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Sammanfattning 
Automatiserad rådgivning, även kallat robotrådgivning har haft enorma framgångar i USA. 
På senare tid har denna typ av tjänster börjat lanseras även i Sverige och tron är stor på att 
genombrottet kommer bli lyckat även här. Med automatiserad rådgivning ges personliga råd 
om finansiella instrument utan mänsklig inblandning. Syftet med studien var att beskriva och 
analysera vilken målgrupp som är mest trolig att använda sig av automatiserad rådgivning på 
den svenska marknaden. Vi ville urskilja vilka användare som med störst sannolikhet 
kommer att använda de tjänster som erbjuds av robotrådgivare beroende på kön, ålder, 
utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. Resultaten har även jämförts med tekniska 
anpassningsmodeller för att se om dessa kan appliceras på anpassningen till automatiserad 
rådgivning. Studien är grundad på en enkätundersökning med 200 respondenter och två 
intervjuer med insiktsfulla personer i ämnet. Slutsatsen av studien visade att endast ålder 
kunde påvisa någon större betydelse för mottagandet av tjänsten enligt de förklaringsvariabler 
vi valt att använda. Vi fann även att de med lägre inkomst och utbildning också var mer 
villiga att använda automatiserad rådgivning men dessa upptäckter saknade statistisk 
signifikans. Sammantaget är den enda fullständiga slutsats vi kan dra från studien att unga 
individer är mest sannolika att använda automatiserad rådgivning.  
 
Nyckelbegrepp: Automatiserad rådgivning, robotrådgivning, anpassning, fintech, innovation 
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Abstract 
Automated counseling, also known as robotic counseling has had enormous success in the 
United States. In recent times these types of services have been launched in Sweden and there 
is belief that there will be a breakthrough in Sweden also. With automated counseling 
personal financial advice are given without human involvement in the advising process. The 
purpose of the study is to describe and analyze which target group is most likely to be 
attracted by automated counseling. We wanted to distinguish which users were most likely to 
utilize the services offered by automated counseling based on gender, age, level of education, 
income and occupation. The results have also been compared with some technical models of 
adaptation to see if these can also be applied to adaptation of automated counseling. The 
study is based on a survey with 200 participants and two interviews with persons with 
expertise in the area of interest. The results of the study showed that only age has any 
significant influence for the reception of the service based on the chosen variables of 
explanation. We also found that those with lower income and education were also more 
willing to use automated counseling but these discoveries lacked statistical significance. 
Overall, the only complete conclusion we can draw from the study is that young individuals 
is most likely to use automated counseling. 
 
Keywords: Automated counseling, robo advising, adaptation, fintech, innovation 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel kommer introducera läsaren till automatiserad rådgivning, dess framgång i 
USA, fintech, finansinspektionens syn på automatiserad rådgivning och finanssektorns 
bemötande av digitalisering. Problembakgrunden kommer övergå till en förtydligande 
problemdiskussion vilken sammanfattas av en problemformulering. Syftet med uppsatsen 
redovisas och de avgränsningar som gjorts fastställs.  

 

1.1 Problembakgrund 
Det blir allt vanligare med digitala tjänster. Kunder kräver allt oftare snabb tillgänglighet och 
effektivitet. Utvecklingen av E-tjänster har applicerats i många branscher t ex e-banking och 
e-booking. Efterfrågan på digitalisering inom finansiella tjänster är hög bland användarna och 
de tjänster som finns inom e-banking brukas flitigt i dagens samhälle (Taherdoost, 
Sahibuddin & Jalaliyoon, 2013) (Puschmann, 2016).  
 
Finanssektorn är generellt sett konservativ och motsträvig till förändring. Teknologins 
utveckling har tvingat sektorn att utvecklas med den, exempelvis när internet banking slog 
igenom. Nu utmanas den mänskliga rådgivningen av den digitala utvecklingen i form av 
automatisering. Enligt Joel Bruckenstein på Technology Tools for Today kan digitaliseringen 
antingen arbetas emot eller med. I slutändan brukar människan tvingas anpassa sig efter 
teknikens framfart oavsett (McCarthy, 2015) (Puschmann, 2016). Greg Smith, koncernchef 
på robotrådgivaren Blooom, menar att finans- och pensionssektorn är kvar på 1970-talet och 
är en av de sista marknaderna där tekniken ännu inte tillåtits underlätta för konsumenterna 
(Leijonhufvud, 2015). 
 
Den kamp som finns mellan människor och datorer ökar alltmer enligt Nick Bostrom. Han 
menar att datorers intelligens redan är ikapp och i vissa fall förbi människans. Det finns 
algoritmer idag som är programmerade för att lära sig att utvecklas av sig själva. 
Begränsningarna hos datorernas kompetensutveckling är enligt Bostrom betydligt mycket 
mindre än vad den är hos människan (Bostrom, 2015) (Bostrom, 2014). Han får uppbackning 
av Jeremy Howard som hävdar att datorer kan lära sig saker som människan inte kan lära sig 
och de kan även prestera bättre än vad människor kan. Datorprogrammet Libratus besegrade 
exempelvis fyra mänskliga pokerproffs i fyra separata heads-up matcher. Samma utfall har 
tidigare även bevisats i schack (Klinski, 2017). Howard ser dock att det fortfarande finns en 
del buggar i vissa system som byggs av datorer men han menar på att framstegen som 
maskinerna tar är enorma. Han uppskattar att om fem till sju år kommer betydligt många fler 
mänskliga arbeten vara ersatta med datorer. Prestationen av dessa kommer också vara 
betydligt mycket effektivare (Westerheide, 2017).  

5 



 

 
Automatiserad rådgivning är en tjänst där, precis som Howard förutspår, människans arbete 
utmanas med att ersättas av datorer. Automatiserad rådgivning eller så kallad robotrådgivning 
är en förmögenhetsförvaltning som till skillnad mot vanlig rådgivning sker online istället för 
att besöka en mänsklig rådgivare. Liknande programvaror används för att ta fram ett 
portföljförslag hos exempelvis Avanza genom deras portföljgenerator (Avanza, u.å.). 
Skillnaden är enligt P. Adamson (personlig kommunikation, 7 april, 2017) att automatiserad 
rådgivning exempelvis aktivt omplacerar kapitalet till det billigaste och bästa alternativet 
beroende på varje enskild kunds preferenser. Tjänstens algoritm arbetar också på ett vis med 
att köpa mer vid nedgång vilket kan vara känslomässigt svårt för människan men kan ofta 
vara ett mer rationellt beteende. Rådet baseras på faktorer som, ålder, lön, mål med sparandet, 
tidigare kunskap om placeringar, inställning till risk, befintligt kapital samt hur mycket som 
ska sparas t ex varje månad (Lysa Primepilot, u.å.) (Scherer, 2017). Plattformarna för 
automatiserad rådgivning skapar med hjälp av informationen i regel portföljer bestående av 
börshandlade fonder, så kallade, ETF:er som följer olika index och tillgångsklasser beroende 
på risknivån hos kunden (Tieless, u.å. Primepilot, u.å. Lysa, u.å.) (Scherer, 2017). 
 
De första aktörerna med automatiserad rådgivning startades under 2008 i USA, men det var 
inte förrän 2011 som det började ta rejäl fart och idag finns det över 100 aktörer runt om i världen (Deloitte, 2016). Sveriges första aktör var Tieless och näst på tur är Primepilot som under 2016 släppt en betaversion av sin tjänst samt Lysa som lanserades i april 2017 (Tieless, u.å. Primepilot, u.å. Lysa, u.å.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Deloitte, 2016) 
 
Den automatiserade rådgivningen har utvecklats mycket och snabbt sedan dess lansering, de 
olika stegen har kommit att kallas för Robo 1.0, 2.0, 3.0 och 4.0. Robo 1.0 är det första steget 
i utvecklingen och innebär att kunden fyller i ett svarsformulär och får sedan produkt eller 
portföljförslag utifrån ett visst antal listade ETF:er, obligationer och aktier. Kunden får sedan 
göra köpet på egen hand, någon mäklare är alltså inte inblandad. Robo 2.0 innebär att 
portföljer skapas som en fond-i-fond lösning där förvaltare sköter utförandet av ordern. 
Frågeformulären används sedan för att bestämma risknivå och ta fram ett förslag utifrån 
färdiga portföljer som listats utifrån risknivå. Robo 3.0 använder sig av algoritmer för att ta 
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fram investeringsbeslut för att följa investeringsstrategier som tagits fram eller valts att följa. 
Det är alltså inte förvaltare som gör köpen direkt utan mer övervakar och dubbelkollar 
systemen. Robo 4.0 är den senaste tekniken inom automatiserad rådgivning. Dessa är helt 
automatiska med självlärande algoritmer. Dessa genomför alltså förändringar i portföljen per 
automatik och nya algoritmer behöver inte tas fram. Idag är Robo 3.0 den metod som 
används mest, ungefär 80% av marknaden för automatiserad rådgivning i EU, Tyskland, 
Storbritannien och USA består av aktörer med denna teknik (Deloitte, 2016). 
 
Automatiserad rådgivning har växt fort i USA under de senaste åren (Leijonhufvud, 2015) 
(Deloitte, 2016). Robotarnas frammarsch har exempelvis kommit tillräckligt långt för att 
University of Oxford tagit med finansiella rådgivare på sin lista över Topp fem jobb som 
robotar redan tar  (Frey & Osborne, 2015). Flera insatta i ämnet tror på en fortsatt stark 
tillväxtpotential för automatiserad rådgivning. Anders Heskel, börskrönikör på Aktiespararen, 
påstår exempelvis i EFN Börslunch den 31 januari 2017 att traditionell rådgivning är utrotningshotad och att robotarna kommer ta över. Jesus Adrian Perez sträcker sig ännu längre och hävdar att datorer är bättre än människor på allt. Han säger också till National Public Radio, NPR, att en fördel med robotar är att de saknar girighet (Leijonhufvud, 2015). Trots detta är automatiserad rådgivning fortsatt liten jämfört med traditionell rådgivning (Leijonhufvud, 2015). Enligt analysföretaget av finansiella tjänster Cerulli Associates förvaltades 18.7 miljarder dollar av robotrådgivningstjänster under 2015. För 2020 estimerar analysföretaget att detta kommer att ökas med 2,500 procent till 489 miljarder dollar, vilket motsvarar 22 procent av det uppskattade värde som förvaltas av oberoende investeringsrådgivare idag (Anderson, 2016).
 
Robotarnas frammarsch väcker alltmer uppmärksamhet och även Nordnets VD, Håkan 
Nyberg har kommenterat fenomenet i media. Han säger till EFN Börslunch att Nordnet 
tvingas lyssna på kundernas ändrade beteende och krav på ökad digitalisering. Detta kommer 
de göra genom att inom en snar framtid erbjuda automatiserad rådgivning till sina kunder 
(EFN Börslunch, 2017). Att svenska aktörer börjar erbjuda automatiserad rådgivning är något 
som välkomnas av Finansinspektionen. Malin Omberg, områdeschef för konsumentskydd på 
FI, menar att automatiserad rådgivning minskar risken för intressekonflikter. Hon säger likt 
Rick Ferri att finansiell rådgivning ska vara i konsumentens intresse och därför vill hon 
förbjuda provision till rådgivare från produktbolag. FI gläds också med att automatiserad 
rådgivning ökar möjligheten för de mindre förmögna att få hjälp med sitt sparande 
(Gustavsson, 2016, 20 april) (U. Ahrner, personlig kommunikation, 30 maj, 2017) (Ferri, 2015).  

1.2 Problemdiskussion 
Det finns viss forskning om potentiella fördelar för konsumenter och finansiella institutioner 
med automatiserad rådgivning. För konsumenterna framhävs främst fördelarna med lägre 
kostnader, tillgängligheten och servicekvalitet (European Banking Authority, 2015). Att 
automatiserad rådgivning leder till lägre kostnader får även stöd av Greg Smith som säger 
bland annat att allmänheten utnyttjas och töms på miljardbelopp när han talar om traditionell 
rådgivning. Han menar att förvaltarna tar onödigt höga avgifter för att erbjuda 
investeringsförslag som ändå inte slår index (Leijonhufvud, 2015) (U. Ahrner, personlig 
kommunikation, 30 maj, 2017). För de finansiella institutionerna framhävs även fördelarna med de lägre kostnaderna och servicekvaliteten men även den ökade potentiella kundbasen. automatiserad rådgivnings potentiella risker har också studerats för både konsumenter och finansiella institutioner. Angående riskerna för konsumenter fokuseras det mest på kundens begränsade förmåga att arbeta med finansiell information och de eventuella brister i verktyget som kan förekomma. För de finansiella institutionerna ligger riskerna istället på ansvarsskyldigheten i placeringarna och i verktygets funktionalitet (European Banking Authority, 2015).

En studie från Tyskland har funnit att det är viktigt för de automatiserade rådgivnings 
företagen att engagera sig i en mer holistisk modellering av hushållsegenskaper (Scherer, 
2017). Det som påvisats i USA är att unga tenderar att vara mer benägna och mottagliga till 
denna typ av rådgivning (Leijonhufvud, 2015). Anledningen till detta anses vara att unga är 
mer bekväma med den digitala världen och har ett större kritiskt tänk mot traditionell 
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rådgivning (Paccaro Brown, 2016). I USA har det också visat sig att investerare med mindre 
förmögenheter är mer benägna att använda sig av automatiserad rådgivning än mer 
kapitalstarka investerare. Detta antas bero på de höga kapitalkraven som traditionell 
rådgivning tenderar att ha jämfört med automatiserad rådgivning. Detta överensstämmer 
delvis även med den tekniska anpassningsmodellen samt en del utvecklingar av den som 
säger att unga är mer benägna att tidigt anpassa sig till nya innovationer. Däremot är det 
vanligare att mer förmögna människor är tidigare i anpassningen till innovationer jämfört 
med mindre förmögna (Bohlen & Beal, 1957) (Rogers, 2003) (Rogers, 2002) (Hardman, Shiu 
& Steinberger-Wilckens, 2016). I fallet med automatiserad rådgivning kan det dock finnas 
mer incitament för mindre förmögna människor. Detta eftersom kapitalförvaltning främst 
vänder sig till förmögna kunder. Att analysera vilka egenskaper de investerare som är mest 
troliga att använda automatiserad rådgivning besitter kan i ett marknadsföringssyfte vara av 
vikt för att spara tid och pengar för företag som erbjuder denna typ av tjänst (Expowera, 
2017). Detta är ingenting som har gjorts tidigare i Sverige men något som denna uppsats 
kommer titta närmare på.  
 
Eftersom det inte finns mycket forskning att tillgå i Sverige angående målgrupper för 
automatiserad rådgivning kompletteras vår forskning med liknande fenomen som utvecklats i 
samhället. Vi kommer använda en teknisk anpassningsmodell som utgångspunkt i vår 
forskning samt vissa utvecklingar av denna. Vi har det som vår teoretiska utgångspunkt då 
det är en övergripande modell som sammanfattar de övriga variablerna vi kommer att 
använda. Detta för att kunna frambringa valida slutsatser. Vi anser att anpassningen till 
internet banking kan ha stora likheter med framtiden inom automatiserad rådgivning. 
Forskare har studerat vilka egenskaper som är avgörandet för mottagandet av internet 
banking hos användare beroende på kön, ålder etc. Exempelvis har det visats att internet 
banking tenderar att ha lägre användning bland äldre och kvinnor (Arenas-Gaitán, 
Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015).  En studie såg däremot att yngre och män 
föredrar internet banking framför traditionella banktjänster (Calisir & Gumussoy, 2008; 
Ramón Jerónimo, Peral Peral, & Ramos Villarejo, 2013). Med denna typ av vetskap om 
internet banking kan mönster och kopplingar till robotrådgivningens potentiella användare 
uppdagas och liknande resultat kan eventuellt komma att synas inom vårt ämne. 

1.3 Problemformulering, syfte och avgränsningar 
Vi har valt att basera vår uppsats på att besvara följande dilemma. 
 

- Vilken målgrupp är mest sannolik att använda sig av automatiserad rådgivning på 
den svenska marknaden?  

 
Syftet är att beskriva och analysera vilken målgrupp som är mest trolig att använda sig av 
automatiserad rådgivning på den svenska marknaden. Vi vill urskilja vilka användare som 
med störst sannolikhet kommer att använda de tjänster som erbjuds av robotrådgivare 
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beroende på kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. Dessa variabler är valda 
på grund av att de har visats påverka användningen av liknande finansiella tjänster och dess 
digitala framfart genom tidigare forskning. En koppling till tekniska anpassningsmodeller av 
nya produkter kommer också ge en inblick i olika stadier som målgrupper accepterar nya 
tjänster.  
 
Att kategorisera en potentiell målgrupp är ofta svårt. I vissa fall kan det t.o.m. vara en helt 
oförutsedd grupp som anpassar sig mest till den nya produkten eller tjänsten. Därför kan det 
finnas svårigheter att skapa en generell målgrupp för automatiserad rådgivning. De slutsatser 
vi finner kan därmed vara tvivelaktiga i viss mån. I ett marknadsföringssyfte föredras dock att 
analyser görs över en potentiell målgrupp för sin tjänst för att spara tid och pengar 
(Expowera, 2017). Det gäller dock att vara öppen för att den förutspådda målgruppen 
eventuellt inte är den bäst lämpade, men den kan trots allt användas som en grund i 
uppstartsfasen.  
 
Vi har valt att förhålla oss till den svenska marknaden men inblickar från tidigare forskning i 
andra länder kan förekomma för jämförelser. Forskningen är begränsad inom området och 
framförallt begränsad när det gäller vilken eller vilka målgrupper som använder sig av 
automatiserad rådgivning. Detta är märkligt då fintech växer snabbt inom finansvärlden. Det 
är extra intressant på den svenska marknaden eftersom Stockholm är den näst största staden i 
Europa inom Fintech (Invest Stockholm, 2015). Samtidigt är Norge och de nordiska länderna 
tillsammans med Sverige de länder som ofta tar till sig ny teknik snabbt (Chandrasekaran & 
Tellis, 2008). Trots det har den svenska marknaden ännu inte studerats. Detta är något vi vill 
utveckla och utforska då ämnet är högaktuellt inom den svenska finansvärlden. För att 
bemöta detta tomrum har vi jämfört forskning inom övriga digitala och finansiella tjänster 
och hur de mottagits med vår forskning. Alltså tjänster som internet- och mobilbank. De som 
är flitiga användare av andra digitala tjänster kan mycket väl tänkas vara potentiella 
användare av ny teknik inom ämnet, vilket automatiserad rådgivning definitivt är.  
 
Med denna uppsats hoppas vi sammantaget kunna bidra till en bättre förståelse och kunskap 
inom automatiserad rådgivning. Vi vill utveckla den befintliga forskningen kring 
automatiserad rådgivning och dess mottagande i Sverige genom att applicera denna med 
vetenskap om internet banking. Det är ett viktigt bidrag eftersom det handlar om anpassning 
till nya teknologier och därmed samhällets anpassning till teknologi. Robotrådgivning eller 
automatiserad rådgivning som fenomen är alltså en del av ett större fenomen. Uppsatsen 
kommer att vara av intresse för de företag och individer som berörs av finansiell rådgivning. 

1.4 Definition 
Definitionen av Automatiserad rådgivning kommer i uppsatsen att avses detsamma som FI 
valt att definiera. Alltså att “med automatiserad rådgivning avses personliga råd om 
finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig 
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inblandning, ofta online.” (Finansinspektionen, 2016, s. 2). Vi har dock valt att enbart 
innefatta de rådgivningsverktyg som helt är automatiserade och därmed inte innefattar någon 
form av mänsklig kontakt under rådgivningsprocessen. Alltså omfattas inte automatiserad 
rådgivning av tjänster där mänskliga rådgivare använder stöd av it-verktyg.  
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2. Teoretisk referensram  
 

Följande kapitel kommer presentera läsaren för tidigare forskning kring internet bankings 
skillnader i användande av tjänsten beroende på kön, ålder, sysselsättning, utbildning & 
kunskap. Läsaren kommer även få en inblick i den begränsade data som förekommer kring 
automatiserad rådgivning kopplat till ovan nämnda variabler. På grund av detta kommer den 
teoretiska referensramen bygga på ett bredare perspektiv och teorier inom övriga digitala 
tjänster, med fokus på internet banking. Kapitlet avslutas med en upplysning om hur 
anpassning till nya tekniska innovationer kan förklaras av modeller och kopplas till vissa av 
våra variabler. 

 
Sammantaget i detta kapitel är varje variabel uppdelat i ett enskilt underkapitel för att tydligt 
separera variablernas tidigare forskning från varandra. Det viktigaste underkapitlet grundar 
sig på en anpassningsmodell som använts sedan 1950-talet och presenteras i kapitel 2.7, men 
även utvecklingar av nyare anpassningsmodeller som till viss del grundats av denna.  

2.1 Kön 
Internet banking tjänsters användande skiljer sig mellan könen. Forskning har funnit att män 
är mer benägna att använda tjänsten än vad kvinnor är. Detta kan förklaras med att kvinnor 
föredrar personlig kontakt vid denna typ av ärenden. Kvinnor upplever att om de förses med 
information direkt från en person är det mindre riskfyllt än om informationen levereras via 
digital media (Ramón Jerónimo, Peral Peral, & Ramos Villarejo, 2013). Att beakta kan dock 
vara att kvinnor i Sverige generellt är mer högutbildade än män. Detta har inte inkluderats i 
den forskning ovan då den inte genomförts i Sverige. Utbildningsnivån skiljer sig främst 
mellan unga kvinnor och är tydligast i åldrarna 25-34. Dock är kvinnor sett till en helhet 
högre utbildade än män (Statistiska Centralbyrån, 2015). 
 
H1: Män är mer benägna att använda automatiserad rådgivning än kvinnor. 

2.2 Ålder 
Tidigare forskning, där fokus varit på äldre människor (över 55-års ålder), visar att det som 
påverkar deras användande av digitala banktjänster och internet banking är vana, förväntad 
prestanda, pris och nytta. Dessa personers faktiska beteende i samband med användning av 
internet banking påverkas främst av vana och med vilken avsikt användandet har. År 2012 
var det endast 24 procent av den europeiska befolkningen mellan 55-74 år som använde sig av internet banking. Anledningen till detta kan bland annat vara för att äldre är motsträviga till förändring och därför har negativ inställning till internet banking. Utöver det även för att äldre personer ofta föredrar face-to-face kommunikation i så stor utsträckning som möjligt. Tidigare forskning visar även att äldre personer är mer oroliga när det gäller att dela med sig av finansiell och personlig information. I USA tenderar  äldre att vara mindre benägna att använda digitala tjänster i samband med finansiella tjänster överlag främst för att de föredrar personlig kontakt med banktjänstemän på grund av att hemsidorna kan vara svåra att hantera. Totalt sett finns det ett negativt samband mellan ålder och användning och anpassning till internet banking (Arenas-Gaitán, Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015). I en annan studie från USA påvisades däremot inte åldern att ha någon större påverkan på anpassningen till internet banking (Lassar, Manolis, Lassar, 2005).
 
En studie från Istanbul Technical University visar att unga, mellan 28-27 år, föredrar internet 
banking framför traditionella banktjänster. Detta var främst för att det är lättillgängligt och 
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tidsbesparande. Att kunna sköta sina bankärenden hemifrån uppskattades hos de unga. De är 
bekväma med internet men studien visar att majoriteten av unga prioriterade tekniska tjänster 
som var användarvänliga. Det framkom att unga hellre lär sig på egen hand än söker hjälp för 
tekniska tjänster. Unga anser att internet banking ger en bättre överblick av erbjudanden än 
traditionella banktjänster då de får all information framför sig. De enda nackdelarna som 
unga tycktes finnas med internet banking var att dialogen med banken minskar genom denna 
tjänst och att det inte känns lika säkert som traditionella tjänster (Calisir & Gumussoy, 2008).  
 
Forskning visar att yngre människor använder sig av digitala tjänster i stor utsträckning. Det 
visar sig att tjänster som överföringar på internet används bland 76 procent bland de i detta fall 172 tillfrågade personerna. Därefter kommer låneansökningar, 68 procent och betalning av räkningar, 65 procent. I undersökningen frågades alltså 172 personer där majoriteten var kvinnor och endast 18 personer var äldre än 35 år gamla. De olika åldersgrupperna som undersöktes var 19 år eller yngre med noll svarande, 20-24 år med 84 svarande, 25-29 år med 41 svarande och 30-34 år med 29 svarande (Taherdoost, Sahibuddin, Jalaliyoon, 2013). Även Statistiska Centralbyråns undersökning visar att användandet av digitala tjänster i stor utsträckning påverkas av ålder. Det visar sig att användningen av digitala finansiella tjänster i stor utsträckning används av yngre personer samt personer i medelåldern. (Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, Ålder).
 
Vidare tros tillväxten inom automatiserad rådgivning främst kommer att synas bland early 
adopters och folk som redan har kontakt med finansiella rådgivare. Dock säger vissa 
rapporter att yngre så kallade Millennials faktiskt främst föredrar kontakt via face-to-face 
sedan email och sist via sms. Detta trots att denna grupp i stor utsträckning representerar 
automatiserad rådgivnings early adopters (Paccaro Brown, 2016). 
 
En anledning till att dessa post-boomers drar sig från att möta rådgivare kan bero på deras 
misstro till de finansiella yrkena och i USA, Wall Street etablissemanget. Argumenten är att 
det idag inte räcker att använda sig av svåra ord och framstå som smart eftersom det finns 
tillräckligt mycket tillgänglig information på internet och många ser de finansiella yrkena 
som manipulativa. (Paccaro Brown, 2016). 
 
H2: Unga är mer benägna att använda sig av automatiserad rådgivning än äldre. 

2.3 Sysselsättning 
Forskningen kring automatiserad rådgivning är som tidigare nämnt relativt knapphändig, 
framförallt när det gäller hur användandet påverkas utifrån sysselsättning. Däremot har 
Statistiska Centralbyrån undersökt detta och de fann vissa skillnader. Anställda och 
egenföretagare använder digitala tjänster mer än vad exempelvis, pensionärer, studerande och 
arbetssökande gör. De som är minst benägna att använda sig av dessa tjänster är pensionärer. 
De sticker dock ut i ett avseende, då de är den näst största användaren kring köp och 
försäljning av fonder, aktier eller andra finansiella instrument i förhållande till dess 
sysselsättning. I övrigt är de dock klart underrepresenterade när det gäller digitala tjänster 
(Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, Sysselsättning). 
 
H3: Anställda och egenföretagare är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 
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2.4 Inkomst 
Forskning som studerat konsumenters anpassning till internet banking och användandet av 
denna visar att inkomst påverkar detta positivt. Då användare av internet banking undersöks 
för att fastställa vilka som ses, som så kallade, Innovators påstås det att hushållsinkomst, 
utbildning och ålder är de faktorer som påverkar i störst grad. Forskning i Finland och 
Australien visar att en högre inkomst ökar sannolikheten att personen i fråga använder sig av 
internet banking och dess olika tjänster. I en studie från USA fann de att den enda 
demografiska faktor som signifikant påverkar användandet av internet banking är inkomst. 
Samma studie kunde inte urskilja att utbildningsnivå, ålder eller personliga karaktärsdrag 
hade någon större påverkan på användandet. Studien visade alltså att en högre inkomst leder 
till högre användande av internet banking och dessutom en ökad förmåga att använda det i ett 
tidigt skede av lanseringen  (Lassar, Manolis, Lassar, 2005). Att vara en så kallad Innovator 
påverkas av en persons inställning till risk. Forskning visar att de som tar till sig en ny 
produkt, vara eller tjänst tidigt, alltså en, Innovator, ofta påverkas av inkomstnivå. Högre 
inkomst leder alltså till högre risktagande och därmed förväntas individer med högre inkomst 
också ta sig an nya, i detta fall, tjänster i ett tidigare skede. De är alltså Innovators på 
marknaden (Aldás-Manzano, Lassala-Navarré, Ruiz-Mafé, Sanz-Blas, 2009). 
 
Statistiska Centralbyråns undersökning visar även att användandet av digitala tjänster i stor 
utsträckning påverkas av inkomst. Det visar sig att personer som tjänar mer än 25.000 kr per 
månad använder sig av internet banking och digitala tjänster inom ämnet i större utsträckning. 
Framförallt är det fler med en inkomst över 25.000 kr som har köpt aktier eller andra 
finansiella tjänster samt ansökt om lån via internet (Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 
1, Inkomst). 
 
H4: Personer med högre inkomst är mer benägna att använda sig av automatiserad 
rådgivning. 

2.5 Utbildning & Kunskap  
Studier visar att mindre erfarna och mindre insatta investerare får arbeta hårt för att 
tillgodogöra sig den behövliga informationen som krävs för ett investeringsbeslut. Detta 
skapar en relativt högre marginalkostnad vilket kan resultera i mindre sökande. Forskningen 
har funnit att oavsett erfarenhet och expertis kommer sökandet av information på egen hand 
att upphöra när marginalkostnaden är lika med marginalnyttan. Att anställa finansiell 
rådgivning kan sänka marginalkostnaden för investeraren. Detta hjälper även den oerfarne då 
det visat sig att många har svårt att förstå de komplexa finansiella produkter som erbjuds. Vid 
beslutsfattande om investeringar, försäkringar och bolån kan det vara svårt för den okunnige i 
ämnet att förstå alla delar då viss ämneskunskap kan krävas (Van Thiel & Van Raaij, 2017).  
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Det finns tendenser till att fler ekonomiska beslut fattas självständigt över internet på senare 
tid. Detta tros ha sin grund i att möjligheten att dra lärdom av varandras erfarenheter och 
kunskaper över internet har ökat och att allmän produktinformation finns mer lättillgänglig 
nuförtiden (Van Thiel & Van Raaij, 2017). 
 
Trots detta finns det motståndare som menar att automatiserad rådgivning endast ska 
användas bland kunniga inom ämnet. Dessa menar alltså på att det krävs utbildning och 
erfarenhet för att använda sig av automatiserad rådgivning. Detta på grund av de komplexa 
algoritmer som ligger bakom de erbjudna råden, men även på grund av att intressekonflikter 
kan förekomma. Tänkbara intressekonflikter kan elimineras till en viss grad genom 
automatiserad rådgivning jämfört med traditionell rådgivning. Det finns dock fortfarande 
incitament hos aktörerna på grund av eventuella kostnader och ersättningar från tredje part. 
Även människor som arbetar som professionella investerare rekommenderas i forskningen att 
ha betydande kunskap och utbildning inom ämnet i samband med dess användning (Fein, 
2016). 
 
Tidigare forskning av kundupplevelser av tjänster mellan datorer och människor visar att den 
förväntade kvalitén och erfarenheten av tjänsten ska överensstämma med den faktiska för att 
vidare användning kommer ske. Det som prioriteras mest hos användarna är tillförlitlighet, 
noggrannhet, hjälpsamhet och ärlighet med en väl fungerande kundsupport (Van Thiel & Van 
Raaij, 2017).  
 
Leppel och McCloskey har i sin studie från 2011 funnit att 50 åringar och äldre har större oro för att uppge ekonomisk och personlig information i digitala sammanhang, men om de har en högskoleutbildning ökar förtroendet och samarbetsviljan till digitala tjänster. En studie från USA visar att utbildningsnivå inte påverkar anpassningen till internet banking (Lassar, Manolis, Lassar, 2005). Sohail och Shanmugham menar utifrån sin forskning från 2004 att elektronisk- och bankutbildning saknar större påverkan på hur e-banking mottagas av människor. Istället hävdar de att tillgängligheten till internet, medvetenhet om e-banking och kundernas inställning till förändringar är de viktigaste faktorerna (Arenas-Gaitán, Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015).
 
Den undersökning som Statistiska Centralbyrån genomfört visar till viss del liknande resultat 
som ovan nämnd forskning. I deras undersökning visas att utbildningsnivå tenderar att 
korrelera med i vilken utsträckning människor lämnar personlig betalningsinformation. 
Samtidigt framgår det att utbildningsnivån påverkar hur ofta och i vilken utsträckning 
individer handlar finansiella instrument över internet. Däremot är skillnaden i vilken 
utsträckning de använder internet banking marginell. Den påverkas främst av om personen 
har studerat efter grundskolan i form av en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. De 
senare två skiljer sig alltså inte särskilt (Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, 
Utbildning) 
 
H5: Högutbildade är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 

2.7 Anpassning till nya tekniska innovationer 
Det finns en modell som beskriver hur tekniska produkter tas emot och accepteras av 
konsumenter i olika stadier beroende på konsumentens karaktärsdrag. Denna modell kan vara 
intressant att applicera mot potentiella målgrupper för automatiserad rådgivning. Flera av 
våra hypoteser är ställda utifrån antaganden från modellen. Modellen heter The Technology 
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Adoption Lifecycle och beskriver som sagt anpassningen och acceptansen för nya produkter 
och innovationer baserat på demografiska och psykologiska karaktärsdrag. Dessa fördelas 
och definieras i olika anpassningsgrupper. Modellen innefattar fem olika grupper, vilka är 
följande, Innovators, Early adopters, Early majority, Late majority och sist Laggards. Det är 
även samma ordning som modellen säger att nya produkter och innovationer tas emot av de 
olika grupperna. Detta kan appliceras på automatiserad rådgivning då det är en ny teknisk 
innovation. Nedan beskrivs de karaktärsdrag som varje grupp tenderar att inneha (Technology 
adoption life cycle, 2016, 28 december) (Bohlen & Beal, 1957): 

· Innovators – Stor mängd av riskkapital, välutbildade, respekterade och aktiva 
personer med hög riskbenägenhet. 

· Early adopters – yngre och mer välutbildade personer än de som anpassar sig senare. 
De är ofta delaktiga i samhällsförbättringar. 

· Early majority – Vid denna grupp ökar antalet anpassningar markant från tidigare 
nivåer. De är strax över medel i ålder och utbildningsnivå. De är normalt aktiva i 
samhället och innan de anpassar sig till något måste de vara säkra på att det verkligen 
funkar. 

· Late majority- Dessa är äldre och har lägre utbildning än de tidigare grupperna. De är 
relativt konservativa och mindre aktiva i samhällsfrågor. 

· Laggards – Dessa är äldst och har minst utbildning. Är ofta konservativa och har 
mindre kapital. (Bohlen & Beal, 1957). 

Modellen har utvecklats och nya variationer av den har vuxit fram. Exempelvis har Geoffrey 
Moore skapat en variant av denna i sin bok Crossing the Chasm. Moores variation är dock 
endast applicerbar till nya produkter och innovationer som markant tvingar kunderna att 
ändra sitt beteende. Crossing the Chasm fokuserar på en klyfta som Moore menar finns 
mellan Early adopters och Early majority. Klyftan hävdar han uppstår på grund av skillnader i 
deras förväntningar. Moore påstår att företagens bästa möjlighet att lyckas få sina produkter 
accepterade av kunderna är att enskilt fokusera på en målgrupp av dessa åt gången. Det mest 
optimala är att rikta in marknadsföringen inledningsvis på Early adopters för att sedan övergå 
med fokuset till Early majority. Övergången ska först ske efter att innovationen anpassats av 
den första gruppen (Crossing the Chasm, 2016, 13 maj) (Moore, 1991). 

En studie som gjordes i USA 2004 visar att det finns ett positivt samband mellan 
internetbaserade innovationer och internet banking. Forskning från Singapore fann att 
skillnaden på de som anpassade sig till internet banking och de som inte gjorde detta berodde 
på tre saker. De som anpassade sig till tjänsten upplevde en större bekvämlighet, 
användbarhet och att tjänsten var mindre komplicerad än vad de som inte valde att bruka 
tjänsten gjorde. Liao och Cheung hävdar däremot istället att grunden till acceptans ligger i 
konsumenternas förväntningar vad gäller noggrannhet, användarvänlighet och säkerhet 
(Lassar, Manolis, Lassar, 2005). 

En teori som inspirerats av Technology Adoption Lifecycle är Diffusion of innovations. 
Denna har utvecklats av Everett Rogers tillsammans med Bohlen och Beal för att senare 
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utvecklats och generaliseras av Rogers på egen hand (Rogers, 2003). I den används samma 
kategorier som i den ursprungliga modellen (Bohlen & Beal, 1957). De skillnader som finns i 
de olika kategorierna är att exempelvis innovators noggrannare beskrivs som att de har 
tillräckliga resurser för att ta risker att testa nya produkter som eventuellt kan misslyckas. 
Överlag beskriver Rogers främst i vilken utsträckning personers vilja att ta risk, sociala 
status, finansiella tillgångar, sociala förmåga och relation till forskning skiljer sig mellan de 
olika kategorierna i en avtagande skala från innovators till laggards. Dessa olika attribut 
påverkar alltså personens förmåga att anpassa sig till nya tekniska innovationer. Alltså precis 
som i Bohlen och Beals ursprungliga modell, men skiljer sig främst i att den anses generell 
jämfört med ursprunget eftersom den till en början fokuserade på jordbruk och 
hushållsekonomi (Rogers, 2003) (Bohlen & Beal, 1957). Därmed kan denna mer generella 
utveckling av teorin anses kunna tillämpas på fenomenet, automatiserad rådgivning. 
 
Rogers diskuterar även diffusion i samband med en annan studie där han skriver om sin 
innovationsmodell för att påskynda spridning av nya idéer i samband med förebyggande av 
missbruk. Diffusion förklaras som processen hur en innovation sprids på marknaden. De fyra 
huvuddelarna i spridningen av nya idéer är innovation, communication channels, time och 
social system. Vidare förklaras en innovation som något som uppfattas som nytt av en 
individ. Även i spridningen och mottagandet av innovationer finns speciella delar. Dessa är; 
relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability. Alltså hur väl en 
innovation anses vara bättre än en föregångare till den, hur kompatibel den är, hur komplex 
och svår den är för användaren, hur enkel den är att testa och hur synlig innovationen är för 
andra. Rogers (2002) menar att ”Innovations that are perceived by individuals as having 
greater relative advantage, compatibility, trialability, observability, and less complexity will 
be adopted more rapidly than other innovations.” (Rogers, 2002, s.190). 
 
En ytterligare utveckling av modellen är i en studie där en distinkt skillnad görs mellan två 
grupper av adopters, high-end adopters och low-end adopters. Denna modell har använts i 
samband med att undersökningar har gjorts på hur konsumenter tar emot och anpassar sig till 
elbilar i samhället. Jämförelser har gjort av två olika grupper av adopters som således tar 
emot produkterna på olika sätt beroende på vilken prisklass deras elbil befinner sig i. 
Huvudsakligen jämfördes Tesla och Nissan Leaf, men även ett fåtal andra elbilar. Vidare 
upptäcktes skillnader mellan olika socioekonomiska och psykologiska profiler bland 
grupperna (Hardman, Shiu & Steinberger-Wilckens, 2016). 
 
De olika attribut som användes var: kön, ålder, utbildning, inkomst och även antal bilar i 
hushållet. Sedan upptäcktes det att early adopters har högre inkomst, är i större grad 
högutbildade och oftare män. Vidare jämfördes även så kallade high-end adopters som har 
högre lön, högre utbildningsnivå och är äldre än low-end adopters. Samtidigt visade det sig 
att high-end adopters har större empati samt anpassar sig till ny teknik snabbare (Hardman, 
Shiu & Steinberger-Wilckens, 2016). 
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En ytterligare teori som utvecklats i tidigare studier är en modell som använts för att testa hur 
äldre personer tar emot teknik och då främst mobiltelefoner. Denna tar hänsyn till faktorer 
som åldersrestriktioner, oro, nödvändig kunskap och faktiskt motivation. Utöver detta 
används tre variabler som är kön, ålder och utbildningsnivå för att se hur dessa faktorer 
påverkar hur anpassningen sker. De kom fram till att dessa variabler har en påverkan, men 
saknar signifikans. Därmed kan det inte fastställas då slumpen kan ha påverkat resultatet. 
Istället kom de fram till att faktorer som motivation och kunskap visade sig påverka 
mottagandet. (Wang, Chen & Chen, 2017).  
 
Ovanstående teorier och modeller kommer användas för att belysa vilken eller vilka 
målgrupper som är mest troliga att använda sig av automatiserad rådgivning. Detta genom att 
mäta och analysera delar av de olika variabler som ingår i modellerna med respektives vilja 
att använda automatiserad rådgivning.  
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3. Metod 
 

Detta kapitel kommer introducera läsaren för vilken metod uppsatsen kommer baseras på. 
Den inleds med val av metodstrategi i förhållande till vilket tillvägagångssätt tidigare 
forskning av liknande fenomen har använt. För att sedan övergå till författarnas val av 
undersökningsmetod, datainsamling samt studiens begränsningar och analysmetod. 

 

3.1 Val av strategi 

Vi har valt att arbeta utifrån den induktiva metoden och vill forska bland olika fenomen som 
kan uppdagas i verkligheten. Med hjälp av analysering av insamlad data vill vi hitta mönster 
på potentiella användare av automatiserad rådgivning. Den begränsade forskningen inom 
ämnet gav inga direkta möjligheter till förankring hos tidigare teorier. Detta orsakade att vi 
ville stärka vår forskning med mer stöd från tidigare teorier och modeller kring liknande 
fenomen. Vi valde därmed att inkludera forskning om en liknande teknisk revolution som 
gjorts inom internet banking samt förankra det  med en modell om anpassning till tekniska 
innovationer. Med förståelse att den data som härrör till internet banking inte kan appliceras 
till fullo mot automatiserad rådgivning anser vi ändå att den är tillräckligt jämförbar för att 
bidra positivt till uppsatsen. Det ska däremot beaktas med försiktighet då dessa fenomen inte 
lanseras vid samma teknologiska tidsera. Exempelvis är internet mer utvecklat och anpassat 
idag jämfört med tiden då internet banking lanserades. Vi anser dock att det kan ge stöd i vår 
studie då båda tjänsterna lanserats för att digitalisera den mer konservativa finansiella 
sektorn. Därmed kan det finnas likheter bland individernas egenskaper vid 
anpassningsprocessen.  

För att finna de variabler som påverkar mottagandet av automatiserad rådgivning har vi valt 
att använda oss av kön, ålder, inkomst, kunskapsnivå och sysselsättning. Tidigare forskning 
visar att dessa är de mest centrala delarna för att kunna beskriva påverkande faktorer av 
digitala tjänster. Exempelvis har forskning inom internet banking visat att det är dessa 
faktorer som var viktigast för mottagandet av den revolutionen och kan mycket väl vara 
samma för automatiserad rådgivning. Med detta har vi haft öppna sinnen för att finna andra 
variabler som kan vara avgörande men fokuset har varit på dessa ovannämnda. De variabler 
som inte använts vid tidigare forskning men som vi valt att använda är aktivitet i 
samhällsfrågor. Anledningen till att vi har valt denna variabler är för att aktivitet i 
samhällsfrågor är en av de förklarande variablerna i The Technology Adoption Lifecycle som 
är den modell som vi ska testa om den kan förklara anpassningen till automatiserad 
rådgivning.  

I en tidigare forskning som förklarar användandet av internet banking hos äldre användes en 
enkätundersökning för att samla in den data som behövdes för att analysera detta. Datan 
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jämfördes med en passande modell och där olika variabler undersöktes om dessa påverkade 
användningen (Arenas-Gaitán, Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015). I ytterligare en 
forskning om äldres användning av internet banking skulle olika variabler analyseras för att 
se deras påverkan på anpassningen till tjänsten. Även här användes en enkätundersökning 
(Ramón Jerónimo, Peral-Peral, & Ramos Villarejo, 2013). Till forsknings-enkäterna användes 
Likertskalan 1-7. Då vi ser likheter med denna forskning och våran kommer vi eftersträva att 
utföra vår datainsamling på samma vis, men samtidigt stärka den ytterligare med djupgående 
intervjuer. 

Vi inkluderade även modeller som finns angående nya tekniska innovationer för att med 
dessa öka giltigheten ytterligare. Modeller tenderar att vara generella och kan därmed inte 
tolkas direkt till vårt ämne men kan ändå bidra positivt. Detta eftersom det är en väl beprövad 
modell som använts ända bak till 1950-talet (Bohlen & Beal, 1957). Vi har även inkluderat 
modernare versioner av denna modell i uppsatsen. Då vi inte har mycket tidigare forskning 
att basera våra studier på är modellerna ett komplement för att stärka våra resultat. 
Modellerna belyser även samma nyckelfaktorer som använts vid beskrivningen av 
anpassningen till internet banking. Detta gör det också mer relevant och strukturerat vid 
jämförelser med den tidigare forskning som vi använt om internet banking.  

3.2 Val av undersökningsmetod 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning och en kvalitativ. Den kvantitativa 
undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning. Det kändes enklare att behandla den 
nödvändiga data som behövdes samlas in för att kunna få betydelsefulla teorier kopplat till 
detta. Vi kunde på detta vis nå ut till fler respondenter och öka den externa giltigheten. 
Enkätundersökningen gjorde det enklare för oss att förklara samband mellan olika 
förhållanden och därmed också strukturera uppsatsen. Nackdelen är däremot att 
undersökningen blir ytlig och standardiserad. Vi fick inte in djupgående data via enkäten och 
av denna anledning vill vi stärka den kvantitativa data vi samlat in med kvalitativ data. 

Vi har intervjuat två insatta och relevanta personer angående automatiserad rådgivning via 
telefon och mejl. Detta öppnade våra tidigare begränsningar och vi kunde nå djupare data. 
Vikten lades i detaljerna och vi försökte knyta an till den kvantitativa data som vi samlat in 
för att kunna sammankoppla dessa till relevanta slutsatser. Detta stärkte också uppsatsens 
interna giltighet. Med intervjuerna fick vi en större inblick i två marknadsaktörers arbetssätt 
samt en god förståelse angående deras kundbas och deras framtidstro kring den. En liten 
nackdel var att vi endast lyckades få tag på två respondenter och samtidigt kan våra 
intervjupersoner anses vara jäviga i ämnet då de arbetar för och med automatiserad 
rådgivning och dess framfart. Trots detta tycker vi att deras kunskap är relevant till ämnet, 
men upplyser läsaren till att beakta att deras åsikter kan vara påverkade av egenintressen i 
viss utsträckning. 
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Vi kom i kontakt med en rad personer som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer genom 
de svenska aktörernas hemsidor, där vi mejlat och frågat om de kan och vill bistå med 
information i ämnet. Vidare hade vi en mejlkonversation för att avslutningsvis genomföra 
telefonintervjuer. Olyckligtvis blev resultatet att endast två aktörer ställde upp på vidare 
intervjuer medan de andra inte längre svarade när vi försökte kontakta dem. Detta blev en 
besvikelse och begränsar våra möjligheter något när det gäller att jämföra de olika aktörernas 
åsikter. Vi har dock lyckats nå ut till två aktörer, vilket åtminstone ger oss en del information 
att jämföra. 

3.3 Datainsamling 

Som tidigare nämnt är forskningen kring automatiserad rådgivning och dess målgrupper 
begränsad. Detta tvingade oss att fokusera främst på primärdata till vår uppsats. Vi valde att 
kombinera denna data med sekundärdata från ett liknande fenomen som tidigare nämnt i 
strategin. Här fann vi betydligt mer forskning inom området och kunde på grund av detta 
använda oss av valida vetenskapliga artiklar som bidrog positivt till vår uppsats. Den, för oss 
relevanta sekundärdatan inom ämnet, automatiserad rådgivning, var inte alltid av 
vetenskaplig karaktär. På grund av detta behövde den empiriska data vi samlat in via 
enkätundersökningar stärkas för att ge slutsatserna validitet. Vi intervjuade Patrik Adamson, 
VD och grundare på Lysa (2017-04-07) som är insatt i ämnet, automatiserad rådgivning. 
Utöver Patrik intervjuade vi Ulf Ahrner, VD och medgrundare på Primepilot (2017-05-30). 
Detta för att förstärka den empiriska data vi samlat in genom enkätundersökningarna vilket 
skapade både mer validitet och reliabilitet till den empiriska data vi forskat fram. 

Processen för att lyckas finna lämpliga sekundärdata till vår uppsats var bekymmersam. 
Innan valet av att inkludera internet banking till uppsatsen fann vi relativt få artiklar av 
vetenskaplig karaktär. Fantasin på sökord har bearbetats noga, men trots det lyckades vi inte 
finna tillräckligt många relevanta vetenskapliga artiklar angående automatiserad rådgivning 
och dess målgrupper. Detta gjorde att vi fick bearbeta den bäst lämpade sekundärdata vi 
kunde hitta. Mestadels var detta från olika ekonomitidningar samt konsultföretag som 
exempelvis DN och Deloitte, som börjat skriva alltmer om robotrådgivning/automatiserad 
rådgivning. Med vetskapen om att det finns en viss risk att dessa stundtals inte alltid är fullt 
objektivt skrivna påverkar det uppsatsens validitet. Detta var dock något som vi inte kunde 
undvika då det var den enda lämpliga data som fanns tillgänglig för ämnet. Däremot är den 
sekundärdata som är bearbetad för att behandla internet banking insamlad från vetenskapliga 
artiklar och därmed också mer valid. Övrig sekundärdata är hämtad från både vetenskapliga 
artiklar och ekonomiska skrifter. Delar av de tekniska modellerna som vi har inkluderat i 
uppsatsen är insamlat från encyklopedin Wikipedia vilket ska beaktas då vem som helst kan 
skriva i denna encyklopedi. Tillförlitligheten hos Wikipedia har däremot ökat väsentligt på 
senare tid enligt Klaus Solberg Søilen (personlig kommunikation, 7 december, 2016), men 
eftersom viss sekundärdata har använts därifrån kan trots allt vara av vikt för läsaren att ha 
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kännedom om. Däremot har vi vid dessa tillfällen, kompletterat med källor som innehåller 
samma information. Antingen från ursprungskällan eller andra relevanta källor. 

3.3.1 Enkätundersökningens urval och process 

Vi har valt att göra en tvärsnittsstudie med flerstegsurval av 200 respondenter. Dessa 
samlades in vid tre tillfällen. Först på dagtid i köpcentret Kungsmässan. Andra gången 
kvällstid på torget i Kungsbacka och tredje tillfället var dagtid på köpcentret Nordstan i 
Göteborg. Detta skulle kunna ses som stressiga platser. Vi har dock strävat efter att skapa ett 
lugn hos respondenten och sett till att personen i fråga hade den tid som behövdes för att 
besvara frågorna. Vi valde antalet respondenter jämt fördelat på svarsplatserna sedan utifrån 
kön och sist åldersgrupperna. Detta kom att hjälpa oss vid sammansättningen och 
dataminingen av den data vi fått fram av respondenterna. För att lyckas få de ärligaste svaren 
försökte vi skapa en trygg anonymitet hos respondenterna genom att deltaga minimalt vid 
besvarandet av vår enkät. Risken för att respondenterna ljuger finns dock alltid och ska tas i 
beaktning då svaren analyseras. Våra enkätfrågor var dock inte av känslig karaktär och därför 
tror vi att risken för osanna svar är relativt låg. Däremot kan inkomst vara en känslig fråga. 
För att undvika tvivelaktiga svar på denna fråga har vi följt SCBs struktur där vi endast 
använt två svarsalternativ som är över eller under 25.000 kr/mån (Statistiska Centralbyrån, 
2016, se bilaga 1, Inkomst). I övrigt var våra items ställda korta och tydliga för att undvika 
systematiska och slumpmässiga svarsfel. Vi har använt en Likertskala med skalan 1-7 
eftersom det är en beprövad metod som även ger respondenten ett alternativ om de inte vill ta 
ställning eller inte förstår frågan. Vid analysen granskade vi noggrant den insamlade datan för 
att både undvika kausalitetsfelsut och risken av att vara påverkade av tidigare forskning. 
Datainsamlingen blev lyckosam men dess begränsningar av att det inte ger djupgående data 
gjorde att vi behövde fokusera starkt på intervjuerna.  

Mycket av kategoriseringen av uppdelning som använts i enkätundersökningen är hämtade 
från Statistiska Centralbyrån där vi gjort vissa mindre ändringar. Deras åldersintervall har 
delats upp till endast två för att enklare kunna jämföra yngre och äldre personer. När det 
gäller utbildningsnivå har vi valt att använda endast gymnasial och eftergymnasial utbildning. 
Detta för att enklare kunna jämföra mellan två grupper istället för tre som använts av 
Statistiska Centralbyrån, som även haft förgymnasial som ett alternativ. Sysselsättning har 
delats upp i grupperna, Anställd/Egen företagare och Studerande för att precis som 
ovanstående enkelt kunna jämföra två grupper. Som vi nämnde tidigare har kategorierna över 
och under 25.000kr/mån i lön använts för att mäta inkomstnivå. Även detta utifrån Statistiska 
Centralbyråns undersökningar. Anledningen till att vi har valt att använda deras 
undersökningar som en grund i våra kategoriseringar är för att dessa kan anses relativt 
standardiserade och väl beprövade. Det som kan behövas tas i beaktning är dock att 
inkomstnivåer kan vara markant skilda när inställningen jämförs och attityder hos någon som 
tjänar strax över 25.000kr/mån och någon som tjänar betydligt mycket mer än det. Vi anser 
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dock att våra kategorier är applicerbara eftersom de använts i tidigare undersökningar och 
samtidigt kan hänsyn inte tas till alla påverkande faktorer (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

Vi har valt att presentera vår data från enkätundersökningarna likt artikeln The relationship 
between motivation, learning approaches, academic performance and time spent (P. Everaert, 
E. Opdecam & S. Maussen, 2017), men vissa ändringar har gjorts för att anpassa innehållet 
till vår data. Dessa ändringar har hämtats från https://spssakuten.wordpress.com  och deras 
sätt att presentera statistiska analyser. Vi har även inkluderat en rad egna diagram och tabeller 
för att förtydliga vår data ytterligare. Både enkel och multipel regressionsanalys har 
genomförts för att bättre kunna analysera den data vi samlat in. För att testa våra hypoteser 
har vi gjort T-test på vår data, vilka vi presenterar i kapitel 4.2. Tabellernas positionering i 
uppsatsen är placerade likt tidigare nämnda artikel som vi anser ger läsaren en tydlig 
koppling mellan text och tabeller på ett överskådlig sätt. Anledningen till att vi genomfört 
dessa tester är för att kontrollera vilka variabler som faktiskt kan anses ha betydelse för 
anpassningen till automatiserad rådgivning. Samtidigt även kunna utesluta de variabler som 
inte har betydelse vilket visas på ett säkrare sätt genom dessa tester än att enbart använda sig 
av tabeller och medelvärden. 

3.3.2 Intervjuernas urval och process  

Vi hade fredagen den 7 april 2017 en telefonintervju med Patrik Adamson, grundare och VD 
på Lysa. Fokus under intervjun låg på att få klarhet i om våra empiriska resultat från 
enkätundersökningen stämde överens med en aktör på marknadens uppfattning. Vidare ville 
vi utveckla den data vi samlat in med mer kvalitativ och djupgående data som vi sedan 
bearbetat och analyserat. Intervjuguiden som använts som stöd finns i bilaga 2. Patrik var 
professionell och självgående i sina svar. På grund av detta besvarade han många frågor per 
automatik då han diskuterade och formulerade sina tankar kring ämnet på ett mycket 
uttömmande sätt. Intervjun ledde även till en rad diskussioner angående dels vår tidigare 
insamlade data men även om andra delar av ämnet som vi inte kunde finna via vår enkät. 
Följdfrågor och andra frågor som kom upp under intervjuns gång är inte med i intervjuguiden 
då de på många sätt fylldes ut av dessa frågor. Sammantaget är vi nöjda med intervjun då 
Patrik var väldigt professionell och gav oss mycket information. Den kritik som kan riktas 
mot intervjun var att den utfördes över telefon. Det skulle kunna ses som en nackdel då den 
blir opersonlig och att vi inte vet vilken fysisk situation Patrik befann sig i. Alltså om han var 
stressad eller befann sig i en stressig miljö, vår uppfattning var dock att Patrik tog sig gott om 
tid och svarade på de frågor vi hade med ett lugn och en professionell inställning. 

Tisdagen den 30 maj 2017 höll vi en mejlintervju med Ulf Ahrner, medgrundare och VD på Primepilot. Fokus låg precis som i tidigare intervju på att bekräfta en del empiriska resultat. Vi använde samma intervjuguide som i den första som därmed finns i bilaga 2. För att ställa vissa följdfrågor skickades mejl till honom utöver det första och en kortare telefonintervju genomfördes också. Precis som i fallet med Adamson, blev intervjun flytande och Ulf var väldigt proffsig i sina svar. Kritiken som kan riktas mot intervjun är att den genomfördes huvudsakligen via mejl, men eftersom den följdes upp av ett telefonsamtal anser vi att den trots det håller hög kvalitet.

3.4 Kritik och begränsningar mot studien 

Vi tror att automatiserad rådgivning eller robotrådgivning är en tjänst som kommit för att 
stanna. Om det inte lyckas slå ut de mänskliga rådgivarna som finns på marknaden kommer 
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det åtminstone bli ett komplement till dessa och även ett ytterligare, utvecklat verktyg utöver 
dem. 

Det som kan gå emot vår syn på ämnet är att vissa kan tycka att automatiserad rådgivning har 
funnits sedan tidigare då rådgivare ofta har ett digitalt stöd i sin rådgivning till kunder. 
Skillnaden på vår definition av automatiserad rådgivning och detta resonemang ligger i den 
mänskliga kontakten och de intressekonflikter som rådgivaren eventuellt kan ha när 
rådgivaren presenterar datorns förslag. 

Vidare kan visst innehåll i vår uppsats i form av uttalanden anses vara partiska till viss del då 
en del individer gynnas av att vara positiva till tekniken inom sektorn. Samtidigt som de är 
negativa till den mer traditionella formen av rådgivning där mänsklig kontakt ingår.  

Vi avbildar en framtid och eftersom det är ett så pass nytt fenomen kan det vara svårt att veta 
vilka som faktiskt tar till sig tekniken. Frågan är om det går att generalisera en potentiell 
målgrupp beroende på ålder, inkomst, utbildningsnivå etc. Det kan finnas ytterligare aspekter 
att undersöka, men vi anser att dessa variabler kan vara öppna för ett avstamp och kan ge en 
indikativ bild när det gäller vilken målgrupp som kan tänkas anpassa sig till automatiserad 
rådgivning. Detta trots att det inte alltid går att förutse vilka individer som kommer använda 
en viss produkt eller tjänst. Det finns nämligen andra tjänster och produkter som tagits emot 
helt tvärtemot vad som tidigare förutspåddes. Vi anser dock likt många marknadsförare att det 
är viktigt att hitta sin målgrupp exempelvis inte minst i ett marknadsföringssyfte. Genom att 
ha en indikation på en potentiell målgrupp och användare kan ett företag spara stora pengar i 
marknadsföringskostnader och tid i framtiden (Expowera, 2017). Med detta sagt är det dock 
viktigt att inte utesluta och underskatta andra potentiella målgrupper då det kan finnas fel i 
den förutspådda prognosen om vilka som troligtvis kommer att använda ens tjänst. 

Genom författarnas positiva syn på ämnet och det induktiva metodvalet finns det även en viss 
risk för konfirmeringsbias. Uppmärksamheten av forskningsresultatet kan vara påverkat 
omedvetet av att författarna hellre uppmärksammat det resultat som stämmer överens med 
den egna teorin och istället ignorerat sådant som motstrider den. Detta är något som läsaren 
ska beakta.  

Att mäta en persons Aktivitet i samhällsfrågor  är i viss utsträckning problematiskt. Det beror 
på att en respondent i detta avseende på egen hand får skatta i vilken grad de är aktiva i 
samhällsfrågor. Vid egna skattningar hos respondenter kan över-/underskattning ske vilket 
därmed kan påverka undersökningens resultat. Exempelvis gjordes en enkätundersökning i 
Sverige som visade att 90% av respondenterna såg sig som bättre bilförare än genomsnittet 
(Bodie, Kane & Marcus, 2013). Barber och Odean påvisade också 2001 att män tenderar att 
ogrundat övertro sig själva vad gäller finansiella placeringar mer än kvinnor (Bodie, Kane & 
Marcus, 2013). Samma parallell skulle kunna dras till mätningen av Aktivitet i 
samhällsfrågor . Läsaren ska precis som Jacobsen (2002) säger, även beakta att individer 
uppfattar och tolkar saker på olika sätt. Därmed kan individer uppfatta innebörden av 
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Aktivitet i samhällsfrågor  på olika sätt (Jacobsen, 2002). Vilket kan leda till att resultatet av 
undersökningen påverkas av respektive respondents tolkning av frågan. 

Vår multipla regressionsanalys ska även den tas med försiktighet då vår spridda insamling av 
data gjorde att den endast baseras på 56 observationer. Detta begränsar möjligheten att dra generella slutsatser utifrån den analysen. Däremot är de separata och enskilda regressionerna genomförda med fler observationer (200) för att få valida resultat.

3.5 Analysmetod 

När vi utformade enkätundersökningen använde vi oss utav en 7-skalig Likertskala där 1 var, 
är inte alls villig att använda automatiserad rådgivning och 7 var, är absolut villig att använda 
automatiserad rådgivning. Vi skapade sedan olika tabeller av den insamlade datan för att på 
enklaste vis kunna tyda vad vi funnit. Vissa tabeller är utformade efter andra studiers 
tillvägagångssätt och andra efter spss-akutens hänvisningar. Det tillkommer även en del egna 
tabeller och diagram för att förtydliga den insamlade datan ytterligare.  
 
För att bearbeta datan som vi samlat in gjordes såväl enkla som multipla regressionsanalyser 
med tillhörande korrelationsmatris. Respondenternas vilja att använda automatiserad 
rådgivning var vår beroende variabel och de övriga förklaringsvariablerna våra oberoende 
variabler. Med hjälp av dessa regressioner kunde vi bearbeta vår data och därigenom finna 
vilka variabler som är signifikanta eller inte och deras påverkan på vår beroende variabel 
samt besvara våra hypoteser. Detta gjorde vi genom att undersöka förklaringsgraden, 
b-koefficienterna och signifikansen i analyserna.  
 
Avslutningsvis jämförde vi våra upptäckter med tidigare forskning och två insiktsfulla 
personer i ämnet. 	

 
I tabell 1 presenteras vårt resultat från enkätundersökningen. Det som presenteras i tabellen är 
de olika variablernas medelvärden, antal observationer (N), standardavvikelse, Minsta och 
Max valet av respondenternas svar utifrån en likertskala mellan 1-7.  
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4. Empiri och Analys  
 

Detta kapitel kommer att presentera vårt resultat från vår studie. Vår data kommer att 
jämföras mot tidigare forskning och samtidigt kommer innehållet knytas samman med åsikter 
från Patrik Adamson, Lysas VD samt Ulf Ahrner, Primepilots VD. Resultaten redovisas 
beroende på kön, ålder, sysselsättning, utbildning & kunskap. Vidare fortsätter kapitlet med 
anpassning till nya tekniska innovationer. Resultaten av enkätundersökningarna har vi 
sammanställt och gjort regressionsanalyser samt T-test av våra hypoteser vilka redovisas i 
löpande tabeller genom kapitlet.  

 

4.1 Beskrivande statistik 
Först kommer vi att diskutera den beskrivande statistiken som visas i Tabell 1. Tabellen visar 
en sammanfattning av våra resultat från enkätundersökningen som genomförts, där vi har 
undersökt hur många i varje urval som svarat att de kan tänka sig att använda automatiserad 
rådgivning. I denna redovisas beskrivande statistik i form av, antal svar, medelvärden, 
standardavvikelse samt min och max i vår 7-gradiga Likertskala. Vi arbetar utifrån följande 
hypoteser: 
 
H1: Män är mer benägna att använda automatiserad rådgivning än kvinnor. 
H2: Unga är mer benägna att använda sig av automatiserad rådgivning än äldre. 
H3: Anställda och egenföretagare är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 
H4: Personer med högre inkomst är mer benägna att använda sig av automatiserad 
rådgivning. 
H5: Högutbildade är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 
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Kön 
Respondenterna fick svara på frågan hur villiga de är till att använda automatiserad 
rådgivning utifrån en 7-gradig Likertskala. 32% av männen vill absolut använda 
automatiserad rådgivning och för kvinnorna var 30% lika villiga. Det var endast 8% av 
männen som absolut inte ville använda automatiserad rådgivning medan det för kvinnorna 
endast var 6%. De respondenter som var neutralt inställda till automatiserad rådgivning var 
lika mellan könen, 16%. Generellt var båda könen positivt inställda till att vilja använda 
automatiserad rådgivning (se figur 1).  
 

Figur 1 
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Ålder 
När det gäller hur villiga respondenterna är till att använda automatiserad rådgivning utifrån 
en 7-gradig Likertskala beroende på deras ålder fick vi följande resultat. Vi påminner dock att 
vi valt att kategorisera unga som 16-34 år och äldre som 35+ år genom uppsatsen. 45% 
respektive 22% av de unga vill absolut använda automatiserad rådgivning och för de äldre var 
22%, 29% och 27% lika villiga att använda tjänsten. Det var endast 6% av de unga 
respondenterna som absolut inte ville använda automatiserad rådgivning medan hos de äldre 
respondenter var 11%, 12% och 0% som absolut inte ville använda automatiserad rådgivning. 
De respondenter som var neutralt inställda till automatiserad rådgivning var 13% hos de unga 
och 11%, 24% och 27% hos de äldre. Generellt var viljan att använda automatiserad 
rådgivning positiv oavsett ålder (se figur 2). 

Figur 2 
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Sysselsättning 
När det gäller hur villiga respondenterna är till att använda automatiserad rådgivning utifrån 
en 7-gradig Likertskala beroende på deras sysselsättning fick vi följande resultat. 32% av de 
studerande vill absolut använda automatiserad rådgivning och det var liknande för 
anställda/egenföretagare där 30% var lika villiga. Det var endast 6% av de studerande 
respondenterna som absolut inte ville använda automatiserad rådgivning medan de 
respondenter som antingen var anställda eller egenföretagare var 8% som absolut inte ville 
använda automatiserad rådgivning. De respondenter som var neutralt inställda till 
automatiserad rådgivning var liknande oavsett sysselsättning. 15% av de studerande var 
neutralt inställda och 17% av de som var anställda eller egenföretagare likaså. Generellt var 
viljan att använda automatiserad rådgivning positiv oavsett sysselsättning (se figur 3).  

Figur 3 
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Inkomst 
När det gäller hur villiga respondenterna är till att använda automatiserad rådgivning utifrån 
en 7-gradig Likertskala beroende på deras inkomstnivå fick vi följande resultat. Hela 41% av 
de med en månadsinkomst på under 25.000kr vill absolut använda automatiserad rådgivning 
däremot var de med en månadsinkomst över 25.000kr något färre. Här var 23% absolut 
villiga att använda automatiserad rådgivning. Det var endast 5% av respondenterna med en 
inkomst under 25.000kr/mån som absolut inte ville använda automatiserad rådgivning medan 
för de med en inkomst över 25.000kr var något fler 9%. De respondenter som var neutralt 
inställda till automatiserad rådgivning var likt mellan inkomstnivåerna 16%. Generellt var 
viljan att använda automatiserad rådgivning positiv oavsett inkomstnivå (se figur 4).  

Figur 4 
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Utbildning & Kunskap 
När det gäller hur villiga respondenterna är till att använda automatiserad rådgivning utifrån 
en 7-gradig Likertskala beroende på deras utbildningsnivå fick vi följande resultat. 25% av de 
med eftergymnasial utbildning vill absolut använda automatiserad rådgivning däremot var 
hela 46% av de med endast gymnasial utbildning lika villiga. Det var endast 6% av 
respondenterna med eftergymnasial utbildning som absolut inte ville använda automatiserad 
rådgivning medan för de med endast gymnasial utbildning var något fler 11%. De 
respondenter som var neutralt inställda till automatiserad rådgivning skilde sig mellan 
utbildningsnivåerna. 21% för de med eftergymnasial utbildning och endast 4% för de med 
gymnasial utbildning. Generellt var viljan att använda automatiserad rådgivning positiv 
oavsett utbildningsnivå (se figur 5).  

Figur 5 
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Aktivitet i samhällsfrågor 
När det gäller hur aktiva respondenterna är i samhällsfrågor utifrån en 7-gradig Likertskala 
fick vi följande resultat. 15% anser sig vara mycket aktiva i samhällsfrågor medan 38% 
absolut inte är aktiva i samhällsfrågor. Det var 11% av respondenterna som ställde sig 
neutrala till sin aktivitet i samhällsfrågor. Generellt var det mer vanligt med lägre 
samhällsaktivitet bland respondenterna (se figur 6).

Figur 6 
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4.2 Regressionsanalys & Hypotestest 
För att testa våra hypoteser har vi arbetat i tre steg. Det första steget är att vi testade 
användningsviljan av automatiserad rådgivning beroende på våra tidigare nämnda variabler 
genom regressionsanalys. I det andra steget testar vi våra hypoteser genom t-test för att se om 
vi ska acceptera eller förkasta hypoteserna. Efter de två första stegen jämförs resultaten med 
den information vi fått från våra intervjuer av dessa i steg tre. I tabell 2 presenteras resultaten 
av regressionerna och i tabell 3 visas resultaten av de t-test som är utförda. 
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4.2.1 Kön 
Enligt vår enkätundersökning var det marginella skillnader mellan könens vilja att använda 
automatiserad rådgivning. Även vår regressionsanalys av sambandet mellan kön och viljan att 
använda automatiserad rådgivning visade att det inte finns något direkt samband. 
Förklaringsgraden, R2, av regressionen var extremt låg och interceptet som i detta fall är 
kvinnans vilja att använda automatiserad rådgivning är 5,06 utifrån en 7-skalig Likertskala. 
För en man ökar detta med 0,1 vilket vi också kan utläsas från tabell 2. 
 
T-testet visar också att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könens vilja att 
använda automatiserad rådgivning. Detta innebär att våra upptäckter inte kan uteslutas av 
slumpen och vi förkastar därmed vår hypotes som antog att män är mer benägna till att 
använda sig av automatiserad rådgivning än kvinnor. 
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H1: Män är mer benägna att använda automatiserad rådgivning än kvinnor. 
 
Tidigare forskning angående användandet av internet banking har däremot kunnat påvisa 
skillnader mellan användandet av internet banking beroende på kön. De fann att män 
använder sig mer av tjänsten än kvinnor (Ramón Jerónimo, Peral Peral, & Ramos Villarejo, 
2013). Samma forskning har funnit att kvinnor föredrar personlig kontakt vid denna typ av 
ärenden. Detta då de upplever att informationen blir mindre riskfylld om den levereras direkt 
istället för via digitala tjänster (Ramón Jerónimo, Peral Peral, & Ramos Villarejo, 2013). I 
detta sammanhang kan dock kritik vändas mot att denna forskning appliceras i detta 
sammanhang. Detta för att den inte är gjord i Sverige och därmed inte inkluderat variabeln 
med att kvinnor i Sverige är idag mer utbildade än män (Statistiska Centralbyrån, 2015). 
Adamson menar likt vår undersöknings visat att det inte går att urskilja några skillnader 
mellan användandet av automatiserad rådgivning beroende på kön. Han säger däremot att 
män tenderar att ha mer insikt i denna typ av kunskapsområde.  
 
Ahrner menar att tekniken inom automatiserad rådgivning inte skiljer sig från t.ex. 
persondatorn, GSM-mobilerna, iPhone eller elbilstillverkaren Tesla. Idag används de första 
tre av alla, vilket han menar kommer att gälla även elbilarna - och på sikt även automatiserad 
rådgivning. Därmed bör kön enligt honom inte vara något som påverkar användningen i 
någon större utsträckning på sikt. 
 

4.2.2 Ålder 
Genom enkätundersökningen kunde vi urskilja skillnader i viljan att använda automatiserad 
rådgivning beroende på ålder. Unga tenderar att vara mer positiva till automatiserad 
rådgivning än äldre (se tabell 1). Även vår regressionsanalys av sambandet mellan ålder och 
viljan att använda automatiserad rådgivning visade att det finns ett direkt samband. 
Interceptet som i detta fall förklarar äldres vilja att använda automatiserad rådgivning var 
4,757. För en ung individ ökar viljan att använda automatiserad rådgivning med 0,561 utifrån 
en 7-skalig Likertskala. Förklaringsgraden, R2, av regressionen var däremot endast 2,1%. 
 
T-testet visar att det finns signifikant skillnad mellan åldersgruppernas vilja till att använda 
automatiserad rådgivning, utifrån 95% signifikansnivå. Detta göra att vi kan utesluta att vårt 
resultat beror på slumpen och vi kan därmed acceptera vår hypotes som antog att unga är mer 
benägna till att använda sig av automatiserad rådgivning än äldre. Vi accepterar därmed H2. 
 
H2: Unga är mer benägna att använda sig av automatiserad rådgivning än äldre. 
 
Resultatet av vår empiriska studie som säger att ålder har ett samband med användandet av 
automatiserad rådgivning stämmer överens med tidigare forskning om internet bankings 
användning. Denna forskning hävdar att äldre är mer motsträviga till förändring och därför 
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har exempelvis en negativ inställning till internet banking. Enligt tidigare forskning är äldre 
även mer oroliga för att dela finansiell information utan personlig kontakt (Arenas-Gaitán, 
Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015). De nya tekniska tjänsterna kan också vara 
svåra för äldre att förstå sig på och därmed skapar ett negativt samband mellan äldre och 
anpassningen till nya tjänster. Den yngre generationen är däremot öppen för att testa nya 
produkter och tjänster, vilket är i linje med tidigare forskning och statistiska centralbyråns 
undersökning från 2016 (Arenas-Gaitán, Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015, 
Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, Ålder). Tillgängligheten och tidsbesparingen är 
det som uppskattas främst hos unga enligt tidigare forskning. Unga prioriterar de tekniska 
tjänster som är användarvänliga och som ger en tydlig överblick men ser en nackdel i att den 
personliga kontakten minskar genom digitala tjänster (Calisir & Gumussoy, 2008). Detta 
visar även vissa rapporter som säger att yngre så kallade Millennials faktiskt främst föredrar 
kontakt via face-to-face sedan email och sist via sms (Paccaro Brown, 2016). 
  
Adamson bekräftar vår forskning som säger att unga är mer öppna för deras tjänster. Han 
tillägger dock att antal användare troligtvis kommer vara en övervikt av unga men att äldre 
kommer dominera marknaden sett till kapital. Det Adamson har sett är att många äldre 
förmögna, som tidigare varit private banking kunder, har tröttnat på sina höga avgifter och 
han har även sett deras ökade behov av indexalternativ. Adamson säger också att det inte går 
att jämföra den svenska marknadens kundbas med den amerikanska eftersom det finns många 
fler distributionsplattformar i USA än i Sverige. Detta gör att det är enkelt för de svenska 
bankerna att hålla uppe sina priser och kickbacks vilket gjort många av de äldre irriterade på 
bankerna. Att det finns viss forskning som visar på att både unga och äldre ändå föredrar 
mänsklig kontakt vid finansiella beslut är något Adamson bekräftat att de har märkt hos sina 
användare (Paccaro Brown, 2016). För att öka tryggheten hos dessa kunder erbjuder Lysa en 
kundservice som besvarar enklare frågor men som däremot inte ger några råd. Vidare säger 
han att de individer som kräver ännu mer personlig kommunikation helt enkelt får vända sig 
till någon annan tjänst. 
 
Även Ahrner bekräftar vår forskning då han tror att yngre kommer ha en övervikt i 
användandet av deras tjänst. Ahrner menar dock att den generation som är uppvuxen med 
mobilen i handen kommer vara den grupp som är mest benägen att prova de nya mobila 
finanstjänsterna. Smartphone användandet har dock enligt Ahrner etablerats även högt upp i 
åldrarna vilket t.ex. visar sig i den stora spridningen av BankID och Swish. Inom några få år 
tror Ahrner att majoriteten av sparare födda efter 1970 använder en sparapp som 
automatiserad rådgivning för delar av sitt sparande. Bland den äldre generationen menar 
Ahrner vidare dessutom att det finns en medvetenhet om avgiftens enorma inverkan på 
sparresultatet på sikt. Därför är han övertygad om att när automatiserad rådgivning har 
etablerat sig bland de yngre kommer även de som är mindre mobilvana idag använda sig utav 
det. 
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4.2.3 Sysselsättning 
Enligt vår enkätundersökning var det marginella skillnader mellan vilja att använda 
automatiserad rådgivning beroende på sysselsättning. Även vår analys av regressionen kring 
sambandet mellan sysselsättning och viljan att använda automatiserad rådgivning visade att 
det inte finns något direkt samband. Interceptet som i detta fall förklarar anställda och egen 
företagares vilja att använda automatiserad rådgivning var 5,147. För en studerande minskar 
viljan att använda automatiserad rådgivning med 0,116 utifrån en 7-skalig Likertskala. Även 
förklaringsgraden, R2, av regressionen var extremt låg. 
 
T-testet visar också att det inte finns någon signifikant skillnad mellan sysselsättning och 
viljan att använda automatiserad rådgivning. Detta gör att vi inte kan utesluta slumpen för det 
resultat vi har fått fram vilket leder oss till att vi förkastar vår hypotes som antog att anställda 
och egenföretagare är mer benägna till att använda sig av automatiserad rådgivning än 
studerande. 
  
H3: Anställda och egenföretagare är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 
  
Adamson och även Ahrner bekräftar vårt empiriska resultat och säger att han inte kan se 
några skillnader hos deras användare beroende på kundernas sysselsättningar. Däremot har 
Statistiska Centralbyrån undersökt detta och de har sett att det finns vissa skillnader. 
Anställda och egenföretagare använder digitala tjänster mer än vad exempelvis studerande 
gör (Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, Sysselsättning). 
 

4.2.4 Inkomst 
Genom enkätundersökningen kunde vi urskilja skillnader i viljan att använda automatiserad 
rådgivning beroende på respondenternas inkomster. Individer som tjänar under 
25.000kr/månaden tenderar att vara mer positiva till automatiserad rådgivning än de som 
tjänar över 25.000kr/mån (se tabell 1). Interceptet som i detta fall förklarar de respondenter 
som tjänar över 25.000kr/mån har en vilja att använda automatiserad rådgivning på 4,946 
utifrån en 7-skalig Likertskala. För de respondenter som tjänar under 25.000kr/mån ökar 
viljan att använda automatiserad rådgivning med 0,372 utifrån samma skala. 
Förklaringsgraden, R2 av regressionen var dock endast 1%. 
 
T-testet visar dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan inkomst och viljan att 
använda automatiserad rådgivning. Detta gör att vi inte kan utesluta att slumpen har gjort att 
vi fått detta resultatet. Vi tvingas förkasta vår hypotes som antog att de med högre inkomst är 
mer benägna till att använda sig av automatiserad rådgivning. 
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H4: Personer med högre inkomst är mer benägna att använda sig av automatiserad 
rådgivning. 
 
Vårt empiriska resultat av att det inte finns några samband mellan inkomst och användning av 
automatiserad rådgivning motsäger vad tidigare forskning visat från Finland, Australien och 
USA angående internet banking. Den forskningen menar att inkomsten i allra högsta grad 
påverkar användandet av exempelvis internet banking. Enligt denna forskning leder högre 
inkomst till ökad sannolikhet att individen använder sig av internet bankings olika tjänster. 
Samma forskning hävdar också att högre inkomst ökar chansen att individen anpassar sig i ett 
tidigare skede (Lassar, Manolis, Lassar, 2005). Även Statistiska Centralbyråns undersökning 
visar att inkomstnivå påverkar i stor grad. I den undersökningen visas det att de som tjänar 
mer än 25.000 kr använder digitala finansiella tjänster i större utsträckning än de som tjänar 
mindre (Statistiska Centralbyrån, 2016, se bilaga 1, Inkomst). Detta var inget vår forskning, 
som förhåller sig till Sverige, kunde påvisa. 
 
Något som är viktigt att ha i åtanke är enligt Adamson att automatiserad rådgivning vänder 
sig till alla individer oavsett inkomst och förmögenhet. Andra typer av finansiell rådgivning 
tenderar att främst vända sig till de mer förmögna individerna. Dessa rådgivare bortser 
därmed de individer med mindre förmögenhet, vilket kan göra automatiserad rådgivning 
extra attraktiva för de med lägre inkomst och förmögenhet. Detta betyder däremot inte att de 
med högre inkomster och förmögenheter saknar tillräckligt med incitament för att använda 
dessa billigare tjänster enligt Adamson. 
 
Ahrner menar att automatiserad rådgivning vänder sig till alla sparare. Det spelar ingen roll 
om individen har mycket eller lite kapital, det är tillgängligt för alla. Robotarna har inga 
snedvridna incitament som Ahrner menar att rådgivare hos t.ex. en bank kan ha. Primepilots 
och därmed automatiserad rådgivnings låga kostnad per sparare gör att inkomst eller 
förmögenhet inte ska behöva spela någon roll. Alla får den lösning som tidigare endast 
funnits tillgänglig för de allra största kunderna. En parallell Ahrner drar är att för 15 år sedan 
bokades resor hos en personlig rådgivare på en resebyrå. Idag använder sig däremot många 
av t.ex. Booking.com. Vidare menar han att det kommer ta lite tid innan det blir allmänt 
accepterat att den automatiserade rådgivningen är det största teknikskiftet i finansbranschen 
på en generation. När det blir det kommer automatiserade tjänster bli den nya standarden, på 
samma sätt som i resebranschen. 
 

4.2.5 Utbildning & Kunskap 
Utifrån enkätundersökningen kunde vi finna skillnader mellan viljan att använda 
automatiserad rådgivning beroende på utbildningsnivå. De respondenter med endast 
gymnasial utbildning tenderade att vara mer positiva till att vilja använda tjänsten än de med 
eftergymnasial utbildning. Interceptet som i detta fall förklarar de respondenter som endast 
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har gymnasial utbildnings vilja att använda automatiserad rådgivning var 5,464 utifrån en 
7-skalig Likertskala. För de respondenter som har eftergymnasial utbildning minskar viljan 
att använda automatiserad rådgivning med 0,492 utifrån samma skala. Förklaringsgraden, R2, 
av regressionen var endast 1,4%. 
  
T-testet visar dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könens vilja att 
använda automatiserad rådgivning. Detta gör att vi inte kan utesluta att slumpen har gjort att 
vi fått detta resultatet. Vi tvingas förkasta vår hypotes som antog att högutbildade är mer 
benägna till att använda sig av automatiserad rådgivning än kvinnor. 
 
H5: Högutbildade är mer benägna att använda automatiserad rådgivning. 
 
Tidigare forskning är oense om utbildningens påverkan på anpassningen till ny teknik. Viss 
forskning menar på att en högskoleutbildning ökar förtroendet och samarbetsviljan till 
teknologi i allmänhet, men detta var inget vår studie kunde finna eller bekräfta 
(Arenas-Gaitán, Peral-Peral, Angeles Ramón-Jerónimo, 2015). Annan forskning av Sohail 
och Shanmugham (2004) menar på att utbildningsnivån saknar större påverkan på hur 
internet banking accepteras av människor. De fann istället att exempelvis medvetenhet om 
internet banking och kundernas inställning till förändring var viktigare faktorer. En annan 
faktor som enligt tidigare forskning påverkar i viss utsträckning är erfarenheten kring 
investeringar samt dess komplexitet (Van Thiel & Van Raaij, 2017). Detta har vi dock inte 
lyckats mäta i vår studie. 
  
Adamson är mer i linje med vårt empiriska resultat samt Sohail och Shanmughams forskning 
att utbildningsnivån inte har någon effekt på användningen av automatiserad rådgivning. 
Adamson vill dock tillägga att det kan vara för tidigt att ta ställning till detta nu, då deras 
tjänster är nylanserade. 
 
Ahrner tror att kunder med god kunskap om placeringar kommer vara först ut när det gäller 
att prova automatiserad rådgivning tillsammans med de yngre generationerna. Detta på grund 
av att de förstår fördelarna med indexbaserad förvaltning till låga avgifter. Därmed inte sagt 
att det är direkt beroende på utbildningsnivå. Huruvida utbildningsnivån påverkar kan han 
inte svara på, men kan tänka sig att kunskapen kan bero på utbildningsnivån i viss 
utsträckning. 
 
Ahrner menar att automatiserad rådgivning har en utmaning i att lyckas förklara komplexa 
samband som t.ex. att aktiv förvaltning inte lönar sig efter att hänsyn har tagits till avgiften. 
Det svåra ligger i att förklara detta på ett enkelt sätt. Han menar att de ihop med honom som 
står bakom Primepilot kan hålla kunderna uppdaterade och informerade genom både att i 
deras app och i månadsbrev informera spararna. Ahrner tror inte att sparare idag har god 
kunskap om avgiften i den utsträckning att den påverkar deras val av placering. Idag menar 
han istället att de populäraste sparlösningarna är de som är dyrast. Detta på grund av att de 
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använder medel för att ersätta rådgivare, nätmäklare, banker och försäkringsbolag för att bli 
distribuerade. Ahrner menar att rådgivningens karta kommer att ritas om genom att för första 
gången kunna ge samma villkor till alla sparare, stora som små. 

4.2.6 Aktivitet i samhällsfrågor 
Vår enkätundersökning fann att respondenterna var övervikt mot att var mindre aktiva i 
samhällsfrågor medan vi har en övervikt i att respondenterna ställer sig positiva till att 
använda automatiserad rådgivning. Utifrån en 7-skalig Likertskala var genomsnittet för 
respondenterna att de var 3.64 i aktivitet i samhällsfrågor, vilket innebär att de är lite lägre än 
neutralt på skalan. Samhällsaktivitet är en av förklaringsvariablerna i the Technology 
Adoption Lifecycle. Vår regressionsanalys av sambandet mellan aktivitet i samhällsfrågor 
och att använda automatiserad rådgivning visade att det inte heller här finns något direkt 
samband. Förklaringsgraden, R2, av regressionen var också extremt låg. I tabell 2 visas 
regressionens utfall och med hjälp av denna kan vi därmed inte heller påvisa att aktiviteten i 
samhällsfrågor påverkar användandet av automatiserad rådgivning. 

4.3 Multipel Regression - The Technology Adoption Lifecycle 
För att testa att applicera the Technology Adoption Lifecycle till anpassningen av 
automatiserad rådgivning har vi utöver de separata regressionerna även utfört en multipel 
regression där vi inkluderat de variabler som innefattas av modellen. Utfallet av den 
presenteras följaktligen i en korrelationsmatris, tabell 4, och en regressionsanalys i tabell 5 
nedan.  
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The Technology Adoption Lifecycle beskriver som sagt anpassningen och acceptansen för 
nya produkter och innovationer baserat på demografiska och psykologiska karaktärsdrag. 
Dessa fördelas och definieras i olika anpassningsgrupper. Modellen innefattar fem olika 
grupper, vilka är följande, Innovators, Early adopters, Early majority, Late majority och sist 
Laggards. Till att börja med tas nya produkter och tjänster emots av innovators dessa tenderar 
att ha stor mängd riskkapital, vara välutbildade, respekterade och aktiva personer i 
samhällsfrågor med hög riskbenägenhet. 
 
Genom multipel regression kunde vi enbart urskilja att unga hade signifikant påverkan på 
användningen av automatiserad rådgivning. Däremot kunde vi urskilja att även de med endast 
gymnasial utbildning och de med lägre inkomst påverkade positivt till viljan att använda 
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automatiserad rådgivning. Resultatet av de sistnämnda tvås påverkan kan vi dock inte 
utesluta att det kan vara ett resultat av slumpen vilket minskar trovärdigheten i upptäckten. 
Förklaringsgraden, R2, av regressionen var 27,2%. Resultatet av regressionen gör att 
appliceringen av the Technology Adoption Lifecycle på anpassningen till automatiserad 
rådgivning kan ifrågasättas. De tidigare enskilda regressionerna av sambandet mellan de 
oberoende variabler vi använt oss av gav även dem resultatet att endast ålder var signifikant. 
Vi fann dock även där att gymnasial utbildning och de med lägre inkomst var mer villiga att 
använda automatiserad rådgivning men dessa saknade signifikans. 
  
Vad gäller de senare stadierna Early majority, Late majority och Laggards är det svårt att 
förutspå vilka egenskaper dessa kommer besitta då automatiserad rådgivning i Sverige är 
relativt nylanserat. Adamson bekräftar även detta. Han säger att det är svårt att förutsäga 
vilken typ av kunder de kommer att nå. Istället satsar de brett för att se vart efterfrågan är 
störst. Fokuset kommer sedan utgå ifrån denna gruppen. Detta är likt vad Crossing the Chasm 
förespråkar. Enligt denna modell påstås det att företagens bästa möjlighet att lyckas få sina 
produkter och tjänster accepterade är att enskilt fokusera på en målgrupp åt gången (Crossing 
the Chasm, 2016) (Moore, 1991). Samtidigt anser Adamson och Ahrner att automatiserad 
rådgivning är något som definitivt är en innovation som ökar enkelheten i sparande. 
Samtidigt anser de att tjänsterna är enkla, användarvänliga, lätta att prova på och dessutom 
kompatibelt på många enheter. Detta överensstämmer med tidigare forskning av en 
moderniserad version av Technical Adoption Life Cycle som menar att detta är krav som bör 
uppfyllas för att en produkt eller tjänst snabbt ska kunna tas till marknaden (Rogers, 2002) 
(Lassar, Manolis, Lassar, 2005). 
 
Forskning som utvecklat early adopters till så kallade high-end och low-end adopters har 
kommit fram till att det finns en grupp inom early adopters som tar till sig teknik ännu 
tidigare. Detta är high-end adopters, alltså personer med högre lön, högre utbildningsnivå 
samt är äldre än low-end adopters (Hardman, Shiu & Steinberger-Wilckens, 2016). Detta 
överensstämmer inte med våra fynd då vi sett att de som främst tar till sig automatiserad 
rådgivning är unga personer. Sedan fann vi ytterligare motsats till denna forskning genom att 
det istället var de individer med låg utbildning och inkomst som var mer villiga att använda 
automatiserad rådgivning. Denna upptäckt kan dock vara ett resultat av slumpen och kan 
därmed inte fastställas. 
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Det finns även en utveckling av modellen som använts för att se hur äldre personer tar till sig 
teknik i form av mobiltelefoner. Denna fokuserar mer på faktorer som motivation till 
användning och användarkunskap då modell menar på att övriga förklaringsvariabler från 
tekniska anpassningsmodellen inte har någon direkt påverkan på användandet. Modellen 
skulle kunna användas för att ytterligare analysera den äldre målgrupp som kan tänkas ta 
emot automatiserad rådgivning men med fokus på motivation till att använda tjänsterna och 
även kunskapen kring ämnet. Ahrner tror att 70-talister och även äldre faktiskt kommer att ta 
till sig tekniken relativt snabbt på grund av att användandet av smartphones har kommit upp i 
åldrarna. Därmed skulle vissa likheter kunna ses mellan denna modell och äldres anpassning 
till automatiserad rådgivning. (Wang, Chen & Chen, 2017) (U. Ahrner, personlig 
kommunikation, 30 maj, 2017).  
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6. Slutdiskussion 
 

I det avslutande kapitlet kommer läsaren uppdateras om uppsatsens syfte och 
problemformulering. Vidare kommer de slutsatser som vi baserat utifrån vår analys av 
resultatet vi arbetat fram presenteras. Kapitlet avslutas med vilka bidrag som uppsatsen för 
med sig och förslag till vidare forskning.  

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken målgrupp som är mest trolig att 
använda sig av automatiserad rådgivning på den svenska marknaden. Vi vill urskilja vilka 
användare som med störst sannolikhet kommer att använda de tjänster som erbjuds av 
robotrådgivare beroende på kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. För att 
sammanlänka dessa kommer en koppling till tekniska anpassningsmodeller av nya produkter 
kommer också ge en inblick i olika stadier som målgrupper accepterar nya tjänster.  
 
För att på bästa sätt besvara det ovannämnda har vi använt oss av följande 
problemformulering. 
 
Vilken målgrupp är mest sannolik att använda sig av automatiserad rådgivning på den 
svenska marknaden? 

6.1 Slutsatser 
Vi vill inleda med att återigen påminna om att de slutsatser som dras angående de mest 
sannolika målgrupperna för en produkt eller tjänst inte alltid får det utfall som inledningsvis 
förutspåtts. Det kan dock vara bra att analysera potentiella målgrupper inte minst i 
marknadsföringssyfte. Samtidigt bör hänsyn även tas till huruvida en person faktiskt anser att 
automatiserad rådgivning är en innovation, då detta är ett krav enligt Rogers (2002).  
 
Användandet av automatiserad rådgivning har ingen direkt påverkan beroende på kön enligt 
vår forskning. Liknande fenomen har tidigare kunnat urskilja skillnader i användandet mellan 
män och kvinnor men detta är inget som råder gällande automatiserad rådgivning.  
 
Studien påvisar däremot likt tidigare forskning att det finns skillnader mellan användningen 
av automatiserad rådgivning beroende på ålder. Det som upptäckts är att unga troligtvis 
kommer att vara fler till antalet när det gäller att använda automatiserad rådgivning. 
Sammantaget kommer däremot det förvaltade kapitalet vara högre hos den äldre 
generationen. Detta kan bero på att förmögenheter ofta växer med tid och att äldre tenderar 
att har mer kapital att investera med. Det kan också bero på deras långa historia av dyra 
avgifter hos banker som de äldre börjat tröttna på.  
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Vi har likt tidigare forskning inte kunnat hitta att sysselsättningen har någon större påverkan 
på användandet av automatiserad rådgivning. Däremot fann vi att inkomstnivåer kan påverka 
viljan att använda automatiserad rådgivning. Studien visade att de med lägre inkomst har mer 
vilja att använda tjänsten än de som tjänar mer. Detta kan vara ett resultat av de begränsade 
alternativa möjligheterna för de med lägre inkomster vilket skapar ett extra incitament för 
dessa att börja använda sig av automatiserad rådgivning. Denna upptäckt ska dock tas med 
försiktighet då den saknar signifikans och kan likaväl vara ett resultat av slumpen. Tidigare 
forskning har dock påvisat motsatsen till detta och menar istället på att de med högre inkomst 
är mer villiga att anpassa sig till liknande fenomen, likt high-end adopters. Potentiellt kan 
denna förklaringsvariabel få liknande potentiella utfall som åldersvariabeln. Alltså att det till 
antalet kan bli fler kunder med lägre inkomst men att det sammanlagda förvaltade kapitalet 
av de med högre inkomst däremot kommer vara större. Både Ahrner och Adamson ser detta 
som ett potentiellt utfall baserat på de mindre förmögna kundernas extra incitament.  
 
Tidigare forskning är blandad gällande utbildningsnivåns påverkan i samband med nya 
tekniska innovationer. Gällande användarviljan av automatiserad rådgivning fann vi 
skillnader beroende på utbildningsnivå. Studien visade att de med endast gymnasial 
utbildning är mer villiga att använda tjänsten än de med eftergymnasial utbildning. Däremot 
kan vi inte utesluta att denna upptäckt kan vara ett resultat av slumpen då den saknar 
signifikans. Detta är något som the Technology Adoption Lifecycle däremot menar på är 
tvärtom, alltså att de med högre utbildning är mer mottagliga till nya tekniska innovationer. 
Appliceringen av modellen på anpassningen av automatiserad rådgivning blev inte 
fullständigt täckande. Inte heller kunde de moderniserade varianterna av modellen appliceras 
mot användningen av automatiserad rådgivning då våra upptäckter snarare var de motsatta till 
modellernas. Det enda vår undersökning och anpassningsmodellen stämmer överens med är 
att yngre personer är snabbare på att anpassa sig till tjänsten. Resterande förklaringsvariabler 
om att exempelvis högre utbildade och att mer förmögna är snabbare på att anpassa sig till ny 
tekniska innovationer kunde vi inte påvisa likt modellens förhållningssätt. Vi fann istället att 
de med lägre inkomst och utbildning var mer villiga att använda automatiserad rådgivning 
men denna upptäckt saknade signifikans och kan inte fastställas. Inte heller kunde vi finna 
några samband med att aktivitet i samhällsfrågor har någon större påverkan på användningen 
av automatiserad rådgivning.  
 
Sammantaget kan vi summera att modellen och även de modernare variationerna av modellen 
inte kan förklara anpassningen till automatiserad rådgivning. Det ska dock tilläggas att den 
enda signifikanta förklaringsvariabel som vår forskning fann gällande användandet av 
automatiserad rådgivning ändå innefattas i modellen. Ena variationen av 
anpassningsmodellen hänvisar dock till att motivation till att använda tjänsten och 
användarkunskapen är det som istället påverkar. Även Ahrner bekräftar att detta kan spela 
stor roll i äldres anpassning till automatiserad rådgivning. 
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Sammanfattningsvis är den enda fullständiga slutsatsen vi kan dra angående vilka som är 
mest sannolika att använda sig av automatiserad rådgivning är yngre personer. Däremot har 
studien visat att även de med lägre utbildning och inkomst är mer villiga att använda tjänsten 
men denna upptäckt saknar signifikans och kan vara ett resultat av slumpen. Vi har inte 
kunnat urskilja att varken kön eller sysselsättning har några direkta samband till användandet 
av automatiserad rådgivning. Inte heller kan the Technology Adoption Lifecycle eller dess 
utvecklingar, fullständigt förklara anpassningen av tjänsten, dock innefattas att yngre 
anpassar sig snabbare till tjänsten även i modellen och i vår slutsats.  

6.2 Studiens bidrag 
Resultatet av vår studie har ökat förståelsen för automatiserad rådgivnings potentiella 
användare och målgrupper. Företag som arbetar med automatiserad rådgivning kan utifrån 
våra slutsatser urskilja vilken typ av investerare som kan vara extra benägna att använda 
deras tjänster. De kan då lägga fokus på denna målgrupp likt Crossing the Chasm säger är den 
bästa lösningen för att lyckas.  
 
Även företag som kommer utsättas för konkurrens av automatiserad rådgivning har nytta av 
denna vetskap då de troligtvis kommer förlora en del av dessa kunder till denna typ av tjänst. 
De kan redan nu börja planera för eventuella kundtapp som kan uppkomma och arbeta 
proaktivt mot detta. 
 
Uppsatsen bidrar även till de investerare som är nyfikna på att investera genom automatiserad 
rådgivning. De kan genom uppsatsen se om detta investeringsalternativ är något som skulle 
passa dem. Samtidigt bidrar det till den revolution som automatiserad rådgivning är mitt uppe 
i genom att ämnet lyfts fram och diskuteras ytterligare. 
 
Studien har även visat att den tekniska anpassningsmodellen som skapades på 1950-talet är 
omodern. Det är möjligt att denna inte längre är fullt applicerbar då den inte är anpassad till 
nya tekniska produkter. Detta trots att den utvecklats en hel del genom åren med nya modeller 
som hämtat inspiration i ursprungsmodellen. Anledningen till detta kan vara att den digitala 
världen har haft en väldig framfart efter milleniumskiftet. Denna parameter har inte använts 
när modellen skapades. Studien kan därmed vara ett tecken på att anpassningsmodellen och 
dess utvecklingar behöver uppdateras ytterligare, vilket även kan ses som ett bidrag till 
framtida forskning.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Robotrådgivning/automatiserad rådgivning är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige. 
Detta trots att det funnits länge i andra delar av världen och främst USA. Framfarten i USA 
har varit stor och idag finns det väldigt många olika aktörer på marknaden och marknaden 
väntas fortsätta växa i en rasande fart. Att använda sig av automatiserad rådgivning och 
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portföljhantering är ett lättillgängligt och många gånger lätthanterat verktyg för 
privatpersoner för att starta ett sparande inför exempelvis pensionen. Trots att det har funnits 
relativt länge har eran av automatiserad rådgivning har inte genomgått en så kallad 
Bearmarket och därmed inte upplevt stadierna när panikkänslor uttrycker sig på börsen. Vid 
dessa situationer kan många extremsituationer uppstå och många mindre insatta vet inte hur 
de ska agera. Media kan då fyllas med domedagsrubriker och flockbeteendet öppnar för ett 
vidare kaos. Vid denna typ av situationer kan det, likt vi skrivit i uppsatsen, vara en trygghet 
att ha en rutinerad rådgivare att kommunicera med. Detta är inget som robotarna kan förse. 
Frågan är hur robotrådgivningens situation och ställning blir när sentimentet blir mer negativt 
och investerare får panikkänslor. Kommer förtroendet att låta datorer förvalta ens 
förmögenhet finnas kvar vid en sådan situation hos investerarna eller flyr kunderna fältet?  
 
Framtida forskning i ett behavioural finance perspektiv kan därför vara av intresse. Vi 
uppmanar till att utveckla sammankopplingen till ämnet och framförallt genomlysa 
robotarnas modeller och kundernas psykologiska inverkan vid en större nedgång. 
 
En ytterligare aspekt att forska kring i framtiden är i vilken utsträckning storbankerna i 
Sverige väljer att utveckla egna typer av automatiserad rådgivning. Även vilka som kan 
tänkas vara early adopters etc. bland dessa aktörer. Kan dagens rådgivarstöd utvecklas för att 
i framtiden kunna automatisera rådgivningen även hos de traditionella bankerna och vilka 
konsekvenser kan det få på personalen? 
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Bilaga 1 - Statistiska Centralbyrån 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Vilka målgrupper tror ni  kan tänkas använda automatiserad rådgivning i störst utsträckning? 
 
Vår undersökning har visat att folk tenderar att vara osäkra kring förvaltningsavgiften och 
dess påverkan på avkastningen. Ni tenderar att ha lägre avgifter än andra alternativ på 
marknaden, vilket på sikt gynnar kunden. Upplever ni att detta är ett problem, i sådana fall 
hur jobbar ni för att informera era kunder om det?  
 
Vår undersökning visar att äldre och höginkomsttagare har bättre finansiella kunskaper. 
Har ni märkt om kunskapen hos er kunderna påverkar i vilken utsträckning er tjänst används? 
 
En av våra teser är att en person med högre kunskap om exempelvis 
effektiva-marknads-hypotesen föredrar indexförvaltning utan avgifter framför automatiserad 
rådgivning. Vad anser ni kan locka en sådan person till att använda era tjänster istället? 
 
Vår undersökning visar att många ofta känner sig tryggare att träffa en rådgivare. Är det 
något som ni upplever och hur arbetar ni med att få era kunder att känna den tryggheten? Vid 
t.ex. en större nedgång. 
 
Vår undersökning visar att kunskapen kring automatiserad rådgivning fortfarande är relativt 
låg, då framförallt hos kvinnor och delvis hos äldre. Stämmer vår undersökning med er 
uppfattning kring kunskapen hos era kunder? 
 
Vår undersökning visar att många kan tänka sig att byta till er typ av tjänst, men framförallt 
unga. Stämmer det med er uppfattning? Om inte, vilka kännetecken besitter er optimala 
kund? 
 
Hur jobbar ni med marknadsföringen för att nå ut till den målgrupp ni tror kommer att 
använda tjänsten i störst utsträckning? 

55 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Erik Brink & David Herfors


