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Förord 

Den här kandidatuppsatsen har skrivits under vårterminen 2015 och är en studie inom 

finansiering. Vi skulle vilja tacka Claes-Göran Olsson på Aktiespararna, vars medgörlighet 

gjorde denna studie möjlig. Vi skulle även vilja tacka alla respondenter som har deltagit i 

intervjuer för detta arbete.  Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra opponenter och vår 

handledare för de givande synpunkter som vi har fått. 

Stockholm, 27 Maj 2016 

  

____________________________  ____________________________ 

Sofia Sohlberg   Adrian Mehri  
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SAMMANFATTNING 

 
Arbetets art:                     C-uppsats, 15 poäng, Finansiering 

Sidantal:                           44 

Titel:                                Framtidens robotar på Stockholmsbörsen 

Författare:   Sofia Sohlberg & Adrian Mehri 

Handledare:                     Cheick Wagué 

Datum:                             2016-05-27 

Nyckelord:                       Aktieanalytiker, robotrådgivning, småplacerare, fintech. 

Syfte:                               Syftet med detta arbete är att analysera småplacerares samt 
analytikers syn på teknikens utveckling inom 
robotrekommendationer i börsbranschen. 

Teoretisk utgångspunkt:  Den effektiva marknadshypotesen. 

Metod:                             Metoden som har används i undersökningen inom denna uppsats 
är av ett kvantitativt slag med fördjupning via en kvalitativ 
metod. En deduktiv ansats har används. 

Empiri:                             Data har hämtats från 206 medlemmar från Aktiespararnas 
förening samt 4 semi-strukturerad intervjuer med rådgivare och 
analytiker.  

Analys:                            Insamlad data visar att småplacerarens beteende är relativt olika 
när det gäller deras acceptans av robotrådgivning dock har de 
småplacerare som besitter högre tekniska kunskaper mer 
förtroende för robotrådgivning. Dessutom kan småplacerare 
enligt kritiker mot den effektiva marknadshypotesen agera 
irrationell och använda samma metod ifall det leder till 
avkastning. Analytiker tror att rådgivare kan bli ersatta av robotar 
medan rådgivare tror att det är analytikers jobb som kan vara i 
riskzon att bli ersatta av robotar. 

Slutsats:                           Uppsatsens mätning visar att 67 % av enkätundersökningens 
urval tror på en helt robotstyrd rådgivning inom fem år, trots att 
82 % av urvalet förlitar sig mest på mänsklig rådgivning. 
Verksamma aktörer på marknaden ser robotrådgivningen mer 
som ett verktyg än ett hot mot deras yrke. 
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ABSTRACT 

 
Nature of the work:       Bachelors thesis, 15 credits, Finance 

Number of pages:          44 

Title: Future Automated Trading System on the Stockholm Stock 
Exchange 

Authors:                           Sofia Sohlberg & Adrian Mehri 

Mentor:                    Cheick Wagué 

Date:  2016-05-27 

Keywords:                      Equity analyst, robo-advisory, retail investor, fintech 

Purpose:                         The purpose of this work is to analyze investors as well as 
analysts' views on the development of technology in Automated 
Trading recommendations in the stock market.  

Theoretical framework:   The study is based on The Efficient Market Hypothesis. 

Method:                          The methodological framework of this thesis have included both a 
quantitative and qualitative approach. A deductive approach has 
been used. 

Empirical framework:   Data was obtained from 206 members of the Swedish share savers 
association (Aktiespararna) plus 4 semi-structured interviews with 
advisers and analysts. 

Analysis:             Data shows average investors do not trust, and are reluctant to take 
advice, from Robo-advisors but higher percentage of technically 
savvy traders rely on Robo-advisors. Most analysts perceive no 
threat to robo-advisor replacing their job. In fact they believed it 
could replace advisors job. Advisors believed the opposite.  

Conclusion:    67 % of the investors surveyed believed that in five years Robo- 
advisors will completely replace human advisors despite the fact 
that 82 % still liked and trusted recommendations made by humans 
more. Financial operators see Robo-advisors as a tool rather than 
threat and plan to integrate it in their own business.   
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1. Inledning 
I det första kapitlet återges en bred bakgrund av den svenska aktiemarknaden. Detta mynnar 
ut i en problembakgrund som reflekteras i forskningsfrågorna och redovisas efter 
problemformuleringen. Kapitlet avslutas med syfte, avgränsningar samt  disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Utbud och efterfrågan är den grundläggande orsaken till att förändring uppkommer på 
aktiemarknaden. Dessa variabler kan påverka aktiens volatilitet mer än andra orsaker såsom 
makroekonomi, konjunktur och liknande. Detta innebär att om efterfrågan på en aktie stiger 
kan priset på aktien ökas successivt. Värdet kommer öka till den nivån där köparen värderar 
aktien lika högt. Utbud och efterfrågan ändras i följd av information som tyder på företagets 
finansiella och icke-finansiella rapporter (Aktieskolan 2009).   
Aktiemarknaden har idag en omfattande, komplex och besvärlig struktur som är byggd på 
teknologi, där information och reaktion på information uppkommer vid en mycket snabbare 
takt än någonsin tidigare. Men individuellt yttrande bygger oftast inte på rationella beteende 
utan är snarare utifrån känslomässiga reaktioner (Marcus och Wallace 1997 s.10). 
Människan har en begränsad rationell förmåga och agerar ibland utifrån egennytta för att 
främja sina egna intressen primärt. Information om en vara eller tjänst stödjer beslutfattandet 
hos individen i dennes val. Detta förstärks när individen har förtroende för det företaget som 
erhåller varan eller tjänsten. Skapande av tillit i ett förhållande mellan köpare och säljare har 
positiva effekter (Camerer & Fehr 2006 s.8). 
I dagens utvecklade finansiella marknad som innefattar lagar och regler får individer 
förmåner som erbjuds via aktiebolag såsom ansvarsfrihet och lägre skatt. Detta leder till att 
många startar egen verksamhet och även föredrar aktiebolag som bolagsform. Då många 
företag blir börsnoterade och emitterar aktier så har ett brett spektrum av aktier och 
investeringsalternativ uppkommit på börsen. Att urvalet på aktier är stort kan vara positivt 
för placerare som har många potentiella investeringsmöjligheter, men det kan också försvåra 
för placerare att välja de aktier med mest avkastning. Att analysera aktier är en svår uppgift 
och det är både tidskrävande och kostar för investerare. Småplacerare har ofta inte den tiden 
att spendera på informationsinsamling och vänder sig istället till banker och rådgivare för 
deras rekommendationer (Hiller 2013 s. 534). Dessutom pekar tidigare forskning på vikten 
av analytikers rekommendationer. Resultatet av en undersökning av Bjerring, Lakonishok 
och Vermaelen (1983) visar att placerare som har fått rådgivning från professionella 
analytiker har fått högre abnormal avkastning. Därför satsar många finansiella institut och 
banker på “Investment Banks” vilket ansvarar för att analysera företag så att aktiehandel 
underlättas för deras kunder och genom det stärka sitt förtroende bland befintliga kunder 
(Hiller 2013 s.533). 
Idag har användandet av internet och utvecklingen av internettjänster ytterligare underlättat 
handel för placerare, speciellt för placerare med mindre kapital. Detta har lett till att den 
information som kan snabbt tillgodoses till dessa småplacerare spelar en mycket viktig roll 
då det påverkar beslutfattande av aktiehandlingen. Teknikens utveckling och användningen 
av internet och så kallade “smart-phones” har blivit allt vanligare det senaste decenniet. 
Statistiska centralbyrån (2004) rapporterar att mer än 60 % av svenskar mellan 16 och 74 år 
använder internet år 2004. Denna siffra har ökat till 89 % och då även internetanvändandet 
har ökat från 74 till 85 år enligt Statistiska centralbyrå (2015). Detta innebär en ökning på 
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runt 30 % vilket tyder på att Sverige har blivit ett informationssamhälle. Tekniken har 
utvecklats och det har blivit betydligt snabbare och smidigare att tillgå information. 
I en värld där all information är lättillgänglig och sprids snabbt, innebär det även att 
sökandet av information blir enklare än tidigare. Många hemsidor så som; ”Avanza”, 
”Dagens Industri”, ”Aktievärlden” med mera erbjuder information om företag och även tips 
och rekommendationer om hur man ska gå till väga och fundera för att själva kunna placera 
och köpa aktier. En investerare köper gärna en aktie som är billig och säljer en aktie som är 
dyr. Detta med tanke på dagens teknologi mycket enklare jämfört med förr i tiden då 
aktiehandel var betydligt svårare. Många applikationer och webbsidor är speciellt designade 
för att investerare enkelt ska kunna köpa och sälja aktier och andra värdepapper. Investerares 
uppgift är att placera pengar i de aktier som de tror kommer generera mest avkastning. En 
sådan bedömning går att göra genom att lyssna på rekommendationer. 
 

1.2 Problemdiskussion  
Tekniska lösningar har ändrat vårt sätt att handla, konsumera och kommunicera. Därtill har 
det omvandlat branscher till helt nya arbetsmarknader med nya affärsmodeller. Människan 
utnyttjar tekniken för att underlättar sin vardag och detta kommer fortsätta att utvecklas mer 
och mer genom att allt i samhället successivt digitaliseras. Effekten av digitalisering kan ses 
som både positivt och negativt. Positivt är att allt blir snabbare, effektivare och billigare men 
dessa faktorer kan även ge negativa effekter. Tekniken utvecklas kraftigt, inte minst 
finansteknik, ofta refererat som “fintech” och med hänvisning till de positiva aspekterna så 
går aktieanalysen och rådgivningen åt ett sådant håll att robotisering kan bli ett substitut till 
människan. Detta kommer att leda till en stor arbetslöshet i framtiden där robotar ersätts och 
gör människans jobb (Wikman 2014). I USA har det redan idag påbörjat en mycket stor 
förändring i form av en ny tjänst där finansiell rådgivning erbjuds av robotar. Dessa är bland 
annat amerikanska företag som Wealthfront och Betterment som i dagsläget erbjuder 
rådgivning vilket genomförs av datorer. Även analytikers roll utvecklas inom fintech vilket 
Amerikanska “The New York Times” har uppmärksammat. Där beskrevs en robot som kan 
analysera den amerikanska börsens aktier precis som en analytiker hade gjort med hjälp av 
hård data, om än lite snabbare. Roboten kan till och med ta hänsyn till faktorer som hur 
känsligt det skulle vara för företagen som undersöks utifall en oljekris skulle ske, och kan, 
med hjälp av detta, utreda om aktier bör handlas eller inte (Nathaniel Popper, 2016).   
I Sverige har redan idag arbetsrutiner digitaliserats men så småningom kommer även att 
kvalificerade yrken som finansiell analys av aktiemarknaden att ersättas av robotar (Wikman 
2014). Detta ses som en möjlighet till framtiden där allt effektiviseras. 
Ett företag som i dagsläget erbjuder en form av teknisk privatanalys i Sverige är Avanza. 
Företaget har en så kallad “portföljgenerator” som erbjuder köp av en skräddarsydd 
värdepappersportfölj till placeraren, utefter dennes egna preferenser samt riskbenägenhet 
(Dickson 2015).   
Som nämnt tidigare har vissa tecken på robotrådgivning börjat synas i Sverige och det 
kommer att utvecklas mer i närmaste åren. Försvarkoncernen SAAB har tecknat ett avtal 
med ett företag som idag erbjuder robotrådgivning. Detta avtal är tillskrivet SAABs 
anställda där varje anställd som innehar en kollektivavtalad tjänstepension får individuell 
rådgivning med hjälp av datorer (Dickson 2015). Den främsta fördelen med denna form av 
rådgivning är att det är mycket billigare än mänsklig rådgivning. Enligt Paolo Sodini, 
associerad professor på Handelshögskolan i Stockholm, ska man alltid köpa det billigaste 
som finns på en finansmarknad. Köper man dyrt betyder det inte nödvändigtvis att man 



Framtidens+Robotar+på+Stockholmsbörsen+

+
+
+

8+

köper kvalité (Bederoff 2014). En annan fördel med robotrådgivning är den effektivisering 
som kommer att ökas i samband med datoriseringen. Dessutom minimeras de “mänskliga 
misstagen” tack vare rådgivningen med hjälp av robotar (Dickson 2015). I och med att 
finansiella produkter oftast är mycket komplexa och det är svårt att veta huruvida de val 
analytiker gör är de bästa för placeraren är det viktigt att kunder får all information och 
känna sig trygga i sina val (Finans Inspektionen 2015). 
All dessa fördelar med teknikens utveckling är till för att underlätta människans vardag. 
Detta påverkas med teknikens utveckling och med denna utveckling medföljer vissa 
nackdelar.  Investerare kan vara oroliga över huruvida de köper rätt aktie och om 
placeringen är lönsam. Finansiell rådgivning från både människa och dator är bland annat en 
matematisk beräkning som utgår ifrån siffror, så kallade algoritmer. Mänskliga faktorer kan 
förekomma vid analytiska beslut, och det kan leda till en förlust. Nackdelen med 
robotrådgivning är att ett fel kan upprepas tusentals gånger vilket kan leda till att investerare 
förlorar pengar. Detta kommer naturligtvis påverka investerare och synen på framtiden. Hur 
kommer investerare reagera på denna utveckling? Kommer investerare fortsätta använda sig 
av rekommendationer om det kommer från robot? Är aktieanalytiker och rådgivare oroliga 
över deras jobb som eventuellt kan ersättas av robotar, eller är denna fintech-utveckling 
något som välkomnas hos aktörer på finansmarknaden? Denna aspekt är intressant för oss 
och vi vill med detta analysera hur både småplacerare, verksamma analytiker samt rådgivare 
förhåller sig till fintech-utveckling inom robotrekommendationer. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
• Kommer helt robotstyrda rekommendationer accepteras av småplacerare?  

• Hur påverkar robotutvecklingen inom fintech aktieanalytikers och finansiella 
rådgivares uppfattning gällande framtiden av deras yrke? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att analysera hur småplacerare förhåller sig till pågående fintech-
utveckling inom robotstyrning, samt huruvida verksamma aktörer på finansmarknaden ser 
denna robotstyrning som ett hot eller snarare en möjlighet i framtiden. 
 

1.5 Avgränsningar 
Det främsta syftet med detta arbete är att undersöka hur investerare förhåller sig till 
pågående fintech-utvecklingen som sker i finansmarknaden vilket medför en vilja att mäta 
investerarens beteende. Undersökningen har avgränsats till småplacerare. Med detta avser vi 
investerare som placerar privat kapital. Uppsatsens urval har avgränsats till investerare som 
är medlemmar i föreningen “Aktiespararna”. Detta för att se hur småplacerare med intresse 
för finansbörsen förhåller sig till den eventuella robotutvecklingen i framtiden Avgränsning 
har även gjorts då det endast är rådgivare samt analytikers perspektiv som undersöks inom 
finansbranschens befattningar. 
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1.6 Disposition 
Kapitel 2, TEORETISK REFERENSRAM Inom den teoretiska referensramen redogörs 
först för den tidigare forskning inom ämnet som har används som utgångspunkt för 
problematisering av uppsatsen. Efter det presenteras de teorimodeller som har används inom 
ramen för arbetet och som även appliceras på forskningsfältet. Därefter presenteras och 
redogörs aktörer i finansmarknaden för en bättre förståelse. Avslutningsvis formas de 
hypoteser som undersökningen ämnar bepröva. 
 

Kapitel 3, METOD I kapitel 3 presenteras vilka metoder som har används under 
arbetsförloppet. Kapitlet börjar med en bredare förklaring på de metoder som undersöktes 
för att sedan beskriva de som slutligen valdes och mer ingående hur metoden applicerades i 
form av datainsamling. Slutligen presenteras uppsatsen reflexivet i form av källkritik. 
 

Kapitel 4 EMPIRI Kapitlet presenterar inhämtad empiri. Först redogörs data hämtad genom 
den enkät som har tilldelats småplacerare, medlemmar i Aktiespararna. Sedan redogörs för 
de 4 semi-strukturerade intervjuer som har genomförts med verksamma aktörer på 
marknaden.  
 

Kapitel 5, ANALYS Analyskapitlet ser till den empiri som har hämtats in och utvärdering 
sker av insamlad data och kopplas till de teorier samt tidigare forskningar som används i 
arbetet. Här beprövas även hypoteser för att se huruvida det finns ett signifikant samband 
med hjälp av Chi-2-test.  
 

Kapitel 6, Diskussion Detta kapitel består av en slutdiskussion. Kapitlet avslutas med 
metodreflektion som diskuterar om valet av metod har varit lämpligt. 
 

Kapitel 7, SLUTSATS Under det sjunde kapitlet besvaras kortfattat de forskningsfrågor 
som har undersökts samt redogörs för de tankar som uppkommit under uppsatsens gång och 
som kan användas som forskningsfält och syfte i fortsatta studier. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras den valda teoretiska referensramen som senare kommer att 
implementeras i analysen. Kapitlet börjar med en presentation av tidigare forskning för att 
uppmärksamma problematiken och olika forskningsaspekter. Därefter följs det av de valda 
teorimodellerna; Random walk, Effektiva marknadshypotesen och kritik mot den effektiva 
marknadshypotesen. Slutligen presenteras uppsatsens hypoteser.  
 
Uppsatsen bygger på att samla in mätbara data från investerare. Genom att samla in 
information och även utgå ifrån redan uppskattade teorier kommer tänkbara hypoteser 
utformas. Senare kommer resultatet att demonstrera hypotesprövningen. Denna form av 
undersökning anses vara lämplig då tidigare undersökningar har använt liknande metoder. 
Sökord som användes vid sökning av tidigare forskning är bland annat “Analyst’s 
recommendations”, “Technology” ,“Stock” och “Analysts”, De vetenskapliga forskningen i 
detta arbete har hämtats ur Södertörns högskolans databas - Söder Scholar samt Stockholms 
Universitets databas. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Genom en genomgång av problemet som uppstått i dagens tekniskt utvecklande marknad lyfts 
problemet med eventuella ökad arbetslöshet inom en snar framtid. Detta problem har väckt 
intresse bland forskare och lett till forskning kring detta område. Nedan redogörs forskningar 
som anses vara relevanta i detta område och diskuteras även betydelsen av analytikers 
rekommendationer.  
Som nämndes i inledningskapitlet har tidigare forskning visat att professionell rådgivning 
leder till en högre abnormal avkastning (Bjerring, Lakonishok & Vermaelen 1983). Detta 
klargör syftet med användning av finansiella rekommendationer i beslutfattandet av 
aktiehandeln. Men däremot finner Bradshaw (2004) att analytikernas aktierekommendationer 
har ett negativt samband med residual avkastning på eget kapital från 1994 till 1998, vilket är 
detsamma som avvikelsen från den riskjusterade avkastning som företag normalt genererar, 
men positivt på bedömningar baserat på p/e-tal och långsiktig tillväxt. Dessa resultat är 
överraskande för forskarna, särskilt med tanke på att framtida avkastning har ett positivt 
samband till residual avkastning och negativt på heuristik. Med hjälp av ett stort urval av 
analytiker för perioden 1993-2005, undersöker forskarna Barniv, Hope, Myring,. Thomas 
(2009) gällande de senaste lagstiftningsreformer som har gjorts, påverkar denna uppenbara 
inkonsekventa beteendet hos analytiker. I överensstämmelse med avsikten med dessa 
regleringar som införts, finner forskarna att negativa sambandet mellan analytikernas 
aktierekommendationer och residual avkastning minskar. Undersökningen visar även att 
aktierekommendationer har en negativ korrelation med framtida avkastning. 
Sammanfattningsvis menar studien också att trots att regleringar har skett för att 
aktieanalytikers rekommendationer ska förbättras, så bör investerare vara aktsamma då 
faktorer, utöver identifiering av felbedömning av aktiepriser, fortsätter att influera 
aktieanalytikers rekommendationer. 
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Forskning gjord av Liua, Huangb och Chiou (2011) visar att teknisk utveckling och 
omstrukturering från ett jobb som innan utförts av en anställd, till en ”själv-betjänings-
teknik” mottags bättre av de människor som känner att de har en stor teknisk kunskap. 
Forskningen visar dock stöd till att när konsumenterna inser att online-handel systemet är 
enkelt att använda och kontrollera, kan de uppskatta effektivitet, bekvämlighet, och andra 
fördelar med näthandel, alltså anta en positiv inställning till självbetjäning teknik. 
Forskarna menar även att speciellt för online-handel i deras studie representerar teknik en 
hög psykologisk barriär och finansiella risker hos kunderna som kräver att konsumenterna 
inte bara har en önskan och vilja att använda självbetjäning teknik, utan även att 
konsumenterna faktiskt besitter denna kompetens. 
Forskning gjord på Oxford University av Frey och Osborne (2013) har fått mycket 
uppmärksamhet i USA. Så sent som i februari i år, 2016, citerades forskningen av skribenten 
Nathaniel Poppers inlägg ” The Robots Are Comming To Wall Street” i tidningen ”The New 
York Times”. Undersökningen behandlar sannolikheten att olika yrken blir datoriserade. För 
att bedöma detta, börjar de genom att införa en ny metod för att uppskatta sannolikheten för 
datorisering för 702 detaljerade yrken, med hjälp av en ”Gaussprocess” klassificerare. 
Baserat på dessa uppskattningar, undersöker de förväntade effekter av framtida 
datoriseringen på amerikanska arbetsmarknadsutfall, med det primära syftet att analysera 
antalet arbetstillfällen i riskzonen och förhållandet mellan en ockupation sannolikheten för 
datorisering, löner och utbildningsnivå. Beräkningarna visade att omkring 47% av den totala 
amerikanska sysselsättningen är i riskzonen . Forskarna tillhandahåller även ytterligare bevis 
på att löner och utbildningsnivå uppvisar en stark negativ relation med en ockupation 
sannolikheten för datorisering. 
Resultatet visade även att människor som jobbar med finans var i större riskzon att förlora 
jobben till förmån för robotar, än andra jobbsektorer såsom jobb inom sjukvård, då det 
kräver mer integration med människor. 
 

2.2 Uppsatsens koppling till tidigare studier 
Den tidigare forskning som har hämtats som utgångspunkt i detta arbetet belyser olika 
problematiker inom finansbranschen såsom individens syn på datorisering, rådgivare samt 
analytikers arbetsförmåga gällande ett genererande av avkastning samt robotutvecklingens 
frammarsch. 
Studien gjord av Bjerring, Lakonishok & Vermaelen (1983) menar på att aktier 
rekommenderade av professionella aktörer på marknaden har en högre abnormal avkastning 
än de aktier som inte var rekommenderade under undersökningsperioden. Forskningen ger 
alltså stöd till att placerare som inte besitter en hög kompetens inom börshandel, kan gynnas 
av att anförtro sig till analytikers och rådgivares rekommendationer. Forskningen av Barniv et 
al (2009) samt Bradshaw (2004) visar dock det egenintresse i form av incitament och då 
verksamma aktörer kan ge rekommendationer till placerare utifrån de värdepapper som 
tilldelar dem mest arvode och avgiftsinkomster. Med Bjerring, Lakonishok & Vermaelen 
(1983) samt Barniv et al (2009) studie i åtanke kan det innebära att robotstyrd rådgivning kan 
vara det mest gynnsamma ur placerarens synvinkel. 
Detta då det innebär att aktier som väljs ut kan generera högre abnormal avkastning då de 
rekommenderade aktierna har analyserats, samt att de starka incitament som leder till att 
rådgivare agerar efter sin egennytta vilket har krävt strängare lagreglering, skulle försvinna.  
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Forskningen gjord av Liua, Huangb och Chiou menar på att när datorutveckling övertar en 
tjänst som tidigare en anställd har utfärdat så tenderar konsumenter att acceptera förändringen 
bättre utifall de besitter en högre teknisk kunskap. Med forskningen i åtanke vill denna 
uppsats undersöka om detta även gäller på finansmarknaden, utifall rekommendationer skulle 
ges till placerare helt via datorer. Liua, Huangb och Chiou (2011) menar på att det är så pass 
många finansiella risker kopplade till att endast låta datorer utföra online-tjänster, att det 
således kräver att konsumenterna inte bara vill ha teknisk kompetens, utan även besitter den. 
Därför kommer denna uppsats att undersöka huruvida det finns samband mellan kunskap 
inom teknik och acceptans för datorisering gällande börshandel. 
Frey och Osbornes studie (2013) visar att allt fler arbeten, 47 % av den totala 
sysselsättningen, i USA är i riskzon att bli helt robotstyrda. Denna studie visar alltså på att 
den tekniska utvecklingen går allt snabbare fram i samhället. Då detta kan vara till fördel då 
arbetssysslor kan göras snabbare och kostnadseffektivare för företagen, kan det även innebära 
konsekvenser i form av tjänstemän kan få avgå och arbetslöshet kan stiga. Arbetare inom 
finans löper en större risk att bli utbytta av robotar än andra jobb, såsom till exempel yrken 
inom vården. Därför kommer denna uppsats även undersöka genom att intervjua aktörer, både 
analytiker och rådgivare, från välkända företag verksamma i Sverige, huruvida risken upplevs 
i Sverige.   
 

2.3 Teori 
Bakgrund till den effektiva marknadshypotesen, & “ Random walk theory” 
På 50-talet skapade M. G Kendall & A. Bradford Hill ”Random walk theory” efter att de 
undersökt huruvida det finns samband i hur aktiepriser förändras. Forskarna ville förstå om 
det fanns naturliga cykler som kunde förklara varför aktiekurser svänger på marknaden. 
Deras resultat av studien, som byggde på historisk data, var att sådana mönster inte går att 
förutse och matematisera i formler. Marknaden rörde sig helt slumpmässigt och utan 
samband enligt Kendall och Hill. Därav namngavs teorin ”Random walk” (Bodie, Kane & 
Marcus 2011). En annan känd forskare inom ekonomi vid namn Eugene F. Fama förkastade 
dock detta forskningsresultat under mitten av 60-talet genom att presentera en ny teori. Fama 
är nationalekonom och har specialiserat sin forskning inom finansiell ekonomi såsom 
portföljteori och värdering (Nobel Media AB 2014). Fama ansåg att det, i enlighet med 
”Random walk theory”, inte går att förutse hur prissättningen på aktier kommer att förändras 
i ett kortsiktigt perspektiv, men att det fanns en förutsägbarhet i hur marknaden reagerar. 
Fama presenterade uppfattningen att marknaden reagerar på den tillgängliga och givna 
informationen som släpps och regleras efter den. Marknaden är alltså en direkt återspegling 
av den information som släpps, och prissättning sker i enlighet med denna information 
omedelbart efteråt. Det betyder att marknaden är effektiv och att den förändring som råder i 
värdepapperspriset sker i enlighet med vad samtliga aktörers kollektiva uppfattning är. Fama 
delade också upp marknaden i tre kategorier utifrån vilken typ av information som 
tillgångspriset reflekteras i, vilket påverkar graden av marknadens effektivitet. Följaktligen 
formade Fama den effektiva marknadshypotesen, ofta förkortat EMH, vilket alltså kan 
sammanfattningsvis förklaras som att den finansiella marknaden regleras av 
transaktionskostnader och av det utbud som möts av rådande efterfrågan.  Marknaden kan 
antingen betecknas som ”svag”, ”semi-stark” eller ”stark”. 
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2.3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Då modellen bygger på teorin att marknaden är effektiv, så går det inte att konkurrera och 
övervinna andra aktörer på marknaden, då all information redan återspeglar och påverkar 
marknaden. Det finns kriterier för att teorin om marknaden som bygger på tre aspekter. 

1. Det ska inte finnas transaktionskostnader samband med värdepappershandel. 

2. Alla aktörer på marknaden ska anse att priset på värdepapper är en återspegling i 
direkt koppling med den aktuella informationen. 

3. Den kunskap som finns och all den information som kan tillhandahållas ska finnas 
tillgänglig och vara offentlig för samtliga aktörer på värdepappersmarknaden. 

De kriterier som Fama ställer förklaras vidare som trots att höga transaktionskostnader kan 
råda på marknaden så behöver det inte betyda att priset inte är en fullständig reflektion på 
den tillgängliga informationen. Marknaden kan också vara effektiv utifall majoriteten av 
aktörerna besitter information, även om det inte är samtliga aktörer (Fama 1969 s. 387). 
Det som kännetecknar en marknad som är svagt effektiv är att all information som är 
tillgänglig, och som priser på marknader återspeglas från, är av historisk karaktär. Genom att 
informationen som finns endast är historisk, kan inga samband ses i prisutvecklingen och 
framtida spekulationer går inte att förutse. (Vinell & Ridder 1990, s. 82-83.) 
Den andra marknaden inom EMH kallas för semi-stark form är prissättningen på marknaden 
en reflektion av både historisk information och aktuell offentlig data. Årsredovisningar, 
bokslutsrapporter och allmän information om aktören är exempel av det sistnämnda. När en 
semi-starka marknad råder så menas det att varken övervärderade eller undervärderade 
instrument eller företag återfinns och en fundamental analys anses vara onödig. Det enda 
sättet aktörer har möjlighet att långsiktigt slå marknaden är genom att erhålla inofficiell 
information, kallad ”insiderinformation” vilket är olagligt i Sverige. 
Om det råder en stark form på marknaden så reflekterar prissättningen all information, 
historisk, nuvarande information och framtida informationer, alltså även insiderinformation. 
Det går här inte att slå marknaden då ingen känner till den framtida 
informationsutvecklingen (Fama 1969). 
2.3.2 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen utgår ifrån att en investerare är rationell och handlar 
därefter vilket innebär att investerare agerar 100% rationellt vid ny information. När 
investerare får ny information uppdateras dennes uppfattning av information hos investerare 
för att sedan fatta beslut och görs ett val (RH Thaler 2005 s. 1). På så sätt återspeglas priser i 
en effektiv marknad utifrån information. 
Många kritiker ifrågasätter den effektiva marknadshypotesens förutsägelser som förklarar att 
människor är rationella och argumenterar mot den och förklarar att vissa investerare ibland 
agerar irrationellt. I detta fall har investerarens uppfattning av information inte uppdaterats. 
Detta kan även bero på fel uppfattning av information som kan påverka aktiekursen vilket 
inte presenterar det fundamentala värdet av en tillgång (Thaler & Barberis 2003 s.1053). 
Ett argument som används av de som är för EMH är att rationell investerare agerar snabbt 
och utnyttjar detta för sin egen nytta. Denna möjlighet som används av professionella och 
rationella investerare kallas för Arbitrage vilket i sin tur leder till att missledande 
prissättning av tillgångar, förs tillbaka till det rätta priset. Kritiker tyder på att arbitrage 
möjligheter är begränsad och att det inte är säkert att en investerare som utnyttjar arbitrage 
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får ett bra substitut. Således kan risk överväganden tvinga arbitragörer att ta mindre risker 
vilket kan knappt leda till att den missledande prissättningen återförs till den fundamentala 
(Hiller 2013 s. 365). Genom att förklara denna premiss ställer kritiker sig mot den effektiva 
marknadshypotesen och därmed förklarar varför marknaden ibland är ineffektiv (RH Thaler 
2005 s. 2).   
En annan aspekt som behandlas i detta område är heuristik vilket innebär att finansiella 
aktörer, genom att förlita sig på rutiner för att behandla information gör fel. Exempel på 
detta är att ett sätt att behandla information som leder till avkastning ses som ett 
framgångsrikt sätt av investerare vilket kommer att användas vid framtida 
investeringsbeslut. Alltså en investerare som en gång använder sig av exempelvis 
rekommendationer och får avkastning, använder rekommendationer som beslutsunderlag till 
senare investeringar. Denna form av generalisering av rutiner leder till ett irrationellt 
beteende av investerare menar Shefrin (2000).  
 

2.4 Aktörer i finansmarknaden  
2.4.1 Analytiker 
En analytikers jobb kan variera beroende på vart man jobbar och vilka strategier man 
använder.  Många analytiker utgår både ifrån kvantitativ data från bolag, såsom finansiella 
rapporter samt databaser som innehåller värderingsparametrar. Där kan vissa nyckeltal tas i 
beaktning, som P/E-tal, EBIT och avkastning på sysselsatt kapital. 
Analytiker väger sedan in datan med mer kvalitativa metoder såsom dialoger med 
analyserade bolagets ledning för att kunna göra bedömning och en helhetsförståelse av 
bolaget och dess framtida potential. Även genom att undersöka vad andra har skrivit om 
företaget och vilka produkter eller tjänster som företaget belyser på hemsidor räknas med. 
Genom att väga in alla olika aspekter och fakta vilket analytiker har samlat in, görs sedan en 
helhetsbedömning huruvida rekommendationen på företagets aktie är. 
Ofta har hemsidor med aktietips en parameter i form av ”köp” avvakta” eller ”sälj” 
rekommendationer, eller i form av rankning, ifrån aktieanalytikerna (Avanza 2016). 
2.4.2 Småplacerare 
I dagsläget finns det inte en ordentlig definition av termen ”småsparare”.  Begreppet tyck 
oftast vara en synonym till de människor som saknar en fullständig kunskap gällande 
hantering av ekonomi, vem de ska vända sig till för rådgivning och hur de ska placera sitt 
kapital. 
Enligt småplaceringsguiden (Småspararguiden 2016) beskriver ofta media relationen mellan 
småplacerare och storbanker, och syftar på att småplacerare kan bli lurade av bankernas 
rådgivning då det kan vara svårt att veta huruvida rådgivningen som ges är för individens 
bästa, eller om rekommendationerna görs utifrån vad som ger rådgivaren högst provision 
och lön. Med denna definition är med andra ord de flesta människor småplacerare, då det 
inte handlar om hur mycket kapital man besitter och placerar utan snarare hur mycket 
kunskaper man har gällande värdepapperplacering och de bakomliggande faktorerna till 
placeringsstrategin. 
2.4.3 Rådgivare 
Det finns två olika sorters rådgivare, de som är oberoende och de som är icke-oberoende. De 
oberoende rådgivarna utgår från ett större utbud av fonder när denne gör kundens val och 
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rekommendationer. En oberoende rådgivare tittar på andra bolags utbud, även om rådgivaren 
arbetar inom en koncern som distribuerar värdepapper själva. För att kunna kalla sig 
oberoende måste rådgivaren alltså analysera ett brett spektrum av aktier, fonder, med mera. 
Hur många värdepapper rådgivaren behöver utgå ifrån för att kallas oberoende är dock inte 
lagstiftat, och spekulationer huruvida någon bör kallas oberoende trots att denne får 
incitament från fondbolag har diskuterat (Joel Dahlberg, 2015). 
Icke-oberoende rådgivare behöver inte analysera lika stort utbud av investeringsalternativ. 
En icke-oberoende rådgivare är mer eller mindre ”köpt” av bolaget de jobbar för och 
rekommenderar samt hänvisar endast till de investeringar som är uträttade av bolaget de 
jobbar på, till skillnad från oberoende rådgivare (B. G. Malkiel, 2013). 
 

2.5 Hypoteser 
För att undersöka uppsatsens syfte och besvara de forskningsfrågor som ligger till grund för 
arbetet, har tre hypoteser skapats, som senare i analysen kommer att prövas i form av ett chi-
två-test. 
 

Enligt kritiker mot den effektiva marknadshypotesen kan investerare agera felaktigt genom att 
anförtro till rutiner vid placeringsbeslut som tidigare har lett till vinst, vilket kan leda till 
felaktiga finansieringsbeslut då samma metod kan ge olika utfall beroende på när de görs. 
Detta resonemang leder till undersökningens första hypotes. 
 

HO: Investerare kan använda samma metod om det leder till avkastning. 

!!: Investerare använder inte samma metod om det leder till avkastning. 
Genom att ställa en fråga i enkäten om investerare använder sig av samma metod som 
beslutsunderlag i nästa investeringar om den använda metoden leder till avkastning kan denna 
hypotes prövas. Anledningen till detta är att vi vill undersöka om investerare beter sig 100 % 
rationellt enligt den effektiva marknadshypotesen eller motargumentet mot denna företeelse 
stämmer och människor kan ibland vara irrationella. 

Den föregående hypotesen är utgångspunkt till studiens nästa hypotes vilket undersöker 
sambandet mellan aktivitetsnivån i aktiehandel och användningen av metoder vid 
informationsbehandling. Enligt EMH anses människan vara rationell och i en effektiv 
marknad reagerar investerare rationellt. Detta är intressant för oss och vill undersöka 
eventuella samband mellan nivån på aktivitet i finansmarknaden och investerarens rationalitet 
när det gäller användning av informationsbehandlings metoder. Denna hypotes formuleras 
som följande:  
HO: Småplacerarens aktivitetsnivå i finansmarknaden och användning av samma metod ifall 

det leder till avkastning är oberoende. 
!!: Småplacerarens aktivitetsnivå i finansmarknaden och användning av samma metod ifall 

det leder till avkastning är beroende. HO förkastas. 
Enlig tidigare forskning accepteras teknisk utveckling bättre av de människor som känner att 
de har en stor teknisk kunskap. Detta resonemang leder till nästa hypotes som formuleras 
nedan: 
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HO: Småplacerarens teknisk kunskap och acceptans av robotrådgivning är oberoende. 

!!: Småplacerarens teknisk kunskap och acceptans av robotrådgivning är beroende, HO 
förkastas. 

Denna hypotes handlar om hur mycket acceptans av denna utveckling i finansmarknaden kan 
beror på teknisk kunskap hos investerare. Genom att ställa frågor om teknisk vana och om 
respondenten skulle acceptera en mänsklig eller robot rådgivning kan denna hypotes prövas. 
För djupare undersökning ställdes även frågan om respondenter litar mest på mänsklig eller 
robotrådgivning för att finna ytterligare samband. Detta leder till studiens nästa hypotes: 

HO: småplacerarens tekniska kunskap och dennes tillförlitlighet på robotrådgivning är 
oberoende av varandra. 

!!: småplacerarens tekniska kunskap och dennes tillförlitlighet på robotrådgivning är 
beroende av varandra. HO förkastas. 
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3. Metod 
Nedan redovisas först en allmän beskrivning om uppsatsens huvudmetod och utgångspunkt i 
datainhämtning för att sedan mynna ut i en djupare förklaring i hur varje del av empirin har 
samlats in och vad det innefattar i form av urval och metod. Slutligen redovisas uppsatsens 
reflexiv i form av forskningsansats, reliabilitet, validitet, och källgranskning och kritik. 

 
3.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ forskningsmetod används när data som samlas in ska bearbetas till siffror för 
att kunna besvara undersökningsfrågan. Användningen av denna metod innebär oftast att 
forskaren redan på förhand vet vilka utfall som undersökningen kan resultera i, till skillnad 
från en kvalitativ metodundersökning, där nya aspekter och tankar kan ske under processen 
(Holmbergs, 2012 s. 14). En kvantitativ metod präglas även av planering och selektivitet 
samt det avstånd forskaren har till informationskällan. Detta kan anses som något positivt då 
det kan betyda att det ter sig lättare för forskaren att hålla ett objektivt ställningstagande då 
varken en personlig relation eller tolkningsperspektiv uppstår i samma omfattning vid 
insamlingen av data, som kan påverka en forskare vid en kvalitativ forskningsansats(Ibid. S. 
82). Därför har en kvantitativ metod används inom arbetet av denna uppsats, för att kunna 
förstå effekter av uppsatsens frågeställningar och få ett mer övergripande perspektiv på vad 
rekommendationer betyder i praktiken för investerare. 
 

3.2 Kvalitativ metod 
I en kvalitativ metod jobbar man på sådant sätt att undersökningen görs på den data man har 
införskaffat och analyserar ur ett mer djupgående perspektiv istället för att arbeta med 
mängden data som är arbetssättet i en kvantitativ metod. Kvalitativ metod används oftast till 
forskningsfrågor som grundas i hur och varför fenomen uppstår. 
En kvalitativ metod kommer att användas inom den här uppsatsen då intervjuer kommer att 
utföras, och tidigare forskning analyseras. Den kvalitativa typen av metod är mer lämplig för 
den delen av uppsatsen då den används för att förstå sociala processer och primärt relationer, 
(Holme & Solvang 2012 s.14) vilket ligger i grund för den här studien som delvis riktar in 
sig på att analytikers och finansiella rådgivarens jobb kan ersättas av datoriserad rådgivning 
vilket påverkar den finansiella marknaden och den finansiella rådgivningen. 
 

3.3 Forskningsansats 
Uppsatsen använder sig av en så kallad deduktiv ansats, vilket innebär att data härleds från 
teorier till de frågeställningar som ska undersökas. Uppsatsens upplägg sker alltså genom att 
utgå från det generella, som teorier, till det konkreta, såsom empiri. Att deducera, vilket 
betyder avleda, kan leda till mindre spekulation inom forskningen, då empiriskt 
underbyggda teoriramar leder till att forskningen inte blir lika isolerad av enskilda fenomen, 
utan deduktion kan istället hjälpa till att förstå större samhällsmässiga fenomen (Johannessen 
& Tufte 2003 s. 35.) 
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3.4 Validitet 
Validitet syftar till huruvida uppsatsens datainsamling och mätning är relevant för den 
frågeställning uppsatsen har. Det vill säga om val av material och datainsamling mäter det 
frågeställningarna kräver för att ge ett korrekt svar (Holme & Solvang 2012 s. 94.) 
För att öka validiteten kan uppsatsen utgå ifrån ett representativt urval. Detta innebär att data 
mellan det generella fenomenet som undersöks och konkret data är representativt, vilket 
även kallas begreppsvaliditet (Johannessen & Tufte 2003 s. 47.) Validiteten i denna uppsats 
bestäms utifrån den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen och anses vara god då 
undersökningens urval är direkt representerat av småplacerare genom föreningen 
”Aktiespararna” samt att de intervjuer som den kvalitativa forskningen bygger på är med 
verksamma aktörer inom väletablerade och stora företag i Sverige. 
 

3.5 Reliabilitet 
En uppsats reliabilitet syftar till hur tillförlitlig forskningens data är. Med data menas all 
information som har samlats in, vilket tillvägagångsätt data har samlats in på och hur den har 
bearbetats. Har en forskning en hög reliabilitet så bör resultatet bli detsamma om 
forskningen och insamlingen av data görs ytterligare en gång vid senare tidpunkt, något som 
kallas test-retest-reliabilitet. Graden av tillförlitlighet kan också testas i form av att flera 
forskare undersöker forskningsansatsen vid samma tidpunkt. Detta kallas för 
interbedömarreliabilitet och om samtliga forskare får samma resultat så anses det vara ett 
tecken på hög reliabilitet.(Johannessen & Tufte 2003 s.29) Då denna uppsats data inte 
hämtas eller kontrolleras av en utomstående part minskar reliabiliteten. Dock kan 
reliabiliteten trots det anses vara relativt god, då den kvantitativa inhämtningen, som 
uppsatsen primärt använder sig av, hämtas om och med liknande resultat.  
 

3.6 Val av metod 
För att besvara frågeställningar använder vi oss av en surveyundersökning. Metoden anses 
vara lämplig utifrån undersökningens syfte som är analys av beteende. Studiens 
undersökningsform görs med hjälp av en elektronisk enkät samt semi-strukturerade 
intervjuer. Det ger oss, med stöd av både en kvalitativ samt kvantitativ metod, en bredare 
analys utifrån både investerare, analytikers och rådgivarens perspektiv, för att kunna besvara 
uppsatsens syfte. 
Undersökningens syfte uppnås med hjälp av mätning av människors beteende. Mätning ger 
forskare möjlighet att skapa en måttstock, eller ett verktyg, för att mäta olika tydliga 
variationer som uppstår i olika människor. Ytterligare fördel med mätning är att det ger 
forskare mer exakta beräkningar av relationen som finns mellan variabler (Bryman & Bell 
2003 s.89). Allt detta möjliggörs med hjälp av mätning av olika beteende, det vill säga att 
samla in kvantifierbara data via enkäter och intervjuer vilket alltid lockar fram forskarens 
intresse i en kvantitativ forskning. 
Motivering till valet av undersökningsform i analys av småplacerarens beteende förklaras 
som att enkäter är billigare och enklare att administrera. Det är dessutom snabbare att 
hantera svar som kommer från enkäter och titta på eventuella samband mellan olika 
variabler (Bryman & Bell 2003 s.162).  
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För att analysera hur aktörer på finansmarknaden, aktieanalytiker och finansiella rådgivare, 
förhåller sig till denna utveckling behövs en djupare analys. Därför väljer vi att använda oss 
av semi-strukturerade intervjuer vilket ger forskare möjlighet att styra intervjun och få ut 
svar som behövs för att besvara undersökningens frågeställningar. Respondenten har i detta 
fall möjlighet att associera fritt och forskare kan reagera på de punkter som anses vara 
märkvärdiga (Bryman & Bell 2003 s.363). Semistrukturerade intervjuer har valts att 
genomföras som telefonintervjuer vilket möjliggör att frågor kan tilläggas under intervjun. 
Att genomföra intervjuerna genom telefon är också mer tidseffektivt, vilket medför at fler 
respondenter kan medverka (Bryman & Bell 2003 s.140.)  
3.6.1 Population och urval 
Studien vänder sig till de aktörer som är verksamma inom finansmarknaden därav är det 
relevant att titta på hur aktörer i just Sverige förhåller sig till denna förändring. Därmed består 
studiens population av alla aktörer verksamma i finansmarknaden i Sverige. Utifrån studiens 
syfte definieras denna population som både småplacerare, aktierådgivare och aktieanalytiker. 
En del av dessa grupper är naturligtvis nästan omöjligt att nå på grund av stort antal 
medverkande i denna bransch. Dessutom är antal personer som äger aktier är väldigt många 
och det är mycket problematiskt att nå så många. Därför har det valts ett bekvämlighetsurval i 
denna studie. Bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhet urval som består av de personer som 
är tillgängliga för forskare (Bryman & Bell 2003 s.124). Urvalet av småplacerare består av 
medlemmar i föreningen Aktiespararna. Nischbanker “Avanza” och “Nordnet” har också 
blivit kontaktade angående utskick av enkäten till deras medlemmar dock har det ansetts vara 
en mycket komplicerad process varav de inte är villiga att medverka.  
Urvalet av aktieanalytiker och aktierådgivare gjorts också via ett bekvämlikhetsurval. Detta 
genomförts genom att söka efter personer som är aktieanalytiker samt finansiell rådgivare i 
webbtjänsten “LinkedIn”.  
 

3.6.2 Surveyundersökning 
En surveyundersökning omfattar en undersökning då informationsinsamling sker med hjälp 
av enkäter eller strukturerade intervjuer som oftast handlar om fler än ett fall vid ett tillfälle i 
syfte att få fram kvantitativa eller kvantifierbara data från två eller flera variabler. Detta 
kommer att användas senare för att analysera och hitta sambandsmönster (Bryman & Bell 
2003 s. 66). Undersökningen utgår ifrån att samla in data från småplacerare med hjälp av 
enkäter och använda detta för att analysera deras beteende och syn på teknikutvecklingen som 
sker på aktiemarknaden. För att förstå beteendemönstret använder vi oss av en 
enkätundersökning som ställer totalt 9 frågor till respondenter. Frågorna är formulerade för att 
besvara undersökningens frågeställningar och för att kunna bistå med information som 
används till hypotesprövningen i arbetet. Enkäten är elektronisk och är skapad med hjälp av 
“Surveymonkey”, en online verktyg. 
I enkäten har använts ordinal- och nominalvariabler. Variabler vars kategorier kan 
rangordnas är ordinalvariabler och variabler vars kategorier inte kan rangordnas är 
nominalvariabler (Bryman & Bell 2003 s.256). Genom att använda dessa variabler i enkäten 
samlas information om exempelvis respondenternas aktivitet inom aktiehandel och 
acceptans av en helt robotstyrd rådgivning. Detta ger oss möjlighet att kategorisera dessa 
variabler och mäta beteende hos småplacerare och hitta eventuella samband mellan olika 
variabler.  
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Genom att ställa frågor såsom om helt robotstyrd rådgivning skulle accepteras eller inte och 
om småplacerare litar mest på mänsklig eller robotrådgivning samt nivån på teknisk kunskap 
hos respondenter kan undersökningen finna bland annat eventuella samband mellan dessa 
variabler och hur respondenter förhåller sig till denna utveckling.  

 

3.6.3 Pilotstudie 
En pilotstudie är en mindre undersökning som genomförs innan den huvudsakliga 
insamlingen av enkäten sätts igång. Detta görs i syfte för att säkerställa syftet med 
enkätfrågorna och för att undersökningen i helhet ska kunna få den bästa möjliga 
förutsättningen. Denna metod är speciellt viktig i enkätundersökningar då respondenter inte 
har möjlighet att fråga vid funderingar kring frågor (Bryman & Bell 2003 s. 191). Därför är 
det viktigt att frågorna är tydliga och lättförståeliga. Därför genomförs en pilotstudie för att 
säkerställa att enkätfrågor är tydliga och respondenter inte får något problem när de svarar på 
frågor. Pilotstudien i denna undersökning genomförs av 3 personer som sysslar med 
aktiehandel. Resultatet av pilotstudien lett till att vissa meningsbyggnader ändrats i frågorna 
samt att en extrafråga gällande datorisering lagts till för få en större förståelse till hur 
respondenterna förhåller sig till denna förändring och om de skulle accepterar detta. 
3.6.4 Semistrukturerade intervjuer 
Skapandet och utförandet av intervjuer kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att 
intervjufrågorna och formen av intervju antingen är strukturerade, semi-strukturerade eller 
ostrukturerade i sin utformning (Holme Solvang, 1996, s. 101) 
Arbetar man efter en strukturerad intervjusmall så syftar det till att frågorna som ställs är 
färdigkonstruerade såtillvida att respondenten endast svarar på den specifika frågan och inga 
följdfrågor eller diskussion utöver frågorna sker. En strukturerad intervjuform kännetecknas 
av att det är en reflexiv dialog där respondenten och den som intervjuar har en dialog i 
intervjun. Är intervjun utformad efter semi-strukturerad metod så har forskaren format 
intervjun på ett sådant vis att frågor har skrivits, men det finns utrymme för en mer öppen 
diskussion mellan forskaren och respondenten där följdfrågor som kommer upp under tiden 
kan tas upp och en mer öppen dialog runt frågorna kan ske. Vid en ostrukturerad intervju 
konstrueras inga frågor på förhand och endast ett tema sätts i samband med intervjun (Holme 
Solvang, 2002, s. 105). I detta arbete genomförs fyra semi-strukturerade intervjuer med 
aktieanalytiker och finansiell rådgivare då respondenternas kunskap och synsätt värdesätts 
och inkluderas i analysen. Intervjun spelas in för att minimera bortfall av information som 
annars kan ske vid intervjun och det tar cirka 15 minuter. Genom att spela in intervjun kan 
samanställning av dem ske i efterhand. Intervjun utförs via telefon, på respondentens 
förfrågan. 
 

3.7 Bortfallsanalys 
I och med att ett högt bortfall i enkätundersökning är vanligt, har enkäten skickats ut till 1000 
personer som är medlemmar i Aktiespararna för att kunna sammanställa så många svar som 
möjligt. Insamlade svar nått till 206 stycken. Svarsfrekvensen är cirka 20 % vilket är ganska 
lågt men då urvalet inte är representativt för en population och genom att ta hänsyn till att det 
har gjorts ett bekvämlighetsurval i denna studie, anses svarsfrekvensen vara av mindre viktigt 
(Bryman & Bell 2003 s.167). 
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En elektronisk enkät använts för att samla in data och analysera småplacerarens beteende. 
Genom att kräva svar till alla enkätfrågor tvingas respondenten att besvara alla frågor vilket 
ger möjligheten att minska eventuella bortfall som sker när respondenten inte svarar på alla 
frågor eller missar någon fråga. Enkätsfrågor bedöms besvaras seriöst i och med att 
respondenter är medlemmar i en förening där en avgift dras för medlemskapet. Detta ökar 
sannolikheten att medlemmar tar undersökningen på allvar och bidrar till en högre validitet i 
enkäten.  
Urvalet för de intervjuer på respondenter som arbetar med rådgivning och rekommendationer 
sker via webbtjänsten LinkedIn. Det skickats ut förfrågan om deltagande i intervjun till totalt 
sex personer varav tre personer arbetar som aktieanalytiker och tre personer arbetar som 
aktierådgivare. Alla tre aktieanalytiker som är kontaktade deltagit i intervjun. En 
aktierådgivare har varit villig att delta i undersökningen men senare ansetts att han inte är 
relevant i undersökningen på grund av att han arbetar mest med kreditrådgivning. Den andra 
rådgivare som kontaktats har inte besvarat förfrågan vilket anses att han inte är villig att delta 
i undersökningen. Svarsfrekvensen är lika med 67 % vilket ger en bortfall på 33% vilket anses 
vara godkänd (Mangione 1995 s.60-61).  
 

3.8 Kritik mot kvantitativ metod 
Trots att metoden anses vara lämplig för denna undersökning finns det viss kritik från de 
som förespråkar kvalitativ undersökning. Dessa är bland annat att forskare i en kvantitativ 
undersökning förlitar sig på mätningsinstrument vilket berör frågan om ekologisk validitet, 
alltså huruvida samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag (Bryman & 
Bell 2003 s. 49). Kritiker menar att kvantitativa undersökningar använder enkäter som metod 
och de menar att enkäter tar inte hänsyn till huruvida respondenter vet exakt vad frågorna 
betyder och det finns risk att respondenter inte exakt besitter den kunskap som krävs för att 
besvara frågor. En annan aspekt är frågan om att ämnet ens viktig i deras vardag.(Cicourel 
1982 s. 11-20). Studiens urval är utifrån dessa kritiker och våra respondenter som enkäter 
skickas till är de småplacerare som berörs av detta ämne. 
Statistik kraftfullhet är något som används ofta i kvantitativa sammanhang vilket innebär hur 
väl lämplig en undersökning är. En hög kraftfullhet nås via ett stort urval och urval storlek 
påverkar hur konkreta slutsatser kan dras i en undersökning (Sverke 2003 s.23, 29). I och 
med att undersökningen behandlar ett specifikt område och vänder sig till småplacerare 
måste urvalet av respondenter vara de som investerar och är aktiva i aktiehandel vilket leder 
till en minskad möjlighet att dra konkreta slutsatser. Dessutom är generalisering i detta fall 
inte möjligt på grund av att urvalet inte representerar populationen då det inte är alla 
småplacerare som finns som undersöks (Brayman & Bell 2003 s. 110). 

3.9 Kritik mot kvalitativ metod 
Trots all flexibilitet i semistrukturerade intervjuer som är till fördel i denna metod (Bryman 
& Bell 2003 s. 364), finns det vissa problem som kan uppstå. Genom ett kritiskt tänkande på 
val av denna metod och vara medvetna om det kan risken att det uppstår problem minskas. 
Kritik är bland annat om informationen som ges av respondenten kan missbedömas eller 
utifall de frågor som har valts till respondenterna kanske inte är lämpliga för att besvara 
undersökningens syfte. Inspelningen av intervjun kan påverka respondenten på det sättet att 
respondenten inte bete sig naturligt. (Gustavsson 2003, 2004, s. 244). 
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3.10 Källkritik  
Uppsatsens kvantitativa data utgår från en enkätundersökning med 206 deltagare genom 
stickprov i ett bekvämlighetsurval. Samtliga 206 deltagarna är medlemmar i Aktiespararnas 
förening, en förening vilket är etablerad och verksam inom den marknaden som undersöks. 
Bekvämlighetsurvalet gjordes för att säkerställa datans validitet, alltså att data som anskaffats 
faktiskt mäter utvalda undersökningsområdet, vilket sker då samtliga medlemmar i 
Aktiespararna är småplacerare.  Dock kan detta urval av småplacerare som har deltagit i 
enkäten inte ses som representativt för hela marknaden, då det finns många placerare och 
värdepappersinnehavare som inte är med i föreningen. Därav kan inte empirin återspegla en 
uppfattning hos alla småplacerare i Sverige. Urvalet, på 206 småplacerare, har gjorts i syfte 
att få ett så representativt urval som möjligt, men urvalsgruppen kan ses som för litet för att 
kunna ge en helhetsbild av hela marknaden. 
Den data som har samlats in kvalitativt, har gjorts i arbetet har skett i form av semi-
strukturerade intervjuer. Detta för att respondenterna, sakkunniga inom deras arbete, ska ha en 
möjlighet att besvara frågor och uttrycka sina åsikter på ett sådant sätt att de inte blir 
forcerade till att svara på ledande frågor. De respondenter som har intervjuats har alla jobb på 
välkända företag för att stärka validiteten. Dock ska respondenternas egna åsikter tas med viss 
beaktning, då respondenternas tankar på vilken yrkesroll som kan tänkas försvinna till följd av 
robotstyrning kan vara partisk. 
Gällande material som har används inom arbetet anses den ha en god validitet och reliabilitet. 
Vetenskapliga rapporter som återfinns i uppsatsen har alla genomgått peer review, ett slags 
kvalitetsfilter, vilket innebär att rapporterna har accepterats av utomstående forskare 
(vetenskapsrådet, 2011). De böcker som har används i uppsatsen är till huvudsak 
studentlitteratur. Metodavsnittet i uppsatsen utgår från flera litteraturkällor, för att öka 
reliabiliteten. De modeller som används i arbetet är taget från primärkällor, då de är refererade 
från respektive upphovsmans och forskares originalrapporter. Den inhämtade empirin i 
uppsatsen, enkätformulär samt intervjuer, är även primärkällor, då datan har hämtats under 
arbetet av denna uppsats för att öka reliabiliteten.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras den datainsamling som har hämtats in. Relevant material 
presenteras först från enkätstudien klassificerade utefter de frågor som enkäten innehöll samt 
med hjälp av tabeller för att förtydliga resultat som visar hur respondenterna förhöll sig till 
de olika undersökningsfrågorna. Slutligen redovisas de fyra intervjuer som har genomförts. 
För samtlig inhämtad empiri av enkätfrågor hänvisas till uppsatsens bilagor. 
 

Tekniken utvecklas idag i mycket större takt och dagligen sker stora tekniska förändringar 
som underlättar och effektivisera vardagen. Enligt amerikanska forskningar har datorisering 
och robotisering ersatt mänsklig arbetskraft i många kvalificerade yrke (Wikman 2014) och 
finansmarknaden är inte något undantag. Denna aspekt väckte intresse hos oss och 
undersökningens frågeställning formulerades i syfte att undersöka beteendet hos tre olika 
grupper i finansmarknaden. Med tanke på att framtidens analytiker och rådgivare kan ersättas 
av robotar är det intressant att se vad människor som arbetar i denna bransch tycker om detta 
och vad de har för uppfattning av denna förändring. Därför har det genomförts några 
intervjuer med utvalda personer i denna bransch i syfte att undersöka och analysera deras 
beteende kring teknikens förändring. Parallellt med detta har även utförs en 
enkätundersökning där respondenter är små placerare. Detta är i syfte att närmare titta på hur 
placerare förhåller sig till denna förändring och hur de reagerar när framtidens rådgivare och 
analytiker ersätts av robotar. Relevanta insamlade data kategoriserade i två grupper redovisas 
nedan i ordningen enkätundersökning av placerare samt intervju av analytiker och rådgivare. 
För genomgång av alla svar hänvisas till bilagor.   

 
4.1 Enkätresultat 
Enkäten består av nio frågor som anses vara relevanta för undersökningens syfte. 
Undersökningens syfte förklaras för respondenterna i början av enkäten vilket ger 
grundläggande information som behövs för att besvara till enkätfrågor. Nedan presenteras 
sammanställningen av sju frågor, som anses vara av vikt för undersökningen. 
Sammanställning av samtliga frågor samt introduktionen som tillgavs respondenterna i 
samband med intervjun återfinns i bilagor.  
Teknisk kunskap: denna variabel fördelats mellan de som har en hög kunskap inom teknik 
med 31,55 % eller 65 personer, de som har grundläggande kunskaper med 59,22 % eller 122 
personer, och de som inte är teknisk kunniga med 9,22 % eller 19 personer.  

Aktivitetsnivå i aktiehandel: denna fråga består av 5 stycken svarsalternativ som respondenter 
fått möjlighet att välja emellan. Dessa alternativ och dess andel är: en gång per dag med 5,34 
% eller 11 personer, två till tre gånger per vecka med 9,22 % eller 19 personer, en gång per 
vecka med 13,59 % eller 28 personer, två till tre gånger per månad med 43,20 % eller 89 
personer och de som gör aktiehandel sällan med 28,64 % eller 59 personer.  
Använda metoder för att behandla information vid aktiehandel: denna fråga har sex alternativ 
och respondenter har möjlighet att välja flera alternativ. Sista alternativet är “Annat” vilket 
även ger möjligheten till respondenten att skriva metoden. Då fler alternativ kunde besvaras, 
redovisas endast antal av fördelningen och inte procentandel. Första alternativet är “egen 
information och analys” vilket har valts av 172 personer. Andra alternativet är “analytikers 
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rekommendationer” och valts av 130 personer. Tredje alternativet är rådgivarens 
rekommendationer som valts av 21 personer. “Bekantas rekommendationer” och “Nyheter” är 
fjärde och femte alternativet som valts av respektive 27 och 95 personer. Sista alternativet 
nämligen “Annat” valts av 31 personer och bland de flesta svaren är “Hitta Kursvinnare” och 
“Aktiespararna” de mest använda metoder för att behandla information. Se figur 1 för 
sammanställd data av frågan.  
 

+
Figur+1+Figuren visar att majoriteten av studiens respondenter använder egen information och analys samt analytikers 
rekommendationer för att behandla information vid aktiehandel. 

 

 
Användning av samma metod som leder till avkastning: 109 (52,91 %) personer har svarat 
“Ja”, 32 (15,53 %) personer svarat “Nej” och 65 (31,55 %) personer svarat “Ibland” till denna 
fråga. 
Robotrådgivning i framtiden: 68 personer eller 33,01 % av respondenter tror inte på att 
finansiella rekommendationer kommer att omvandlas till en helt robotstyrd rådgivning inom 5 
år, 122 personer eller 59,22 % av respondenter tror att det är möjligt och 16 personer eller 
7,77 % tror på denna förändring med stor sannolikhet.  
Vems rekommendationer skulle du lita mest på: i denna variabel är det 169 personer som litar 
mest på mänsklig rådgivning det vill säga 82,04 % och resterande, det vill säga 37 personer 
eller 17,96 % tror mest på robotrådgivning.  

Acceptans av rekommendationer som är helt robotstyrd: 28 personer skulle acceptera helt 
robotstyrda rekommendationer vilket motsvarar 13,59 % av respondenter, 115 personer skulle 
inte acceptera detta vilket motsvarar 55,83 % av respondenter och 63 personer vet inte de 
skulle ställa sig till det vilket motsvarar 30,58 %. Denna fråga återfinns även i figur 2 
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+
Figur!2+Tabellen visar att majoriteten av studiens respondenter inte skulle acceptera en helt robotstyrd rekommendation.+

+

+

Sammanfattning av enkätempirin: 

Majoriteten, 60 %, anser sig ha grundläggande kunskaper inom teknik. 

De flesta respondenter, 43 %, handlar med värdepapper såsom fonder och aktier två till tre 
gånger per månad. 

De flesta i urvalet, 172 stycken, gör sina placeringar helt eller delvis med hjälp av egen 
information och analys och 84 % av de tillfrågade använder ibland, eller alltid, samma metod 
vid placering som de tidigare har gjort givet att det har lett till avkastning. 
59 % tror på att det är sannolikt att finansiella rekommendationer kommer att omvandlas till 
robotstyrd rådgivning inom 5 år, dock skulle majoriteten, 82 %, känna mest tillförlitlighet om 
rekommendationen gjordes av en människa. 

 
4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Telefonintervjuer genomfördes med de utvalda respondenterna för att analysera deras 
beteende kring detta ämne för en djupare förståelse. Samtliga respondenter är anonyma men 
godkänner att deras arbetsplats samt arbetsbefattning offentliggörs i uppsatsen. Första 
analytikern, respondent A, har varit aktiv inom börstrading i 7-8 år, och jobbar sedan 2 år 
tillbaka på nuvarande arbetsplats, Avanza. Andra respondenten, som benämns som 
respondent B har arbetat i 3 år som aktieanalytiker på Swedbank. Tredje respondenten, C, 
arbetar som rådgivare och har fyra år erfarenhet på UBS wealth management. Sist redovisas 
intervjun med respondent D, som har varit verksam inom finansbranschen i 6 år, och jobbar 
som analytiker på Nordea sedan 3 år tillbaka.  
 

Intervjun började med en bakgrundsförklaring till respondenterna om uppsatsens syfte. 
Därefter berättades det att flera tidningar skriver om amerikanska forskningar som tyder på att 
allt fler kvalificerade yrke robotiseras och ersätter mänsklig arbetskraft. Efter det tillfrågades 
respondenterna om de ser robotutveckling som en möjlighet eller ett verktyg som underlättar 
deras arbete eller ser de det som ett hot mot deras yrke. Nedan presenteras utdrag från 
samtliga intervjuer. För fullständig inhämtad data hänvisas bilagor.    
4.2.1 Respondent A, Analytiker för Avanza 
Respondent A tycker att det är viktigt att skilja på analytikers och rådgivarens roll på 
marknaden. Respondenten pekar på att detta handlar om dels samla hård data vilket har idag 
blivit datoriserad och dels handlar det om att analysera och prognostisera på framtiden vilket 
är det långt kvar tills det ersätts av robotar. Alltså anser respondent A att det är 
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rådgivningsrollen, det vill säga yrkesrollen som tillhandahåller val av tillgångar till kunder, 
som är utsatt för risk att bli ersatt av en robot. Angående huruvida det skulle finnas några 
konsekvenser utifall att marknaden bli robotstyrd i framtiden besvarar respondent A att 
kunder kommer att slippa det egna intresset som finns hos en rådgivare i och med att en dator 
inte har sådana incitament, givet att roboten inte är programmerad till det. Respondent A 
tycker inte att aktieanalytiker är i riskzon och att den prognosen är helt subjektiv. Slutligen 
säger respondenten att det kommer att ske en förändring såsom när internet kom och 
information blir mer tillgänglig och menar på att det inte behövs en civilekonom och tio år 
erfarenhet längre för att kunna hitta bolag som har hög potentiell framtida tillväxt, utan det 
kan man göra genom att stoppa in algoritmer i datorn som väljer ut det för en. 
4.2.2 Respondent B, Analytiker på Swedbank  
Respondent B tycker att fintech-utvecklingen både kan ses som ett hot och som en möjlighet 
för alla inom finansmarknaden. Respondenten tror att det är ett verktyg som underlättar 
vardagen framförallt för kunder och fortsätter med att tillägga att det är ett kortsiktigt hot men 
primärt är det en långsiktig arbetsmöjlighet som kommer att leda till att arbetsrollerna 
förändras. Respondent B menar på att börshandeln kommer att bli mer effektiv, vilket är 
positivt, men också att det kan bli otydligt var input-datan kommer ifrån vilket blir en negativ 
effekt av datorisering.  
Respondent B tillägger också att trotts felfria datorer behövs någon form av mänsklig analys 
vid sidan om robotrådgivning som stödjer denna tjänst.  Respondent B påminner också att 
redan idag använder rådgivare någon form av rådgivningsverktyg som är baserad på experters 
analys. Följd av frågan om “vilken av de två rollen är mest i riskzon för denna förändring” 
tycker respondent B att det är aktierådgivare som är mest utsatt för risk inför denna 
förändring. Slutligen pratar respondent B om att ibland finns en tveksamhet i det rådet som 
kanske kommer från en bank. Men i och med att robotrådgivning kommer att göra 
informationen lätt tillgänglig för även de som inte investerar idag i aktier, skapas någon slags 
trygghet. På så sätt att den önskade information matas in och resultatet kommer ut digitalt 
vilket kommer att medföra en känsla att man har gjort själv råd och man har makten över sina 
investeringar. Detta tror och hoppas hon att det ökar handeln i börsen vilket i sin tur leder till 
en ökad likviditet i aktierna.   
4.2.3 Respondent C, Rådgivare UBS 
Följd av förklarningen om amerikanska forskningar kring robotisering av kvalificerade yrke 
såsom finansiell rådgivning tycker respondent C inte att detta är ett hot mot rådgivare än så 
länge och ser detta mer som en möjlighet som hjälper rådgivare. Därefter tror respondenten C 
inte att det kommer bli en helt robotiserad bransch inom en snar framtid, exempelvis 5 år, och 
tror att det fortfarande finns mycket kvar för att det ska kunna ske. Vid frågan om det finns 
några konsekvenser utifall att människor inte är rådgivare svarar respondent C att det absolut 
kommer att finnas konsekvenser och fortsätter med att förklara att det alltid är lättare att 
skylla på en människa och om det blir datorer, -”vem tar då ansvaret?“ Respondenten tror att 
det behövs en människa för att tycka till ändå även en robot kan göra allting. Respondent C 
anser att en människa säger mycket mer än bara siffror, som också spelar en viktig roll när en 
investering ska genomföras. Vidare pekar respondenten dock på de fördelar med en dator 
såsom att den är snabb och att risken för fel inte blir lika stor. Respondenten tror att detta 
kommer bli mest accepterat av “unga rika” som arbetar i teknikbranschen och att äldre 
investerare inte kommer att acceptera en sådan förändring om den skulle göras på 
finansmarknaden idag. Slutligen tycker respondent C att det är framförallt analytiker som är i 
riskzon i och med att de inte har någon form relation med investerare och därför kan de 
enklare ersättas av robotar. 
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4.2.4 Respondent D, Nordea 
Respondent D tycker att den tekniska utvecklingen är mycket intressant att följa och 
automatisering redan är en stor del av vår vardag på många sätt.  

Respondent D anser sig själv mycket öppen för att byta ut tidigare manuella processer till 
automatiserade processer då det är mer tidseffektivt och ofta reducerar risken för fel. Dock så 
tror respondent D att det alltid kommer att finnas områden som man helst inte vill 
automatisera på grund av det personliga värdet man ser i dessa saker. Dessa områden handlar 
om saker som är mycket viktiga och områden man inte vill att folk som man inte litar på tar 
hand om, såsom sjukvård, äldreomsorg, och barnpassning men också saker som berör 
människors finansiella tillgångar.  Respondenten fortsätter sedan med att säga att användning 
av robotlösningar både är tids- och kostnadseffektivt och det skapar utrymme för att förbättra 
många områden, även den mänskliga faktorn som kan ses som en operationell risk, försvinner 
om robotar gör jobben. Trots att respondenten tror att många manuella jobb kan göras 
datoriserad, så menar respondent D att Nordeas rådgivning inte möjligen kan bli helt 
robotstyrd. Detta då respondent D betonar att rådgivningen handlar om att kunna inge 
förtroende, diskutera olika ämnen, ge kunderna stöd, lyssna på dem, belysa dem om de risker 
som finns, göra analyser av deras profil och bidra med deras egen specialist vy om bolag och 
områden. Respondent D ser det inte som ett hot för analytikers arbete men snarare att företag 
på finansbranschen kanske kommer arbeta på andra sätt, på grund av fintech-utveckling, 
såsom att ha möten via webkameror eller att lägga ner fysiska kontor med stöd för online-
kontor, eller få andra funktioner i och med att hela bankens roll i samhället förändras och 
förnyas. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras det inhämtade materialet från empirin. Först analyseras data från 
enkätundersökningen gjord från Aktiespararnas medlemmar. Med hjälp av ett chi-två-test 
prövas hypoteser. Därefter analyseras resultatet från de intervjuer som har gjorts med 
aktieanalytiker. Slutligen analyseras resultatet med stöd av den teoretiska ansatsen som har 
används under studien. 
 

5.1 Analys av enkätundersökningen 
För att besvara studiens frågeställningar använde vi oss bland annat av enkätundersökning för 
att samla in data från småplacerare. Enkätfrågorna formulerades i olika typer av variabler 
såsom nominal och ordinal i syfte att hitta eventuella samband mellan exempelvis nivån av 
teknisk kunskap och acceptans av robotrådgivning. Detta är möjligt genom att använda ett 
“chi-två-test”. Testet används för att jämföra två nominala eller ordinala variabler vilket anses 
vara lämplig för att analysera småplacerarens beteende i denna undersökning. 

Tidigare har ett par hypoteser gjorts utifrån tidigare forskning och teorier. Dessa hypoteser 
prövas nedan och redovisas och även ett chi-två-test har genomförts på andra variabler i syfte 
att finna eventuella samband.  
5.1.1 Chi-två-test  
Enligt tidigare forskning accepteras teknikens utveckling av de människor som har högre 
teknisk kunskap vilket väcker intresset att studera denna teori bland småplacerare i Sverige. 
Detta undersöks genom att ställa frågor såsom nivån på respondenternas tekniska kunskaper 
och om de skulle acceptera en hel robotstyrd rådgivning samt vilken respondenter litar mest 
på, mänsklig- eller robotrådgivning.  
Variabel 1: respondentens tekniska kunskap  
Variabel 2: acceptans av en helt robotstyrd rådgivning  
HO: Småplacerarens tekniska kunskaper och acceptans av robotrådgivning är oberoende. 

!!: Småplacerarens tekniska kunskaper och acceptans av robotrådgivning är beroende, HO 
förkastas. 
 
Testet gav följande resultat:  

+
Figur!3!Figuren)visar)sammanställt)resultat)från)två)angivna)variabler)och)dess)förväntade)värde)samt)antal)personer)
besvarade)per)svarsalternativ.  
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Chi-två = 3,1522 
Frihetsgrad = 4 
Kritisk värde för chi-två med 5 % sannolikhet = 9,49 
Slutsats: Chi-två-värdet är lägre än kritisk värde vilket innebär att nollhypotesen accepteras. 
Alltså finns det inget samband mellan dessa variabler.  
 

Variabel 1: respondentens tekniska kunskap 
Variabel 2: upplevd tillförlitlighet av robotrådgivning  
HO: småplacerarens tekniska kunskaper och dennes tillförlitlighet på robotrådgivning är 
oberoende av varandra.  
!!: småplacerarens tekniska kunskaper och dennes tillförlitlighet på robotrådgivning är 
beroende av varandra. HO förkastas. 
  

Testet gav följande resultat:  

+
Figur!4!Figuren)visar)sammanställt)resultat)från)två)angivna)variabler)och)dess)förväntade)värde)samt)antal)personer)
besvarade)per)svarsalternativ.)

 

Chi-två = 6,1832 
Frihetsgrad = 2 
Kritisk värde för chi-två med 5 % sannolikhet = 5,99 
Slutsats: Chi-två-värdet är högre än kritisk värde vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
Med 95 % säkerhet finns det ett samband mellan dessa variabler. Detta innebär att ju mer 
teknisk kunskap respondenter besitter desto mer litar de på robotrådgivning.  
 

Variabel 1: aktiehandelaktivitet hos småplacerare 
Variabel 2: acceptans av robotrådgivning 
HO: Hur ofta genomförs aktiehandel och om respondenten skulle acceptera robotrådgivning 
är oberoende av varandra. 
!!: Hur ofta genomförs aktiehandel och om respondenten skulle acceptera robotrådgivning 
är beroende av varandra. HO förkastas.  
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Testet gav följande resultat: 

+
Figur!5!Figuren)visar)sammanställt)resultat)från)två)angivna)variabler)och)dess)förväntade)värde)samt)antal)personer)
besvarade)per)svarsalternativ. 

 

Chi-två = 11,3407 
Frihetsgrad = 8 
Kritisk värde för chi-två med 5 % sannolikhet = 15,507 
Slutsats: Chi-två-värdet är lägre än det kritiska värdet vilket innebär att nollhypotesen 
accepteras. Det vill säga det finns inget samband mellan dessa variabler.  
Variabel 1: aktiehandelaktivitet hos småplacerare 
Variabel 2: användning av samma metod(er) för informationsbehandling om det leder 
till avkastning  
HO: Småplacerarens aktivitetsnivå i finansmarknaden och användning av samma metod om 
det leder till avkastning är oberoende. 
!!: Småplacerarens aktivitetsnivå i finansmarknaden och användning av samma metod om 
det leder till avkastning är beroende. HO förkastas.  
Testet gav följande resultat: 

+
Figur!6!Figuren)visar)sammanställt)resultat)från)två)angivna)variabler)och)dess)förväntade)värde)samt)antal)personer)
besvarade)per)svarsalternativ. 

Chi-två = 12,4806 
Frihetsgrad = 8 
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Kritisk värde för chi-två med 5 % sannolikhet = 15,507 
Slutsats: Chi-två-värdet är lägre än kritisk värde vilket innebär att nollhypotesen accepteras. 
Det vill säga det finns inget samband mellan dessa variabler. 
 

Sammanfattning av hypotesprövningarna: 

Det finns inget samband mellan småplacerarnas tekniska kunskaper och deras acceptans av en 
helt robotstyrd rådgivning, dock finns det med 95 % sannolikhet ett samband mellan deras 
tekniska kunskaper och den tillförlitlighet som de anser att robotrådgivning har. 

Hur ofta småplaceraren handlar med värdepapper har inget samband med hur mycket de 
accepterar robotrådgivning. Det finns inte heller något samband mellan hur ofta placerare 
köper och säljer värdepapper och huruvida det görs med samma metoder. 

5.2 Analys av teorier 
I teoridelen presenterades den effektiva marknadshypotesen som att människan agerar 
rationellt. Detta prövades med hjälp av både enkätundersökning samt semi-strukturerade 
intervjuer som gav en analys av beteende vilket presenterades i uppsatsens empiri. Detta är 
tydligt i enkätundersökningen då 62,72 % av undersökningens småplacerare som har valt att 
de skulle lita mest på mänsklig rådgivning även inte accepterade en helt robotstyrd 
rådgivning.  
Enligt kritiker mot den effektiva marknadshypotesen som tyder på att investerare kan bete sig 
irrationellt och använda samma metod för att behandla information om metoden lett till 
avkastning utan att placeraren gör en bedömning huruvida samma metod kan generera samma 
avkastning i dagsläget. Detta prövades med hjälp av enkätundersökningen vilket resulterade 
till att 52,91% av undersökningens småplacerare använder samma metod som underlag vid 
senare investeringsbeslut om metoden tidigare lett till avkastning. 35,55% använder ibland 
samma metod och endast 15,53% av deltagare använder inte samma metod varje gång om 
metoden lett till avkastning. Därför accepteras nollhypotesen och småplacerare kan använda 
samma metod för informationsbehandling om det leder till avkastning (se figur 7).  

+
Figur! 7!Denna)figur)visar)att)majoriteten)av)studiens)respondenter)använder)sig)av)samma)metod(er))om)det)tidigare)
lett)till)avkastning.  
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5.3 Analys av tidigare forskning 
Tidigare presenterades en forskning som ledde till en av uppsatsens hypoteser om att 
småplacerarens acceptans av robotrådgivning är beroende av nivån på teknisk kunskap hos 
småplacerare. Denna hypotes prövades med hjälp av ett chi-två-test. Resultatet av prövningen 
visar att det inte finns något samband mellan de två angivna variabler i denna undersökning. 
Däremot återfinns i resultatet av enkätundersökningen ett samband mellan variabler 
“småplacerarens tekniska kunskaper” och “tillförlitligheten av robotrådgivning”. Detta 
förklaras som att ju mer tekniska kunskaper småplacerare besitter desto större tillförlitlighet 
har småplacerare till robotrådgivning.  
Sammanfattningsvis kan det förklaras att småplacerarens beteende är relativt olika när det 
gäller deras acceptans av robotrådgivning men de småplacerare som har högre tekniska 
kunskaper litar mer på robotrådgivning. Dessutom kan småplacerare enligt kritiker mot den 
effektiva marknadshypotesen agera irrationellt och använda samma metod ifall det leder till 
avkastning.  
 

5.4 Analys av semi-strukturerade intervjuer 
Senare användes semi-strukturerade intervjuer för att djupare studera detta område från ett 
annat perspektiv vilket är aktörer verksamma i denna bransch. Därför intervjuades fyra 
aktörer som arbetar med aktieanalysering och finansiell rådgivning. Det huvudsakliga syftet 
med dessa intervjuer var att ta reda på hur dessa aktörer accepterar denna fintech-utveckling 
inom robotstyrning och om de ser detta som ett hot riktad mot deras yrke. Det inhämtade 
materialet tyder på att de respondenter som har intervjuats skiljer på risken att 
robotrådgivning tas över mellan rådgivning och analys. De intervjuade analytiker anser att det 
är rådgivningsroller som är i riskzon eftersom detta anses vara en försäljarroll som inte 
behöver mänsklig förklarning. Däremot tycker intervjuade rådgivare att analysen kan 
genomföras med hjälp av robotar men det behövs en mänsklig rådgivningsroll för att 
komplettera aktiehandel och underlätta för placerare som ställs inför många alternativ och val 
när de ska förvalta sitt kapital. Detta anses som en känslig aspekt som berör en viktig del av 
småplacerarens liv därför tror intervjuade respondenter inte att det kommer att bli en helt 
robotstyrd bransch utan de pekar på vikten av en mänsklig kompetens i detta område. Senare 
ser intervjuade respondenter inte denna förändring som ett hot mot sina yrken utan snarare 
som en möjlighet både inom deras bransch och även för hela Stockholmsbörsen vilket kan 
skapa bättre möjligheter i framtiden. En genomgående uppfattning hos respondenterna 
angående konsekvenser av en helt robotstyrd rådgivning är att det är svårt att skylla på en 
dator om något går fel samt att det är svårt att veta hur datorn har resonerat vid 
rekommendationer. 
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6. Diskussion  

Tekniken utvecklas allt mer för var år som går, lika så den teknikutvecklingen som sker inom 
finansbranschen, fintech. Många företag satsar på fintech-utvecklingen inom robotverksamhet 
i USA och det kommer allt mer till Sverige. Det kan finnas många fördelar med 
effektivisering på finansmarknaden, både ur ett företagsperspektiv samt ur placerarens 
perspektiv. Det kan till exempel betyda minskade kostnader för företagen, då en effekt av 
fintech exempelvis är att många fysiska kontor, såsom bankkontor, kan stängas ner då 
servicen ges via datorer istället. Personalkostnader kan också hållas nere då arbetsuppgifter 
går allt snabbare att genomföra på grund av teknisk utveckling.  
För placerare kan positiva effekter av fintech bland annat vara att det går snabbt att få fram 
underlag och data som krävs för diverse investeringshantering samt att investerare snabbt kan 
se olika börser och värdeutvecklingen på deras värdepapper när de vill genom internet. 

Trots många fördelar så finns det även risker och negativa effekter knutna till att 
teknikutvecklingen går framåt. Forskning gjord av Frey och Osbornes studie (2013) visar på 
att jobb inom finansmarknaden har mycket hög risk att bli helt robotstyrda vilket skulle 
innebära många förlorade arbetstillfällen för människor. Det kan också bli stora konsekvenser 
på privatpersoners ekonomi om eventuella framtida robotar får fel i sin programmering då det 
kan ge felplaceringar och kapitalförlust för kunder. Det kan finnas en begränsning i hur 
mycket man bör effektivisera en marknad, och även om det kan finnas fördelar för placeraren 
att slippa den mänskliga faktorn, som exempelvis att inte utsätts för den risk att rådgivaren 
agerar utifrån egennytta för att denne har incitament till att rekommendera vissa 
investeringsalternativ eller den risk att analytikern har egna personliga anknytningar eller 
preferenser till vilka värdepapper som rekommenderas, så kanske det ändå är övervägande att 
placeraren känner sig trygg och litar på det system som erbjuds. När det kommer till finans 
och ekonomi är det viktigt att de som placerar pengar, oavsett om det är företag som 
investerar eller om det är privatpersoner som avsätter till pension, känner sig trygga, 
accepterar och litar på aktörerna som rekommenderar, hanterar och rådger dem i deras val. 
Enligt vår undersökning kan alltså robotstyrningens potentiella marknadsmakt vara något 
ovälkommande och således negativt för marknaden. Då en eventuell oro gällande vem som tar 
ansvar vid de konsekvenser som kan uppstå hos placerare och hur säkra de eventuella robot-
logaritmerna är har framkommit via de respondenter som har intervjuats. Detta leder till 
tankar att det är av ytterst vikt att Svenska lagar och finansinspektionen uppdateras i samma 
takt som utvecklingen så att alla aktörer med investerade pengar på marknaden känner att de 
har nödvändigt skyddsnät vid de ytterligare risker som kan medfölja när människosysslor byts 
ut och blir robotstyrda. Den här uppsatsen visade på att det inte fanns något samband mellan 
hur mycket teknisk kunskap placerare har och placerares acceptans till 
robotrekommendationer. Trots det, liksom den forskning gjord av Liua, Huangb och Chiou 
(2011) gällande digitalisering av tjänster, visade vår undersökning att de placerare som hade 
högre teknisk kunskap skulle lita mer på robotrekommendationer än de som inte besitter 
teknisk kunskap. Företag kan välja att gå över till robotar för att kostnadseffektivisera utan att 
ta hänsyn till huruvida placerare skulle acceptera denna förändring, men det som placerare 
faktiskt kan styra över är just deras tekniska kunskap. Utifrån undersökningens urval kan det 
alltså finnas goda anledningar att placerare utbildar sig till att förstå och hantera datorer i en 
högre grad än idag, för att kunna lita på de förändringar som kan komma att ske.  
Gällande det faktum att robotar tar över många av finansjobben i Sverige verkar inte bekymra 
de aktörer som har intervjuats i denna uppsats. Kanske kan detta bero på att utvecklingen och 
etableringen av robotar på den svenska marknaden precis har börjat ske. Det kan också vara 



Framtidens+Robotar+på+Stockholmsbörsen+

+
+
+

34+

så att människan har en naturlig tankebana av att deras jobb är viktigt, en mänsklig 
uppfattning för att känna att man har ett syfte med sitt jobb. Detta kan vara anledningen till att 
analytikerna anser att det är rådgivarens jobb som kan ersättas av en robot, medans rådgivaren 
anser att det är större sannolikhet att ersätta analytikers jobbuppgifter med en robot.  Oavsett 
vad placerare, analytiker och rådgivare har för uppfattningar gällande ett byte av de tjänster 
på finansmarknaden som för tillfället görs av människor, så är en effektivisering av 
arbetsuppgifter som ger kostnadseffektivitet för företag oundvikligt. När det väl kommer till 
Sverige är det upp till småplacerare att ha den tekniska kunskapen som krävs för att kunna 
acceptera och hantera förändringen, upp till Sveriges regering att se till att placerare har den 
säkerhet som krävs genom lagar, och upp till arbetare på finansmarknaden att hitta nya sätt att 
rättfärdiga deras arbetsroll.   
 

6.1 Metodreflektion 
I och med att det alltid finns vissa brister i en metod måste forskare vara medveten om dess 
kritik för att kunna undvika vissa fel. Kritiken som riktar sig mot enkätundersökning är att 
respondenten inte får hjälp gällande tolkning av enkätfrågorna. Människor har olika 
tolkningar av olika ord (Bryman & Bell 2003 s.196), detta leder till att uppfattningen av 
frågor kan skiljas åt vilket kan leda till ett subjektivt resultat. Ett annat problem som man 
möter vid enkätundersökningar är att forskare inte kan ställa allt för många frågor till 
respondenter. Detta kan uppfattas som en oseriös undersökning för respondenter. Därför är 
det svårt att veta vilka frågor som ska vara med i enkäten för att resultatet ska kunna besvara 
undersökningens syfte (Ibid s.163). Trotts all kritik har en enkätundersökning genomförts 
vilket anses vara lämpligt på grund av studiens syfte. Syftet med detta arbete var att 
analysera småplacerarens beteende vilket krävde mättning av respondenternas beteende och 
detta var möjligt med hjälp av en enkätundersökning. Vissa åtgärder gjordes för att minimera 
fel i undersökningen. Dessa åtgärder består bland annat av val av respondenter, en 
pilotstudie som utfördes innan enkäten skickades ut, en kort förklarning av ämnet och syftet 
med undersökningen till respondenter i början av enkäten, konkreta och tydliga frågor och 
fokus på ett visst ämne. I och med att undersökningens respondenter var medlemmar i 
föreningen “Aktiespararna”, bedöms de vara aktiva i aktiehandel och det var ett viktigt ämne 
för deras vardag, därför hade de en bättre uppfattning och förståelse för ämnet och således 
även för enkätfrågorna. På grund av en ökad uppfattning hos respondenter minskades risken 
av en subjektivitet i undersökningen därför anses metoden vara lämplig i arbetet.  
Trotts all kritik användes telefon som verktyg i underökningen när det gäller semi-
strukturerade intervjuer. Kritiker menar att det kan till exempel påverka intervjun att 
kroppsspråk inte ses, och det kan också vara så att intervjusvaren skulle skilja sig utifall 
mötet hade ägt rum utanför respondentens arbetsplats. Metoden har däremot många fördelar, 
såsom att respondenter kan få en känsla av att vara mer genuina och ärliga på grund av den 
anonymitet som fås av att ha mötet på telefon och inte ett fysiskt möte, vilket även i vår 
undersökning möjliggjorde en snabbare och enklare intervju som slutligen ledde till att 
respondenter hade bättre förutsättningar att delta. Det skulle däremot kunna öka uppsatsens 
validitet ifall flera respondenter skulle ingå i undersökningen då resultatet skulle bli ännu 
mer fördjupande och samband hade kunnat stärkas mer gällande hur analytiker och rådgivare 
förhåller sig till robotrekommendationer.  
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7. Slutsats 
 
Här besvaras de två forskningsfrågorna som undersökts i uppsatsen, där fokus ligger i att 
kortfattat svara på forskningsfrågorna. Avslutningsvis återfinns förslag till framtida 
forskningar. 
 
 

• Kommer helt robotstyrda rekommendationer accepteras av småplacerare?  
 

Svar: Efter studien är genomförd kan slutsatsen dras att cirka 67 % av undersökningens urval, 
småplacerare medlemmar i Aktiespararna, tror på en helt robotstyrd rådgivning inom fem år 
samt 82 % av småplacerarna litar mest på mänsklig rådgivning. Ytterligare märkbart resultat i 
undersökningen är att endast 13,59 % av urvalsgruppen skulle acceptera rekommendationer 
gjord av robotar.  
 

• Hur påverkar robotutvecklingen inom fintech aktieanalytikers och finansiella 
rådgivares uppfattning gällande framtiden av deras yrke? 

 

Svar: Efter genomförande av intervjuer kan slutsatsen dras att denna förändring uppfattas som 
en möjlighet och verktyg i framtiden snarare än hot mot finansiella rådgivares och –
analytikers yrke. Enligt intervjuade respondenter kommer robotrekommendationer inte ta över 
och ersätta jobb fullt ut, i och med att det alltid finns behov av en människa när det kommer 
till en sådan viktig aspekt som personers kapital.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
I detta arbete har används kvantitativ samt kvalitativ undersökning i form av enkäter och 
semi-strukturerade intervjuer. Det har genomförts analyser av småplacerare i syfte att 
undersöka huruvida fintech-utvecklingen accepteras av småplacerare som ett nytt sätt att 
behandla information samt genomförts djupare intervjuer av aktieanalytiker och finansiella 
rådgivare i syfte att analysera hur dessa aktörer förhåller sig till denna utveckling. Detta har 
gett oss möjlighet att studera ämnet från olika perspektiv.  

Ytterligare aktör som är verksamma i denna bransch är företag vilket naturligtvis påverkas 
av denna fintech-utveckling. Företags mål definieras oftast som att generera vinst vilket är 
möjligt genom att bland annat kapa kostnader och effektivisera arbetsrutiner (Hartman 
2011). Detta möjliggörs genom datorisering vilket i sin tur leder till att robotar kan bli ett 
substitut till människan. Detta kan ses som ett förslag till vidare forskning inom området då 
det är intressant att även studera ämnet från företagets perspektiv och analysera genom att se 
hur företag förhåller sig till denna utveckling. Det skulle också vara intressant att utföra en 
studie för att se hur företag som har gått över till exempelvis robotrådgivning i USA har fått 
för effekter i form av antal kunder, avkastning och företagskostnader. Det hade också varit 
intressant att se huruvida de robotar som har ersatt analytikers arbete och som har gett 
rekommendationer gav högre avkastning än de rekommendationer som gjordes av mänskliga 
analytiker vid samma tidpunkt.   
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9. Bilagor  
Bilaga 1, Enkätfrågor 
Vi är två studenter på Södertörns Högskola som just nu skriver vår 
kandidatuppsats inom finansiering. Vi skulle bli ytterst tacksamma om du 
besvarar följande 9 frågor. Enkäten tar cirka 1 minut att besvara och materialet 
kommer inte användas till något annat än uppsatsens syfte, alla svar är 
anonyma.  
Tack på förhand! 
 

Informationsbehandling håller på att ändras och utvecklingen inom fintech 
leder till att arbetsuppgifter ersätts av robotar (robotrådgivning). Denna 
undersökning utgår ifrån denna förändring och har i syfte att analysera 
aktiespararnas beteende och titta närmare på hur investerare förhåller sig till 
den teknikutvecklingen som sker idag inom aktiemarknaden. 
1. Kön: 
Kvinna 
Man 

2. Ålder: 
Under 35 

35 - 55 

Över 55 

3. Hur mycket teknisk kunskap känner du att du har? 
Jag har en hög kunskap inom teknik. 

Jag har grundläggande kunskaper. 

Jag är inte teknisk kunnig. 

4. Hur ofta köper/säljer du värdepapper? 
1 gång per dag 

2-3 gånger per vecka 

1 gång per vecka 

2-3 gånger per månad 

Sällan 

5. Vilka metoder använder du för att behandla information vid aktiehandel?(Det 
finns möjlighet att välja fler alternativ) 
Egen information och analys 

Analytikers rekommendationer (söker själv information via tidningar, internetsidor mm) 

Rådgivarens rekommendationer (vänder mig till en rådgivningsföretag för 
placeringsrekommendationer) 

Bekantas rekommendationer 

Nyheter 
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Annat (Vänligen ange vilken) 

6. Använder du samma metod(er) varje gång för informationsbehandling om 
det leder till avkastning? 
Ja 

Nej 

Ibland 

7. Tror du att finansiella rekommendationer kommer att omvandlas till en helt 
robotstyrd rådgivning inom 5 år? 
Inte alls 

Det är möjligt 

Med stor sannolikhet 

8. Vems rekommendationer skulle du lita mest på? 
Mänsklig rådgivning 

Robotrådgivning 

9. Skulle du acceptera om de rekommendationer du nu får skulle ändras till helt 
robotstyrda? 
Ja, det tror jag inte vara några problem. 

Nej, jag skulle inte vilja det. 

Vet ej hur jag skulle ställa mig till det. 

 

Bilaga 2, Enkätresultat 
Fråga 1: 
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Fråga 2: 

  
 

Fråga 3: 
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Fråga 5: 
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Fråga 7: 
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