategier för att hantera dina kunders 

eventuella framing?  
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Del II 

Frågor relaterade till rådgivningsprocessen 

Ett flödesschema över en rådgivningsprocess presenteras för respondenten. 

 Hur väl överensstämmer flödesschemat med er rådgivningsprocess? 

 Vad är överensstämmande? 

 Vad skiljer? 

 

Informationsinsamling och översikt 

 Påståenden: 
 Informationen som erhålls vid informationsinsamlingen består av fakta. 

 Informationen som erhålls vid informationsinsamlingen består av 

uppskattningar. 

Påståendena besvaras genom: 

Stämmer mycket dåligt 

1 

Stämmer dåligt 

2 

Stämmer varken dåligt eller bra 

3 

Stämmer bra 

4 

Stämmer mycket bra 

5 

Motivera och utveckla dina svar.  

 

 Används, enligt din mening, en mall för att identifiera kundens riskprofil? 

Förtydligande: Mallen omfattar allt från kundens civilstånd till finansiella mål. 

 På vilket sätt används, enligt din mening, mallen för att identifiera kundens 

riskprofil? 

 Identifierar, enligt din mening, den mall som används kundens faktiska riskprofil? 
 På vilket sätt identifierar, enligt din mening, den mall som används kundens 

faktiska riskprofil? 

 Hur hanteras, enligt din mening, justeringen av kundens riskprofil när ny information 
tillkommer? 

Exempel: Kunden ska skilja sig. 

 

Allokering 

 Påståenden: 

 Kundens riskprofil används som referenspunkt vid allokeringsbeslut. 

 Det ekonomiska läget i givet land vägs in vid allokeringsbeslut. 

 Vid allokeringsbeslut riktas fokus mot portföljen i sin helhet. 

Påståendena besvaras genom: 

Stämmer mycket dåligt 

1 

Stämmer dåligt 

2 

Stämmer varken dåligt eller bra 

3 

Stämmer bra 

4 

Stämmer mycket bra 

5 

Motivera och utveckla dina svar.  
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 Påverkas, enligt din mening, kundens inställning till en portfölj av utformningen av 

portföljens chans att uppnå finansiella mål? 

Exempel: Anta att en individ kan välja mellan portfölj A och portfölj B, identiska 

gällande risk och avkastning. Portfölj A antas ha 70 procent chans att uppnå 

individens finansiella mål och portfölj B antas ha 30 procent chans att inte uppnå 

individens finansiella mål. Individen som står inför valet kommer troligtvis att välja 

portfölj A på grund av den positiva utformningen portföljen beskrivs på. 

 På vilket sätt påverkas, enligt din mening, kundens inställning till en portfölj 

av utformningen av portföljens chans att uppnå finansiella mål? 

 

Placering 

 Omplaceras, enligt din mening, kundens portfölj givet ny information som tillkommer 
gällande en tillgång? 

 På vilket sätt omplaceras, enligt din mening, kundens portfölj givet ny 

information som tillkommer gällande en tillgång? 

 Används, enligt din mening, köpkurser som referenspunkt vid beslut om att behålla 

eller sälja en tillgång? 

 På vilket sätt används, enligt din mening, köpkurser som referenspunkt vid 

beslut om att behålla eller sälja en tillgång? 

 

Rebalansering 

 Rebalanseras, enligt din mening, kundens kapital givet marknadsförändringar? 

 På vilket sätt rebalanseras, enligt din mening, kundens kapital givet 

marknadsförändringar? 

 Påverkar, enligt din mening, utformningen av rebalanseringsråd kundens inställning 

till rebalanseringen? 

Exempel: För att göra en förlust mer accepterad kan förslaget om att sälja kundens 

tillgång uttryckas som att flytta kundens tillgångar. 

 På vilket sätt påverkar, enligt din mening, utformningen av rebalanseringsråd 

kundens inställning till rebalanseringen? 

 

Övriga frågor  

 Inom vilka delar av rådgivningsprocessen förkommer, enligt din mening, anchoring?  
 På vilket sätt förekommer, enligt din mening, anchoring inom dessa delar av 

rådgivningsprocessen? 

 Inom vilka delar av rådgivningsprocessen förkommer, enligt din mening, framing?  
 På vilket sätt förekommer, enligt din mening, framing inom dessa delar av 

rådgivningsprocessen? 

 Inom vilka delar av rådgivningsprocessen används, enligt din mening, prognoser? 

 På vilket sätt används, enligt din mening, prognoser inom dessa delar av 

rådgivningsprocessen? 

 Hanterar, enligt din mening, de existerande policyer och mandat anchoring i 

rådgivningsprocessen? 

 På vilket sätt hanterar, enligt din mening, de existerande policyer och mandat 

anchoring i rådgivningsprocessen?  
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 Hanterar, enligt din mening, de existerande policyer och mandat framing i 

rådgivningsprocessen? 

 På vilket sätt hanterar, enligt din mening, de existerande policyer och mandat 

framing i rådgivningsprocessen? 

 Hanterar, enligt din mening, mer erfarna private bankers anchoring bättre än mindre 

erfarna private bankers? 

 På vilket sätt hanterar, enligt din mening, mer erfarna private bankers 

anchoring bättre än mindre erfarna private bankers? 

 Hanterar, enligt din mening, mer erfarna private bankers framing bättre än mindre 

erfarna private bankers? 

 På vilket sätt hanterar, enligt din mening, mer erfarna private bankers framing 

bättre än mindre erfarna private bankers?  



67 

Del III 

Huvudresultat av tidigare forskning 

Anchoring  

 

Initialt värde 

Tidigare forskning ger stöd för att den kritiska punkten för anchoring är valet av initialt värde. 

Det initiala värdet används sedan som referenspunkt. Inom rådgivning grundar sig det initiala 

värdet i den information som insamlas från kunden. 

 

 Vad är din spontana reflektion kring den här tidigare forskningen? 

 Har du några ytterligare reflektioner kring hur bankens rådgivningsprocess förhåller 

sig till den här tidigare forskningen? 

 

Otillräcklig justering 

Tidigare forskning ger stöd för att initialt värde, referenspunkten, justeras otillräckligt när ny 

information tillkommer. Inom rådgivning kan de otillräckliga justeringarna uppstå när ny 

information tillkommer om kund, tillgång eller vid marknadsförändringar. 

 

 Vad är din spontana reflektion kring den här tidigare forskningen? 

 Har du några ytterligare reflektioner kring hur bankens rådgivningsprocess förhåller 

sig till den här tidigare forskningen? 

 

Framing 

 

Utformning 

Tidigare forskning ger stöd för att individer reagerar på samma situation på olika sätt 

beroende på framing av en situation: ofta ett problem, alternativ eller utfall. Inom rådgivning 

kan viljan att bära risk influeras av hur situationer är utformade. 

 

 Vad är din spontana reflektion kring den här tidigare forskningen? 

 Har du några ytterligare reflektioner kring hur bankens rådgivningsprocess förhåller 
sig till den här tidigare forskningen?  
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Appendix 3 – Testresultat 

 

Anchoring 

Redwoodträdet 

Alternativ 1: 366 meter 

Respondent A C E G I Medel 

Svar 60 375 312 160 120 205,4 

 

Alternativ 2: 55 meter 

Respondent B D F H J Medel 

Svar 90 80 100 150 50 94 

 

Korrekt svar: 115,5 meter 

 

Vattnets kokpunkt vid toppen av Mount Everest 

Respondent A B C D E F G H I J Medel 

Svar 95 100 100 60 100 62 - 90 - 100 88,34 

 

Korrekt svar: 70 grader 

 

Framing 

Det asiatiska epidemiproblemet 

Alternativ 1: 

Respondent A B C D E F G H I J 

Svar B B A A A B A A A B 

 

Alternativ 2: 

Respondent A B C D E F G H I J 

Svar D C C D D D D D D D 

 


