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Förord 

 
Först och främst vill vi som författare rikta ett stort tack till samtliga respondenter som 

har varit med och bidragit till denna studie. De genomförda intervjuerna har gett oss 

värdefull information och kunskap som har möjliggjort denna studie. Vidare vill vi även 

framföra ett stort tack till våra opponenter som har kommit med viktig och konstruktiv 

kritik. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Öystein Fredriksen som har 

kommit med ovärderlig och konstruktiv kritik samt uppmuntran under hela 

uppsatsperioden.  
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Sammanfattning 
Titel:                 Hur påverkas kapitalförvaltning och finansiell rådgivning av Artificiell             

                          Intelligens? 

                          - En studie om de möjligheter dagens aktörer står inför 

Författare:      Tobias Hedman och Gustav Pettersson 

Handledare:     Öystein Fredriksen 

Bakgrund:  Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning implementeras i allt större grad 

på de finansiella marknaderna världen över. Syftet med implementeringen av 

AI inom finanssektorn innefattar bland annat kostnadsminimering, 

effektivisering, reducering av mänsklig bias samt ökning av intäkter för 

företagens verksamheter. Inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning 

finns brister gällande oberoende, kostnader, bias samt effektivisering varför det 

är relevant att undersöka hur dessa områden kan effektiviseras och förbättras 

med hjälp av AI. Vidare är det av intresse att undersöka hur människans roll 

kan komma att påverkas.  

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning kan påverkas av implementeringen av AI och hur synen på AI är 

inom dessa två områden. 

Metod: Studien är utformad utifrån en kvalitativ flerfallstudiedesign. Studiens 

empiriska material har samlats in från respondenter i två olika urvalsgrupper: 

kapitalförvaltare och finansiella rådgivare. Data har insamlats genom sju 

semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats: Studiens resultat visar att AI har stor potential att reducera inslag av bias inom 

rådgivning och kapitalförvaltning. Styrkan i AI-lösningar återfinns i 

kombinationen av mänsklig intelligens och Artificiell Intelligens. Vidare står 

det klart att implementering av AI kan bidra till effektivare datahantering, 

kostnadshantering samt stordriftsfördelar. Implementeringen skapar möjligheter 

till ökad kundnytta samt en utökad kundgrupp. Vidare visar studiens resultat att 

AI har potential att minska intressekonflikter i form av Agency Theory. 

Slutligen visar studiens resultat att den framtida rådgivningen och 

kapitalförvaltningen sannolikt kommer ha inslag av cyborg finance, en 

samverkan mellan Artificiell Intelligens och mänsklig intelligens i form av 

hybridtjänster där de bästa egenskaperna från bådadera förenas. 

Nyckelord:      Artificiell Intelligens, kapitalförvaltning, finansiell rådgivning, maskininlärning,   

                         djupinlärning, automatisering, psykologisk bias. 
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Abstract 
Titel:                 How does Artificial Intelligence affect asset management and financial        

                          advisory?  

                          - A study about the opportunities today’s players are facing 

Authors:           Tobias Hedman and Gustav Pettersson 

Supervisor:      Öystein Fredriksen 

Background:  Artificial Intelligence (AI) and machine learning are increasingly being 

implemented within the financial markets. The purpose of Artificial Intelligence 

is to reduce costs, increase profits as well as efficiency and also reduce human 

bias. Within finacial advisory and asset management there are problems with 

independence, costs, bias and efficiency. Our study aims to analyse how these 

areas can be improved and become more efficient with AI. In addition, it is 

interesting to study what role the human is likely to take on as AI is increasingly 

being implemented. 

Aim: The purpose of this study is to analyse how AI can affect asset management and 

financial advisory, and also to study the public opinion of this transformation. 

Methodology: This study has been designed by a qualitative research strategy. The empirical 

data derives from two different respondent groups: asset management and 

financial advisory. The data has been collected through seven semi-structured 

interviews. 

Conclusion: The result of this study indicates that AI has the potential to reduce biases 

within financial advisory and asset management. The strength of AI-solutions 

lies in the combination between Artificial Intelligence and human intelligence. 

Furthermore, an implementation of AI contributes to a higher efficiency when it 

comes to data handling, cost efficiency as well as economies of scale. This 

creates opportunities to reach a higher customer benefit and a wider customer 

group. Moreover, the study indicates that AI has the potential of reducing 

conflicts of interest and agency problems. Lastly, this study indicates that the 

future of financial advisory and asset management is likely to consist of cyborg 

finance. In other words, cooperation between Artificial Intelligence and human 

intelligence is likely to become commonplace, in the shape of hybrid services 

where the best attributes of humans and AI work together.  

Keywords: Artificial Intelligence, asset management, financial advisory, machine learning, 

deep learning, automation, psychological bias. 
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Begreppslista 
 

AI-förvaltade fonder: Fonder som förvaltas med hjälp av AI-teknik. Dessa fonder styrs 

genom algoritmer som är programmerade att upptäcka handelsmönster och köp- 

respektive säljsignaler på börsen. Dessa algoritmer kan även vara programmerade att 

göra egna fundamentala analyser i syfte att hitta undervärderade bolag (Lim, 2017).  

 

Artificiell Intelligens (AI): Det finns ett antal olika definitioner för Artificiell 

Intelligens. I denna studie används följande definition av Byrnes (2016) som beskriver 

AI som ett samlingsnamn för teknologi som möjliggör datorer att efterhärma element av 

mänskligt tänkande - däribland lärande och resonemang. Vi har valt denna definition då 

denna beskriver tekniken på det sätt som är vanligt inom ämnet. Flertalet liknande 

definitioner finns, varför vi hävdar att denna är tillämpbar och relevant.  

Artificiell Intelligens benämns i denna studie i fortsättningen med förkortningen AI.  

 

Automatiserad rådgivning: Finansinspektionen beskriver automatiserad rådgivning 

som personliga råd om finansiella instrument vilka förmedlas utan medverkan av 

människor. Även sådan med begränsad inblandning av människor innefattas. Inom 

Finansinspektionens definition inryms fullständigt automatiserade rådgivningsprocesser 

men även den rådgivning som innefattar mänsklig inverkan som en del i processen. 

Rådgivning som utförs av rådgivare på bankkontor med hjälp av IT- programvara 

inkluderas inte i denna definition (Olivendahl & Thorsbrink, 2016). 

 

Automatisering: Rundqvist (2017) beskriver automatisering som förändringen i en 

process som gör att denna process mer eller mindre fungerar av sig självt, i syfte att öka 

effektivitet och kvalitet.  

 

Big Data: Bernard Marr (u.å.) definierar Big Data, eller stordata, som stora 

datamängder vilka kräver speciella metoder för analys. Denna data är oftast 

ostrukturerad, alltså data som inte kan ordnas i tabeller eller kalkylblad. 
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Finansiella aktörer: I denna studie definieras finansiella aktörer som banker, 

kapitalförvaltningar samt finansiella rådgivare.  

 

Fintech: Fintech är enligt Dorfleitner, Hornuf, Schmitt och Weber (2017) en 

förkortning av financial technology (finansiell teknologi) och är ett samlingsbegrepp för 

företag vars verksamhet syftar till att kombinera ny teknik med finansiella tjänster. 

Vidare menar Dorfletiner m.fl. (2017) att det är vanligt förekommande att dessa aktörer 

använder internet eller applikationer för att via automation skapa effektivare tjänster 

som är enklare för kunden att använda. 

 

Digitalisering: Digitalisering förklaras som en process då data omformas för att kunna 

behandlas av datorer (NE, 2018).  

 

Djupinlärning: Djupinlärning är en teknik för att implementera maskininlärning (se 

nedan). Tekniken bygger på så kallade neurala nätverk, som kräver enorma mängder 

data för att kunna träna dessa nätverk till exempelvis bildigenkänning (Rebfund, 2017).  

 

Maskininlärning: Innefattar processen att automatiskt upptäcka mönster och samband i 

data. Maskininlärning är ett sätt att tillämpa AI. Datorer kan genom en stor mängd 

exponeringar mot data bygga förmågan att lära sig att dra egna slutsatser utan krav på 

specifika instruktioner. På så vis kan AI förstå data men samtidigt även skapa prognoser 

inför framtiden (Deloitte, 2017).  

 

MIFID 2: Akronymerna till MIFID står för Markets in Financial Instruments Directive. 

Regelverket MIFID 2 ämnar skapa lika villkor på finansmarknaderna. Det nya 

regelverket omfattar hårdare krav på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner 

samt att stärka investerarskyddet. Även handel med finansiella instrument samt 

algoritmisk handel omfattas (Finansinspektionen, 2017). 

 

Psykologisk bias: översatt till svenska: psykologisk partiskhet. Bias beskrivs som 

systematiska felbedömningar som kan yttra sig till följd av felaktiga bedömningar av 

utfall i framtida händelser eller i form av att personer felaktigt skapar kombinationer av 

värden och sannolikheter. Bias kallas även ibland för kognitiva illusioner (Kahneman & 

Riepe, 1998). 
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Robotrådgivare: Farhad (2017) beskriver robotrådgivare som automatiserade system 

bestående av algoritmer som används för kapitalförvaltning. Systemen är ofta 

uppbyggda av modern portföljvalsteori och robotarna handlar ofta med börshandlade 

fonder. Utifrån frågor som kunden besvarar kan roboten skapa en individanpassad 

portfölj utifrån kundens ålder, investeringshorisont, risktolerans, behov och inkomst. 

Portföljen kan ombalanseras automatiskt med jämna mellanrum.  
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“Digital technology is not a fit for us or our 

customers”   
 (Coenen 2005, tidigare VD för Leica, i FIM 2017a) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

 

Det finns i dagsläget flera problem inom både traditionell rådgivning samt 

kapitalförvaltning. Finansinspektionen (FI) beskriver, enligt Olivendahl och Thorsbrink 

(2016), att problemen med dagens traditionella rådgivning bland annat innefattar 

asymmetrisk information mellan rådgivare och kund, bristfällig dokumentation och 

transparens, att en relativt låg andel av kunderna fullföljer de råd som de får samt det 

faktum att gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning är otydlig. 

Fortsättningsvis redogör Finansinspektionen (2007) att det saknas en entydig definition 

av vad titeln ”rådgivare” innebär samt att utbildningskrav och kunskapstest skiljer sig 

hos olika finansiella aktörer. Därmed återfinns brister gällande kompetens. Nylander 

(2017) redogör att dagens finansiella rådgivare agerar mer likt säljare av bankens egna 

fonder. Kunder förvirras av rådgivare, exempelvis i fallet gällande rådgivningsföretaget 

Cerberus, då dolda avgifter reducerade kundernas kapital med upp till 20 procent. 

Åkerman (2017) belyser att Cerberus, efter att ha blivit hårt kritiserade, bytte namn till 

Izave som sedermera samma år tvingades lägga ner sin verksamhet. Nylander (2017) 

redogör att i vissa fall kände inte ens rådgivarna själva till de avgifter som gällde för de 

erbjudna fonderna. I detta fall behövde kundens sparade kapital generera en avkastning 

på minst 4 procent mer än börsen i helhet för att ens få avkastning, efter avdrag för 

avgifter. Vidare redogör Olivendahl och Thorsbrink (2016) i en undersökning av 

Finansinspektionen att banker ofta slarvar med att ta fram nödvändiga uppgifter om 

kunder för att kunna ge en transparent och kundanpassad rådgivning.  

 

Eriksson (2015) gör gällande att dagens kunder ofta söker billigare sätt att spara och 

investera, till exempel i form av passiva indexfonder med lägre avgifter och som inte 

kräver lika stort engagemang från kunden. Törnqvist och Åkerblom (2015) belyser å 

Konkurrensverkets vägnar att investering i fonder innebär en mängd olika avgifter. Den 

årliga avgiften inkluderar vanligtvis förvaltningsavgift, distributionskostnad, 
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registreringsavgift samt även den avgift som går till investeringsrådgivaren. Sedan 

tillkommer courtagekostnader samt resultatbaserade avgifter.  

 

Denna rådande problematik kring höga kostnader samt bristande oberoende och 

transparens kan potentiellt reduceras med ny teknik. Ann Grevelius och Jonas Hombert 

gör gällande i en intervju med Tuvhag (2017) att syftet med automatiserad rådgivning är 

att erhålla oberoende samt bättre dokumentation, transparens och tillgänglighet. Vidare 

menar de i intervjun med Tuvhag (2017) att de algoritmer som robotrådgivare utgår 

ifrån ska vara helt oberoende och erbjuda det som är bäst för kunden i fråga. 

 

Dyra, icke-transparenta avgifter och stora provisioner till egna anställda är således ett 

stort problem med dagens traditionella rådgivning. Därför ämnar vi analysera huruvida 

robotrådgivare och Artificiell Intelligens, fortsättningsvis kallat AI, kan utgöra ett bättre 

alternativ för kunder. På så vis kan kunder få hjälp att hitta spar- och 

investeringsalternativ som är fria från oseriösa förvaltare samt även generera lägre 

avgifter för kunder. Traditionell finansiell teori, enligt Fama och French (2002), 

framhäver att en person som tar risk med egna pengar skall kompenseras. 

Kompensationen utgörs av en riskpremie och kompenserar investeraren för att ta risk 

utöver marknaden vilken vanligen speglas av ett index. Vi menar att det däremot kan 

ifrågasättas huruvida att ta risk med andra personers pengar berättigar till någon 

kompensation till aktören eftersom rådgivare eller kapitalförvaltare inte själva tar 

risken. 

 

IT-Finans (2017) menar att AI har gjort entré inom finansvärlden till följd av att 

utvecklingen inom sektorn har nått en produktivitetsplatå utifrån vilken det inte längre 

går att effektivisera med traditionella metoder. Därmed har användningsområden för 

Artificiell Intelligens, även kallat AI, breddats från att till exempel ha tillämpats för 

självkörande bilar till att nu lösa effektiviseringsproblem inom finans. Vidare menar IT-

Finans (2017) att regelverk såsom PSD2 (Payment Services Directive 2), utöver MIFID 

2 (Markets in Financial Instruments Directive), har skapat stora förändringar i 

finanssektorn samt ett behov av den nya tekniken. De Lange (2016) framför att Sverige 

idag räknas som ett av de länder i världen som har störst andel Fintech-investeringar per 

capita. Detta har skapat en konkurrens där aktörerna ständigt behöver uppdatera gamla 

arbetssätt i syfte att generera kundvärde. Stefan Carlsson redogör i en intervju med 
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Borssén (2017) att det därmed går att se vikten av att tillvarata de möjligheter som 

implementeringen av AI skapar, eftersom de aktörer som inte “hoppar på tåget” nu inte 

kommer att kunna konkurrera inom en snar framtid då massmarknaden kommer vara 

baserad på AI.   

 

AI och maskininlärning implementeras i allt större grad på de finansiella marknaderna 

världen över (Deloitte, 2017). Det är i ljuset av den starka AI-trenden som Regeringens 

nya riktlinje, ”Nationell inriktning för Artificiell Intelligens”, har skapat en vision för 

framtiden att göra Sverige till ett av de främsta länderna med att tillämpa AI 

(Regeringskansliet, 2018). Vidare menar Regeringskansliet (2018) att annan kompetens 

kommer att behövas. Deloitte (2017) förklarar att det generella syftet med 

implementeringen av AI inom finanssektorn innefattar bland annat kostnadsminimering, 

effektivisering, reducering av mänskliga misstag samt ökning av intäkter för företagen. 

Vidare förtydligar Deloitte (2017) att banker idag eftersträvar snabb tillgång till 

kundinformation om kunders preferenser, i syfte att kunna erbjuda kunder rätt assistans. 

För detta krävs stora mängder data, vilka lättast insamlas via en automatiserad process 

som effektiviserar verksamheten. Erica Lundin, ledare för SEB:s AI-baserade 

kundtjänst AIDA, redogör i en intervju med Davidsson (2018) att AI kan komma att 

användas brett inom banksektorn, från att analysera data till att förbättra kundkontakten. 

I en undersökning utförd av Financial Stability Board (2017) belyses ett flertal 

omfattande områden där AI används för att förbättra och effektivisera verksamheter. 

Dessa områden från undersökningen innefattar bland annat hur: 

 

- Finansiella institutioner använder AI i syfte att automatisera interaktion med 

kunder. 

- Finansiella institutioner optimerar kapitalallokering med AI-tekniker, använder 

modeller som back-testing samt analyserar vilken marknadspåverkan större 

handelsposter har. 

- Hedgefonder, aktieanalytiker och andra aktörer inom kapitalförvaltning 

använder sig av AI för att hitta köp- respektive säljsignaler på värdepapper som 

bedöms vara under- respektive övervärderade (Financial Stability Board 2017). 

 

Att kunna implementera AI i olika företagsverksamheter är enligt Deloitte (2017) med 

andra ord högst centralt för att de finansiella institutionerna skall fortsätta vara 
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konkurrenskraftiga. Finansiell rådgivning är ett område där AI har implementerats 

under de senaste åren. Allt fler aktörer lanserar robotrådgivare i syfte att effektivisera 

och förbättra dagens traditionella rådgivning. Institute of International Finance (2016) 

framhäver att fördelarna med robotrådgivning är många. Det är tidseffektivt, 

kostnadseffektivt, mer transparent och kunden kan ta hjälp av en robotrådgivare oavsett 

var denne befinner sig. Följande citat av Finansinspektionen påvisar potentialen med AI 

inom området:  
 

“Det är sannolikt att automatiserade tjänster kommer att spela en 

allt större roll på finansmarknaden. FI ser en webbaserad marknad 

med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en 

oberoende marknad som når en bred kundkrets.”  
 

                                                    (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.1)  
 

Det är inte bara inom finansiell rådgivning som AI förväntas förändra dagens arbetssätt. 

Även inom kapitalförvaltning finns det behov av att effektivisera och förändra det 

mänskliga arbetet bakom diskretionär kapitalförvaltning. Johan Wahlman, VD på FIM 

Kapitalförvaltning, redogör att deras AI-fond använder djupinlärning för att 

självständigt utveckla sin inlärningsförmåga och generera bättre beslutsfattande. Detta 

är ett sätt att kopiera människans inlärningsförmåga (FIM, 2017b). Eelis Hein, tidigare 

VD för FIM, menar i en artikel av Mölne (2017) att AI saknar känslor såsom rädsla eller 

eufori under en krasch respektive börsrusning. Alliance Capital Management:s VD 

Lewis Sander berättar enligt Thomas (2017) att AI skulle vara en lösning på 

problematiken kring irrationella beslut som är vanligt förekommande vid just 

börskrascher. Vid börskrascher säljer investerare i panik sina innehav i rädsla för 

fortsatta nedgångar på börsen (fire sale), eller på motsatt sida, investerare köper 

värdepapper som under en specifik period har ökat och vill ta del av denna kursökning, 

vilket i sin tur riskerar att skapa en bubbla (Thomas, 2017). 

 

Användningsområdena för AI är således många inom finanssektorn och det finns en 

stark tilltro till att AI kan lösa ett flertal av de ineffektiva aspekter som i dagsläget råder 

på denna marknad, framför allt inom kapitalförvaltning och rådgivning. Johan Wahlman 

på FIM Kapitalförvaltning förklarar att “Det är naturligt och förnuftigt att använda 



5 
 

Artificiell Intelligens inom placering och jag tror att detta fortfarande ligger i sin linda i 

investeringsvärlden” (FIM, 2017b).  

 

Detta förklarar FIM (2017b) med att traditionella kapitalförvaltare läser tiotusentals 

årsberättelser under hela sin karriär medan AI kan gå igenom alla världens årsberättelser 

på bara några dagar. I en intervju med Sjöström (2018) redogör Kevin Endler att FIM:s 

AI-fond har lärt sig att diversifiera portföljens innehav helt på egen hand utan 

instruktioner vilket är ett tydligt tecken på styrkan med självinlärning. Att AI 

fortfarande befinner sig i sin uppstartsfas innebär följaktligen att tekniken ännu inte 

fungerar helt perfekt. Enligt FIM (2017b) förvaltas idag endast en bråkdel av alla fonder 

med hjälp av AI. Den rådande debatten kring huruvida AI-fonder faktiskt är bättre än 

traditionella fonder är relevant, varför vi ämnar belysa hur dagens kapitalförvaltare ser 

på denna implementering av AI. 

 

Att ha en AI-styrd kapitalförvaltning skulle kunna hjälpa förvaltare att vara konsekventa 

i sina investeringsstrategier utan att psykologisk bias påverkar investeringsbeslut samt 

även utgöra ett verktyg för att skapa bättre analyser och prognoser. Vi syftar till att 

analysera huruvida AI verkligen utgör en lösning på problemen, men att det finns en 

stor uttalad potential med AI är dock svårt att argumentera emot. Däremot är 

implementeringen av AI inte helt problemfri. Det finns ett flertal exempel i närtid som 

belyser problematiken med algoritmer, vilka utgör grunden för AI. Ovide och 

Vascellaro (2008) beskriver att år 2008 rasade United Airlines aktie på Nasdaq-börsen i 

USA. Bakgrunden till nedgången var spridningen av en inaktuell nyhetsartikel vilken 

påverkade bolaget negativt. Ovide och Vascellaro (2008) fortsätter sin beskrivning med 

att artikeln av misstag togs emot av allmänheten som om den vore aktuell och 

algoritmhandeln på börsen tolkade händelsen likadant. Efter raset drogs slutsatsen att 

mänsklig intelligens hade förstått att nyheten var inaktuell men algoritmer kunde inte 

dra denna slutsats. Även år 2010 eliminerades 1 biljon USD i värde, enligt Lin (2013), 

då indexet Dow Jones Industrial Average rasade med 1000 punkter inom några minuter, 

en så kallad Flash Crash. Denna händelse orsakades delvis av algoritmhandel. Jungstedt 

(2018) redogör att även det plötsliga börsfall som ägde rum i USA den 5:e februari 2018 

till viss del berodde på algoritmbaserad handel. Efter detta börsfall hävdade experter att 

mänskliga faktorer inte hade kunnat skapa ett så stort antal säljordrar under så kort tid. 

Det är således inte ett givet faktum att AI kan leverera den produkt som kunder 
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efterfrågar. Till följd av att AI kan minska den mänskliga kontakten inom rådgivning 

och förvaltning kan det nya arbetssättet stöta på motstånd då det utmanar arbetssätt som 

har varit praxis i åratal. Förändringsbenägenheten hos människor är följaktligen en 

central faktor enligt oss. Därför menar vi att viss skepsis mot den nya tekniken bör 

vidhållas för att inte skapa en naiv tilltro att AI utgör ett helt felfritt arbetssätt. Trots de 

nyligen beskrivna riskerna med AI ser vi stor potential hos denna teknik. Thomas 

(2017) menar att AI kommer att transformera finansbranschen helt då Autonomous 

Learning Investment Strategies (ALIS) liknas vid den tredje vågen av förändring inom 

investering. Thomas (2017) menar att i skuggan av mänsklig irrationalitet kan AI skådas 

som en potentiell lösning för att eliminera känslomässiga infall. Monk (2016) hävdar att 

AI kan hjälpa investerare att investera bättre och inte bara snabbare. Här ser vi tecken på 

att AI och människa i kombination kan utgöra en viktig aktör på den framtida 

finansmarknaden. Det är därför av intresse att analysera möjligheterna med denna 

världsomspännande förändring och vilken roll som människan kommer att ha i den 

framtida finansiella rådgivningen och kapitalförvaltningen.  

 

Det är högst relevant som investerare att kunna förstå mänskligt beteende för att vara 

medveten om de misstag som ofta begås. Thomas (2017) redogör att människors 

investeringsbeslut till stor del bygger på känslor såsom rädsla, girighet, ånger med flera. 

Sebastian Thomas, förvaltare av Allianz Global Investors nya AI-fond, menar i en 

artikel av Gustavsson (2017), att känslor är centrala inom investeringar vilket gör att 

människor till viss del föredrar en fysisk person att få stöd av. Påverkan av känslor och 

bias inom investeringsbeslut kan möjligtvis reduceras med hjälp av AI vilket i så fall 

kan effektivisera marknaden avsevärt. Sammanfattningsvis kan de problem som dagens 

rådgivning och kapitalförvaltning möter i nuläget, vilka AI har potential att mildra till 

följd av utvecklingen inom ny teknik, sammanfattas enligt följande; 

 

1. Brist på oberoende 

2. Höga och icke-transparenta avgifter 

3. Bias genom mänskligt tänkande  

4. Brist på effektivisering och stordriftsfördelar   

5. Osäkerhet kring människans roll inom kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning 
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Denna studie syftar till att undersöka hur dessa brister kan omvandlas till möjligheter 

för att på bästa sätt skapa effektivare rådgivning och kapitalförvaltning med hjälp av AI. 

Vi vill därför problematisera hur AI potentiellt kan påverka kapitalförvaltning och 

finansiell rådgivning gällande dessa aktörers beslutsfattande samt bias utifrån ett 

perspektiv på beteendefinans då denna aspekt inte är tillräckligt belyst ännu. Relevansen 

av AI ökar successivt och samhällsdebatten är ännu inte på det klara med hur denna 

förändring påverkar aktörerna varför oenigheten om AI är intressant att studera.  

 

Den tidigare forskningen inom digitalisering, Fintech, AI, beteendefinans, 

kapitalförvaltning och investeringsrådgivning är redan till stor del utbredd och 

välgrundad. Däremot saknas fokus på den svenska finansmarknaden om huruvida AI är 

en bra lösning på den tidigare beskrivna problematiken inom rådgivning och 

kapitalförvaltning. Hoikkala och Magnusson (2017) behandlar AI i svenska bankers 

virtuella assistenter som hjälper kunder med investeringsråd samt de behandlar även 

bankernas strategiarbete vid införande av AI. Dessa tidigare författare saknar dock 

bredare fokus på hur AI påverkar beteendefinans och beslutsfattande inom 

kapitalförvaltning och rådgivning, vilket denna studie ämnar bidra med. Vidare 

fokuserar Hoikkala och Magnusson (2017) främst på kundernas upplevelse av AI-

implementerad kundservice inom bank, medan vi syftar till att bidra med kunskap om 

hur kapitalförvaltning och finansiell rådgivning kan effektiviseras och förbättras.  

 

Vidare redogör Monk (2016) att Artificiell Intelligens kan vara bättre än mänsklig 

intelligens vid långsiktiga investeringar och behandlar det faktum att traditionella 

investeringar till stor del bygger på subjektivitet och att tillräckliga verktyg saknas för 

investerare. Investerare tvingas istället förlita sig på äldre ekonomiska teorier som förts 

fram i decennier. Dock är Monks redogörelse skriven ur ett amerikanskt perspektiv. 

Därför menar vi att det är synnerligen intressant att kombinera den ytterst framstående 

svenska digitala marknaden med aspekten att MIFID 2 gäller från och med januari 

2018. Enligt Finansinspektionen (2017) gäller de nya lagkraven alla aktörer som utför 

värdepappershandel samt ställer nya krav för de aktörer som tillämpar algoritmisk 

handel och algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

Crosman (2017) nämner hur AI med fördel kan samexistera med kapitalförvaltaren samt 

hur viss psykologisk bias påverkas. Här syns ännu ett tecken på hur AI kan kombineras 
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med människan och möjligtvis utgöra framtiden inom finans. Dock ämnar vi belysa 

rådgivning och kapitalförvaltning i kombination med AI och psykologisk bias, en 

kombination som inte är särskilt utforskad. Tidigare forskare nämner några exempel på 

investeringsrobotar, men det saknas analys av hur dessa påverkar investeringsbeslut. 

Vidare förs Crosmans befintliga kunskap fram med fokus på internationella storbanker, 

medan vår studie syftar till att analysera AI:s påverkan på svenska aktörer, stora som 

små. Genom att inkludera även företag med begränsade budgetar att tillgå erhålls en 

annan vinkel då en mindre budget ställer andra krav på tillämpningen av AI. 

Med hänsyn till detta menar vi att det är av intresse för studien att undersöka huruvida 

AI är en radikal samhällsförändring och potentiellt starten på en ny teknologisk era, 

eller om tekniken inte alls kommer att motsvara de förväntningar som byggts upp kring 

AI. 

1.2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning kan påverkas av implementeringen av AI och hur synen på AI är inom dessa 

två områden. 

 

1.3. Forskningsfrågor 

 

Utifrån det valda ämnesområdet har vi utformat följande specifika forskningsfrågor: 

 

1. Hur kan AI minska psykologisk bias och påverka människors investeringsbeteende, i 

termer av risk, kapitalallokering samt investeringsbeslut? 

2. Hur kan traditionell kapitalförvaltning och finansiell rådgivning effektiviseras med 

hjälp av AI? 

3. Hur kan AI leda till en mer transparent och oberoende finansiell rådgivning? 

4. Hur kommer framtidens kapitalförvaltning och finansiell rådgivning se ut? 
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1.4. Avgränsningar 

 

Vid undersökningen av AI inom sektorerna för finansiell rådgivning och 

kapitalförvaltning fokuserar denna studie på den svenska marknaden och utelämnar 

därför perspektiv utifrån andra länder. Detta med bakgrund av de resurser vi som 

författare har att tillgå samt för att skapa en fokuserad inramning av studien genom ett 

koncentrerat urval. Vidare befinner sig den svenska marknaden i framkant inom 

digitalisering och vi menar att detta erfordrar en ny unik infallsvinkel. Insamling av 

empiri har avgränsats till banker, kapitalförvaltare och finansiella rådgivare. Studien 

utelämnar detaljerat fokus på tekniken bakom AI då studien inte ämnar studera tekniken 

som sådan utan istället utforska de möjligheter och dilemman som tekniken skapar inom 

finansbranschen. Vidare är studiens primära fokus inte att på makronivå studera hur 

arbetstillfällen inom de två sektorerna påverkas av AI:s intåg, varför detta inte ligger i 

fokus i studien. De teorier och begrepp som har tillämpats är avgränsade till teorier 

inom beteendefinans, investeringsrådgivning samt portföljvalsteori. 
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2. Artificiell Intelligens     

2.1. Vad är Artificiell Intelligens och hur fungerar det?  

 

Som tidigare nämnts beskriver Byrnes (2016) AI som ett samlingsnamn för teknologi 

som möjliggör datorer att efterhärma mänskligt tänkande. Vi vill dock poängtera att 

flera olika definitioner finns, men denna innefattar en bred beskrivning. Med andra ord 

kan AI med enkelhet beskrivas som att datorer gör det som människor kan göra, eller i 

längden även göra det människor inte klarar av att göra. Det finns enligt Computer 

Sweden (2018) två huvudinriktningar inom AI. Dels den starka tolkningen och dels den 

svaga tolkningen. Den starka tolkningen menar enligt Computer Sweden (2018) att det i 

grunden inte finns någon skillnad mellan mänsklig intelligens och maskinintelligens, 

och att det följaktligen går att koda datorprogram som är likvärdiga med människor och 

löser exakt samma uppgifter. Den svaga tolkningen menar att AI-program snarare skall 

ses som användbara redskap. Vidare finns en annan skiljelinje, enligt Computer Sweden 

(2018), mellan två olika typer av AI; symbolisk och icke-symbolisk AI. 

 

Computer Sweden (2018) redogör att symbolisk AI innebär att programmerare skapar 

algoritmer för att hitta lösningar på specifika problem, varpå dessa algoritmer beskriver 

och analyserar problemet samt underlaget för lösningen. Fördelen med datorer i relation 

till människor är att datorer är snabba, kan hantera stora mängder data och inte blir trötta 

eller slarvar. Enligt Computer Sweden (2018) innebär Icke-symbolisk AI innebär å sin 

sida att utvecklaren ger systemet ett underlag för att lösa en specifik uppgift och låter 

systemet pröva sig fram till olika alternativa lösningar. Systemet skriver och förbättrar 

sina egna algoritmer, där användaren själv inte har någon större möjlighet att förstå hur 

programmet arbetar utan fokuserar istället på att avgöra huruvida systemet har kommit 

fram till användbara resultat eller ej (Computer Sweden, 2018). 

 

Det stora genombrottet för AI skedde i oktober 2012 under en tävling i deep learning. 

Istället för en årlig förbättring på 2–3 procent i tävlingsresultat bland de tävlande ökade 

denna siffra till 15 procent jämfört med tidigare resultat (Danielsson, 2017). Ett annat 

stort genombrott ägde rum den 16 januari 2018 då Alibabas mjukvarusystem inom AI 
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för första gången slog en människa i läsförståelse (Nylander, 2018). 

 

I en intervju av Larsson (2016) förklarar Stefan Carlsson, professor i datavetenskap på 

KTH, hur AI fungerar genom maskininlärning. Personen visar först en bild på ett objekt, 

exempelvis en elefant, och förklarar för datorn att det är en elefant. Därefter visas 

ytterligare 1000 bilder på elefanter och det förklaras för datorn att även dessa är just 

elefanter. Slutligen visas en bild på en för datorn helt okänd elefant, varpå datorn själv 

skall kunna beskriva vad bilden i fråga föreställer. Carlsson beskriver vidare att denna 

egenskap kallas “deep learning”, vilken är en del av området maskininlärning. Deep 

learning och maskininlärning består av fler egenskaper än bara bildigenkänning. Andra 

områden som frekvent används och utvecklas är tal och text. Att en dator skall kunna se 

en text och förstå vad texten handlar om har länge varit en stor utmaning bland tech-

bolagen (Larsson, 2016).  

 

Deloitte (2017) har i en studie delat upp AI i termer av tre primära områden: Cognitive 

Automation, Cognitive Engagement samt Cognitive Insight. Alla dessa är verktyg för att 

automatisera processer i det vardagliga arbetet. Deloitte fortsätter sin beskrivning med 

att Cognitive Automation vanligtvis innebär maskininlärning och Robotics Process 

Automation (RPA), även kallad robotik. Deloitte (2017) förklarar att hit hör vanligtvis 

mönster- eller bildigenkänning. AI:s bidrag kan inom detta område förenkla för back 

office-funktioner främst vad gäller datavolym. Potentialen består av minskad risk för fel 

i processer samt sänkta kostnader.  

 

Cognitive Engagement handlar enligt Deloitte (2017) om att få datorer att samverka 

med människor på ett kognitivt plan, till exempel via röstigenkänning, och kan tillämpas 

inom kundtjänst. Här är robotrådgivning ännu ett exempel. Cognitive Insight handlar 

om att datorer analyserar stora mängder data för att få en djupare förståelse, inte bara för 

vad som har hänt utan även vad som kommer att ske. På så vis kan AI skapa en modell 

för beslutsfattande. 
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2.2. Användningsområden för AI 

 

Idag är AI redan väl etablerat i vårt vardagliga liv, utan att människor egentligen är 

medvetna om det. Det finns många användningsområden för AI i samhället. PWC 

(2016) belyser att AI kan användas inom social och emotionell intelligens, språkanalys, 

logiska resonemang, självinlärning samt analys av mönster och samband. Vidare 

framgår det av PWC (2016) att AI kan efterhärma mänskligt agerande och sedan ingå i 

skriftlig eller verbal kommunikation med människor. Enligt Stefan Carlsson, i en 

intervju av Borssén (2017), har AI med tiden gjort inträde i bank- och finanssektorn. 

Han förklarar att det finns stor potential att tillämpa AI för att utifrån stora datamängder 

ta beslut om exempelvis huruvida kunden uppfyller de kriterier som krävs för 

uppläggning av nya lån. Vidare förklarar Carlsson i intervjun av Borssén att i dagsläget 

kan kundtjänstrobotar kommunicera med bankernas kunder i både tal och skrift. 

 

Nordnets VD Peter Dahlgren tydliggör i en intervju med Gattami (2018) att enligt 

prognoser kommer majoriteten av finansmarknaden att bygga på AI i framtiden. 

Dahlgren resonerar att det därmed finns en väsentlig risk att konkurrensen kommer vara 

bekymmersam för de aktörer som inte implementerar AI. Banker kan vara på väg att 

snarare bli fintech-bolag och därför behöver IT-avdelningar på banker betraktas som en 

naturlig del av kärnverksamheten, enligt Dahlgren. Fortsättningsvis menar Dahlgren att 

en viktig aspekt som ligger till grund för utvecklingen av AI:s framväxt på 

finansmarknaden är huruvida marknaden är effektiv eller ej. Utvecklare av robotiserad 

kapitalförvaltning hävdar att marknaden kan bli effektivare genom implementering av 

AI (Gattami, 2018).  

 

AI kan enligt PWC (2016) även tillämpas för att minska bedrägeribrott, öka 

effektiviseringsgraden och reducera kostnader för bankens verksamhet i form av 

stordriftsfördelar. AI kan förutsäga kunders beteenden men även upptäcka avvikande 

beteenden och finna samband som inte en människa kan. Enligt en undersökning inom 

banksektorn utförd av Deloitte (2017) svarade 31 procent av de tillfrågade experterna att 

upptäckande av bedrägeri är det verksamhetsområde som kommer att påverkas mest av 

AI. PWC (2016) vidareutvecklar synen på AI:s roll inom finans och menar att framtida 

användning av AI förväntas fokusera mer på att med automatiserade preventiva åtgärder 
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förhindra både bedrägeri och penningtvätt. Vidare tydliggör Deloitte (2017) att med 

hjälp av AI kan banker analysera vad kunder skriver om banken på sociala medier vilket 

gör att banken kan arbeta proaktivt för att öka kundnöjdheten. 

2.3. Fördelar med AI 
 

Dahlgren redogör i en intervju av Gattami (2018) att dagens regelverk inom rådgivning 

skapar ett gap mellan den upplevelse som kunden eftersträvar och det som aktörerna 

faktiskt kan leverera till kund. Han hävdar att AI kan stänga detta tomrum och att det 

behöver ske med hjälp av MIFID 2. En stor fördel med robotrådgivning är det faktum 

att den skapar en demokratisk process då fler sparare får tillgång till tjänster inom 

sparande och investeringar eftersom tillgängligheten ökar då tjänsten kan nyttjas när 

som helst och var som helst. Enligt Dahlgren är ännu en fördel att AI på ett billigare sätt 

kan lära känna kunden vid rådgivning. Det är framför allt distributionsavgifter som kan 

reduceras med hjälp av automatisering. Dessutom kan algoritmer med hjälp av 

insamlade data avläsa personliga beteenden och preferenser vilket gör det enklare att 

skräddarsy kundupplevelsen med hänsyn till riskpreferenser. Dahlgren förklarar att 

kritik mot AI delvis kan avfärdas med resonemanget att en människa har större 

förtroende i mjuka värden såsom personlighet medan en automatiserad tjänst har större 

förtroende i systematiskt och repetitivt utförande av tjänster. Därmed utgör människa 

och AI i kombination den bästa möjliga kundupplevelsen. 

2.4. Risker och utmaningar med AI 

 

Den stora utmaningen vid bildigenkänning består av att kunna förklara vad som är fel på 

en bild. Stefan Carlsson ger i en intervju följande tydliga exempel: 

 

“Låt oss säga att en dator har lärt sig känna igen mönster och figurer 

på en bild, exempelvis en bild på en elefant och ett barn som cyklar. 

Om en person därefter får se en bild på en elefant som cyklar skulle 

datorn genast känna igen vad som finns på bilden, men inte ha insikt 

i vad som är fel på den bilden.”  

                                                                                                                 (Larsson, 2016) 
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Vidare belyser Stefan Carlsson i intervju av Borsséen (2017) att den mänskliga 

inlärningsförmågan fungerar bättre än AI. AI ses som ett sätt att förbättra människans 

beslutsfattande och utgöra ett stöd snarare än att ersätta beslutsfattandet helt. Stefan 

Carlsson fortsätter med att förklara att det finns ännu fler betydande utmaningar som AI 

behöver bli bättre på innan ett fullständigt genombrott kan ske. Bland annat behöver 

språkförståelsen och läsförståelsen för AI vidareutvecklas innan AI kan prestera fullt ut.  

 

Deloitte (2017) har genomfört en undersökning om de sex största riskerna med AI som 

diskuteras. Dessa innefattar cyberbrott, brist på personer med tillräcklig teknisk 

kompetens, begränsad förståelse för teknologin, hållbarhet, hot mot mänskligheten samt 

brist på ansvarstagande. Med andra ord, ju mer teknologiskt avancerad forskningen blir, 

desto större brist på kompetens uppstår. Vidare krävs det enligt Stefan Carlsson 

ofantliga datamängder vilket framgår i intervju med Borssén (2017). Peter Dahlgren 

förtydligar i en intervju utförd av Gattami (2018) att insamling av data kan stöta på 

etiska problem och ställningstaganden då insamling bör ske på ett säkert sätt och det 

krävs att personer själva delar med sig av data. Fortsättningsvis för AI med sig nya 

frågetecken. Exempelvis, hur ska aktörerna mäta vinsten, i form av ökad 

kundupplevelse? 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Finansiella teorier som beskriver investeringsprocessen 

 

I följande kapitel återfinns aspekter om hur den traditionella investeringsprocessen är 

utformad i dagsläget, för att belysa de effektiviseringar som AI potentiellt kan 

åstadkomma inom rådgivning och kapitalförvaltning. 

3.1.1. Investeringsrådgivning 

 

Vad omfattas egentligen av begreppet investeringsrådgivning? Denna fråga är av stor 

vikt då varken rena försäljnings- eller marknadsföringsåtgärder omfattas av särskilda 

kundskyddsregler som är kopplade till investeringsrådgivning (Oxenstierna & Anjou, 

2016). Genom att förklara grunderna i investeringsrådgivning vill vi förmedla hur 

dagens rådgivning fungerar i dagsläget för att sedan undersöka hur rådgivningen kan 

påverkas av AI. Finansinspektionen (FI), genom Olivendahl och Thorsbrink (2016), 

redogör att investeringsrådgivning enligt FI förklaras enligt följande, trots att brist på 

entydig definition finns: 

 

“När personliga råd ges om finansiella instrument är det fråga om 

det som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kallas 

investeringsrådgivning oavsett på vilket sätt rådet ges, dvs oavsett om 

rådet ges i samband med kontakt med en fysisk rådgivare eller via 

automatiserade rådgivningsverktyg.” 

                                                                               (Olivendahl & Thorsbrink, 2016) 

 

Olivendahl och Thorsbrink (2016) fortsätter sin beskrivning med att 

investeringsrådgivning innefattar en personlig rekommendation till kunden, vilken 

uppstår på kundens eller den finansiella aktörens initiativ, och avser en eller flera 

transaktion(er) med finansiella instrument. Vidare menar de att aktiviteter som inte 

innefattas inom ramen för tillståndspliktig rådgivning skall utläsas motsatsvis mot det 

som faktiskt innefattas av definitionen för investeringsrådgivning. Således är allmänna 
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råd och rekommendationer inte att betrakta som individuell investeringsrådgivning. 

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (SFS 2003:862) gäller finansiell 

rådgivning till konsumenter när en näringsidkare tillhandahåller råd till en konsument 

och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller 

livförsäkringar med sparmoment. Det ställs höga kompetenskrav på rådgivaren och alla 

råd skall dokumenteras. Vid rådgivning är det essentiellt att rätt information från kund 

ligger till grund för de rekommendationer som ges vid rådgivningen, annars kan 

rådgivningen bli kontraproduktiv. Finansinspektionen ger i följande citat sin syn på 

denna aspekt i relation till automatiserad rådgivning: 

 

“Som tidigare nämnts kan automatiska rådgivningsverktyg ha 

spärrar mot att kunden hoppar över att lämna nödvändig 

information. Det finns dock en risk att kunden inte förstår vikten av 

att svara på frågorna i beslutsträdet med tillräcklig omsorg och 

därmed får felaktiga råd. Investeringsråd blir aldrig bättre än 

kvaliteten på den information som inhämtas. Därför behöver kunden 

genom rådgivningsverktyget informeras om syftet med 

lämplighetsbedömningen, varför frågor ställs och vikten av att de 

besvaras korrekt.“ 

                                                   (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s. 8) 

 

Vidare står det skrivet i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (SFS 2003:862) 

att den som tillhandahåller finansiella råd till en konsument skall upprätthålla god 

rådgivningssed vilket innebär att rådgivaren skall se efter kundens önskemål och behov, 

och följaktligen anpassa rådgivningen därefter. Således tydliggör denna lag att rådgivare 

inte får rekommendera lösningar som inte är lämpliga för konsumenten. Näringsidkaren 

riskerar att bli skadeståndsskyldig i händelse av att genom finansiell rådgivning 

uppsåtligen eller av oaktsamhet orsaka konsumenten ren förmögenhetsskada. 
 

Vidare är det av stor vikt att definiera vem som är kund. Genom att förklara vilka 

kundgrupper som traditionell rådgivning riktar sig mot är det intressant att undersöka 

om nya kundgrupper kan skapas till följd av AI:s intåg. Oxenstierna och Anjou (2016) 

belyser att ett värdepappersinstitut, med hänsyn till kunskaper, erfarenheter samt övriga 

omständigheter, skall kategorisera sina kunder i tre olika kategorier: 
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1. Icke-professionell kund 

2. Professionell kund 

3. Jämbördig motpart 

 

De icke-professionella kunderna tillhör vanligtvis privatsparare och omfattas av den 

högsta skyddsnivån. Som huvudregel är alla fysiska personer icke-professionella kunder 

såtillvida de inte begär att bli behandlade som professionella kunder, eftersom de då 

förlorar den högsta skyddsnivån (Oxenstierna & Anjou, 2016). Jämbördig motpart 

innefattar i regel värdepappersbolag, kreditinstitut, försäkringsföretag, pensionsfonder 

och vissa offentliga. Oxenstierna och Anjou (2016) fortsätter sin beskrivning med att en 

kund är att betrakta som professionell kund under förutsättning att denne har tillstånd att 

verka på finansmarknaden, eller om kunden är ett stort företag. 

 

I januari 2018 stärktes investerarskyddet genom det nya direktivet MIFID 2, vilket 

syftar till att öka transparensen på finansmarknaden och skapa lika villkor för alla 

(Finansinspektionen, 2017). Det nya regelverket omfattar hårdare krav på att 

offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt att stärka investerarskyddet. Även 

handel med finansiella instrument samt algoritmisk handel omfattas. Målet med denna 

reglering är bland annat minskad asymmetrisk information, då sådan asymmetri kan 

uppstå mellan exempelvis kund och finansiell rådgivare. Akerlof (1970) menar att 

asymmetrisk information uppstår när två olika parter ingår i ett handelsavtal, men den 

ena parten har ett informationsövertag över motparten. Det kan exempelvis uppstå då en 

privatperson avser att få råd från en finansiell rådgivare, där rådgivaren i regel besitter 

större kunskap och information än kunden.  

 

Denna teori om asymmetrisk information är relevant för denna studie då AI potentiellt 

kan minska asymmetrisk information vid investeringsrådgivning för privatpersoner, och 

bör skådas efter beaktning av den otillbörliga verksamhet som tidigare har beskrivits 

angående Cerberus. Intressekonflikter kan således existera till följd av asymmetrisk 

information och det finns risk för att sådana intressekonflikter kan avspeglas i 

automatiserade rådgivningsverktyg som ett resultat av kodningen av programvaran, 

vilket Finansinspektionen förklarar enligt följande: 
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“Omvänt finns det också en risk att ett automatiserat 

rådgivningsverktyg missbrukas genom att intressekonflikter byggs in 

eller kalibreras till företagets fördel. Verktyget skulle till exempel 

kunna programmeras så att kunden alltid får en produkt som är 

dyrare än andra produkter.”   

                                                                                 (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.7) 

 

Avslutningsvis är det av stor vikt att belysa principal-agent-teorin, även känd som 

Agency Theory. Eisenhardt (1989) redogör att denna teori behandlar problematiken 

kring agenter som handlar efter sina egenintressen. Detta kan illustreras närmare med att 

principalen betalar en agent för att upprätthålla principalens intresse, varpå agenten 

istället handlar efter sitt egenintresse. Exempelvis kan en kund betala en finansiell 

rådgivare att ge råd kring investeringar, varpå rådgivaren rekommenderar finansiella 

produkter som genererar en hög provision för rådgivaren men inte alls är lämpliga för 

kunden i fråga. Denna teori om Agency Theory är tätt sammankopplad till Akerlofs teori 

om asymmetrisk information eftersom då en part som har mer information än den andra 

parten, vilket är fallet vid asymmetrisk information, kan leda till egenintressen vilket 

Agency Theory belyser. Följande citat av Finansinspektionen belyser på ett tydligt sätt 

det potentiella bidrag som AI kan tillföra för att minska Agency Theory inom 

rådgivning, och även på ett liknande sätt i förvaltning i vår mening: 

 

“En automatiserad rådgivning skulle i själva verket kunna innebära 

en fördel då det bör vara möjligt att konstruera rådgivningsmodeller 

så att en intressekonflikt saknar betydelse i själva 

rådgivningssituationen. Ett rådgivningsverktyg är inte utsatt för 

emotionell påverkan på det sätt som den fysiska rådgivaren är när det 

föreligger intressekonflikter. Detta förutsätter dock att dessa hänsyn 

tas när verktyget konstrueras och kalibreras”  

                                                                               

                                                                                  (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.7)  
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Bhattacharya, Hackethal, Kaesler, Loos och Meyer (2012) har utfört en studie som 

påvisar att trots att rådgivning som erbjöds till 8000 personer var opartisk var det endast 

5 procent av personerna som valde att faktiskt tacka ja till rådgivning. De personer som 

var i störst behov av råd avböjde. De personer som tackade ja till rådgivning fullföljde 

inte råden särskilt noggrant. Denna ovilja att ta till sig råd, trots att råden var opartiska 

och hade potential att sänka portföljens risk samt höja avkastningen, är problematisk 

och intressant för denna studie då vi ämnar undersöka hur AI kan öka graden av 

oberoende.  

3.1.2. Portföljvalsteori 

 

Att belysa grunderna i portföljvalsteori är högst relevant för att förstå hur AI kan 

effektivisera kapitalförvaltning samt för att förstå vilka delar av investeringsprocessen 

som investerare lyckas mindre väl med. Tanken med AI är att analytiker och förvaltare 

på ett effektivare sätt ska kunna hitta rätt bolag utifrån parametrar såsom risktagande, 

avkastningskrav och egna preferenser inom exempelvis geografisk allokering. Vidare är 

det väsentligt att förstå hur en förvaltare optimerar en portfölj och varför diversifiering 

kan minska risken i en portfölj, då en AI inom kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning är programmerad att hitta de bästa bolagen inom dessa kriterier. 

 

En stor del av den utbredda portföljvalsteorin behandlar korrelationen mellan 

avkastning och risk. Den moderna portföljvalsteorin bygger på Markowitz (1952) idéer 

om att fokus bör ligga på portföljens sammansättning av olika värdepapper, där 

diversifiering är ett verktyg för att minska den icke-systematiska (bolagsspecifika) 

risken. Modellen beaktar den effektiva fronten där grundtanken är att investeraren, 

oavsett hur riskavert denne är, skall kunna finna den portföljen med högst förväntad 

avkastning i relation till den risk (standardavvikelse) investeraren tar. Att mäta risk är 

inte lika enkelt som att mäta avkastning, då investeraren inte bara måste beakta det 

enskilda tillgångsslaget, utan även hur dessa fungerar tillsammans i en portfölj. Vi 

menar att det är av intresse att belysa denna teori då den bland annat kan sättas i relation 

till teorin om mental accounting bias och home bias, vilka vi återkommer till senare i 

denna studie, för att förstå hur AI kan påverka portföljbyggande.  
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Oxenstierna och Anjou (2016) menar att i finansiell teori är det praxis att en portfölj ska 

vara väl diversifierad. Men vad menas egentligen med diversifiering? Oxenstierna och 

Anjou betonar att i regel bör en skiljelinje dras mellan strategisk allokering och taktisk 

allokering. De förklarar att strategisk allokering bygger på att långsiktigt fördela sina 

investeringar mellan flera olika tillgångsslag. Dessa tillgångsslag kan bestå av aktier, 

räntor, valutor, obligationer, likvida medel samt alternativa placeringar såsom 

fastigheter och råvaror. Vidare menar Oxenstierna och Anjou (2016) att de parametrar 

som ska beaktas vid strategisk allokering innefattar: 

 

1. Placeringshorisont 

2. Avkastningskrav 

3. Risktolerans 

4. Diversifiering 

 

De förklarar vidare att placeringshorisonten syftar till hur pass lång tid investeraren 

avser att hålla dessa investeringar. Placeringshorisonten lägger till stor del grunden för 

vilken risk en investerare bör ta. Avkastningskravet innefattar både direktavkastning 

och förväntad värdetillväxt, och syftar till den avkastning en investerare bör kräva i 

termer av den risk som en person tar på sig. Risktolerans syftar till hur riskavert en 

investerare är. Oxenstierna och Anjou (2016) betonar att genom diversifiering är syftet 

att sänka risknivån för att hitta en bra relation mellan risk och avkastning, och försöka 

nå den effektiva fronten. Inom kapitalförvaltning är dessa punkter högst väsentliga där 

förvaltaren och kunden tillsammans kommer överens om placeringshorisont, förväntad 

avkastning, risknivå samt hur diversifieringen skall se ut. Frågan är då huruvida en 

förvaltare genom AI kan göra denna process effektivare. Tanken med AI är att tekniken 

är programmerad att inom en bråkdel av den tid en traditionell förvaltare går igenom 

dessa punkter med kunden och hittar den optimala portföljen istället kunna göra detta 

med AI. Därmed är dessa teorier högst relevanta för denna studie.  

 

Oxenstierna och Anjou (2016) framhäver att med taktisk allokering syftas till att fördela 

tillgångarna inom de olika tillgångsslagen. Det kan exempelvis handla om att balansera 

portföljen och vikta om mellan aktier och ränteplaceringar beroende på konjunkturläget, 

eller fördela aktierna bland olika branscher i syfte att uppnå riskspridning. Vidare 

förklarar Oxenstierna och Anjou (2016) att det finns ännu ett sätt att allokera sina 
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tillgångsslag, nämligen geografisk allokering. Att sprida riskerna bland flera olika 

värdepapper och på så sätt minska den bolagsspecifika risken är en sak, men genom att 

fördela sina värdepapper bland flera olika länder kan investerare dessutom minska den 

landspecifika risken. Den risk som då kvarstår är världsmarknadsrisken. Genom att 

applicera denna teori i denna studie syftar vi som författare till att belysa hur AI kan 

påverka det traditionella sättet att utföra allokeringsprocessen.  

 

Investerare behöver inte bara beakta diversifiering av sin portfölj utan bör även utforma 

en investeringsstrategi. Enligt Oxenstierna och Anjou (2016) finns det tre typer av 

dynamiska strategier, det vill säga hur en investerare allokerar sin portfölj över tiden; 

buy-and-hold, ombalansering samt dynamisk hedging. Buy-and-hold innebär att inte 

göra några förändringar i sin portfölj alls. Investeraren behåller sina innehav i både upp- 

och nedgång, och därmed följer marknadsvärdet. Ombalansering av portföljen innebär 

att en placerare bestämmer sig för en viss fördelning av portföljen, exempelvis 60 

procent aktier och 40 procent ränteplaceringar. Oxenstierna och Anjou (2016) 

förtydligar att om andelen aktier går upp mycket under året, samtidigt som 

ränteplaceringarna står relativt stilla, då blir fördelningen annorlunda med en högre 

andel aktier i portföljen. Då genomförs en omfördelning så att portföljen på nytt består 

av 60 procent aktier och 40 procent ränteplaceringar, likt den fördelning investeraren 

bestämde sig för initialt. Dynamisk hedging används vanligtvis av professionella 

förvaltare till exempelvis hedgefonder (Oxenstierna & Anjou, 2016). Denna 

investeringsstrategi bygger på olika säkerhetsnivåer, och när portföljvärdet ökar så ökar 

investeraren parallellt risktagandet, och vice versa. Med andra ord, när värdet på 

portföljens aktieinnehav går upp väljer personen att öka andelen aktier, och när 

aktiekurserna faller ombalanseras portföljen med en övervikt i räntepapper. 

Inkluderandet av denna teori om investeringsstrategier motiveras med att denna teori 

kan skådas i relation till emotional bias om hur människans investeringsstrategi 

påverkas av känslomässig påverkan vilket senare kommer att förtydligas. 
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3.2. Effektiva marknadshypotesen 

 

En fråga som länge varit högst debatterad är huruvida den finansiella marknaden är 

effektiv eller ej. Då vi tidigare belyst att AI potentiellt kan effektivisera verksamheter 

menar vi att det är essentiellt att inkludera huruvida marknaden kan komma att bli 

effektivare till följd av AI. Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori 

framtagen av Fama (1970) och bygger på teorin om att all tillgänglig information som 

påverkar aktiepriset redan är diskonterad i aktiekursen samt att aktiekurserna rör sig 

slumpmässigt. Hur pass mycket all tillgänglig information återspeglar aktiekursen beror 

på vilken typ av marknadseffektivitet som beaktas. Fama menar att det finns tre typer av 

marknadseffektivitet, nämligen svag, halvstark och stark marknadseffektivitet: 

 

Svag marknadseffektivitet innebär att aktiepriserna återspeglar all historiska data, varför 

en investerare följaktligen inte kan överavkasta index genom att studera historiska 

priser. Således förefaller sig, enligt teorin, teknisk analys som värdelös.  

Halvstark marknadseffektivitet återspeglar inte bara historiska priser, utan även all 

allmänt tillgänglig information om bolagen i fråga. I denna information inkluderas bland 

annat årsberättelser och bolagsanalyser från analysföretagen. Givet denna tes förefaller 

sig även fundamental analys som värdelös.  

Stark marknadseffektivitet diskonterar inte bara historiska data och allmän information, 

utan även insiderinformation. Enligt teorin skall investerare således ej kunna 

överavkasta marknaden genom att handla på insiderinformation, då denna redan skall 

vara inpriset i aktiekursen.  

3.3. Den nya investeraren 

 

Lin (2013) bidrar till diskussionen om dagens digitalisering inom finansbranschen och 

framhäver att människa och maskin i dagens situation, och ännu mer i framtiden, bör ses 

som en aktör som är en kombination av bådadera; en så kallad cyborg (robotmänniska). 

Således har detta gett upphov till termen cy-fi (cyborg finance). Tanken är att 

kombinationen av människans kunskap och maskiners snabbhet skall skapa bättre 

utsikter för avkastning. Det är främst snabbheten, att utföra transaktioner inom 
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nanosekunder, som besitter en stor del av potentialen. Datorkraft kan behandla större 

mängder data, har större minne och behöver inte ta pauser. Lin (2013) framhäver även 

att någon part måste skapa de nya tjänsterna, och detta ansvar tillfaller människan som 

således inte kommer bli värdelös. Vidare kommer mänsklig intelligens behövas för att 

analysera de resultat som tekniken kommer fram till, bedöma vilken indata som skall 

tillämpas samt även skapa de lagrum som krävs för att reglera den nya tekniken. Således 

saknar AI fortfarande många egenskaper som endast människan besitter, däribland 

moraliska principer om vad som är rätt och fel i vissa situationer. Denna teknologi har 

enligt Lin (2013) gett upphov till så kallad black box-trading, vilket betyder att data 

används som input till algoritmer vilka ger olika investeringsalternativ eller 

investeringsbeslut som output. Därav termen black box, eftersom hela processen är så 

pass automatiserad att ingen person har fullständig inblick i processen. Flera 

kapitalförvaltare har enligt Lins utsago utvecklat system som med hjälp av AI allokerar 

kapital åt kunder och hanterar risk utifrån ett stort antal olika finansiella instrument.  

 

Lin (2013) delar synsätt med tidigare utvecklade teorier om bias och den irrationella 

människan. Dock för Lin diskussionen vidare med sitt resonemang om Den nya 

investeraren, som är en cyborg. Den nya investeraren har som resultat av ny teknologi 

bättre åtkomst till information genom olika medier, inklusive sociala medier och 

internet. Även en demokratisering av investering har skett, då information kan erhållas 

oavsett individuell inkomst. Fortsättningsvis kännetecknas Den nya investeraren av en 

ökad förmåga att diversifiera sin portfölj, till följd av tekniken som beslutsstöd. Den nya 

investeraren har även möjlighet att handla fler avancerade instrument för att i sin tur 

öka sin riskspridning. Vidare menar Lin (2013) att det finns studier på att Den nya 

investeraren är mer rationell och mindre känslosam då automatiserad analys ökar 

avståndet mellan känslor och investeringar. Känslor såsom girighet, rädsla och övertro 

får således mindre utrymme.  

 

Däremot redogör Lin (2013) att den nya teknologin skapar större känslighet för externa 

hot. Ett potentiellt hot som nämns är införsel av felaktiga data vilket kan ge utslag i 

form av att algoritmer ger fel output. Ett annat hot gällande algoritmer är det faktum att 

snabbheten gör att misstag kan ske för snabbt för att hinna korrigeras, även om i 

dagsläget en ensam traders misstag på en kapitalförvaltning kan få ofattbara 

konsekvenser. Denna teori av Lin är ett bidrag till denna studie eftersom den bidrar till 
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att belysa de möjligheter som framkommer vid en kombination av datorteknologi och 

mänsklig intelligens, men samtidigt belyser de utmaningar som uppstår. Denna teori kan 

även kopplas till teorier inom beteendefinans, vilket denna studie ämnar göra i ett senare 

skede. För att förstå hur AI kan påverka rådgivning och kapitalförvaltning behövs 

således en förståelse för hur människans förmågor på bästa sätt kan kombineras med AI 

för att effektivisera och minska psykologisk bias. I nästkommande kapitel ges en 

detaljerad förklaring i hur psykologisk bias yttrar sig hos människan.  

3.4. Teorier inom beteendefinans som påverkar beslutsfattande 

 

För att förstå vilka delar av kapitalförvaltning och finansiell rådgivning som AI kan 

påverka erfordras en insikt i vanliga misstag som människans hjärna ofta begår. 

Traditionell finansiell teori grundar sig enligt Barber och Odean (2011) på ett antal 

grundläggande antaganden; investerare är rationella, vinstmaximerande, riskaverta samt 

opartiska i sina investeringsbeslut. Dock har forskningen under det senaste decenniet 

resulterat i bevis på hur kognitiva och känslomässiga faktorer inverkar på människors 

ekonomiska beslutstagande. Således kan ovan nämnda antaganden inte gälla strikt utan 

har under det senaste decenniet utmanats. Barber och Odean menar att detta har bidragit 

till framväxten av området vid namn beteendefinans.  

 

Sahi, Arora och Dhameja (2013) beskriver att faktum är att den mänskliga hjärnan inte 

tar beslut på ett helt rationellt sätt utan tar genvägar med hjälp av så kallade 

känslomässiga filtreringar. Sådana filter ger upphov till psykologisk bias, alltså en sorts 

kognitiva genvägar som hjärnan nyttjar. Nofsinger (2017) beskriver den mänskliga 

hjärnans beslutsfattande och förklarar att denna process påverkas av bland annat humör, 

förväntan av utfall, sannolikhet samt fakta. Vidare är hjärnan indelad i två delar för två 

olika funktioner; känslor samt resonemang. Bias kan däremot uppstå i bådadera delar. 

Hjärnans processer är intressanta för denna studie då de bidrar till en förståelse över hur 

stor påverkan psykologisk bias faktiskt har på beslutsfattande då det kan vara svårt för 

mänsklig intelligens att förebygga dessa tillkortakommanden. Således menar vi att detta 

resonemang är intressant då AI potentiellt kan skapa ett regelstyrt processverktyg som 

till viss del ersätter både hjärnans känslodel samt resonemangsdel. 
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3.4.1. Mental accounting bias 

 
Som tidigare nämnt är inte människan helt rationell vilket ger upphov till bias. En 

vanligt förekommande bias är så kallad mental accounting bias (bias genom mental 

bokföring). ”Mental accounting” är ett begrepp som i denna studie bidrar med 

förståelse för hur mänskliga ekonomiska beslut tas medan AI saknar emotionell 

förmåga och vi ämnar diskutera huruvida detta kan förbättra problemet med att inte se 

sina mentala konton som en sammansatt portfölj och istället värdera alla mentala konton 

likadant. Thaler (2008) belyser att människor tenderar att kategorisera och dela upp 

kapital i olika separata “mentala konton”. Resultatet är ökat risktagande och minskad 

avkastning då investeraren istället tjänar på att se samtliga investeringar som en 

sammansatt portfölj med olika konton som korrelerar och samvarierar. Vidare skapar 

personer ofta ett “låst” synsätt och får svårigheter att vara öppensinnade eftersom dessa 

“etiketter” på pengars tillhörighet resulterar i att visst kapital endast kan användas till 

vissa ändamål. Personer kan även skapa låsta synsätt genom att ha övertro på sig själva 

eller genom att skapa en illusion av att ha mer kontroll än vad personen egentligen har. 

Detta skall nu belysas. 

3.4.2. Overconfidence bias och Illusion of control bias  

 
Att ha en stark tilltro till sig själv kan tyckas vara bra i många sammanhang, dock kan 

det skapa problem inom investeringar om denna tilltro yttrar sig alltför starkt eller 

skapar illusioner. Teorier om overconfidence bias (övertro-bias) och illusion of control 

bias (bias gällande illusion av kontroll) är relevanta för studien då sådana känslor kan 

generera investeringsbeslut som kan vara i låg paritet med rationellt tänkande och 

missgynna investeraren. Med medvetenhet om sådana problem går det att urskilja hur 

AI kan kopplas till denna teori. Enligt Barber och Odean (2000) är det vanligt 

förekommande att personer har en övertro på sig själva och är alltför självsäkra då en 

person tror att denne är bättre än genomsnittet vilket kan leda till en illusion av kontroll 

gällande kunskap eller framtida vinster. Detta kan leda till ökat risktagande, ett ökat 

antal transaktioner och en lägre diversifieringsgrad. Ett större antal transaktioner leder 

till högre kostnader i form av handelsavgifter. Elliott, Hodge och Jackson (2008) 

redogör att filtrerad information, exempelvis analyser gjorda av aktieanalytiker, kan 

hjälpa mindre kunniga investerare medan ofiltrerad information såsom årsredovisningar 
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kan förvirra investeraren och skapa en illusion av kontroll. Här kan det ständiga 

informationsflöde som dagens teknik levererar bidra till en illusion av kontroll snarare 

än att bidra till kloka beslut. Att övertro och illusion av kontroll kan påverkas av samtal 

med andra människor kan ske via så kallad social interaction bias vilken nu skall 

åskådliggöras. 

3.4.3. Social interaction bias 

 
Vi drar slutsatsen att övertro kan formas ur samspelet mellan investerare och på så vis 

spridas, vilket gör att övertro är nära sammanlänkat med social interaction bias (bias 

genom social interaktion). Därför är denna bias central att studera i denna studie. 

Speciellt då Arabesque (2018b) belyser att AI-verktyg kan filtrera stora datamängder 

från exempelvis sociala medier. Shiller och Pound (1989) belyser att social interaktion 

mellan personer skapar och förändrar åsikter samt påverkar beslutstagande. De belyser 

att både individuella och professionella investerare får information från andra parter. 

Följaktligen har traditionell media och social media ett betydande inflytande på våra 

handlingar. Kraften i denna påverkan tydliggörs i studien av Shiller och Pound (1989) 

där 156 tillfrågade investerare svarade att minst hälften av gångerna de fått upp ögonen 

för ett investeringscase var efter att ha hört det från någon annan part. I relation till detta 

framför Nofsinger (2017) tendensen att tro att de investerare som inte håller med om en 

persons egna åsikter är påverkade av bias, vilket även är kopplat till övertro. Därmed 

kan refuserande av information från andra parter förstärka en persons egen syn på ett 

investeringsbeslut. Media som beslutsunderlag kan vara vilseledande i de fall då 

nyheterna inte är underbyggda av analys och fakta. Likväl om fakta tas ur sitt 

sammanhang. Nyheter anspelar ofta på känslor och kan därför skapa en bias vid val av 

specifika aktier. Tetlock (2007) förtydligar att nyheter sällan har en långvarig effekt på 

aktiekursen men att nyheter detta till trots har väsentlig påverkan på beslutstagande. 

Således spelar social interaktion en stor roll i hur investeringsprocesser skapas och vi 

vill därför undersöka hur just denna bias kan mildras genom AI. En annan bias som, 

enligt Bikhchandani och Sharma (2000) till stor del finner sitt ursprung i social 

interaktion eller media, är flockbeteende, vilket nu skall exemplifieras närmare.  
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3.4.4. Herding bias 

 
Att människor ofta vill göra som andra människor gör är inte alltid en fördel i 

investeringssynpunkt vilket gör att vi ser ett utrymme för AI att möjligtvis eliminera 

denna irrationalitet. Herding bias (flockbeteende-bias) är en bias som kan missgynna 

investeraren och uppstå till följd av social interaktion. Bikhchandani och Sharma (2000) 

definierar flockbeteende som ett kollektivt beteende som uppstår då flera personer tar 

likadana beslut, och den enskilde individen bygger ofta sitt beslut baserat på andra 

personers beslut för att inte avvika. Ett sådant beteende innebär att en person inte känner 

sig ensam om sitt beslut då exempelvis en aktie går ner. Dock finns faror med att följa 

andra personers beslut utan att själv göra egna analyser. Likväl finns andra fällor som 

investerare ofta begår, exempelvis misstolkning av historik, en benägenhet att endast 

hålla sig till redan familjära investeringsalternativ samt att ha en större benägenhet att 

investera lokalt. Dessa skall nu förklaras ytterligare.  

3.4.5. Representativity bias, familiarity bias och home bias 

 
Som tidigare nämnts kan felaktig analys av historisk prestation av finansiella instrument 

skapa problem. Detta yttrar sig främst i bristfälligt beslutsunderlag och diskussion kan 

även föras om huruvida AI kan minska den relation som en person har till en 

investering, till exempel då en person “gifter sig” med en aktie - det vill säga att 

investeraren starkt gillar denna och inte av någon anledning är villig att sälja den. 

Därför är teorier om familiarity bias (förtrogenhetsbias) relevanta i denna studie. Vidare 

kan diskussion föras om huruvida AI kan förhindra att bristande representativa urval 

sker vid exempelvis beaktning av historiska data och kurser. Kahneman och Tversky 

(1972) behandlar ämnet och menar att representativity bias (representativitetsbias) är en 

form av psykologisk bias som grundar sig i stereotyper som grundas utifrån ett snävt 

urval och som sedan på felaktiga grunder antas vara representativt för en större 

population eller datamängd. Inom begreppet representativity bias ingår misstaget att 

likställa ett bra företag med en bra aktie, trots att dessa två aspekter är helt olika. Vidare 

menar Kahneman och Tversky (1972) att investerare av misstag ofta extrapolerar 

historisk kursutveckling in i framtiden alltför okritiskt och på så vis överskattar framtida 

vinstpotential. Historik berättar inte något om framtiden och en misstolkning av 

historiska data resulterar ofta i misslyckanden med tanke på att De Bondt och Thaler 
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(1985) redogör att förloraraktier generellt presterar 30 procent bättre än vinnaraktier 

inom de tre närmsta åren.  

 

Tversky och Kahneman (1971) bidrar med resonemang om den så kallade lagen om små 

tal. Denna kan beskrivas med att människor tenderar att dra alltför generella slutsatser 

utifrån små stickprov av data. Ett sådant exempel är då en aktie som har haft en extra 

bra utveckling under de senaste åren antas fortsätta ha en lika bra framgång under 

kommande år, en extrapolering av utvecklingen. Detta bygger på ett felaktigt antagande 

att sannolikheten ökar att denna aktie fortsätter positivt, jämfört med andra aktier.  

 

Familiarity bias (förtrogenhetsbias) är en psykologisk bias som enligt Heath och 

Tversky (1991) innebär att människor föredrar bekanta situationer vilka de känner 

förtrogenhet för. Därmed kan alternativ som egentligen vore bättre för investeraren 

uteslutas till följd av att beslutstagaren hellre föredrar ett bekant investeringsobjekt. 

Moskowitz och Coval (1999) förklarar att investerare tenderar att investera mer i sitt 

eget land än vad en diversifierad portfölj hade allokerat, till följd av att utländska 

investeringars risk överskattas samt att deras avkastning underskattas. Detta kallas för 

home bias (hemmamarknads-bias). Både home bias och familiarity bias kan tänkas vara 

enkla att eliminera med en regelstyrd AI-process, dock menar vi att det är essentiellt att 

kritiskt granska denna möjlighet då sannolikt ingen AI i nuläget är helt felfri. Däremot 

kan hävdas att om AI lyckas eliminera inslaget av känslor i investeringsprocessen så 

finns ett stort värde av detta, vilket nästa del nu skall behandla.  

 

3.4.6. Emotional bias  

 
De investeringsbeslut som tas av aktörer påverkas av känslor, som ett resultat av att 

människan inte är rationell. Det står klart att tidigare nämnda sorters bias kan bidra till 

känslor som påverkar investeringsbeslut.  Därmed är det intressant att undersöka hur 

känslor kan elimineras, men även vilka negativa följder denna eliminering i så fall kan 

skapa. Loewenstein, Weber, Hsee och Welch (2001) poängterar att även känslor som 

inte skall påverka beslutstagandet ändå ofta gör det, i form av emotional bias 

(känslomässig bias). Teorier om Emotional bias är inkluderade i denna studie då det är 

relevant att finna aspekter inom investeringsbeslut som fungerar dåligt för att eliminera 
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dessa, samtidigt som aspekter som fungerar bra bör behållas i investeringsprocessen. 

Vidare menar Loewenstein m.fl. (2001) att rädslan för att något ska inträffa ibland kan 

vara större än rädslan som uppstår om något faktiskt inträffar. En studie gjord vid MIT 

påvisar att daytraders som till större del låter sig påverkas känslomässigt genererar lägre 

avkastning vid handel av värdepapper. Studien visar att främst rädsla och girighet 

påverkar mest (Lo, Repinz & Steenbargery, 2005). I kontrast till detta redogör Damasio 

(1994 i Nofsinger 2017) att en avsaknad av känslor i beslut kan leda till irrationella 

beslut. Därmed finns en viss balansgång med hur stor del känslor bör påverka 

människans beslutsprocess. Bolton, Freixas och Shapiro (2007) förklarar att inte heller 

rådgivare och kapitalförvaltare är befriade från känslomässig bias. Även deras roller 

drivs av incitament, till exempel provision, vilket kan skapa intressekonflikter via 

Agency Theory och asymmetrisk information. Av denna anledning kan emotional bias 

sättas i relation till intressekonflikter då vi som författare hävdar att incitament kan 

påverkas av känslor.  
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4. Metod  

 

Följande avsnitt presenterar de tillvägagångssätt som ligger till grund för studien. 

Vidare motiveras insamling och behandling av data, samt studiens design och urval. I 

denna del återfinns även kritik mot de metoder och källor som har använts. En 

genomgång av etiska aspekter finns för att öka den etiska kvaliteten.  

4.1. Vetenskapligt perspektiv 

 

Denna studie utgår ifrån ett realistiskt perspektiv vilket enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2012) innebär att forskaren resonerar att det existerar en värld som är objektiv och som 

det endast finns en version av, vilken forskaren syftar till att beskriva. Denna omvärld 

existerar oberoende av forskarens handlingar. Vidare menar de att forskaren på ett 

neutralt sätt erfordras beskriva fenomenet som studeras. Realismen utgår ifrån att 

framlägga de strukturer som utmynnar i människors beteenden. Vi argumenterar för att 

det realistiska perspektivet passar denna studie eftersom effekterna av AI inom 

rådgivning och kapitalförvaltning påverkar aktörers beslutsfattande. Vidare förklarar 

Justesen och Mik-Meyer (2012) att det inom detta perspektiv är intressant att fokusera 

på underliggande strukturer, exempelvis ekonomiska sådana, som undermedvetet 

påverkar de beslut som människor tar. Detta är ytterst relevant i denna studie då 

beteendefinans och dess kognitiva teorier kan beskriva vilka effekter AI kan ge på 

människors undermedvetna beslutsfattande i form av psykologisk bias. 
 

AI som fenomen kan även upplevas subjektivt och beteendefinans är till stor del 

kontextualiserad då denna beror på psykologi samt hur saker upplevs vilket är i enlighet 

med det fenomenologiska perspektivet, vilket beskrivs av Justesen och Mik-Meyer 

(2012). Därav menar vi att ett visst inslag av fenomenologi kan ses i denna studie. 

Justesen och Mik-Meyer konstaterar att det fenomenologiska perspektivet är centrerat 

kring utgångspunkten att subjektivitet inte går att undvika då all existerande fakta 

uppstår på ett selektivt sätt och alltid måste tolkas. Subjektiviteten är central eftersom 

det måste finnas ett subjekt för vilken ett fenomen uppvisar sig. Justesen och Mik-

Meyer (2012) menar fortsättningsvis att hur ett fenomen faktiskt upplevs av subjektet är 
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centralt och därför är det mindre viktigt hur det egentligen är. Därför menar vi att det 

fenomenologiska perspektivet i viss mening är relevant för det valda ämnet eftersom 

fokus är att undersöka hur kapitalförvaltning och finansiell rådgivning påverkas av AI, 

vilket kan upplevas på olika sätt beroende på vem man frågar. Däremot förklarar 

Justesen och Mik-Meyer att i situationer då det eftersträvas att kartlägga orsaker och 

samband så lämpar sig det realistiska perspektivet medan forskaren inom 

fenomenologin mer ser till vilka motiv som är bakomliggande till aktörers handlingar 

och hur de upplever sin omvärld. Denna studie ämnar belysa sambandet mellan AI och 

dess påverkan på aktörer varför vi menar att det realistiska perspektivet är av störst vikt, 

men det fenomenologiska perspektivet har vissa inslag på studien.   

 

Hur-frågor fokuserar vanligtvis på processer och genererar därmed ofta en analys som 

utmynnar i en bredare förståelse för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). De 

forskningsfrågor som återfinns i denna studie är främst utformade av karaktären hur?, 

vilket samspelar med vårt syfte att ge en bredare förståelse i hur aktörer inom 

rådgivning och kapitalförvaltning påverkas av AI.  

4.2. Ansats 

 

Till denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod valts som metod, vilken även 

vissa tidigare forskare inom ämnet har använt. Bryman och Bell (2013) menar att en 

kvalitativ metod är att föredra när forskaren vill fokusera på ord och djup istället för att 

få en bred överblick genom kvantifiering av hårda data. I denna bemärkelse lämpar sig 

den kvalitativa metoden då forskaren eftersträvar att analysera hur personer tolkar och 

upplever händelser i en viss miljö. En kvalitativ metod passar denna studie väl eftersom 

vi genom kvalitativa intervjuer ämnar analysera på djupet hur olika aktörer inom 

rådgivning och kapitalförvaltning påverkas och hur de upplever AI. Därför skulle en 

kvantitativ metod, vilken enligt Bryman och Bell (2013) fokuserar på kvantifiering av 

data, inte passa denna studie lika bra. Detta eftersom den kvantitativa strategin tar ett 

bredare perspektiv och är mer naturvetenskaplig snarare än att underlätta för tolkning.  

 

I denna studie eftersöks en kontextuell förståelse om de möjligheter som framträder med 

AI och för att se hur beteendefinansiella faktorer påverkas i kontexten av AI. Alvesson 
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och Sköldberg (2017) belyser att kvalitativ forskning ofta fokuserar på sådan kontext 

och att kvantitativ forskning till skillnad från kvalitativ sådan vanligtvis fokuserar på 

generalisering. Vi som författare har inte som huvudsakligt syfte att generalisera denna 

påverkan av AI eftersom denna teknologiska utveckling är ytterst dynamisk och 

föränderlig. Det faktum att kvantitativ forskning generellt, enligt Bryman och Bell 

(2013), fokuserar på statiska aspekter medan kvalitativ forskning inriktar sig på 

processer utgör en bidragande orsak till att denna studie har ett kvalitativt 

förhållningssätt. Fortsättningsvis har kvalitativa studier ett centralt fokus på närhet 

medan kvantitativa sådana i motsats fokuserar på distans (Bryman & Bell, 2013), vilket 

kopplas till att denna undersökning fokuserar på relationen mellan teknik och människa 

och därför behöver närma sig denna fråga genom att söka förståelse hur den enskilda 

individen kan komma att påverkas av AI. I enlighet med Bryman och Bell (2013) kan 

denna kvalitativa undersökningsmetod underlätta för att dyka under ytan och få en 

inblick i den informella organisationen hos vissa aktörer och på så vis se fenomenet ur 

deras perspektiv. Bryman och Bell (2013) redogör för vikten av kontext samt en djup 

förståelse för det sociala beteendet inom det kvalitativa perspektivet, vilket gör att det 

kvalitativa perspektivet lämpar sig för denna undersökning eftersom en stor del av 

denna berör beteendefinans som beror av psykologi och kontext.  

 

Kvalitativa metoder är vanligtvis teorigenererande, men det finns undantag då 

kvalitativa metoder istället prövar befintliga teorier. Det är alltså inte svart på vitt hur 

strategierna utformas, utan det är snarare en gråzon (Bryman & Bell, 2013). Med 

bakgrund av detta används i denna studie en kvalitativ metod med design av abduktion. 

Alvesson och Sköldberg (2017) redogör att abduktion kan beskrivas som att forskaren 

först utgår ifrån en övergripande hypotes för ett fall för att sedan försöka stärka denna 

bild genom att titta på nya fall genom iakttagelser. Därmed har vår övergripande 

hypotes varit att AI har stor potential men samtidigt har vi inte refuserat de utmaningar 

och motsägelser som poängterar motsatsen. Även om abduktion generellt misstas för en 

iterativ design, en blandning mellan induktion och deduktion, så kan abduktion inte 

förklaras med en sådan förenklad beskrivning (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
 

Alvesson och Sköldberg (2017) vidgar förståelsen för valet av ansats med förklaringen 

att deduktion innebär att forskaren utgår från teorier och sedan prövar dessa i praktiken 

medan induktion beskrivs som att generera ny teori utifrån empiriskt material, samt att 
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iteration är en sorts växelverkan mellan bådadera. Alvesson och Sköldberg förklarar att 

den centrala egenskapen som beskriver abduktion är det faktum att såväl det empiriska 

underlaget samt den teoretiska referensramen bearbetas och justeras. Således ändras 

även den form av hypotes som forskaren i förväg har etablerat vilket särskiljer 

abduktion; forskaren tar avstamp i empiri, likt induktion, men med skillnaden att 

forskaren inte refuserar den förförståelse som existerar inom ämnet. Alvesson och 

Sköldberg förklarar vidare att teori kan tillämpas av forskaren för att erhålla inspiration 

om de mönster som finns. Viktigt att nämna är det faktum att empiri och teori omformar 

varandra och utvecklas i ett förhållande sinsemellan. I denna studie om AI har vi fått 

lärdom om den snabba förändringstakt som den nya AI-tekniken genomgår, vilket gör 

att den kunskap och empiri som erhålls från ena intervjun kan ha förändrats i skenet av 

det som framkommer vid nästa intervju. Denna snabba förändringshastighet har 

betonats av flera av respondenterna i studien vilket har resulterat i att en sådan 

växelverkan mellan teori och empiri som abduktion innebär har varit nödvändig för att 

erhålla ett tillförlitligare resultat. Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2017) att 

forskaren i onödan kan begränsas om denne alltför strikt ”låser sig fast” vid de 

traditionella ansatserna gällande induktion, deduktion eller iteration, utan istället kan 

abduktion användas som ett alternativ.  

4.3. Studiedesign 

Denna studie grundar sig i en fallstudiedesign vilken ofta förknippas med kvalitativ 

strategi, enligt Bryman och Bell (2013). Vidare menar Bryman och Bell att begreppet 

“fall” generellt förknippas med en plats, ett företag, en specifik händelse eller en 

specifik person. En fallstudie kännetecknas av att ha en design som är intensiv (djup) 

jämfört med andra typer av design som är mer extensiva (breda). Således är denna 

design ingående, djup och detaljerad utifrån vissa variabler, vilket vi vill åstadkomma 

med denna studie snarare än att generalisera. Gustavsson (2004) gör gällande att en 

fallstudie är en lämplig design då ämnet är komplext och inte är helt känt. Dessutom 

motiveras valet av denna design med att designen lämpar sig för att besvara hur-frågor.  
 

Det finns olika former av fallstudier. I denna studie har en multipel fallstudiedesign 

tillämpats, även känd som flerfallstudie. Bryman och Bell (2013) redogör att en 

flerfallstudie studerar flera fall och kan således användas för att jämföra hur ett fenomen 
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är i olika kontexter, vilket denna studie ämnar åstadkomma och redogöra över olika 

aktörers syn på AI inom rådgivning och kapitalförvaltning. Vidare menar Bryman och 

Bell (2013) att om forskarens fokus ligger på fallen och den unika kontext dessa 

befinner sig i så är det rimligt att tillämpa en flerfallstudiedesign. Av den anledningen är 

denna design lämplig då synen på AI utifrån de intervjuade aktörerna skiljer sig åt, och 

även aktörernas kontext skiljer sig. Kontexten är central att undersöka då anledningarna 

till att tillämpa AI hos de intervjuade aktörerna har varit olika samt att de även har haft 

olika förutsättningar vid implementering av AI. Vidare har med stor sannolikhet 

respondenternas kontext påverkat deras syn på AI och teknikens möjligheter inom dessa 

sektorer. Stake (1995 se Bryman & Bell, 2013) beskriver att en flerfallstudiedesign 

inrymmer flera fall i syfte att studera en generell företeelse. Därmed riktar sig denna 

studie till flera olika aktörer för att studera den generella företeelsen AI. I denna 

flerfallstudie definieras fallen som olika rådgivares och kapitalförvaltares syn på AI och 

kontexten definieras som rådgivningssektorn respektive kapitalförvaltningssektorn. 

Fallen avgränsas i tid till en enda tidpunkt, det vill säga under den tid då intervjuer sker. 

Således finns ingen ambition att följa upp fallen under tid.  

4.4. Urval 

 

De olika fallen har valts utifrån studiens syfte, problemformulering, teorier och 

forskningsfrågor. Med anledning av undersökningens kvalitativa fokus lämpar sig ett 

målstyrt urval bättre än ett slumpmässigt urval. Ett målstyrt urval innebär enligt Bryman 

och Bell (2013) att undersökningsdeltagarna väljs ut strategiskt givet dess kompetenser 

och bakgrund, snarare än att välja målgrupp på slumpmässig basis. Studien kan inte 

anses ha ett fullt representativt urval i den bemärkelse att urvalet i fråga på ett adekvat 

sätt speglar populationen i en undersökning, vilket dock inte anses vara problematiskt 

då detta är en kvalitativ studie som inte primärt ämnar generalisera. De finansiella 

aktörer studien avgränsas till berör banker, kapitalförvaltare samt finansiella rådgivare. 

Vidare har en övrig aktör, Anna Svahn, med kunskap inom både rådgivning och 

kapitalförvaltning ingått i studien. Undersökningens intervjuer har riktats till personer 

som arbetar aktivt inom finansbranschen och besitter kunskaper som kan besvara 

undersökningens syfte genom att underbygga sina utsagor på erfarenhet och fakta. Med 

andra ord har de personer som intervjuats valts fram på grund av deras strategiska 
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position, och deras insikt om ämnet kan inte fullt ut generaliseras över populationen i 

stort. Respondenterna som ingår i studien har valts ut delvis som ett resultat av de 

kontakter vi besitter inom finanssektorn. Urvalet i denna studie har även till viss del 

inslag av snöbolls- eller kedjeurval, vilket enligt Atkinson och Flint (2001) innebär att 

en respondent som har intervjuats bidrar med kontaktuppgifter till en annan aktör som 

sedan används som respondent. Till följd av denna metod ingår viktiga respondenter i 

studien som vi annars inte hade kommit i kontakt med. Det slutgiltiga målet med 

insamling av empiriska data är att uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär 

enligt Strauss och Corbin (1990) att insamlingen av empiriska data fortsätter tills en viss 

kategori har mättats med data, vilket främst sker då inga nya eller relevanta data 

framkommer om en viss kategori eller relationerna mellan olika kategorier är etablerade 

och validerade på ett bra sätt. 

 

I syfte att på bästa sätt avspegla verkligheten och få en rättvis bild av hur respektive 

aktör ser på implementeringen av AI och de valda forskningsfrågorna, har studiens 

undersökningsobjekt genom ett strategiskt urval delats upp i olika urvalsgrupper vilka 

presenteras i figur 1; kapitalförvaltning respektive finansiell rådgivning. Inom 

respektive urvalsgrupp åskådliggörs även automatiserad/AI-baserad verksamhet (övre 

delen) samt traditionell verksamhet (nedre delen), vilket syns i figur 1. Det bör 

förtydligas att Nordea i denna studie ses som en representant för både traditionell 

rådgivning och automatiserad/AI-baserad rådgivning då Nordea numera erbjuder 

bådadera efter att sparroboten Nora har etablerats.  
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Figur 1: Egenkonstruerad modell över studiens aktörer. Respondenten Anna Svahn 

ingår inte i denna modell, då hon ses som en övrig aktör med kompletterande 

information som är relevant för studien. 

 

Bakgrunden till denna fördelning av urvalsgrupper är att undvika att studien fokuserar 

på en likartad målgrupp, då risken finns att läsare går miste om avvikelser i resultatet. 

Vidare är det av stor vikt att genomföra tillräckligt många intervjuer för att på så sätt 

kunna utläsa ett mönster ur det empiriska materialet, som sedan ligger till grund för 

studiens analys. Således har sju intervjuer genomförts, vilket anses ha gett tillräckligt 

empiriskt material för studien. Då denna undersökning inte är kvantitativ finns det 

därmed inget optimalt antal intervjuer men samtidigt står det klart att ett för litet antal 

kan få negativa följder på resultatet i form av låg representativitet.  

4.5. Datainsamling – utformning av intervjuer 

4.5.1. Förberedelse inför intervju 

 
Den initiala kontakten med respondenterna togs primärt via e-post samt i vissa fall 

genom personlig kontakt. I denna studie utgick vi från Healey och Rawlinson (1993) 

och deras rekommendation att i ett tidigt skede tydliggöra syftet med undersökningen. 

Därmed fick respondenterna möjlighet att i förtid mottaga syfte och forskningsfrågor för 
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att intervjuerna skulle fungera effektivt utan avbrott samt för att respondenterna skulle 

få möjlighet att förbereda sina svar. Innan samtliga intervjuer har vi som författare läst 

på i detalj om respondentens verksamhet, vilket är i enlighet med rekommendationer av 

Bryman och Bell (2013), vilka utgår ifrån att intervjuaren bör skapa sig en översiktsbild 

innan intervju äger rum. Inför intervjuer har intervjuguider utformats, vilka återfinns 

som bilaga 1, 2 och 3. Utformningen av dessa intervjuguider utgår från ett antal 

semistrukturerade frågor vilka har utgjort grunden till intervjuerna. Vidare har 

intervjuguiderna till viss del reviderats och utvecklats i viss utsträckning i takt med att 

intervjuer har ägt rum, då vi har fått mer insikt och kunskap om ämnet. Enligt Alvesson 

(2011) bör den semistrukturerade intervjun med fördel anpassas till den specifika 

situationen. Av denna anledning har olika intervjumallar skapats för att anpassa 

frågorna beroende på vem som har intervjuats, och med hänsyn till respondentens 

kunskap och position.  

4.5.2. Intervjuteknik 

 
Intervjuerna i denna undersökning har varit semistrukturerade eftersom respondenten då 

kan, enligt Bryman och Bell (2013), ge mer uttömmande svar och till viss del avvika 

från frågorna med flexibilitet. På så vis har nyanserade svar erhållits av respondenterna i 

detta fall då semistrukturerade intervjuer har varit att föredra framför ostrukturerade- 

och strukturerade intervjuer. Därmed hade helt strukturerade intervjuer troligtvis 

hämmat de svar som erhållits från respondenterna i denna studie. Bryman och Bell 

(2013) beskriver vidare att eftersom ostrukturerade intervjuer sällan bygger på 

färdigformulerade frågor så beror de svar som fås till stor del beror på hur 

intervjupersonen väljer att formulera sig. För att undvika att intervjupersonen tar 

intervjun i egna händer och för att säkerställa att kunskap erhålls som kan besvara 

studiens syfte har undersökningen därför byggt på semistrukturerade intervjuer. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att den semistrukturerade intervjun har fördelen av en 

intervjuguide med på förhand formulerade frågor samtidigt som det finns utrymme för 

respondenten att avvika någorlunda från intervjuguiden. Detta är bra för att inte missa 

viktiga samtalsämnen som respondenten kommer in på. Vilka frågor som ställts har till 

viss del har anpassats utifrån den gällande situationen under varje specifik intervju för 

att känna av stämningen och relevansen av vissa frågor. Därför skedde mindre avsteg 

från intervjuguiderna. Däremot då denna studie utgår från ett realistiskt perspektiv 
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lämpar sig därför ett visst inslag av struktur i intervjuerna. Detta eftersom det inom detta 

perspektiv är essentiellt att reducera en så kallad intervjuareffekt, i form av subjektivitet 

hos intervjuaren, och istället vidhålla en relativt hög objektivitet under intervjuerna 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

 

4.5.3. Tillvägagångssätt 

 
Inom ramen för denna studie har sju intervjuer genomförts. Varje intervju har inletts 

med en presentation av oss två författare samt vår utbildningsbakgrund, det valda 

forskningsämnet samt syftet med studien. Justesen och Mik-Meyer (2012) beskriver att 

ett sådant tillvägagångssätt är lämpligt för att få respondenten att känna sig bekväm. På 

samma sätt har respondenten fått möjlighet att berätta lite kort om sig själv samt vad 

dennes verksamhet sysslar med för att lära känna personen någorlunda. Ett sådant 

utbyte sinsemellan är ett sätt att skapa tillit och samarbetsförmåga mellan respondenten 

och intervjuaren, enligt Alvesson (2011).  
 

Valet av plats för intervju har bestämts i samförstånd med respondenten, där kostnads- 

och tidsmässiga skäl har ingått i detta beslutsunderlag. Intervjuer har avgränsats till 

formen av fysiskt möte, telefonintervju samt videosamtal. Intervjuer har i största 

möjliga mån genomförts i respondentens naturliga miljöer för att på så vis underlätta för 

naturliga svar, i enlighet med rekommendationer av Bryman och Bell (2013). Därför 

kan respondenterna känna sig bekvämare i intervjusituationen och på så vis enklare 

förmedla sina budskap. Tre av intervjuerna ägde rum på respondenternas kontor samt en 

intervju ägde rum på offentlig plats. Två intervjuer ägde rum via telefon samt en via 

videosamtal. Vid vissa av intervjuerna kunde intryck och observationer från 

respondentens arbetsplats noteras av oss, vilket bidrog till en djupare insikt i personens 

kontext samt kroppsspråk. Denna insamling av intryck via observationer är en minst 

lika viktig del av den empiriska insamlingen, menar Bryman och Bell (2013). Den 

genomsnittliga varaktigheten per intervju var cirka 46 minuter. 

 

Vid intervjuerna var vi båda författare medverkande. På så vis fick båda möjlighet att 

vara aktiva och på ett alert sätt ta till sig kunskap och se till att diskussionen skedde på 

ett sådant sätt att svaren skulle komma att besvara syftet. Av denna anledning kan 
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fördelningen av ansvar anses förhöja tillförlitligheten. Argument finns för att då istället 

endast en och samma person intervjuar samtliga respondenter kan en högre grad av 

konsekvens uppnås och mindre påverkan på respondenten kan uppstå. Dock menar vi 

att båda erhöll större ansvar att ställa uppföljningsfrågor angående ämnen som 

respondenten kom in på, för att fånga upp aspekter som uppkom av en händelse. Innan 

publicering av uppsatsen har samtliga respondenter fått möjlighet att korrigera och 

addera aspekter gällande sina svar, för att säkerställa att svaren inte har misstolkats. 

Alvesson (2011) poängterar vikten av respondentvalidering för att bibehålla god kvalitet 

i svaren som erhålls.  

4.5.4. Transkribering 

 
Vid intervjuerna har inspelningsfunktion med hjälp av mobiltelefon använts. Innan 

inspelningarna påbörjades fick respondenterna ta ställning till detta och blev även 

erbjudna alternativet att traditionellt antecknande istället kunde tillämpas. Dock togs 

inga traditionella anteckningar, vilket Alvesson (2011) förklarar som en stärkande 

faktor då detta minskar risken för att felaktiga tolkningar av det sagda ordet uppstår vid 

skriftlig anteckning. Transkribering av det inspelade materialet utfördes samma dag för 

att undvika att materialet skulle komma att misstolkas till följd av att tid har passerat 

sedan respondenten gav svaren. Inspelning av intervjuer har tillämpats trots det faktum 

att transkribering är tidskrävande. Efter transkribering har kodning av materialet skett 

för att strukturera det empiriska materialet utifrån olika teman, vilket Alvesson (2011) 

nämner som ett relevant sätt att skapa struktur. Kodningen har bidragit med en enkelhet 

att kunna jämföra svaren från de olika respondenterna samt för att besvara de olika 

forskningsfrågorna med hjälp av det insamlade empiriska materialet. 

4.6. Etiska riktlinjer och forskningsetik  

 

Vid genomförande av en undersökning som denna är det essentiellt att betänka de 

eventuella etiska dilemman som spridning av studien kan medföra. Genom att proaktivt 

inkludera etiska riktlinjer kan förekomsten av etiska dilemman reduceras, vilket i sin tur 

kan förhöja kvaliteten på resultatet. För att implementera en grundläggande etisk ram 

har Vetenskapsrådets (u.å.) följande fyra principer tillämpats av oss författare för att 
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genomsyra en hög etisk kvalitet genom arbetsprocessen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet behandlar att forskaren tydligt skall redogöra för uppgiftslämnaren 

om personens roll i undersökningen samt informera om studiens syfte samt vilka 

moment som inkluderas i studien (Vetenskapsrådet, u.å.). De respondenter som deltagit 

i denna studie har vid första kontakt fått ta del av studiens syfte, forskningsfrågor och 

även huvudteman för intervjufrågor och på så vis är informationskravet uppfyllt. 

Därmed fick respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervju. 

 

Samtyckeskravet innefattar att forskaren skall erhålla uppgiftslämnarens samtycke att 

delta i undersökningen. Därtill krävs även samtycke från vårdnadshavare om 

uppgiftslämnaren är under 15 år eller i händelse av att undersökningen berör känsliga 

aspekter. Undersökningsdeltagaren skall få vetskap om att deltagande är frivilligt samt 

att deltagande kan avbrytas närhelst deltagaren önskar (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Respondenter i denna studie har deltagit på frivillig basis vilket innebär att 

samtyckeskravet är uppfyllt. Fortsättningsvis har deltagarna själva fått möjlighet att 

bestämma tidsåtgång, datum och plats för intervju. Vidare har inspelning under intervju 

varit frivillig.  
 

Konfidentialitetskravet förklarar att uppgifter om undersökningsdeltagaren skall 

förvaras och användas med yttersta konfidentialitet för att förhindra att obehörig part får 

åtkomst till dessa (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi har tydligt framfört till deltagarna, efter 

samtycke om inspelning, att det inspelade materialet ska raderas efter studiens slut och 

inte spridas vidare till tredje part. Inga sekretessavtal har varit nödvändiga vilket 

grundar sig i att ingen av informationen har varit känslig. Slutligen har 

uppgiftslämnarna blivit erbjudna möjligheten att vara anonyma, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) är ett sätt att förhindra att personens karriär tar skada. Endast en av 

respondenterna har valt att agera anonymt, vilket kan anses vara till studiens fördel då 

graden av transparens och replikerbarhet hålls på en hög nivå.  
 

Slutligen, nyttjandekravet syftar till att uppgifter lämnade från uppgiftslämnaren endast 

får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). Nyttjandekravet har 

uppfyllts som ett resultat av att det insamlade materialet endast har använts för att 
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utforma studien. För att säkerställa deltagarnas insikt om detta har respondenterna 

erhållit ett utkast av studien innan publicering för att få möjlighet att utföra så kallad 

respondentvalidering av slutprodukten.  

 

En femte kompletterande förhållningsregel som har beaktats är den som enligt Bryman 

och Bell (2013) berör falska förespeglingar. Kontentan är att forskarna inte ska vilseleda 

intervjupersonerna och ge falska förespeglingar om studien. Sådana problem har 

undvikits genom respondentvalideringen. På så vis har respondenterna kunnat jämföra 

om studien behandlar det vi har uttryckt att den skall behandla. Fortsättningsvis har vi 

beaktat etiska principer av Diener & Crandall (1978 se Bryman & Bell, 2013) gällande 

inkräktande på privatliv. Inga privata frågor har ställts i denna studie och ingen 

nämnvärd känslig privat information har erhållits detta till trots. Vidare har 

intervjufrågorna utformats för att undvika att respondenten hamnar i dålig sits i händelse 

av att ge ut information som företaget, inom vilken denne arbetar, inte vill dela med sig 

av.  

4.7. Kvalitetsutvärdering och tillförlitlighet 

 

Validitet och reliabilitet är några av de viktigaste aspekterna inom företagsekonomisk 

forskning (Bryman & Bell, 2013). De menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet 

och huruvida det resultat som fås från en studie blir likadant om undersökningen utförs 

igen. Här belyser Bryman och Bell frågan kring huruvida resultaten är under påverkan 

av slumpmässiga eller tillfälliga variabler. Skulle resultaten i en forskning skilja sig 

betydande när undersökningen genomförs på nytt, skulle det med fog kunna betraktas 

som ett icke reliabelt mått och följaktligen sakna tillförlitlighet. LeCompte och Goetz 

(1982) kategoriserar extern reliabilitet som huruvida flera självständiga 

forskningsaktörer skulle komma fram till samma slutsats i en identisk eller liknande 

miljö. Vidare menar de att intern reliabilitet innefattar huruvida andra självständiga 

forskare skulle tolka resultatet på liknande sätt. Då denna studies resultat beror på de 

frågor som ställs till respondenterna kan det därmed vara någorlunda svårt att uppnå en 

hög extern reliabilitet då en annan forskare kan komma att ställa andra frågor. Däremot 

finns skäl att tro att liknande tilltro till AI skulle kunna erhållas av andra respondenter 

då studien påvisar en överlag stark tilltro till AI:s möjligheter. Hög intern reliabilitet kan 
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till viss del vara svår att uppnå i denna studie då den kvalitativa metoden öppnar för 

olika tolkningsutrymmen.   

 

Bryman och Bell (2013) belyser att validitet handlar om huruvida de slutsatser som 

forskarna kommit fram till i en undersökning kan påvisas hänga ihop eller ej. Mason 

(2002) beskriver validitet som frågan om huruvida forskaren observerar, identifierar 

eller mäter det som forskaren avser mäta. Således handlar validitet, enligt LeCompte 

och Goetz (1982), om träffsäkerhet, till skillnad från reliabilitet som handlar om 

replikerbarhet. Bryman och Bell (2013) skiljer mellan intern respektive extern validitet. 

Intern validitet behandlar kausalitet och handlar om huruvida det finns ett kausalt 

samband mellan olika variabler. Utifrån detta är det essentiellt att kunna fastslå att det 

verkligen är den oberoende variabeln som påverkar den beroende variabeln. Ett felaktigt 

antagande om kausalitetssamband kan hämma den interna validiteten vilket har skapat 

medvetenhet hos oss författare gällande den bakomliggande problematiken till AI:s 

framväxt inom finans. Bryman och Bell (2013) belyser att extern validitet handlar om 

hur väl en studies resultat kan generaliseras utöver det studerade fallet. Vi har haft 

denna aspekt i åtanke vid urvalet av respondenter till studien. Dock kan hävdas att 

generalisering till viss del är svår då urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Däremot 

menar vi att resultatet av studien kan appliceras på liknande fall. 

 

Vidare har enligt Bryman och Bell (2013) kritik framförts för att den kvalitativa 

metoden gör att replikerbarhet är svår att uppnå eftersom studiens resultat till stor del 

beror på hur de specifika forskarna utformar denna. Därmed, om en utomstående 

forskare skulle försöka replikera (upprepa) denna studie skulle troligtvis resultatet bli 

annorlunda, sett till det faktum att urvalet av respondenter är subjektivt. Vidare kan 

hävdas att en annan forskare skulle ha annan inverkan på respondenterna vid intervju 

och på så vis erhålla andra svar. Därför har vi i största möjliga mån beskrivit 

arbetsprocessen för att underlätta för framtida forskare att replikera studien vilket 

stärker studiens replikerbarhet. Vidare har tre intervjuguider använts för att skapa mer 

jämförbarhet i svaren samt även för att underlätta för andra forskare att replikera 

studien. Replikerbarheten kan därmed ändå anses vara hög, speciellt då majoriteten av 

respondenterna inte har varit anonyma.  
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4.8. Metodkritik 
 

Bryman och Bell (2013) gör gällande att kritiken mot kvalitativ forskning grundar sig 

delvis i att denna består av alltför subjektivt formulerade frågor och svar, forskarens 

egna tolkningar samt även ledande frågor. I denna studie är subjektivitet inte nämnvärt 

framträdande med hänvisningen till att den transkribering som gjorts har syftat till att 

minimera subjektiva inslag vid analysarbetet efter intervjuer. För att öka jämförbarheten 

och minska subjektivitet har intervjuguider använts vilket bemöter en del av den kritik 

om subjektivitet som finns. Däremot är det svårare att förhindra subjektiva inslag i de 

svar som fås av respondenterna, exempelvis till följd av att anställda hellre kan 

framställa sin arbetsgivare med positiva aspekter än negativa sådana. Sådana dilemman 

har minimerats genom att de flesta av frågorna har varit sakfrågor av mer realistisk 

karaktär, vilket därför har gjort att intervjufrågorna inte har fokuserat på det personliga 

planet utan har syftat till att omfamna hur AI påverkar de två olika sektorerna. Vidare 

har intervjuguider utformats för att fokusera på frågor om hur för att undvika ledande 

frågor. Vidare, vid vissa av intervjuerna har respondentens svar varit desamma som 

företagets, i de fall då det gäller mindre och relativt nystartade företag. Vid andra 

intervjuer, i de fall gällande storföretag, bör forskaren däremot diskutera hur pass 

representativ respondenten är för företaget de jobbar hos. Denna vikt av representativitet 

framförs av Alvesson (2011) och har tagits i beaktning.  
 

Vid fortsättning av kritiska aspekter med kvalitativ metod nämner Larsson (2005) att 

möjligheten att generalisera utifrån en kvalitativ metod är något begränsad. Larsson 

menar att trots att det inte går att applicera resultatet från en kvalitativ fallstudie direkt 

på andra fall så kan bidraget från fallet finnas i åtanke vid beskådning av andra fall och 

därmed går det att finna fallets relevans även i andra sammanhang. Följaktligen kan 

bidraget av denna studie om AI användas som jämförelse vid försök att generalisera.  
 

Vidare kan läsaren fråga sig huruvida urvalet är representativt för hela marknaden. I 

denna studie har de intervjuade personerna haft en central roll och kunskap inom 

ämnesområdet AI, digitalisering och finans. Vi har fått möjlighet att direkt samtala med 

de personer som ansvarar för dessa områden inom verksamheterna, istället för att gå 

omvägar och intervjua mindre kunniga medarbetare. I tre fall har intervjuer genomförts 
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med VD på företag, vilket enligt Bryman och Bell (2013) kan medföra att svaren blir 

något positivt vinklade. Ett sådant dilemma har dock inte varit framträdande men har 

ändå krävt att vi har varit medvetna eventuella problem. Eftersom denna studie är byggd 

på icke-sannolikhetsurval och delvis grundar sig i de kontakter vi besitter inom denna 

sektor har goda möjligheter skapats att finna relevanta aktörer. Detta kan delvis 

kritiseras till följd av subjektivitet och en så kallad förtrogenhetsbias (familiarity bias). 

Vidare kan diskuteras huruvida de intervjuade personerna är mer intresserade av AI än 

den genomsnittliga medarbetaren inom sektorn. Om så är fallet kan problem med 

representativitet uppstå. Dock är denna intressefaktor svår att mäta.  

 

Kritik kan uppstå genom åsikten att studien till större del har intervjuat respondenter 

som tillämpar AI än de som inte tillämpar AI. Denna kritik kan bemötas med att studien 

utforskar möjligheterna med AI, och desto mindre om de utmaningar som finns, även 

om dessa utmaningar självfallet inte helt kan bortses ifrån då de påverkar möjligheterna. 

Därför har vi balanserat detta genom att inkludera ett flertal frågor i intervjuguiderna 

som tar upp negativa aspekter med AI. Vidare har balans skapats då en aktör som 

bedriver traditionell kapitalförvaltning, i denna studie benämnd Fondbolaget, har 

inkluderats då de i nuläget inte tillämpar AI. I denna studie kan hävdas att 

generalisering av resultatet till en större population är svårt då urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval. Däremot kan generalisering göras, detta till trots, då Bryman och Bell 

(2013) förklarar att kvalitativa studier ska generaliseras till teori istället för att 

generaliseras till population.  

 

Även graden av transparens kan diskuteras i kvalitativa studier, där Bryman och Bell 

(2013) belyser att det kan vara svårt för läsaren att helt förstå forskarens arbetssätt och 

hur denne har genomfört urval och analys. I denna studie har denna aspekt bemötts 

genom att på ett så tydligt sätt som möjligt förklara tillvägagångssätten. Till följd av att 

studien är byggd på kvalitativa intervjuer bör jämförbarhet beaktas. Semistrukturerade 

intervjuer kan leda till svårighet att jämföra svar, då Bryman och Bell (2013) påvisar att 

det således krävs en viss struktur för att kunna jämföra de svar som erhålls. 

Fortsättningsvis, viss kritik kan riktas mot att en av intervjuerna ägde rum på offentlig 

plats, på ett café. Bryman och Bell (2013) förklarar att buller kan påverka inspelningen 

samt att respondenten kan känna oro för att någon utomstående skall höra vad som sägs. 

I denna studie har vi som författare i förväg varit medvetna om denna risk och har aktivt 
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valt sittplats i lokalen utefter denna medvetenhet för att minimera denna risk.  
 

Viss kritik kan riktas mot att vissa intervjuer genomfördes via telefon och en del 

ansikte-mot-ansikte. Dock har vi inte märkt någon nämnvärd skillnad i kvaliteten på 

svaren, då bra och fylliga svar har utvunnits även under telefonintervjuer. Detsamma 

gäller den intervju som skedde via videosamtal. Kritik kan riktas mot att vi båda två 

författare har agerat intervjuare, och att inte den ena endast har antecknat och fokuserat 

på intryck för att skapa mer fokuserade roller. Vi hävdar däremot, i den tidigare delen 

Utformning av intervjuer, att detta har ökat aktivitetsgraden för oss båda författare. 

Anmärkning mot att fler aktörer har deltagit från kapitalförvaltningssektorn jämfört med 

rådgivningssektorn kan tänkas finnas. Denna fördelning är ett dock resultat av 

aktörernas tillgänglighet. Även tillgänglighet och kostnadsskäl ligger bakom det faktum 

att vissa intervjuer genomförts ansikte mot ansikte och vissa inte.  

4.9. Källkritik 

 

Denna studie baseras till stor del primärt på insamlat empiriskt material från 

genomförda intervjuer. Vidare har även vetenskaplig litteratur skriven av erkända 

forskare och författare inom ekonomiska ämnesområden utgjort en stor del av studien. 

En stor del av denna vetenskapliga litteratur har inhämtats från erkända databaser som 

är rekommenderade för och av forskare. Majoriteten av dessa databaser är under 

granskning av Linköpings universitetsbibliotek vilket innebär att dessa vetenskapliga 

artiklar är kvalitetskontrollerade, exempelvis gällande referenser. Denna granskning via 

universitetsdatabaser menar Rienecker och Jörgensen (2014) är en faktor som ökar 

graden av trovärdighet, speciellt då böcker och artiklar granskade av fackfolk har högre 

grad av vetenskaplighet, läroböcker har något lägre grad samt tidskrifter har ännu något 

lägre grad av vetenskaplighet. I denna studie återfinns även källor som härrör från 

myndigheter, såsom Sveriges Riksdag och Finansinspektionen. Dessa anses traditionellt 

vara högst tillförlitliga vilket bidrar till källornas tillförlitlighet. 
 

Vidare har artiklar från media använts i studien då ämnet AI inom finans är ett relativt 

nytt fenomen som dagligen får uppmärksamhet i media. Genom att använda dessa 

artiklar har tillförlitligheten stärkts till följd av en kontinuerligt uppdaterad vy av ämnet. 
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Viss kritik kan riktas mot att dessa inte är vetenskapligt skrivna, vilket dock kan hävdas 

vara ett problem av mindre art då vi främst har begränsat oss till artiklar skrivna av de 

mest erkända medierna i Sverige. Vidare kan viss kritik riktas mot de källor som 

innefattar rapporter från företag, vilka kan ha egenintressen med publiceringen av dessa. 

Den data som inhämtats från dessa har inte varit data som handlar om företagen i fråga 

utan mer som beskrivning av fenomenet AI vilket är mindre problematiskt. Att 

genomföra denna studie om AI:s roll inom rådgivning och kapitalförvaltning skulle vara 

svårt utan att använda sig av data från de företag som faktiskt använder sig av AI, vilket 

i detta fall är de företag som utgör dessa källor. Således har det varit nödvändigt för oss 

att inkludera dessa i kombination med granskning av dessa samt jämförelse av data från 

dessa mot varandra.   

  

Vi har själva granskat de källor som har använts för att under hela arbetsprocessen 

arbeta utifrån största möjliga källkritiska arbetssätt. Denna granskning har gjorts utifrån 

följande frågeställningar som Rienecker och Jörgensen (2014) framhäver är viktiga att 

beakta: 

 

1.  Granskning av vem som står bakom materialet. Vad går att utläsa om aktören? 

2.  Granskning av varför författaren har skrivit materialet. Finns bakomliggande 

syften? 

3. När är materialet skrivet, är det fortfarande aktuellt? När uppdaterades texten 

senast? 

4.  Anger författaren referenser? 

 

Avslutningsvis har vi resonerat över huruvida den metodkritik och källkritik som 

återfinns kan hävdas vara till nackdel för den analys och slutsats som presenteras senare 

i uppsatsen. Vi som författare hävdar obestridligen att de aspekter kopplade till 

metodologiska vägval som till viss del kan anses innehålla svagheter har skapat en stor 

medvetenhet hos oss vilket har påverkat arbetsprocessen positivt. Därmed kan resultatet 

och analysarbetet anses ha stärkts till följd av att vissa små brister har tydliggjorts och 

lyfts fram.    
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5. Empiri och analys 

5.1. Studiens aktörer, kundsegment samt definitioner av AI  

I det inledande stycket av empiri och analys som följer ges en beskrivning av studiens 

aktörer samt de olika kundsegment som aktörerna riktar sig till vilket lägger grunden för 

hur stor genomslagskraft AI kan tänkas ha både idag och i framtiden. Vidare finns en 

beskrivning av hur de olika aktörerna definierar AI, vilket är en viktig beståndsdel för 

att förstå hur vissa av aktörerna tillämpar AI, vad de har för syfte med tekniken samt för 

att förstå varför vissa av aktörerna inte tillämpar AI.  

5.1.1. Beskrivning av studiens aktörer 

 
FIM Kapitalförvaltning är en kapitalförvaltning med rötterna i Finland och erbjuder 

idag aktivt förvaltade fonder till institutioner, företag och privata placerare. Sedan 2005 

finns FIM etablerat i Stockholm och har ett stort fokus på tillväxtmarknader med god 

avkastningspotential och diversifiering på lång sikt. Genom aktiv förvaltning och 

hållbara investeringar avser FIM att skapa mervärde för sina kunder (FIM, 2018). FIM 

erbjuder idag ett urval av totalt 22 fonder med olika inriktningar, regioner och 

risknivåer. Den fond som studien belyser heter FIM Artificiell Intelligens, vilken är 

Nordens första fond som helt baserar sig på AI och maskininlärning. Med hjälp av AI 

genomför fonden en fundamental analys för att hitta de bolag som FIM slutligen väljer 

att investera i. Parallellt med detta lär sig teknologin självständigt och utvecklar hela 

tiden sin investeringsprocess. Fonden har ett avkastningsmål på tre procent över sitt 

jämförelseindex MSCI World Index (FIM, 2018). FIM Kapitalförvaltning representeras 

i denna studie av Johan Wahlman, VD. 

 

Arabesque Systematic är en global aktiefond med stort fokus på hållbarhet och använder 

både AI och Big Data (se begreppslista) i sin investeringsprocess. Arabesque grundades 

2013 och har sitt huvudkontor i London. Arabesque Systematic lanserades 2014 och 

använder sitt verktyg S-Ray för att inhämta bolagsinformation, nyheter samt 

hållbarhetsdata i sin investeringsprocess (Arabesque, 2018a). I en intervju med 

Aktieinvest (2018) förklarar Arabesques Director Maria Mähl, som utgör deras 
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representant i denna studie, att S-Ray genom AI kan analysera mer än 150 miljoner 

datapunkter från över 50,000 källor. Sedan genomför verktyget både en fundamental 

och en teknisk analys i syfte att ta fram de bolag som bäst passar deras 

investeringsfilosofi. 

 

Företaget Waizer, som grundades år 2015, är en oberoende kapitalförvaltare där 

förvaltningen sker via algoritmer utvecklade utifrån portföljvalsteori samt egen 

forskning (Waizer, 2018). Dessa algoritmer är utvecklade att ge en personligt anpassad 

förvaltning som utgår ifrån parametrar såsom målsättning, riskpreferens och ekonomisk 

situation. Tillgångsslagen består primärt av fonder som kontinuerligt utvärderas av 

Waizer, där kriterier som kostnad, förväntad avkastning, geografisk exponering samt 

diverse nyckeltal beaktas (Waizer, 2018). Waizer övervakar kontinuerligt utvecklingen 

på kundernas portföljer där ombalansering sker automatiskt vid behov, i syfte att 

säkerställa att kunderna alltid har en optimal portföljsammansättning och erhåller högsta 

möjliga riskjusterade avkastning (Waizer, 2018). Waizer representeras i denna studie av 

Michael Lindskog, medgrundare och VD. 

 

I denna studie ingår en aktör som bedriver kapitalförvaltning utan inslag av AI, vilken 

av anonymitetsskäl benämns som “Fondbolaget”. Fondbolaget är en mer traditionell 

kapitalförvaltning i den bemärkelse att de idag saknar AI-förvaltning. Fondbolaget är 

trots det av intresse med anledning av att vi ämnar få en mer nyanserad syn på debatten 

kring AI-förvaltning i relation till mer traditionell förvaltning. Fondbolaget är ett 

partnerägt och fristående fondbolag med målsättningen att erbjuda investerare 

långsiktigt god avkastning. Fondbolagets förvaltare fokuserar primärt på den nordiska 

aktie- och räntemarknaden. Fondbolaget representeras i denna studie av två förvaltare 

samt en administrativ chef. 

 

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. 

Nordea är en fullservicebank som verkar globalt men har Norden som primär 

hemmamarknad. Med cirka 11 miljoner kunder (både privatpersoner och företag 

inräknade), över 30 000 anställda och ett börsvärde på cirka 716 är Nordea är en global 

storbank miljarder (Avanza, 2018). Nordea (2018) belyser att de, för att fortsätta vara en 

stor aktör, fokuserar på att erbjuda kunderna de allra bästa produkterna. De belyser att 

det därför är viktigt att följa med i digitaliseringen, varför Nordea under årsskiftet 
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2017/2018 lanserade den automatiserade robotrådgivaren Nora som ger kunden en 

personligt anpassad rekommendation för ett långsiktigt sparande. Nordea representeras i 

denna studie av Rickard Lindell, Head of Digital Advice. I denna studie representerar 

Nora både traditionell rådgivning samt automatiserad/AI-baserad-rådgivning.  

 

Fundler är en oberoende investeringsrådgivare för privat sparande och är, i likhet med 

Nora, en digital rådgivare där alla investeringsråd sker via en mobilapplikation. Fundler 

är helt oberoende i den bemärkelse att de aldrig tar emot provision från fondbolag och 

saknar egna produkter som de rekommenderar (Fundler, 2018). Fundler använder sig av 

etablerad portföljvalsteori för att ta fram den mest gynnsamma portföljen, givet 

investerarens riskpreferens. De parametrar de beaktar är bland annat avkastningskrav, 

riskaversion och investeringshorisont, där tillgångsslagen innehåller både aktier och 

räntor (Fundler, 2018). Fundler representeras i denna studie av Ulf Ahrner, 

medgrundare och VD. 

 

Utöver kapitalförvaltare och finansiella rådgivare ingår även en intervju med Anna 

Svahn, projektledare på Feminvest och som även arbetar på Laika Consulting. Hennes 

deltagande är med anledning av den gedigna finansiella kunskap och bakgrund inom 

finanssektorn som hon besitter. Vidare har hon god insikt i det samarbete Feminvest 

ingick tillsammans med Arabesque. Detta gör att Anna Svahn besitter stor insyn och 

kunskap om AI-fonden Arabesque Systematic samt finansbranschen i stort. 

5.1.2. Kundbehov och kundsegment 

 
Att se till kundens bästa och anpassa erbjudandet efter kundens behov är grundpelaren i 

finansiell rådgivning, varför regelverk som MIFID 2 har implementerats för att värna 

om detta. Waizers affärsmodell bygger på att företaget skapar en egen unik portfölj för 

varje individ, snarare än att kunden blir erbjuden en standardiserad portfölj. Michael 

Lindskog förklarar att Waizer gör detta utifrån ett investeringsuniversum på ungefär 30 

finansiella instrument. Lindskog redogör för följande kategorisering av kundgrupper på 

dagens rådgivningsmarknad: 

 

1. En stor andel av personerna saknar helt rådgivning. Antingen gör de ingenting, eller 

så tar de beslut själva angående sina sparanden. Vi som författare finner att dessa 
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kunder ingår i det kundsegment som Oxenstierna och Anjou (2016) klassificerar som 

icke-professionella kunder. 

 

2. En andel får en kort genomgång av rådgivare på bankkontor som säljer bankens egna 

produkter. Även dessa kunder ingår i kundsegmentet icke-professionella kunder. 

 

3. En synnerligen liten andel har mycket kapital och erhåller private banking. Dock är 

det ofta dyrt med en förvaltningsavgift på ca 1–2 procent per år. Vi som författare finner 

att dessa kunder utgör både icke-professionella kunder eller professionella kunder enligt 

kategoriseringen av Oxenstierna och Anjou (2016).  

 

Ulf Ahrner redogör att Fundler kategoriserar fyra huvudtyper av sparare:  
 
1. De som är väldigt intresserade. De kommer troligen alltid vara intresserade, och 
sparar hela eller delar av kapitalet. De hanterar sitt kapital själva, dock ofta undantaget 
pensionen. 
 

2. Personer som saknar besparingar eller till och med har mer lån än tillgångar.  

 
3. Kunder som har pengar men ogillar risk. De sparar på bankkonto även när räntan är 
noll procent. 
 

4. Kunder som har pengar, vill ha mer än noll procent i ränta och kan tänka sig att ta 

viss risk. Detta är Fundlers kundgrupp, de som kan spara, men inte gör det på ett bra 

sätt. Denna grupp är inte tillräckligt intresserad av ekonomi för att ha läst på själva på 

samma sätt som grupp 1, vilket gör att det inte är en kundgrupp som förlorar finansiell 

kunskap genom att automatisera sitt sparande. 

 

Enligt Anna Svahn finns ingen större risk att människors finansiella kunskaper 

minskar i takt med att AI implementeras. Hon hoppas att personers kunskapsnivå 

istället kommer att öka och tror att personer kommer bli bättre på att jämföra olika 

rådgivningsfunktioner men samtidigt sämre på att välja ut enskilda bolag. Hon anser 

att det är anmärkningsvärt att personer tycker det är svårare att använda en 

robotrådgivare jämfört med att helt själv välja investeringsalternativ. 
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Rickard Lindell på Nordea förklarar att om en sparare vill ha en högre risknivå än den 

risknivå som Nora erbjuder så är inte Nora ett lämpligt alternativ, då bör kunden 

istället gå till en rådgivare. Nora i dess befintliga form är syftad till kunder som har lite 

lägre risktolerans, det är delegerande kunder med mobiltelefoner som inte vill vara 

aktiva. Under året som kommer planerar Nordea även att lansera portföljlösningar i 

Nora. Istället för en balanserad produkt skapas då en portfölj där kunden istället aktivt 

kan styra individuellt men ändå få rådgivning. Enligt Rickard Lindell är det tyvärr så 

att Finansinspektionen och MIFID 2 vill att alla ska vara kunniga och intresserade, 

men få personer är det. Människors intressen ändrar sig inte plötsligt så fort Nordea 

lanserar digital rådgivning. De som är intresserade i nuläget får utökad tillgång till 

information och de som inte är intresserade får lösningar som kan hjälpa dem. Många 

personer är kunniga och intresserade men saknar tid. I slutändan kommer det finnas 

fyra olika möjligheter för kunden: 
 

1. Hybridrådgivning (kombination av digital och fysisk rådgivning)  

2. Portföljrådgivning (mer självservice) 

3. Den enkla varianten (kunden delegerar passivt) 

4. Portföljbyggaren (kunden behöver inte råd, men vill ha verktyg) 
 

Rickard Lindell redogör att MIFID 2 ställer krav på vad finansiella aktörer levererar 

till kunder för att generera mervärde. Nordea har dock inte utvecklat Nora till följd av 

MIFID 2 utan den huvudsakliga anledningen är att de ser att det finns en stor grupp 

som saknar intresse och sällan träffar rådgivare. Därmed lämpar sig Noras första 

version väl för denna kundgrupp. Det huvudsakliga syftet är att komma närmare 

kunden och uppfylla mer kundbehov. Sedan ger Nora även en förbättrad förmåga att 

uppfylla MIFID 2-kraven. 

 

Johan Wahlman på FIM berättar att FIM:s AI-fond är öppen för alla samt att det finns 

två andelsklasser; en för institutioner samt en för privatsparare där avgifter utgör 

skillnaden mellan dessa. Wahlman menar att deras AI-fond har en risknivå på 6 av 7 

och för att eventuellt i framtiden utveckla en liknande AI-fond för investerare med 

lägre risknivå behöver de troligen insamla mer data. Risknivån är även kopplad till att 

det är en global aktiefond som jämför sig med MSCI World Index samt att fonden 

alltid är fullt investerad. Eftersom det är en aktiefond bör spararen ha en 
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investeringshorisont på minst fem år, eftersom historiskt sett har volatiliteten på 

börserna varit hög. FIM:s AI-fond kan klassificeras som en mix av indexfond, 

hedgefond och aktiefond. Den kan jämföras med en indexfond fast med ett sorts 

övertag utöver index. Samtidigt finns inslag av en hedgefond men det är ingen 

absolutavkastande fond då fonden alltid är fullinvesterad, öppen för privatkunder och 

bygger på relativavkastning. 

 

Utifrån de svar som respondenterna har givit menar vi att AI möter de nya behov som 

dagens kunder efterfrågar, vilket syns i Mähls redogörelse om de nya krav som dagens 

yngre generation ställer. Att genom AI kunna nå ut till större kundgrupper som 

tidigare inte har fått möjlighet att få rådgivning eller kapitalförvaltning kan på detta 

sätt enligt oss öppna upp för ett nytt marknadssegment. Vi vill även framhäva det som 

respondenterna har berättat om kunders vilja att reducera avgifter och skapa bättre 

interaktion med aktören, vilket vi i linje med respondenterna menar är aspekter som 

kan öppna upp för nya kundsegment. Vi belyser att den nya tekniken kan öka 

transparensen då den nya tekniken kan få människor att bättre förstå, till följd av en 

ökad individuell kundanpassning av tjänsterna, vilket har framkommit av 

respondenterna. Det faktum att respondenterna belyser att AI kan individanpassa 

rådgivningen gör att vi finner argument för att lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter (SFS 2003:862) kan efterföljas enklare än tidigare. Detta eftersom lagen 

kräver att den som tillhandahåller finansiella råd till en konsument skall se efter 

kundens önskemål och behov samt anpassa rådgivningen därefter. Med AI-tjänster kan 

således Agency Theory minskas då vi menar att kunden kan göra mer själv då denne 

behöver svara utförligt på frågorna innan användande av automatiserade 

rådgivningstjänster. Däremot hävdar vi att detta ökade ansvar på kunden kan vara 

problematiskt då tjänsterna som respondenterna representerar riktar sig delvis mot 

kundgrupper som saknar finansiell kunskap, så kallade icke-professionella kunder 

enligt Oxenstierna och Anjou (2016). 

 

Det finns många fördelar med AI-tjänsterna. Dock argumenterar vi för att det kan vara 

svårt för aktörerna att få kunder att använda de automatiserade rådgivningstjänsterna. 

Vi menar att studien av Bhattacharya m.fl. (2012), som påvisar att endast 5 procent av 

de personer som fick opartisk rådgivning valde att faktiskt tacka ja till rådgivning, 

visar tecken på detta. Även de personer i studien som var i störst behov av råd avböjde 



57 
 

denna hjälp. Vi som författare sammankopplar denna ovilja att ta till sig opartiska råd 

med det som Heath och Tversky (1991) beskriver som familiarity bias. Således kan 

det vara svårt för de finansiella aktörerna att lyckas bredda sitt kundsegment trots att 

rådgivningen eller kapitalförvaltningen är oberoende genom AI. Med denna 

problematik i åtanke ska fördelarna med AI-tjänster inte negligeras, speciellt inte då 

större kundnöjdhet kan uppstå då kundernas behov tillgodoses. De kunder som tidigare 

inte fått någon rådgivning eller kapitalförvaltning men har börjat använda AI-tjänster 

kommer sannolikt uppleva större interaktion med den finansiella aktören. Däremot för 

vi fram åsikten att de kunder som tidigare haft private banking möjligtvis kan uppleva 

en försämring då AI-tjänster ger mindre mänsklig kontakt med rådgivare.  

5.1.3. Olika definitioner av AI - överanvändning av definitioner 

 
Termen AI är onekligen bred och vi kan med lätthet konstatera att många företag gärna 

använder temen i sina affärsmodeller, trots att olika definitioner av AI kan betyda helt 

olika saker. Rickard Lindell från Nordea förklarar att automatiserad rådgivning per 

definition egentligen inte är så mycket AI eftersom robotrådgivaren inte tänker helt 

själv, men det pågår ändå en interaktion mellan maskin och kund. Rickard Lindell 

särskiljer på en självlärande komponent, vilken utan tvivel är AI, och en icke-lärande 

komponent som ändå kan dra slutsatser och göra analyser. Han menar att den senare är 

något mer i gränslandet för vad som kan kallas för AI. 

 

Johan Wahlman på FIM, särskiljer mellan stark och svag AI. Han förklarar att stark AI 

är en dynamisk maskin som löser allehanda problem beroende på behov. Denna typ av 

AI är inte helt etablerad idag, men Wahlman menar att den är på god väg. Dagens 

etablerade AI är snarare en svag form av AI, vilken löser ett specifikt problem som den 

programmerats för att lösa. Djupinlärning handlar om att lära AI:n att lösa ett visst 

problem eller nå ett visst resultat. Vidare är det av stor vikt att särskilja mellan AI inom 

robotrådgivning och robotförvaltning, menar Ulf Ahrner på Fundler. Robotförvaltning 

har funnits sedan 80-talet och går ut på att en dator handlar automatiskt på börsen, så 

kallad algoritmhandel. Ulf Ahrner menar att denna process har fått kritik och haft 

motgångar eftersom finansmarknaden tenderar att överraska gång på gång på ett sätt 

som aldrig riktigt kan förutsägas. Ett tydligt exempel på denna aspekt är den ökning i 

volatilitet som rådde på börsen från 5 februari 2018 och några dagar framåt. Ulf Ahrner 
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menar att AI inom robotrådgivning däremot snarare bygger på att ersätta hjälpen med 

att välja och hantera risk samt administrera värdepapper och likvida medel. Detta skall 

enligt Ulf Ahrner snarare ses som automatiserad distribution, inte förvaltning, 
 

Att en mängd olika definitioner av AI figurerar betonas av Maria Mähl på Arabesque. 

Hon menar att ett flertal aktörer inom robotrådgivning hävdar att de utvecklar 

kundanpassad AI men egentligen går det mer ut på att kunden fyller i en profil som 

sedan matchas med ETF:er (börshandlade fonder) som väljs ut. Det råder således brist 

på mer sofistikerade AI-produkter. Maria Mähl poängterar även vikten av att skilja på 

machine learning och AI då det inte finns många rena AI-fonder. Många aktörer 

tillämpar machine learning, men ren AI där systemet erhåller data och självständigt 

kommer fram till val av variabler för att sedan komponera utefter dessa är inte särskilt 

vanligt. Ett flertal aktörer lär datorer men datorerna kan sedan inte lära sig själva utifrån 

detta. Maria Mähl förklarar skillnaden med följande beskrivning:  
 

“Machine learning är ungefär som att ge datorn ett kök och sedan be 

den laga en måltid utifrån vissa preferenser och vissa ingredienser 

medan AI är mer då datorn får ett kök och helt på egen hand 

komponerar och kommer fram till en helt ny maträtt.”  

                                                                                              (Maria Mähl)                                            

                                                                         

Sammanfattningsvis anser vi att det är av stor vikt att särskilja på AI och 

maskininlärning. Vi har fått bilden att många företag på dagens finansmarknader mer än 

gärna använder termen AI i sina affärsmodeller trots att de inte arbetar med ren AI, 

vilket ter sig närmast populistiskt. Vi har utvecklat åsikter om skillnaden mellan AI och 

maskininlärning som ligger i linje med det Johan Wahlman beskriver, där han särskiljer 

på svag och stark AI. Vår bild är att stark AI, där självlärande komponenter är en 

naturlig del, är och kommer att bli mer förekommande inom kapitalförvaltning i takt 

med att teknikens utveckling blir allt bättre. Däremot anser vi, utifrån den del av sektorn 

som har studerats, att stark AI inte förekommer över huvud taget inom finansiell 

rådgivning. Automatiserad rådgivning handlar snarare om maskininlärning, 

automatisering med icke-lärande komponenter eller svag AI. Rickard Lindell har 

förklarat detta med att det istället pågår en dialog och interaktion mellan maskin och 

kund, där kunden i fråga uppger en viss information vilket resulterar i en specifik 
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portfölj. Vi argumenterar för att en missvisande användning av termen AI kan skapa 

förvirring hos människor. Detta kan i sin utsträckning leda till att människor avstår från 

att börja använda tjänster inom kapitalförvaltning eller rådgivning som bygger på AI, 

vilket vi hävdar kan ge upphov till familiarity bias. Felaktig användning av begreppet 

kan enligt oss skapa asymmetrisk information, ett begrepp som Akerlof (1970) har belyst, 

då inte kunder har samma kunskap om tjänsten. Vidare kan det uppstå ett 

overconfidence bias för tekniken bland kunderna om de tror att tjänsten innefattar stark 

AI även om så inte är fallet.   

5.2. Hur kan AI minska psykologisk bias och påverka människors 

investeringsbeteende, i termer av risk, kapitalallokering samt 

investeringsbeslut? 

 

Som påvisats tidigare i denna studie har psykologisk bias stor påverkan på 

investeringsbeslut och kan missgynna investerare i form av minskad avkastning och 

onödigt risktagande. Irrationellt beteende kan vara svårt för investerare och sparare att 

förebygga. Utifrån den insamlade empirin finns tydliga indikationer på att 

implementering av AI inom rådgivning och kapitalförvaltning kan minska bias. Dock är 

det inte så enkelt att alla problem löses i takt med att AI implementeras, till exempel är 

det fortfarande människor som ansvarar för utvecklingen av den nya tekniken. Rickard 

Lindell på Nordea förklarar att generellt sett, oavsett kunskap, använder människor ofta 

en logik som inte är särskilt nyttig ur ett finansiellt perspektiv. En mer regelstyrd 

process, med eller utan AI, kan göra personer till bättre investerare. AI kan hjälpa 

investeraren att skapa processer och eliminera viss irrationalitet.  

5.2.1. Familiarity bias  

 

Som framkommit av tidigare nämnda teorier är människor främmande för förändringar 

och föredrar det som redan är bekant. Enligt Rickard Lindell är den stora utmaningen att 

få människor att faktiskt ta tag i sitt sparande och sedan känna sig trygga i den nya 

utmaningen. Lindell förklarar fenomenet att vissa kunder ibland känner dåligt samvete 

för att de borde spara men inte gör det. Det krävs relativt mycket för att skapa denna 
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trygghet och faktiskt gå från ord till handling eftersom det är lättare att se sina 

konsumtionsbehov än sparbehov, då sparbehov ofta är långsiktigare. Det som händer är 

att kunden kommer fram till “skriv under” efter att ha gått igenom de olika stegen och 

har besvarat frågorna. Sedan vid signeringen kan en del kunder dra sig för att slutligen 

signera och vill istället fundera. Ulf Ahrner på Fundler förutspår att den vardagliga 

rådgivningen, i termer av fonder, troligen kommer att försvinna. Det kommer dock att ta 

tid och personer kommer inte flytta sina pengar särskilt fort, speciellt inte pensioner. 

Ahrner framhäver att med tanke på att rådgivning inte fungerar felfritt i dagsläget, till 

följd av de höga avgifterna samt bristande oberoende, borde den försvinna. Även Ulf 

Ahrner anser att den stora utmaningen tveklöst är att få människor att ändra beteende 

samt att få folk att acceptera att den rådgivning de har idag inte är bra.  
 

Sammanfattningsvis menar aktörerna inom segmentet rådgivning att utmaningen är att 

få människor att släppa sina invanda tankesätt och faktiskt ta till sig den nya tekniken i 

form av AI. Både Rickard Lindell och Ulf Ahrner framhäver att trygghet och tillit är de 

två viktigaste faktorerna att beakta i denna process för att få kunden att lämna sin 

bekanta rådgivning, eller till och med avsaknaden av rådgivning, till att lita fullt ut på 

AI-baserad rådgivning. Sammantaget poängterar vi att denna beskrivna svårighet att ta 

till sig AI kan kopplas till familiarity bias som Heath och Tversky (1991) beskriver då 

människor föredrar situationer eller fenomen som är bekanta och vilka de känner 

förtrogenhet för. Därför för vi fram åsikten att i skenet av familiarity bias kan AI mildra 

denna bias som yttrar sig genom att investeringsalternativ som egentligen vore bättre för 

investeraren utesluts till följd av att beslutstagaren hellre föredrar ett bekant 

investeringsobjekt eller investeringsverktyg.  
 

Inom kapitalförvaltning menar Michael Lindskog på Waizer att det är viktigt att 

kommunicera det stora värdet av denna digitala förändring och algoritmerna är testade 

och skapade på ett stabilt sätt. Lindskog framhäver att det är viktigt att kommunicera 

bekvämligheten samt att det sker på kundens villkor då kunden kan ansluta, göra 

ändringar, eller avsluta tjänsten när som helst. Den största utmaningen är att få 

människor att faktiskt signera kontraktet. Det är lätt att få personer intresserade men 

desto svårare att övertyga, få dem att ändra beteende och slutligen gå med då området 

fortfarande är relativt nytt.  
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Johan Wahlman på FIM lägger tonvikt vid att det som skiljer AI från en människa är att 

AI saknar bias och inte får känslor för ett bolag eller en aktie. För AI:n är aktien endast 

ett redskap för att uppnå avkastning. Därför är AI ytterst opartisk och saknar bias, 

medan en människa ofta hittar sina “darlings” (favoritaktier) som denne tror på av olika 

skäl. Det finns enligt utsago från Wahlman en risk för bias vid kodning av algoritmerna 

för AI, såtillvida att utvecklaren lär upp maskinen. Det finns även risk för bias i 

datahanteringen, till exempel om utvecklaren har haft någon preferens då denne har 

bearbetat data innan den används av AI. Oftast är bias något som människor inte är 

medvetna om och inte kan bortse ifrån. Exempelvis, när utvecklare testar en 

kvantmodell får utvecklaren alltid det resultat denne vill ha eftersom utvecklaren 

undermedvetet tänkt sig ett resultat och vet om att exempelvis P/B är ett bra nyckeltal 

och har därför inkluderat måttet i modellen. Maskiner har inte sådana beteenden och har 

aldrig resonerat så, enligt Wahlman.  
 

Johan Wahlman har påpekat att en AI är ytterst opartisk och saknar bias, medan en 

människa ofta hittar sina “darlings” bland aktier, vilket vi kopplar till att AI kan mildra 

familiarity bias genom att inte ha förutfattade meningar om vad som är bra 

investeringar. Detta sätt att eliminera känslomässiga inslag kan således hjälpa till att 

uppfylla högre måluppfyllelse, vilket för en AI är att uppnå avkastning med bolaget som 

ett medel för målet. Det Michael Lindskog på Waizer belyser angående att 

kommunicera värdet och bekvämligheten av AI-förvaltning menar vi är ett sätt att 

bemöta utmaningen med kundernas familiarity bias. Att AI är ett relativt nytt fenomen 

utgör grund för att problemet med familiarity bias fortfarande har grogrund. Dock kan 

AI inte bara minska problemet med denna bias utan det finns även inslag av familiarity 

bias vid utvecklingen av AI. Johan Wahlmans uttalande att det finns en risk för bias vid 

kodning av algoritmerna samt även i datahanteringen då utvecklaren har preferenser då 

denne förbearbetar data visar att även här finns utrymme för bias gällande preferenser 

som utvecklaren känner sig bekant med.  

 

Denna nyss nämnda risk har Finansinspektionen uttryckt oro för i och med tidigare 

nämnda citat gällande automatiserad rådgivning, vilket vi vill återknyta till. Vi hävdar 

att citatet även kan tillämpas gällande kapitalförvaltning:  
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“Omvänt finns det också en risk att ett automatiserat 

rådgivningsverktyg missbrukas genom att intressekonflikter byggs in 

eller kalibreras till företagets fördel. Verktyget skulle till exempel 

kunna programmeras så att kunden alltid får en produkt som är 

dyrare än andra produkter.”   

                                                                                (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.7) 

 

Dock kan AI reducera problemet med att välbekanta nyckeltal och variabler tillämpas i 

förvaltningen då exempelvis FIM:s AI-fond analyserar 700 olika variabler vilket 

minskar problem med familiarity bias. 

5.2.2. Representativity bias  

 
Att människor generellt tenderar att se historiska data som en prediktion för framtiden 

utgör problem. Det kan diskuteras huruvida detta är ett representativt sätt att skapa 

prognoser inför framtiden. Maria Mähl beskriver att de många och små datapunkter som 

kan anses vara “noise” (brus) kan användas till att skapa mönster då big data och 

machine learning används. På så vis kan bättre prognoser utvecklas. Dessa mönster kan 

inte en människa finna eller läsa av. Dels handlar det om input-data, informationen som 

matas in i modellen, och sedan är frågan vem som kommer fatta besluten. I båda dessa 

steg gäller det att begrunda hur människan påverkas av bias. Därför hjälper Arabesque 

till att avleda olika typer av bias genom att leverera ett system som är regelbaserat. 
 

Representanterna för Fondbolaget påpekar riskerna med att stödja beslut alltför mycket 

på historiska data. Ingen situation är den andra lik och risker finns med att samla in data 

som inte är till gagn för det som ska analyseras. Passiva förvaltare insamlar information 

som redan finns och tar beslut efter hur de tror att det kommer se ut imorgon, vilket 

därmed kan ge fel prognoser. Även FIM delar värdefull kunskap om prognosskapande. 

FIM:s AI-fond tillämpar walk-forward-testing (WFT), enligt Johan Wahlman. Metoden 

skiljer sig från traditionell back-testing. WFT går ut på att låta AI träna analys på en 

tidsperiod för att sedan omsätta metoden på kommande tidsperiod vilket genererar 

betydligt relevantare resultat. WFT är en kontinuerlig process och utförs på nytt flera 

gånger. Detta arbetssätt har FIM testat sedan början av 2000-talet under en stor variation 
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av förutsättningar. Den portföljsammansättning som AI-fonden genererar har varit lite 

motståndskraftigare mot nedgångar och därmed gått ner lite mindre än index. På så sätt 

kan värde skapas även framöver. Ett problem med vanliga indexfonder är att de utför 

transaktioner utifrån gårdagens marknadshändelser. En indexfond är därför en 

momentum-strategi då index består av gårdagens vinnare och förvaltaren ser hur index 

ser ut efter stängningen dagen innan. Dagen efter köper förvaltaren gårdagens vinnare. 

Ibland fungerar denna strategi bra men ibland desto sämre. 
 

Problematiken med representativity bias, som Kahneman och Tversky (1972) förklarar 

som en psykologisk bias grundar sig i ett snävt urval från historiska data som antas vara 

representativt för en hel population vid prognosskapande, har stöd i den empiri som 

denna studie har insamlat. Fondbolaget påpekar riskerna med ett sådant beteende. I 

skuggan av denna bias tror vi att AI kan leverera en potentiell lösning, givet Maria 

Mähls beskrivning att AI på ett bättre sätt än en människa kan skapa prediktioner utifrån 

stora mängder data, där både Arabesque och FIM utgör exempel på hur bias kan 

reduceras genom regelbaserade processer. Nyttjande av historiska data kan enligt en 

studie av De Bondt och Thaler (1985) leda till misslyckande då deras studie visade en 

situation då förloraraktier presterade 30 procent bättre än vinnaraktier inom de tre 

närmsta åren. Tversky och Kahnemans (1971) resonemang om den så kallade lagen om 

små tal kan användas för att belysa den problematik som finns med alltför stor tilltro till 

historiska data. Då människor enligt lagen om små tal tenderar att dra generella 

slutsatser utifrån data från alltför små stickprov kan AI:s självinlärning resultera i att 

walk-forward-testing genererar bättre prognosmodeller. Vi tror, utifrån Maria Mähls 

resonemang, att AI inom rådgivning och förvaltning på detta sätt potentiellt kan hjälpa 

kunden att minska osäkerheten i sina prognoser. Med precisare prognoser finns ingen 

garanti för förbättrad avkastningsförmåga men så kan vara fallet då investerare kan 

känna större trygghet med bättre prognoser. Av denna anledning hävdar vi att bättre 

prognoser kan minska emotional bias och på så vis minska risken att sälja värdepapper 

med förlust. Vidare, med FIM som förebild, ses tecken på att med WFT som grund kan 

AI prestera bättre än indexfonder som drivs av mänsklig intelligens. Vi menar därmed 

att det finns en styrka i framåtblickande test och att AI kan ta ledningen i detta 

hänseende och reducera representativity bias gällande lagen om små tal. Vi menar dock 

att det är av stor betydelse att inte ha en alltför stark övertro på AI. Utvecklingen är 
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fortfarande i ett relativt tidigt skede och en prognos är alltid en prognos, oavsett hur 

denna har skapats.  

5.2.3. Mental accounting bias  

 
Problemet med att människor tenderar att dela in sitt kapital i olika mentala konton syns 

tydligt inom rådgivning och kapitalförvaltning. Michael Lindskog på Waizer menar att 

kunder är försiktigare med de pengar de faktiskt ser. Pengar på bankkonton anses på 

något sätt vara mer utav en individs egna pengar, jämfört med pensionssparande vilket 

är pengar som personen inte ser i vardagen på samma sätt. Dessa ses inte som lika 

verkliga pengar.  

 

I denna studie är det av intresse att undersöka hur AI kan hjälpa kunder att minska 

inslag av mental accounting bias vid rådgivning och kapitalförvaltning. Vi 

argumenterar för att det som Michael Lindskog redogör för ovan är ett tydligt exempel 

på hur kunder tenderar att separera kapital i olika konton och misslyckas att värdera 

dessa likadant. Vi menar att detta är ett exempel på mental bokföring vilket enligt 

Thaler (2008) ökar kundernas risktagande och minskar avkastningen då det går att 

urskilja ett tydligt exempel på hur kunder delar upp pengar i mentala konton istället för 

att se konton som en sammansatt portfölj. Vi vill belysa att denna bias då kunden sätter 

“etiketter” på pengars tillhörighet gör att ett AI-baserat verktyg, i Waizers fall en 

definition av svag AI, kan värdera allt kapital likvärdigt utan att känslor påverkar 

beslutsprocesser. Således finns utrymme för marknadens aktörer att inkludera 

pensionssparande i de nya verktygen för att öka transparensen och även underlätta att 

uppnå det som Maria Mähl kallar för kundengagemang. Därmed kan AI hjälpa kunden 

att själva få en bättre förståelse över sin finansiella situation.  Vi har tidigare nämnt att 

Markowitz (1952) framhäver att investerare bör fokusera på hela portföljens 

sammansättning av olika värdepapper. Därför menar vi att AI kan hjälpa investerare att 

undvika mental accounting bias då mental bokföring är en negativ följd av att inte 

lyckas skåda de olika tillgångar som en enda portfölj i sin helhet.  
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5.2.4. Emotional bias  

 
Flera problem uppstår med att människor låter sina känslor påverka investeringsbeslut. 

Fondbolaget framhäver att rädsla brukar anses vara en starkare drivkraft än girighet och 

att aktiekurserna ofta går fortare nedåt än uppåt. Ulf Ahrner på Fundler tydliggör att 

psykologisk bias sannolikt aldrig helt kan elimineras i traditionell rådgivning. När 

kurser har rasat tar investerare ofta ut pengar och när aktiekurserna stiger sätter de ofta 

in dem igen. Poängen med rådgivning är att välja risk och sedan hålla fast vid sitt beslut 

även när börsen går ner. Börsfallet under vecka 6 år 2018 gjorde att Fundler skickade ut 

en kommentar i appen med information om kursfallet, med det omvända resultatet att 

många sparare investerade mer pengar. Vidare menar Ahrner att det som särskiljer 

rådgivarens beslut från individens egna beslut är det faktum att rådgivaren inte hanterar 

sina egna pengar, vilket innebär att rådgivaren har lättare att vara rationell i sina beslut 

och lättare kan hålla sig till strategier.  

 

Ahrner för fram att beteendefinans handlar mycket om att individen är känslosam med 

sina egna pengar och att en del kunder söker rådgivning just för att slippa vara 

känslosamma med sina pengar. Det är lätt för kunden att tänka att rådgivaren vet mer än 

kunden själv. Anna Svahn för fram åsikten att värdering av bolag egentligen inte borde 

vara subjektivt. Om personer skapar prognoser som bygger på all information de har 

borde de få en sann bild. Anna Svahn tror att subjektiv värdering är felaktig, då denna 

blandar in känslor som inte har med siffrorna att göra. Det är ändå siffror som 

investerare skall fatta beslut utifrån. AI kan troligtvis minska subjektivitet och skapa en 

rättvisare värdering i framtiden enligt Svahn. 
 

Vi framhäver att emotional bias sannolikt kan mildras med AI då AI saknar känslor. I 

samstämmighet med Ahrners resonemang om känslomässig påverkan menar vi som 

författare att AI därmed kan hjälpa kunden inom rådgivning och förvaltning med att 

välja risknivå och fasthålla vid denna för att uppnå en buy-and-hold-strategi. En sådan 

strategi ger enligt Oxenstierna och Anjou (2016) på lång sikt investeraren större 

avkastning och minskar transaktionskostnader. Därför argumenterar vi för att AI kan 

hjälpa kunden att inte falla offer för rädsla och girighet vilka enligt Lo, Repinz och 

Steenbargery (2005) utgör känslor som påverkar investeringars avkastning starkt 

negativt. Oxenstierna och Anjou (2016) har belyst placeringshorisont, avkastningskrav, 
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risktolerans samt diversifiering som fyra grundpelare inom strategisk allokering. Vi 

argumenterar för att AI:s eliminering av känslomässig bias kan hjälpa kunden att hålla 

sig till sin placeringshorisont. Vi menar även att eftersom placeringshorisonten spelar in 

på valet av risknivå kan kunden enklare vidhålla sin risktolerans med hjälp av AI. 

Kunden kan även lättare hålla sig till det avkastningskrav och den diversifieringsnivå 

som låg till grund för investeringsbeslutet.   

 

Det Ulf Ahrner på Fundler menar med att en rådgivare har lättare att vara rationell i sina 

beslut och att många kunder söker rådgivning just för att slippa vara känslosamma med 

sina pengar bör dock ses i relation till det som framförs av Bolton, Freixas och Shapiro 

(2007). De menar att problem med Agency Theory trots allt kan uppstå vid rådgivning. 

Utifrån denna ståndpunkt argumenterar vi för att dagens traditionella rådgivning till viss 

del, trots brister, kan eliminera kundens känslomässiga infall, men att problematiken 

med känslomässig bias kan lindras ytterligare genom ett AI-baserat arbetssätt. Vidare i 

relation till känslor kan subjektivitet diskuteras då Anna Svahns tanke om att värdering 

egentligen inte borde vara subjektiv vilket gör att möjligheten för AI att skapa en 

objektivare värdering inom kapitalförvaltning kan urskiljas. Dock ger detta upphov till 

frågor om människans roll i den framtida förvaltningen.  

5.2.5. Social interaction bias, overconfidence bias och illusion of control bias 

 
Social interaktion kan både gynna och missgynna investerare och sparare. Anna Svahn 

berättar om företaget Arabesque som har utvecklat verktyget S-Ray. Detta verktyg 

använder en stor mängd offentlig information. Data från bland annat internetforum 

inkluderas i screeningen (skanningen) och då kan noise (brus) upptäckas innan 

informationen ens har blivit allmänt känd på marknaden. Därför kan verktyget S-Ray 

anses vara övereffektivt med hänsyn till Famas teori (1970) om Effektiva 

marknadshypotesen. På detta vis kan bias hos AI undvikas. Svahn förtydligar att S-Ray 

sålde VW-aktien innan bolagets miljöskandal ens blev allmänt känd. Även Johan 

Wahlman tror att data från sociala medier kan komma att ingå allt mer i AI-modeller.  

 

I takt med att nyheter och inlägg från sociala medier ingår i input-data i AI-verktyg 

inom både kapitalförvaltning och rådgivning finns risker med desinformation och 

nyheter som inte stämmer. Maria Mähl framhäver att det är viktigt att utveckla AI så att 
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verktyget kan särskilja mellan exempelvis ett företag och ett annat ting som delar 

samma namn. Därmed är nyhetsvalidering essentiellt. Arabesque granskar och validerar 

källor med hjälp av mänsklig intervention. Därmed granskas vem som säger vad samt 

även relevansen och aktualiteten av källan. Arabesque använder vissa sociala medier.  

 

Med nutidens breda fokus på sociala medier hamnar Shiller och Pounds teori (1989) i 

ett nytt perspektiv. Deras resonemang att social interaktion mellan personer skapar 

åsikter och påverkar beslutstagande ger upphov till en sorts bias, en bias som 

majoriteten av respondenterna i denna studie tror är möjlig att reducera med inslag av 

AI i rådgivning och kapitalförvaltning. Denna social interaction bias exemplifieras av 

Rickard Lindell med att personer gör förlustaffärer till följd av rekommendationer efter 

dialog med andra. Vi menar att styrkan med att implementera AI inom rådgivning och 

förvaltning återfinns i den screening-process som AI-verktyg kan genomföra, vilket 

Maria Mähl har tydliggjort relevansen för i och med fallet med VW. Med sådan 

screening kan problem med felaktiga nyheter reduceras, exempelvis det Ovide och 

Vascellaro (2008) har framfört om att United Airlines aktiekurs föll kraftigt till följd av 

inaktuella nyheter. I kontrast till detta menar vi att utmaningen med att validera 

nyheterna som ligger till grund för förvaltningsstrategin inte skall underskattas. 

Speciellt då validering kan vara kostsamt för företagen att utföra denna granskning. 

Dock visar detta att arbetstillfällen för människor fortfarande kommer finnas kvar inom 

denna sektor. Nofsingers (2017) resonemang gällande att nyheter ofta anspelar på 

känslor gör att känslomässig bias är sammankopplad till bias gällande social interaktion. 

Därmed drar vi slutsatsen att AI med fördel kan implementeras inom både rådgivning 

och förvaltning för att minska bådadera bias. 
 

AI:s styrka i att kunna insamla data, från exempelvis sociala medier samt 

årsredovisningar, och ta beslut utifrån dessa gör att vi argumenterar för att 

overconfidence bias (övertro) och illusion of control bias (illusion av kontroll) 

potentiellt kan minskas. Eftersom illusion of control bias, enligt Barber och Odean 

(2000) kan resultera i ökat risktagande och en lägre diversifieringsgrad ser vi 

möjligheten att AI kan prestera bättre än människan genom en regelrätt beslutsprocess. 

Då Elliott, Hodge och Jackson (2008) belyser att ofiltrerad information såsom 

årsredovisningar kan förvirra privata investerare och skapa en illusion av kontroll, 

menar vi att AI kan användas som ett redskap för att lösa just detta problem och låta 
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kunderna delegera beslutstagandet till en AI fri från sådan bias. Dock menar vi att en 

övertro på AI-tekniken ska undvikas då vi hävdar att ingen AI är bättre än de algoritmer 

som har skapat den, vilka i sin tur har skapats av människan.  

5.2.6. Herding bias  

 
Vi finner att problematiken med herding bias (flockbeteende) är tydligt framträdande på 

flera nivåer. Michael Lindskog på Waizer tror att en större del av befolkningen kommer 

att använda någon slags rådgivning även i framtiden, både de som idag inte sparar något 

alls och de som tidigare har gått till bankkontoret. Han menar även att de som “gissar” 

själva vad de ska köpa för värdepapper har börjat inse att detta inte är den bästa 

strategin. Anna Svahn redogör att aktieanalytiker ofta drabbas av bias då de inte kan 

”lägga sig” alltför långt ifrån dagens börskurs eller analytikerkonsensus, varför de delvis 

fattar beslut på vad andra analytiker tror. Även Rickard Lindell är av åsikten att en god 

investeringsprocess kan hjälpa individer att undvika att köpa dyrt och sälja billigt, ett 

misstag som många begår efter rekommendationer från vänner och medier. Maria Mähl 

på Arabesque framhäver att nu när framgången har vänt för H&M är ett stort antal 

personer negativa mot H&M jämfört med innan. Detta menar vi är ett tecken på 

flockbeteende. Hon menar att bias är en av de saker Arabesque försöker minimera med 

sitt investeringsverktyg S-Ray samt att oavsett hur mycket människor vill undvika bias 

så är det svårt oavsett vad personer än tycker eller tror. 

 

Vi argumenterar för att det som Anna Svahn belyser om konsensus och det Michael 

Lindskog nämner om gissningar i grupp utgör två tydliga exempel på flockbeteende. 

Bikhchandani och Sharmas (2000) definition av flockbeteende, ett kollektivt beteende 

som uppstår då flera personer tar likadana beslut och den enskilde individen undviker 

att avvika, i kombination med ovan nyss beskrivningar av Lindskog och Svahn skapar 

utrymme för AI att potentiellt minska denna bias. Detta går i linje med att Rickard 

Lindell på Nordea framhäver fördelarna med en regelstyrd investeringsprocess. Maria 

Mähls argument för att deras verktyg S-Ray undviker sådan bias kan enligt oss skapa en 

framtida marknad för kapitalförvaltning där mer rationella beslut tas. Även så kallad fire 

sale som beskrivs av Thomas (2017) borde kunna reduceras, vilket är då investerare 

desperat säljer av aktier efter kraftiga börsras. Dock menar vi att en ny fråga uppstår; 

kan ett nytt flockbeteende uppstå om alla AI-verktyg tar samma beslut och vägrar 
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avvika från de andra AI-verktygens beslut? Detta är i nuläget svårt att besvara då AI-

tjänster ännu inte utgör ett tillräckligt utbrett fenomen inom finans. Däremot 

argumenterar vi för att en god utveckling av AI förutsätter att denna eventuella 

problematik tas i beaktning. Emellertid kan denna aspekt ses utifrån en positiv 

synvinkel i den bemärkelse att AI-tjänster som saknar bias och samtidigt följer 

varandras beslut möjligtvis kan skapa en något effektivare marknad med lägre 

volatilitet, förutsatt att alla är utvecklade på ett bra sätt. Detta ämne behandlas i ett 

senare avsnitt.  

5.2.7. Home bias 

 
Utifrån det insamlade empiriska materialet finns exempel på hur aktörer, med eller utan 

AI, menar att home bias påverkar människor och hur denna påverkan kan vara i 

framtiden. Johan Wahlman på FIM Kapitalförvaltning framhäver fördelen med 

diversifiering och menar att svenska sparare investerar synnerligen mycket pengar i 

svenska aktier vilket är naturligt då svenskar känner till bolagen och betalar i svenska 

kronor. De som investerar i nordiska fonder är generellt människor som bor i Norden. 

Wahlman berättar att människor i Norden ofta har ett starkt home bias och investerar 

mer i svenska aktiefonder och mindre i exempelvis finska aktiefonder eller aktier. Dock 

är den svenska börsen ytterst volatil, den är som vilken tillväxtmarknad som helst, vilket 

investerare inte tänker på. En investerare som har 40 procent av sitt portföljinnehav i 

svenska aktier bör beakta att svenska aktier motsvarar endast cirka 1 procent av MSCI 

World Index. Just nu är FIM:s AI-fond tungt överviktad i USA, men det finns ingen 

bias från FIM:s sida utan det är AI-maskinen som har gjort detta. Denna övervikt 

behöver nödvändigtvis inte bestå då sammansättningen varierar över tid. Wahlman 

belyser att en aktiv förvaltare kan ha en bias vad gäller landsfördelning, men det har inte 

FIM:s AI-fond överhuvudtaget utan den skapar en portföljsammansättning som skall 

gynna slutmålet. Inte heller på sektorfördelning finns någon bias. 
 

Att investerare och sparare ofta misslyckas med att diversifiera sina portföljer har 

framkommit från flera av respondenterna i denna studie vilket går emot det Oxenstierna 

och Anjou (2016) menar med att en portfölj ska vara väl geografiskt diversifierad. En 

sådan riskspridning behövs för att undvika den landspecifika risken. Vi har i denna 

studie sett tecken på att home bias är vanligt förekommande på den svenska marknaden 
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då Johan Wahlman framhäver svenskars home bias. Detta är i linje med Moskowitz och 

Covals (1999) teori om att investerare tenderar att investera mer i sitt eget land än vad 

en diversifierad portfölj föreslår, som ett resultat av att risken med utländska 

investeringar överskattas samt att deras avkastning underskattas, vilket vi menar kan 

vara en förklaring till det beteende som beskrivs av Wahlman med flera. Den höga 

volatiliteten på den svenska marknaden som Wahlman beskriver samt att den svenska 

börsen utgör endast en ytterst liten del av MSCI World Index gör att home bias är 

missgynnsamt för investerarna. Vi menar att problematiken med det home bias som 

Wahlman beskriver kan komma att minska i takt med att AI blir praxis inom rådgivning 

och förvaltning. Anledningen till det är den fördel som FIM:s AI-fond har gentemot 

home bias, då avsaknaden av sådan bias är total samt att AI:n ombalanserar 

fondinnehavet en gång per halvår för att uppnå avkastningsmålet istället för att ha 

preferenser om landsfördelning. Det faktum att FIM:s AI-fond saknar bias på sektornivå 

är ännu ett argument för att framtiden inom AI-förvaltning har stor potential.  

 

Även inom rådgivningssektorn ser vi tecken på att det finns sätt att undvika sned 

diversifiering och home bias, då Fundler diversifierar fondinnehavet. Oxenstierna och 

Anjou (2016) framhäver att taktisk allokering bland annat syftar till att fördela 

tillgångarna i olika branscher i syfte att uppnå riskspridning. Därför menar vi som 

författare att rådgivningstjänster såsom Fundler kan hjälpa investerare som saknar 

kunskap om portföljteori att på ett enkelt sätt diversifiera sina portföljer.  

 

Då respondenterna har belyst att deras AI-tjänster bygger på traditionell 

portföljsvalsteori menar vi att Markowitz (1952) portföljvalsteori på ett enkelt sätt kan 

nå ut till personer som annars inte hade tagit del av denna kunskap, oavsett om det 

gäller automatiserad rådgivning eller kapitalförvaltning. Markowitz teori där investerare 

oavsett risktolerans ska kunna skapa den portfölj med högst förväntad avkastning, i 

relation till risk, gör att investeraren behöver beakta hur tillgångarna fungerar 

tillsammans i en portfölj och inte bara det enskilda tillgångsslaget. Därmed menar vi att 

fler kunder på ett enkelt sätt kan applicera finansiell teori i sina investeringar eller 

sparanden. Vidare poängterar vi att home bias kan vara ett resultat av familiarity bias 

och att dessa två bias kan anses vara nära sammanlänkade.  
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5.3. Hur kan traditionell kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning effektiviseras med hjälp av AI? 

5.3.1. Beskrivning av hur aktörerna använder AI som verktyg och dess 

effektiviseringsmöjligheter 

 
Att AI genererar ett brett spektrum av användningsområden är redan fastställt och nya 

sätt att tillämpa AI utvecklas kontinuerligt. Samtliga intervjuade respondenter tillämpar 

AI på olika sätt. Michael Lindskog på förklarar att Waizer primärt bedriver diskretionär 

portföljförvaltning men har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva både 

investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning. Investeringsprocessen 

startar med att kunden öppnar ett konto och samtidigt genomgår en 

lämplighetsbedömning. Kunden signerar ett kontrakt att acceptera rådgivning. Sedan 

blir kunden tilldelad ett investeringssparkonto hos Nordnet där kunden får besvara 

ytterligare frågor och sedan återkommer till Waizer då allting är klart. Sedan behöver 

personen föra över pengar från sin existerande bank till sitt nya investeringssparkonto. 

 

Ulf Ahrner, förklarar hur Fundler använder AI i sin verksamhet. Deras algoritmer ger 

råd om risktagning utifrån personliga förutsättningar, vilket hjälper kunden att utföra 

transaktionerna. Kunden behöver inte gå till rådgivaren och undviker därmed 

rådgivningskostnader. Kapitalet hamnar hos stora fondförvaltare som Fundler 

samarbetar med. Kundens portfölj ombalanseras en gång per kvartal.  
 

Johan Wahlman förklarar att FIM bedriver aktiv förvaltning och menar att ”de vill 

skapa en Warren Buffett in a box”, då de främst tillämpar fundamentala data. Deras 

aktiva fond drivs av AI och avser inte att följa index. Utvecklingen på utvecklade och 

mogna marknader, till exempel amerikanska aktiemarknader, har visat att 

indexprodukter har tagit en stor del av marknaden. Samtidigt menar Wahlman att aktiv 

förvaltning skapar mervärden vilket var orsaken till att de började fundera på hur de 

kunde närma sig detta problem. FIM såg att AI definitivt kan vara en nyckel till detta, 

trots att utvecklingen av AI är långt ifrån färdig. FIM samarbetar med det tyska 

företaget Acatis vilka besitter djup teknisk kunskap. Acatis började utveckla en riktig AI 

för fem år sedan men insåg att de saknade den djupa kunskapen, resurser, datorkraft och 
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duktiga människor. Därför påbörjade Acatis sitt samarbete med det schweiziska 

företaget NNAISENSE vilket är ett företag som enbart arbetar med AI och exempelvis 

har god kunskap om neurala nätverk men saknar kunskap inom finans. Där kom FIM in 

i bilden och tillsammans har dessa tre företag skapat denna AI-fond. Acatis har byggt 

upp en stor databas bestående av fundamentala data för 50 000 aktier sedan 1986 vilket 

utgör grunden för fonden. Wahlman berättar att FIM har skapat begränsningar gällande 

likviditeten i fonden för att aktierna skall vara tillräckligt likvida vilket skapar högre 

flexibilitet. Efter att detta likviditetsfilter har applicerats finns 4000 bolag kvar som AI:n 

har möjlighet att ta ställning till för av sedan via screening bygga en riskoptimerad 

portfölj bestående av 50 bolag. Maskinens utmaning är således att välja (1) aktierna och 

(2) portföljsammansättningen. 
  
FIM lär maskinen ett beteende och vad den ska leta efter när den skall bestämma vilka 

bolag som ska ingå i portföljen. AI:n beaktar cirka 700 olika faktorer i modellen, 

däribland P/E, P/B, försäljningstillväxt med mera. Johan Wahlman tror att antalet 

faktorer att väga in kommer att utökas i framtiden. Till exempel att kunna läsa in 

förväntningar på aktier hos analytiker eller vad VD skriver i sitt VD-brev. Idag är det 

endast fundamentala data från rapporter som ingår och inga nyheter används vid 

screeningen. Fonden är alltid fullinvesterad till följd av att aktierna som ingår är så pass 

likvida i sin helhet, vilket inte skapar onödigt risktagande.  

 

Johan Wahlman förklarar att själva lärandet för AI:n är en återkommande process och 

det tar 1–4 dagar för maskinen att gå igenom datamängden, vilket är betydligt snabbare 

jämfört med en människa att gå igenom 4000 aktiers samtliga rapporter sedan 1986. En 

erfaren analytiker kan under sin livstid läsa in ungefär 15 000 rapporter. Därmed syns 

styrkan med AI. Köp respektive sälj av aktier i fonden utförs en gång per halvår då en 

långsiktig strategi förordas, delvis för att reducera handelskostnader. Inga andra 

förändringar görs mellan tillfällena för ombalansering och det har visat sig att cirka 70 

procent av innehavet byts ut vid dessa tillfällen. Wahlman belyser att den höga 

omsättningen av aktier beror till stor del på att fonden inte har bias och inte har några 

“darlings”. AI-fonden har målsättningen att överavkasta MSCI World Index med 3 

procent per år efter avgifter för att få en relativt hög riskjusterad avkastning. 

Volatiliteten ska motsvara densamma som för MSCI World Index, vilken enligt Johan 

Wahlman ligger på ungefär 12–15 procent medan volatiliteten för emerging markets 
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(tillväxtmarknader) och svenska aktier ligger kring 20 procent. Emerging markets och 

frontier markets ingår inte i fondens investeringsuniversum, eftersom inte heller MSCI 

World Index inkluderar dessa. Således förhåller sig fonden endast till utvecklade 

marknader, där USA är den största av dessa och motsvarar cirka 40 procent av MSCI 

World Index. I figur 2 illustreras kortfattat investeringsprocessen för FIM:s AI-fond. 

Figur 2: Översikt över investeringsprocessen för FIM:s fond Artificiell Intelligens. 

Skapad med inspiration av FIM (2017a). 

 

Utmaningen för fonden är enligt Wahlman att bidra till en portföljkonstruktion som 

både skapar mervärde och genererar alfa-avkastning (överavkastning gentemot index). 

Sedan är utmaningen att erhålla god informationskvot och en bra sharpekvot, det vill 

säga riskjusterad avkastning. Analytikerna på FIM känner alltid till fondens innehav och 

index vilket gör att investerare alltid kan få fram både informationskvot och sharpekvot, 

men utmaningen ligger i hur maskinen får fram beräkningar och svar. Denna process 

kan aldrig belysas exakt då AI:n är något av en black box. 

 

Rickard Lindell på Nordea förklarar att deras robotrådgivare Nora testar kundens 

kompetens genom att ställa cirka 18 frågor. Nora tar även reda på kundens riskaptit, 

målsättningar samt finansiella situation. Sedan kopplar Nora svaren till en 

rådgivningsprofil. En indexfond följer index så gott som möjligt medan det finns 

produkter med smart beta som ska vara lite smartare än index. Lindell förklarar att Nora 

har inslag av smart beta, vilket i denna process innebär att Nora väljer ett index och 

skannar urvalet och exkluderar strukturerade produkter samt alternativ som inte 

uppfyller etiska och sociala krav. Smart beta kan således beskrivas som en 

investeringsprocess som kombinerar fördelarna med både passiv strategi och aktiv 

strategi. Samtidigt skall den balanserade produkten matcha kundens riskprofil. 

Beroende på kundens svar matchar Nora dessa med en balans mellan aktier och 

räntebärande papper. Rickard Lindell belyser att det finns potential för AI att skanna av 
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en större del av marknaden genom screening men för Nora är inte det primärt. Nordeas 

tjänst fokuserar på hur AI kan hjälpa kunden, så att de kan lära sig vad kunden fastnar 

på, vad de frågar om mest eller vad som bekymrar dem. Det är mer AI på den sidan än 

vad det är på den underbyggande algoritmsidan.  

 

Fondbolaget belyser att AI växer sig starkare inom informationshantering och att ämnet 

ständigt är aktuellt. I och med att det inom kapitalförvaltning finns mycket information 

att samla in kan Fondbolaget, som idag inte använder sig av AI, se att det i framtiden 

kan utvecklas en robot för att hantera och sortera all denna information. Med ett sådant 

verktyg kan Fondbolaget tänka sig att det går att öka den operationella skalbarheten 

inom kapitalförvaltning. Fondbolaget förklarar att vissa basfakta skulle kunna insamlas 

med AI och de skulle vilja se en produkt som sorterar och skannar av information. De 

framhäver att AI kan tillämpas som virtuella medarbetare för att effektivisera operativa 

delar av verksamheten, exempelvis kundtjänstverksamhet. Fondbolaget menar att det i 

nuläget är svårt att kunna implementera verktyget inom den förvaltning som 

Fondbolaget bedriver men tror att AI kan användas brett inom till exempel teknisk 

analys. Förmågan att lära sig trender och mönster genom machine learning är ett 

område som de tror kan växa stort med inlärningsmekanismer som urskiljer mönster. 

 

Arabesque använder, enligt Maria Mähl, AI för att samla in och kvantifiera stora 

mängder data som traditionellt sett är icke-kvantitativa, exempelvis hållbarhetsdata och 

“mjuka” data. Fonden tillämpar aktiv förvaltning. Mähl förklarar att ett exempel på hur 

Arabesque använder AI är att deras verktyg S-Ray samlar in stora mängder data som 

sedan används av AI för att generera en beslutsprocess. Ett exempel på hur pass 

effektivare denna beslutsprocess är jämfört med mänsklig intelligens är fallet med 

Volkswagen som redan har belysts av Anna Svahn. Mähl menar att hade Arabesque inte 

använt sig av big data och machine learning, och istället hade låtit förvaltare läsa 

rapporterna, så hade detta problem med Volkswagen-aktien inte upptäckts förrän det 

varit för sent. Arabesques fond tillämpar analys i form av traditionell kassaflödesanalys, 

hållbarhetsanalys, fundamental- och teknisk analys samt även momentum-analys. I 

produkten för privatpersoner används momentum-analys som väljer aktuell allokering 

mellan kontanter och likvida medel. 
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5.3.2. Analys av AI i kombination med portföljvalsteori  

 
För att återknyta till föregående genomgång av FIM så använder fonden som bekant AI 

som primärt verktyg i investeringsprocessen och vi anser att just denna aspekt är det 

mest intressanta. Vi menar att styrkan ligger i databasen med fundamentala data om 

över 50,000 bolag via Acatis. Vi som författare menar att hastigheten på screening-

processen och det stora antal faktorer, omkring 700 nyckelfaktorer, utgör ännu en styrka 

med denna AI-teknik. Hastigheten och antalet faktorer är aktningsvärd och visar den 

potential som AI besitter inom kapitalförvaltning.  

 

Efter denna screening-process har fonden skapat en portfölj bestående av 50 bolag 

vilket ligger väl i linje med Markowitz (1952) teorier om diversifiering. Vid analys av 

portföljens sammansättning kan vi konstatera att fonden lyckats väl med sin taktiska 

diversifiering, i den bemärkelse att fonden investerar i flertalet olika branscher. Fonden 

lyckas även till viss del med geografisk allokering, enligt teorier av Oxenstierna och 

Anjou (2016), då den investerar i flera olika länder. Därmed ser vi inget home bias. 

Däremot har fonden en kraftig övervikt i USA, med en andel på hela 72 procent. Johan 

Wahlman har förklarat övervikten med att deras AI har kommit fram till denna 

landsfördelning och att FIM inte har några egna preferenser som påverkar denna 

allokering. Däremot anser vi att AI:n inte lyckas helt med sin strategiska allokering, 

enligt teorier av Oxenstierna och Anjou (2016), då fonden placerar uteslutande i aktier. 

Vi hävdar att portföljen skulle kunna dra nytta av att långsiktigt fördela portföljen i 

olika tillgångsslag såsom räntepapper, valutor, likvida medel eller alternativa tillgångar, 

i syfte att hedga sin risk för eventuella nedgångar. Johan Wahlman menar dock att 

denna strategi är ett medvetet val för att generera en långsiktigt hög avkastning. Fonden 

har en hög risk, givet sin allokering av endast aktier. Diversifieringen sker istället 

mellan branscher och länder. Vad beträffar fondens investeringsstrategi fokuserar denna 

på ombalansering av portföljen varje halvår snarare än buy-and-hold eller dynamisk 

hedging, vilka är tre investeringsstrategier somsa Oxenstierna och Anjou (2016) lyfter 

fram.  

 

Vi menar att AI-fonden Arabesque Systematic och dess verktyg S-Ray på ett effektivt 

sätt insamlar stora mängder data som sedan integreras i investeringsprocessen. Andelen 

aktier är dock hela 98 procent, varför vi anser att AI:n för Arabesque Systematic, i 
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likhet med FIM Artificiell Intelligens, misslyckas med en strategisk allokering och vi 

ser en avsaknad av diversifiering gällande tillgångsslag. Däremot hävdar vi att 

Arabesque Systematic har en bra taktisk allokering i den bemärkelse att de har en hög 

diversifieringsgrad bland både branscher och länder. Vad beträffar investeringsstrategi 

har de byggt in ett automatiskt riskverktyg som omallokerar portföljen till likvida medel 

om marknaden går ned. Om marknaden istället går upp ökar andelen aktier, varför vi 

anser att Arabesque Systematic mer ligger i linje med dynamisk hedging som 

Oxenstierna och Anjou (2016) lyfter fram snarare än ombalansering av portföljen eller 

buy-and-hold.  
 

Gällande både Waizer och Fundler ser vi tecken på hur de kan hjälpa kunder att 

diversifiera sina innehav. Styrkan vi ser hos dessa är den enkelhet som de erbjuder för 

kunder att starta upp konto samt enkelt välja fonder. Vi vill däremot poängtera vikten av 

att kunder förstår varför de bör diversifiera och ha en långsiktig strategi. Därmed ser vi 

en möjlighet för aktörerna att ha en frekvent interaktion med kunder för att åstadkomma 

detta. Vi ser även att Nordeas tjänst möjliggör för interaktion med kunder. Nora kan på 

ett effektivt sätt kombinera fördelarna med både passiv strategi och aktiv strategi och 

ger en balans mellan aktier och räntebärande papper vilket gör att fler kunder kan få 

hjälp att erhålla diversifiering. Vi hävdar att Fondbolaget förklarar med ett bra exempel 

på hur AI kan komma att implementeras i framtiden, men vi belyser samtidigt hur 

viktigt det är att aktörer inte har för bråttom med detta. Möjligheten att insamla data 

med AI påvisar stora effektiviseringsmöjligheter men vi vill poängtera vikten av att 

finansiella aktörer bör samarbeta med tekniska aktörer, vilket FIM är ett exempel på 

med deras samarbete med NNAISENSE och Acatis. Annars kan den finansiella aktören 

misslyckas fundamentalt till följd av bristen på rätt kompetens.  

 

Att kunna genomföra både den fundamentala men även den tekniska analys som både 

FIM och Arabesque gör, men till bråkdelen av den tid en traditionell kapitalförvaltare 

kräver, anser vi ger dem ett kraftigt övertag och goda förutsättningar för att bedriva en 

lönsam kapitalförvaltning. Sammanfattningsvis ser vi tecken på att ovanstående 

respondenter har lyckats implementera modern portföljvalsteori med hjälp av AI på ett 

framgångsrikt sätt.  
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5.3.3. Kostnader och avgifter 

 
Problematiken kring de avgifter som traditionella finansiella rådgivare tar för sina 

tjänster i relation till den avkastning tjänsten genererar är högst central. Genom MIFID 

2 införs striktare krav på företag som bedriver rådgivning, vad gäller de arvoden de tar 

ut för sina tjänster (Olivendahl & Thorsbrink, 2016). Ulf Ahrner på Fundler förklarar att 

avgifterna för distributionen av sparprodukter lägger beslag på uppemot 90 procent av 

avgifterna, och det är främst denna del som Fundler vill eliminera. För 15 år sedan 

kunde en kund vänta sig 10 procent i avkastning och 1 procent i avgift, men det har 

sedan den senaste finanskrisen övergått till 5 procent i förväntad avkastning och 3–4 

procent i avgifter. Ulf Ahrner menar att denna problematik gör att personlig rådgivning 

inte längre är hållbar och belyser att de flesta av de stora aktörerna, både 

rådgivningsfirmor och banker, i princip inte längre erbjuder något kundvärde. 

 

Ulf Ahrner illustrerar även ett annat exempel kring avgifterna och i synnerhet den extra 

risk en investerare tar för att generera en högre avkastning. En typisk portfölj skapad av 

en rådgivare inom private banking genererar uppskattningsvis en årlig avkastning på 

cirka fem procent utifrån en portfölj bestående av hälften aktier och hälften räntepapper. 

Avkastningen efter avdrag för avgifter om cirka 2,5 procent ger kunden en 

totalavkastning på endast 2,5 procent. Denna avkastning hade kunden erhållit om denne 

enbart hade investerat i räntepapper, vilket i sin tur betyder att den som tjänar på den 

extra risk kunden tar i sina investeringar är rådgivaren, enligt Ahrner. Detta menar vi är 

oacceptabelt då det är kunden, och inte rådgivaren, som tar på sig risken. Vi framhäver 

att eftersom rådgivare eller kapitalförvaltare inte själva tar risken är det obefogat att de 

trots detta får alltför hög riskkompensation i form av provision. Detta argumenterar vi 

för med stöd av Fama och Frenchs (2002) resonemang att en person som tar risk med 

egna pengar skall kompenseras, vilket dock inte är fallet med vissa rådgivares eller 

kapitalförvaltares agerande. Däremot kan självfallet provision till aktören inte uteslutas 

helt.  

 

Ett annat problem med avgiftsklimatet som Ahrner belyser är det faktum att kunder ofta 

saknar uppfattning om skillnaden mellan att betala 1 procent eller 3 procent i avgift 

vilket grundar sig i bristen på att lyckas översätta dessa procentenheter till faktiska 

kronor. För att illustrera och tydliggöra denna problematik belyser Ulf Ahrner att en 
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person med en tjänstepension på en miljon kronor och avgifter på tre procent betalar 

2500 kronor i månaden bara för att förvalta pensionskapitalet. Denna kostnad är i paritet 

med vad en person betalar för sin bil och Ulf Ahrner menar att det är ogreppbart att 

personer saknar denna insikt. Kostnaderna har inte synliggjorts på ett tillräckligt 

transparent sätt, men tack vare MIFID 2 leder detta till att förekomsten av oskäliga 

arvoden minskar.  

 

Även Michael Lindskog på Waizer belyser problematiken kring dagens avgifter inom 

finansiell rådgivning och hur automatiserad sådan är en bra lösning. Inom exempelvis 

private banking kan en rådgivare som jobbar 36 timmar i veckan och tjänar 1,5 miljoner 

kronor per år ha tio klienter. Utifrån dessa tio klienter skall finansiella mål såsom 

exempelvis vinstmarginaler uppfyllas, vilket bidrar till höga avgifter på dessa klienter. 

Michael Lindskog förklarar att en algoritm parallellt kan ge exakt samma service och en 

lika sofistikerad utvärdering av en kunds finansiella situation, men kan utföra tjänsten 

för flera miljoner personer samtidigt. Som ett resultat av denna skalbarhet kan 

marginalkostnaden minska och bidra till en lönsammare och effektivare affärsmodell. 

Således minskar även avgifterna för rådgivning vilket gynnar kunden. Även Rickard 

Lindell från Nordea är inne på samma linje. Om implementeringen av AI inom 

finansiell rådgivning genomförs på rätt sätt kommer fler kunder gynnas, då det 

fortfarande finns en tydlig kostnad för att träffa en finansiell rådgivare med en tät 

uppföljning. Han menar att denna implementering kommer leda till att en större 

målgrupp kommer kunna få rätt service på ett effektivare sätt som är bra för både 

kunden och rådgivaren. 

 

Allt är dock inte svart eller vitt inom dessa aspekter. En vanlig fallgrop i debatten kring 

avgifterna inom finansiell rådgivning är att enbart stirra sig blind på de avgifter som de 

finansiella aktörerna tar ut för sina tjänster, utan att beakta vad bolagen faktiskt 

genererar i avkastning. Rickard Lindell förklarar att Nora inte försöker hålla en specifik 

prissättning, utan snarare ha en optimal prissättning utifrån värdet de levererar till 

kunder. Rickard Lindell menar att det är av stor vikt att belysa produktens prestanda och 

vad den kommer att leverera för värden även framgent. Utifrån dessa parametrar bör 

kunden uppskatta huruvida priset är högt eller lågt, istället för att ställa produkterna 

bredvid varandra och då endast avgöra vilken som är dyrast respektive billigast.  
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Även Johan Wahlman på FIM är inne på samma linje. Med en förvaltningsavgift på 1,5 

procent kan AI-fonden FIM Artificiell Intelligens anses vara dyr, men det bör dock tas i 

beaktning att snittet för förvaltningsavgifter ligger kring just 1,5 procent. Wahlman 

förklarar att denna förvaltningsavgift troligen kommer att minska i framtiden, men att 

dagens nivå beror på att det är många människor involverade. Kostnaderna i denna fond 

består av tio personer inom databashantering samt fyra-fem personer inom IT-

utveckling vilket kan jämföras med en mer traditionell fond som vanligtvis enbart har 

en förvaltare och en analytiker. Således kan konstateras att denna fond idag har högre 

kostnader jämfört med en traditionell fond, men Johan Wahlman menar att kostnaderna 

troligen kommer att minska framgent. Förväntningarna på AI inom kapitalförvaltning är 

bland annat att det på sikt skall leda till sänkta förvaltningskostnader, men Wahlman 

menar som tidigare nämnt att teknologin inte ännu är helt färdigutvecklad. Det gäller 

både att utveckla maskinen men även att ta in annan typ av data, än den som är möjlig 

idag. Således kommer det vara många människor som är involverade under en lång tid 

framöver. Johan Wahlman tror däremot att konkurrensen inom AI-fonder kommer att 

öka, vilket kommer att pressa ner priserna ännu mer.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inom kapitalförvaltning krävs mycket 

resurser för att driva en AI-fond, i termer av kostnader, tid och kunskap. Utöver 

finansiell kunskap i egenskap av förvaltare och analytiker krävs även utvecklare, IT-

konsulter, programmerare samt stora mängder data. Konsekvensen av ett sådant 

kompetensskifte blir således de betydande kostnader som uppstår för att driva 

utvecklingen av teknologin, varför vi tror att detta kommer driva upp kostnaderna på 

kort sikt. Efter att ha analyserat kostnadsstrukturen hos fonden FIM Artificiell 

Intelligens konstaterar vi, i linje med det Johan Wahlman belyser, att större delen av 

FIM:s operativa kostnader utgörs av programmerare snarare än förvaltare. Detta 

förklarar varför deras förvaltningsavgift är i linje med övriga fonder på marknaden inom 

samma segment.  

 

Med kostnader i åtanke tror vi ändå att dessa kommer att minska på längre sikt. En 

kostnadsförskjutning på kort sikt är rimlig att anta då aktörernas kostnader till större del 

kan komma att utgöras av utvecklingskostnader. Vidare är kostnadsminskning på lång 

sikt ett rimligt framtidsscenario till följd av minskade marginalkostnader som ett resultat 

av stordriftsfördelar som AI erbjuder. Parallellt med ökade marginaler tror vi att 
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fondbolagen genom implementering av AI kommer att kunna sänka sina 

förvaltningskostnader, en situation som gynnar både företagen och kunderna. En 

förklaring till detta är den effektivisering som medföljer implementeringen av AI och 

när teknologin är mer utvecklad kommer det gå snabbare att samla information och 

hantera data. Således kommer det krävas färre analytiker och följaktligen färre 

arbetstimmar vilket driver ned kostnaderna. Vidare gör vi antagandet, i linje med det 

Wahlman nämner, att en ökad konkurrens bland AI-förvaltade fonder kommer leda till 

en prispress där förvaltningsavgiften minskar i takt med att fler aktörer anammar 

tekniken i sin förvaltning.  

 

Även inom finansiell rådgivning tror vi att implementering av AI, eller i detta fall 

snarare svag AI, kommer leda till minskade kostnader för företagen samt lägre avgifter 

för kunderna. En algoritm kan göra samma jobb som en traditionell rådgivare men till 

en bråkdel av tiden. Som Michael Lindskog nämner kommer marginalkostnaden, precis 

som inom kapitalförvaltning, att minska vilket bidrar till en lönsammare och effektivare 

affärsmodell. Därför utgår denna studie ifrån att även de arvoden som rådgivare tar ut 

för sina råd kommer minska kraftigt. Vi hävdar att det är ohållbart att som rådgivare 

bedriva samma verksamhet och bibehålla samma höga arvoden i takt med att 

automatiserad rådgivning ökar. Här menar vi även att MIFID 2 har varit och fortsatt 

kommer vara en bidragande faktor till sänkta avgifter inom finansiell rådgivning.  

 

Att AI kan reducera kostnader inom både rådgivning och kapitalförvaltning ger gott 

hopp om framtiden. Trots detta menar vi att aktörer trots allt behöver vara transparenta 

med sina avgifter, oavsett hur höga eller låga de är. Genom ökad transparens kan 

aktörerna erhålla förtroende hos kunder som börjar använda AI-tjänsterna. MIFID 2 

genererar ökade krav på transparens, varför AI och MIFID går väl hand i hand. Detta är 

en grundläggande strategi vilken kan reducera problem med oseriösa aktörer som vi sett 

exempel på i och med Nylanders (2017) beskrivning av skandalen om Cerberus. AI rätt 

använt kan därmed hjälpa kunder att slippa erhålla negativ avkastning efter avdrag för 

avgifter.  

 

Avslutningsvis kommer ledtiden från insamlandet av information, analys av dess data 

samt investeringsbeslut förkortas vilket ger både en betydligt tidseffektivare och 

kostnadseffektivare affärsmodell. Vidare är även ökad konkurrens en faktor som vi tror 
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kommer leda till lägre förvaltningsavgifter för kunderna, både inom kapitalförvaltning 

och finansiell rådgivning eftersom den nya generationens kunder föredrar att ta del av 

finansiell rådgivning digitalt. När rådgivningen flyttar från rådgivningskontoret till 

vardagsrummet ser vi stor potential till kostnadsbesparingar och följaktligen billigare 

rådgivning. Lägre avgifter och mer transparent provision hos rådgivare kan minska 

Agency Theory-problematik, vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

5.4. Hur kan AI leda till en mer transparent och oberoende 

finansiell rådgivning? 

5.4.1. Agency Theory och oberoende  

 
Problematiken kring huruvida finansiell rådgivning är oberoende eller ej är en debatt 

som är högst aktuell. Tanken är att automatiserad rådgivning skall vara lösningen på 

denna problematik. Michael Lindskog på Waizer menar att storbankernas nuvarande 

produkter inom digital rådgivning ofta är tämligen osofistikerade samt att de i de flesta 

fall inte är helt oberoende, i den bemärkelse att det oftast är bankernas egna produkter 

som säljs. Waizer är oberoende och rekommenderar endast de instrument som de anser 

är bäst. Även Rickard Lindell från Nordea belyser att bankernas rådgivning i Norden 

idag är ytterst koncentrerade till de egna produkterna och att när en kund börjar använda 

digital rådgivning har kunden större möjlighet att använda alternativa produkter. En 

annan fördel med digital rådgivning menar Rickard Lindell är att kunder ofta uppfattar 

den nya tekniken som trovärdigare i den bemärkelse att en maskin inte lurar kunder på 

samma sätt som en människa med egenintressen och incitament kan göra. 

 

Rickard Lindell lyfter dock fram en annan sida i debatten kring oberoende inom 

finansiell rådgivning som gör debatten mer nyanserad. Om en bank erbjuder kompletta 

och väl fungerande produkter är det bättre för företaget att rekommendera dessa på 

grund av den kunskap företaget besitter. Det går att med lätthet dra slutsatsen att det är 

objektivare att ta hänsyn till samtliga produkter på marknaden i sin rådgivning. Däremot 

menar Rickard Lindell att om en rådgivares kunskap kring finansiella produkter är 

koncentrerad till mestadels bankens egna, bör denne erbjuda kunden en lösning utifrån 

dessa istället för att ta hänsyn till fler produkter eftersom kunskapen om produkterna då 
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riskerar att urholkas. Nordea är en av de största aktörerna på den finansiella marknaden 

och har duktiga förvaltare vilket leder till att de kan bygga portföljer som är bättre med 

den förvaltningen, än om de istället skulle inkludera andra fonder där de måste lägga 

mycket tid på att analysera. Fler externa fonder skulle leda till en process där Nordea 

måste jobba med ett antal externa leverantörer, vilket skulle driva upp kostnaderna 

5.4.2. Kan implementering av AI generera ökad transparens och oberoende? 

 
Vi har tidigare illustrerat Agency Theory av Eisenhardt (1989) om hur finansiella 

rådgivare rekommenderar produkter, vilka genererar en hög provision till rådgivaren 

men inte är bäst lämpade för kunden. Ett tydligt exempel på problemet är tidigare 

nämnda IZave (tidigare Cerberus) som med höga provisioner och icke-transparenta 

avgifter snarare agerade efter sitt eget intresse istället för att se till kundens bästa. Detta 

strider mot lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (SFS 2003:862) som 

lagstadgar att den som tillhandahåller finansiella råd till en konsument skall upprätthålla 

god rådgivningssed. Rådgivaren har alltså brustit med att se efter kundens behov och 

inte anpassat rådgivningen efter kundens önskemål. För att återknyta till det citat av 

Finansinspektionen, genom Olivendahl och Thorsbrink, berörde den påverkan AI har på 

Agency Theory-problematiken: 

 

“En automatiserad rådgivning skulle i själva verket kunna innebära 

en fördel då det bör vara möjligt att konstruera rådgivningsmodeller 

så att en intressekonflikt saknar betydelse i själva 

rådgivningssituationen. Ett rådgivningsverktyg är inte utsatt för 

emotionell påverkan på det sätt som den fysiska rådgivaren är när det 

föreligger intressekonflikter. Detta förutsätter dock att dessa hänsyn 

tas när verktyget konstrueras och kalibreras”  

                                                                               (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.7)  

 

Våra åsikter ligger i linje med Finansinspektionens, men vi anser att ytterligare fokus 

bör inbegripa vikten av oberoende vid programmeringen av AI, då det är en 

fundamentalt avgörande faktor för att lyckas med elimineringen av intressekonflikter. I 

linje med Lin (2013), som redogör att felaktiga eller manipulerade indata kan resultera i 

felaktiga utdata, menar vi att partisk programmering kan gynna rådgivaren och 
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missgynna kunden. Vidare påvisar denna studie potentialen av hur denna problematik 

kan komma att minska i takt med att andelen oberoende och automatiserade rådgivare 

ökar. Detta är ett tecken på att Agency Theory-problematiken som beskrivs av 

Eisenhardt (1989) kan reduceras av AI, likväl som att asymmetrisk information som 

beskrivs av Akelof (1970) kan reduceras. Detta eftersom asymmetrisk information 

bidrar till problemet som beskrivs av Agency Theory. Fundler är helt oberoende i den 

bemärkelsen att de aldrig tar emot provisioner från fondbolagen och saknar egna 

produkter som de rekommenderar. Således försvinner en stor del av problematiken 

kring finansiell rådgivning med att säljare agerar med målet att öka sin provision. Då 

Lo, Repinz och Steenbargery (2005) har poängterat att emotional bias till stor del drivs 

av känslor såsom girighet finns ännu ett tecken på att incitament som skapar girighet 

hos rådgivare eller kapitalförvaltare kan minskas med AI som medel.  

 

Finansinspektionens citat nedan kan ses med ny kunskap nu efter respondenternas 

utsagor: 

 

“Omvänt finns det också en risk att ett automatiserat 

rådgivningsverktyg missbrukas genom att intressekonflikter byggs in 

eller kalibreras till företagets fördel. Verktyget skulle till exempel 

kunna programmeras så att kunden alltid får en produkt som är 

dyrare än andra produkter.”    

                                                                                 (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s.7)  
 

Därför drar vi slutsatsen att det finns goda möjligheter för en större grad av oberoende i 

framtiden, men att detta är helt beroende på hur programmeringen går till. Detta 

argumenterar vi för inom både förvaltning och rådgivning. Därför är det sannolikt att 

ökad granskning av aktörer kommer att behövas, varpå ännu högre kompetenskrav kan 

komma att ställas på exempelvis Finansinspektionen. Vi som författare anser ändå att 

MIFID 2 bidrar till en positiv utveckling. Sedan MIFID 2 infördes med syfte att stärka 

investerarskyddet, i synnerhet för icke-professionella kunder som Oxenstierna och 

Anjou (2016) klassificerar en viss kundgrupp, har denna transformation försvårat 

möjligheterna för finansiella rådgivare att bedriva en icke-transparent avgiftsmodell. 

Detta ligger i linje med det Michael Lindskog och Ulf Ahrner har lyft fram. Vi hävdar 

att konsekvensen av denna reglering, i kombination med implementering av AI (svag 
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AI) i samband med finansiell rådgivning, blir en mer transparent marknad och minskar 

asymmetrisk information mellan kund och rådgivare förutsatt att kodning sker utan 

incitament att lura kunder. Ann Grevelius och Jonas Hombert har i en intervju med 

Tuvhag (2017) beskrivit att syftet med automatiserad rådgivning är att erhålla bättre 

oberoende samt transparens. Vi menar avslutningsvis, utifrån den insamlade empirin, att 

automatiserade rådgivning faktiskt kan göra det mer överskådligt för kunden i termer av 

avgifter, riskprofil och dokumentation samt minska problem med oberoende.  

5.5. Hur kommer framtidens kapitalförvaltning och finansiella 

rådgivning se ut? 

5.5.1. Människans framtida roll  

 
Enligt Johan Wahlman är det inom denna fråga viktigt att ställa sig frågan; är 

människan med maskin bättre än människan utan maskin? Det är fortfarande många 

människor som är delaktiga i utvecklingen av AI men Johan Wahlman argumenterar för 

att AI samtidigt inte är mer utav en black box än en människa. En duktig förvaltare kan 

ibland till och med inte själv fullt ut förklara sina överväganden eller varför denne har 

valt en specifik aktie. Människor tror sig kunna veta mycket, gillar olika personer eller 

vet vilka rapporter som de har läst men det kan däremot finnas andra överväganden som 

människor inte medvetet reflekterar över. Återigen är det bias som figurerar i 

bakgrunden och varken AI eller förvaltare har en helt öppen insyn i vad som påverkar 

deras beslut. Även Maria Mähl på Arabesque menar att en människa är mer utav en 

black box än vad en AI är, då en människas tankar bidrar till låg transparens och att 

dessa är svåra att genomskåda. I dessa argument menar vi att det syns fördelar med AI. 

 

Fondbolaget lyfter fram att det alltid finns en mänsklig faktor inom traditionell 

kapitalförvaltning och att det kan innebära att förvaltaren drar en slutsats som en AI inte 

hade lärt sig att göra. Automatiserad rådgivning granskar alternativ men lägger ingen 

värdering i dem, utan köper objektivt. Fondbolaget ser att vissa kunder eftersträvar att 

förvaltaren skall ha mer erfarenhet och kompetens samt bidra med en åsikt om en 

investering. Det hela beror på vilken tjänst kunden vill ha.  
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Johan Wahlman på FIM anser att det är kombinationen av människa och maskin som är 

framtiden. I dagsläget är det ett flertal människor som är involverade i deras AI-fond 

och de kan aldrig lämna maskinen helt ensam. FIM:s AI-fond står med en människa 

som förvaltare av regulatoriska skäl. Finansinspektionen (FI) behöver genomlysa 

verksamheten genom att ha en människa de kan prata med. Om FI skulle godkänna 

maskinen direkt som denna part så måste de koppla upp sig mot denna, men de har inte 

själva den kunskap om AI som krävs för att göra det. Därför kan FI inte göra en sådan 

genomsyn direkt och det skulle bli en omständlig process att få godkännande till 

maskinen, trots att FIM utan problem skulle kunna låta maskinen koppla upp sig direkt 

mot FI. Därför blir det i dagsläget svårt att låta en maskin stå som ansvarig förvaltare. 

FIM ser att inom snabbväxande och inte helt mogna marknader behövs en 

handpåläggning av människor. Det behövs förvaltare som reser till länder, ser att 

bolagen faktiskt existerar och exempelvis granskar fabriker. Det går inte att lita helt på 

att allt som står i en rapport stämmer även om du i Sverige kan lita ganska rejält på det 

som står i rapporter. På tillväxtmarknader måste förvaltare även se till hur ägarstruktur 

och bolagsstyrning ser ut. 

 

Fondbolaget spår att det kommer ta lång tid innan AI kommer kunna göra analytikernas 

jobb fullt ut. En duktig analytiker behöver kunna sovra information och veta hur 

informationen ska användas för att fundera ut hur kunderna skall bli intresserade av att 

köpa analysen. Då går det inte att applicera ett standardtänk. Fondbolaget jobbar cirka 

90 procent mot institutionella investerare och då en sådan kund investerar kanske 100 

miljoner kr finns önskemål om att förvaltare och kund gemensamt sätter sig ner runt 

bordet, funderar och diskuterar. Fondbolaget framhäver att det handlar mycket om 

förtroende och att deras kundbas inte ännu har kommit så långt att kunder överlämnar 

förtroende till en robot. Fondbolaget delar åsikten att verksamheten är relationsbaserad 

och framhäver att befintliga kundrelationer är svåra att ersätta med en AI. Därmed är det 

i nuläget inte troligt att en AI, i form av en virtuell förvaltare, ersätter den traditionella 

kapitalförvaltningen som Fondbolaget bedriver. De menar att deras beslut är baserade 

på personliga möten, där de lyssnar på bolag och försöker bedöma trovärdigheten. 

Fondbolaget tror att det kan ta ansenlig tid innan en AI kan lära sig vad trovärdighet 

innebär, varför först ett mätbart mervärde behöver framträda i första hand.  
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Maria Mähl på Arabesque förklarar människans framtida roll inom förvaltning med 

pilotyrket som liknelse i följande citat:  

 

”Ett antal år tillbaka flög piloterna flygplanen själva men idag flyger 

datorerna flygplanen under större delen av flygningen medan 

piloterna övervakar datorerna. I de flesta fall flyger datorn flygplanet 

bättre än vad piloterna gör men piloterna behövs fortfarande som 

övervakare.” 

                                                                                                                      (Maria Mähl) 

 

Maria Mähl tror inte att AI kommer överta förvaltarens roll helt, men de förvaltare som 

inte använder den nya tekniken kommer med stor sannolikhet ersättas av de som 

faktiskt tillämpar tekniken. Det finns mer och mer data och all denna kan inte en 

människa bearbeta. Sedan är frågan om informationen som sedan fås ut av AI-processen 

skall användas för beslutstagande av människor eller av AI. Därmed handlar ämnet både 

om input-data, att den delen är mer AI-baserad, samt att själva förvaltningen kan vara 

AI-baserad. Mähl menar att om en aktör inte använder AI för att göra screening av 

input-data kan stora problem med bias uppstå vid urvalet av information till verktyget. 

Däremot är det någon som programmerar algoritmerna vilket gör att risk för bias kan 

förekomma, men själva syftet är att maskinerna skall lära sig och förbättra sig själva.  

 

Rickard Lindell understryker att en mänsklig rådgivare generellt sett är bra på att skapa 

trygghet. Kunden kan tvivla på om denne själv har besvarat alla frågor korrekt via Nora 

och sedan undvika att ta beslutet att börja använda tjänsten. Där ligger en utmaning, 

men kunder ser det inte på det sättet, utan de tänker ofta att det som banker talar om för 

dem är ett råd som de skall ta till sig. Enligt Lindell är det globalt sett många 

hybridtjänster som tar volymer i nuläget och under den kommande 8 till 10-årsperioden 

kommer detta sannolikt fortsätta. Många aktörer kallar sig robotrådgivare men de är 

oftast egentligen hybridmodeller, en kombination av digital och mänsklig rådgivning.  

Vi som författare menar att det återigen syns tecken på att olika definitioner för AI kan 

förvirra för kunder.  

 

Lindell fortsätter med att belysa att kunden när som helst kan få hjälp av en människa 

för att alternera portföljen samt känna trygghet i sina val. Rickard Lindell framhäver att 
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när det mognar kommer AI att ta mer plats, sedan är frågan var och hur människan 

används i det scenariot. Det handlar om att i rådgivningen kombinera digital och 

personlig rådgivning vilket gör det effektivare för den mänskliga rådgivaren och 

kunden. Dessutom kan kunden få en tätare uppföljning och en närmare relation till 

rådgivningstjänsten eftersom en traditionell rådgivare har svårt att höra av sig varje 

vecka, vilket dock en AI kan. Däremot, när den mänskliga faktorn reduceras blir 

utmaningen större eftersom då kan kunden inte titta en person i ögonen.  

 

Ulf Ahrner tror att rådgivningsbranschen kommer att förändras likadant som 

resebranschen; när resebyråer på nätet utvecklades påpekade flertalet traditionella 

resebyråer att kunder fortfarande kommer vilja ha kontakt med en mänsklig 

reserådgivare. De hade fel, med exempelvis Booking.com som facit. På samma sätt 

hävdar banker idag att kunder fortfarande kommer vilja ha mänsklig kontakt och på 

samma sätt förmodar Ulf Ahrner att bankerna kommer ha fel idag.  

5.5.2. Analys av rådgivarens och kapitalförvaltarens framtida roll samt dess 

utmaningar 

 
Hur framträdande rådgivares och kapitalförvaltares roller kommer att vara i framtiden 

återstår att se. Emellertid har det från intervjuer med respondenterna framkommit att 

inslaget av mänsklig intelligens fortfarande kommer vara betydande även om det 

förväntas ske på ett annat sätt. Vid arbetet med FIM:s AI-fond har människan i 

dagsläget rollen att utföra handel utifrån de beslut som AI:n tar, med vissa undantag 

gällande etiska aspekter och regelverk, enligt Wahlman. I de fall människan kan bedriva 

bättre förvaltning med en maskin än utan bör således en kombination av mänsklig 

intelligens i kombination med Artificiell Intelligens användas, enligt Johan Wahlman, 

för att uppnå kundens behov på bästa sätt. Den roll som FIM ser för människan ligger 

ytterst nära den roll som Lin (2013) också argumenterar för. Lin menar på samma sätt 

att en kombination är nödvändig och att framtidens förvaltning kommer utföras av 

cyborgs, det vill säga robotmänniskor eller hybrider, en aktör som beskrivs som Den 

nya investeraren. Att Lin (2013) ser fördelar med att komplettera människans analys- 

och tolkningsförmåga med automatisering framstår som ett klart faktum i relation till 

Maria Mähls förklaring att stora datamängder omöjliggör att en människa kan bearbeta 

all tillgängliga data. Lin (2013) belyser att Den nya investeraren kan få en bättre 
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diversifieringsförmåga i portföljhanteringen som ett resultat av ny teknik som 

beslutsstöd, inom vilket vi tolkar inkludera AI. I ljuset av AI:s styrka menar vi att de 

exempel på bias som respondenterna har redogjort för gällande snedvriden 

diversifiering och home bias kan reduceras eller elimineras med hjälp av AI.  

 

En stor del av människans framtida roll kommer med stor sannolikhet bestå av att 

utveckla de nya AI-baserade verktygen, menar Lin (2013). Johan Wahlman delar denna 

syn och menar att en stor del av kapitalförvaltningens yrkesroller kommer innefatta att 

hantera tekniken. Samtidigt menar Wahlman att bias till viss del kan uppstå vid 

kodningen vilket dock kan balanseras med att syftet är att maskinerna med tiden är 

självlärande och kan optimera sig själva. Vi argumenterar för att den framtida roll som 

Maria Mähl på Arabesque tillskriver kapitalförvaltaren, med liknelsen att en förvaltare 

är som en pilot som övervakar den datoriserade autopiloten, är en rimlig bild av det 

framtida yrket. Vi hävdar att i de situationer där AI presterar bättre än människan bör 

detta faktum accepteras och ses som något positivt och sedan utnyttja fördelarna med 

AI. Därmed framför vi åsikten att det är essentiellt för aktörerna att inse styrkan med AI 

istället för att arbeta emot utvecklingen, samt istället fokusera på konkurrensen 

sinsemellan aktörerna istället för att människan ska konkurrera mot AI. Detta 

resonemang utvecklas i linje med Maria Mähls prognos att förvaltare som inte tillämpar 

AI kommer ersättas av de som faktiskt använder tekniken.  
 

Vi menar att ett problem med AI är avsaknaden av personliga egenskaper som en 

människa besitter, däribland moraliska principer, med stöd av Lins (2013) resonemang. 

Vi menar att framtida lagstiftning inom finans behöver anpassas till AI då följande 

frågeställning kan behöva svar: om en AI begår brottsliga gärningar inom finans, skall 

AI:ns algoritmer sättas i karantän, eller hur ska denna ställas till svar? För ett 

datorsystem kan knappast inte sättas i fängelse, varför sådana problem kan bli 

annorlunda i framtidens finansbransch. Därmed går det att diskutera huruvida en 

hybridlösning är bättre än en ren AI. Johan Wahlman på FIM har klargjort vikten av 

viss mån av mänsklig intelligens inom kapitalförvaltning, speciellt för att besöka de 

företag som ämnas investera i. Vi förtydligar att AI inte kan utföra sådan due diligence, 

då det handlar om fysisk mänsklig granskning med mänskliga sinnesintryck. Vidare 

argumenterar vi för att det stora antalet personer som är involverade och övervakar 

FIM:s AI är förståeligt. Hade inte denna övervakning skett hade det varit, för att koppla 
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till Maria Mähls analogi med piloter, som om samtliga piloter tog en sovpaus under 

exakt hela flygningen medan autopiloten tvingades klara sig helt själv. Sådana flygturer 

hade inte fungerat alls i dagsläget, och ett sådant arbetssätt hade inte heller fungerat 

inom förvaltning eller rådgivning med en AI som autopilot.  

 

Att FIM:s AI-fond står med en människa som förvaltare, mest på grund av regulatoriska 

skäl och att Finansinspektionen saknar tillräcklig kunskap om AI, gör att vi 

argumenterar för att det sannolikt kommer att krävas ett antal år innan tekniken kan 

agera på egen hand. Dilemmat gällande personlig kontakt till rådgivare och förvaltare 

kommer dock kvarstå. Därför blir det i dagsläget svårt att låta en maskin stå som 

ansvarig förvaltare enligt FIM, vilket kan relateras till Lins (2013) argument för att 

mänsklig intelligens kan analysera de beslutsunderlag som tekniken genererar, bedöma 

indata och även skapa de juridiska förutsättningarna för AI-lösningar. Med dessa 

uttalanden som stöd menar vi att de aktörer som helt och hållet exkluderar människans 

roll i rådgivning och kapitalförvaltning kan möta en svår framtid. Fortsättningsvis 

uppstår frågan hur AI påverkar kundernas förtroende, då förtroende är en egenskap som 

är central att analysera, med stöd av Lin (2013).  
 

Rickard Lindell har tidigare belyst att en traditionell rådgivare besitter fördelen att 

kunna skapa mänsklig trygghet och att utmaningen med automatiserad rådgivning delvis 

ligger i att kunden inte kan se en rådgivare i ögonen. Fondbolaget har framhävt att 

förtroende är centralt eftersom deras kundbas i nuläget är mindre angelägen att 

överlämna förtroende till en virtuell förvaltare. Fondbolagets poängtering, att det kan 

vara svårt för AI att lära sig vad trovärdighet innebär, utgör en av de största 

utmaningarna enligt oss som författare. Därför är det troligt att hybridtjänster kommer 

att kvarstå som ett vanligt alternativ under en lång tid innan rena AI-lösningar blir 

standard. Vi belyser att utmaningen att skapa förtroende för den nya tekniken är nära 

sammankopplad till familiarity bias, då kunder hellre håller sig till bekanta fenomen 

såsom traditionell rådgivning och kapitalförvaltning. I kontrast är det intressant att 

uppmärksamma Ulf Ahrners tankegång om att banker har fel i att kunder kommer 

fortsätta kräva lika mycket mänsklig kontakt. 
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Det finns flera fördelar med ett minskat inslag av mänsklig intelligens, till fördel för AI. 

Lin (2013) menar att Den nya investeraren, alltså en människa som tillämpar AI som ett 

verktyg, blir mer rationell och mindre känslosam då AI kan minska inslag av känslor i 

investeringar. I anknytning till nyss nämnda resonemang kan vi dra slutsatsen att 

emotional bias kan reduceras, vilket det finns stöd för då Lin (2013) förklarar att 

girighet, rädsla och bias om övertro kan minska via automatisering. Den nya 

investeraren har enligt Lin (2013) bättre tillgång till sociala medier och internet. Denna 

diskussion kan föras vidare då vi menar att utbudet av data kan göra investerare mer 

rationella. Att AI kan utsålla information är en styrka, men enligt Maria Mähl är det 

dock en annan fråga om beslutsfattandet inom rådgivning och förvaltning skall utföras 

av människor eller av AI.  
 

Samtidigt bör fördelarna med AI beaktas i balans med människans roll. Den nya 

investeraren som Lin (2013) beskriver som framtidens aktör ligger väl i linje med den 

argumentation som Rickard Lindell för fram om hybridtjänster då dessa stadigt ökar i 

marknadsandelar. Vi som författare ser tydliga fördelar med att komplettera människan 

då AI kan skapa en närmare koppling till kunden, utan att nödvändigtvis ha mer 

personlig kontakt, med stöd i det Rickard Lindell framhäver som ett resultat av att AI-

rådgivare kan skapa en tätare uppföljning än vad en rådgivare kan. Således kan AI 

effektivisera för både rådgivare och kund. Vi argumenterar för att huruvida kunden 

attraheras av en ren AI-tjänst eller en AI-hybrid, oavsett om det gäller rådgivning eller 

kapitalförvaltning, beror till stor del på den nivå av tillit och trygghet som kunden 

känner, vilket i sin tur kan hävdas bero på två variabler; (1) hur väl den enskilde 

individen kan känna förtroende och (2) på vilket sätt den finansiella aktören arbetar för 

att förmedla och påvisa varför kunden bör ge förtroende till AI-tjänsten. 

 

Enligt Lin (2013) kan automatiserad rådgivning och förvaltning öka demokratiseringen 

inom investeringar då information kan erhållas på ett billigare sätt oavsett kundens 

inkomst. Vi instämmer då ett bredare spektrum av information kommer till kundens 

nytta eftersom ett AI-verktyg kan samla in och sortera oerhört stora mängder data. 

Gällande detta menar vi att det är relevant att återkoppla till Dahlgrens uttalande i 

intervjun av Gattami (2018) om att robotrådgivning skapar en demokratisk process då 

fler sparare får tillgång till tjänster inom sparande och investeringar eftersom 

tillgängligheten ökar då tjänsten kan nyttjas dygnet runt. Därmed hävdar vi att de 
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kunder som enligt Oxenstierna och Anjou (2016) kategoriseras som icke-professionella 

kunder får möjlighet att på ett rättvisare sätt agera på marknaden, oavsett inkomst eller 

kunskap. Dessa är kunder som Waizer, Fundler, FIM, Arabesque och Nordea kan hjälpa 

att börja investera.  

 

Att AI har mottagit mycket kritik för att vara en så kallad black box kan anses vara ett 

dilemma. Lin (2013) belyser problematiken med black box-trading och beskriver detta 

som att input till algoritmer ger olika investeringsbeslut som output och att denna 

process ger liten eller ingen inblick för förvaltaren. Johan Wahlman på FIM bemöter 

dilemmat med att AI inte nödvändigtvis består av en större grad av black box än en 

människa då förvaltaren ofta inte själv är medveten om de överväganden som denna gör 

i en investeringsprocess då det finns överväganden som förvaltare inte medvetet 

reflekterar över. Denna form av bias menar vi är intressant att belysa då detta till viss 

mån kan avfärda kritiken mot AI. Även Maria Mähl på Arabesque delar dessa 

tankegångar och belyser svårigheten med att uppnå transparens i en förvaltares 

beslutstagande. Till följd av denna låga grad av transparens hävdar Mähl att en 

förvaltare är mer utav en black box än vad en AI är. Vi menar att en större medvetenhet 

om att AI inom just denna aspekt inte är sämre än en rådgivare/förvaltare kan skapa en 

större tilltro till AI-verktyg och i sin utsträckning kan minska kundernas familiarity bias 

gällande oviljan att ta till sig nya finansiella verktyg.   
 

Utmaningarna för AI-baserade verktyg inom kapitalförvaltning och rådgivning är 

omdiskuterade. Det faktum att de flesta AI:s, enligt Maria Mähl, inte har genomgått 

stora korrektioner på aktiemarknaden och att detta kan påverka deras inlärning får oss 

att ifrågasätta hur människors förtroende för AI som verktyg kommer att påverkas då en 

vändning i konjunkturen faktiskt uppstår. Mähl menar att hur AI hanterar nästa krasch 

är fortfarande ett okänt faktum då bristen på börsnedgång sannolikt till viss del kan ha 

gjort AI påverkad av bias till följd av detta. Då kunder kan uppleva familiarity bias och 

känna motstånd till den nya tekniken är det rimligt att påpeka att ett sådant motstånd 

kan öka vid händelse av att AI inte lyckas fungera väl vid en korrektion. Vi menar att 

Anna Svahns poäng om tekniska krascher till följd av AI kan kopplas till externa hot. 

Även Lin (2013) hävdar att den nya teknologin, i detta fall i form av AI, skapar större 

känslighet för externa hot. Därmed påvisar denna studie flera argument för att det är av 

intresse att beakta hur AI kan ha svårigheter att hantera “mjuka” aspekter som 
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exempelvis att tolka nyhetshändelser samt politisk risk. Även Fondbolaget har framfört 

att AI möjligtvis kan ha svårighet att värdera politisk risk. Vi menar att politisk risk till 

stor del beror på vilken politisk ideologi en person har och att det därför kan vara svårt 

för AI att tolka sådana företeelser. Det kommer även ställas högre krav på 

portföljförvaltare eftersom de skall kunna använda sig av informationen som en AI 

insamlar då Maria Mähl framför ståndpunkten att teknologiska kompetenser snarare än 

finansiella kompetenser kommer efterfrågas allt mer. Vi argumenterar för att en sådan 

förändring på ett betydande sätt kan förändra finansbranschen i grunden. 

 

Att Nordea aldrig helt säkert kan veta om de har fått korrekta svar från kunden efter att 

individen har besvarat frågorna i den automatiserade rådgivningstjänsten kan anses vara 

ett dilemma, då Nordea måste lita på den data de har insamlat. I relation till detta vill vi 

återkoppla till det tidigare nämnda citatet uttryckt av Finansinspektionen, gällande 

risker med de svar som erhålls av kunden vid rådgivningstjänster som denna: 
 

“Som tidigare nämnts kan automatiska rådgivningsverktyg ha spärrar 

mot att kunden hoppar över att lämna nödvändig information. Det 

finns dock en risk att kunden inte förstår vikten av att svara på 

frågorna i beslutsträdet med tillräcklig omsorg och därmed får 

felaktiga råd. Investeringsråd blir aldrig bättre än kvaliteten på den 

information som inhämtas. Därför behöver kunden genom 

rådgivningsverktyget informeras om syftet med 

lämplighetsbedömningen, varför frågor ställs och vikten av att de 

besvaras korrekt.“ 

                                                                         (Olivendahl & Thorsbrink, 2016 s. 8) 
 

Här menar vi att problemet som Finansinspektionen beskriver existerar i realiteten men 

att det samtidigt finns goda framtida möjligheter att lösa problemet. Dock, med Rickard 

Lindells uppfattning i åtanke är sannolikheten liten att helt eliminera denna problematik 

då Nordea omöjligen kan veta exakt om frågorna har besvarats korrekt alla gånger. 

 

 



93 
 

5.5.3. AI:s aktualitet samt framtid inom rådgivning och kapitalförvaltning 

 
Michael Lindskog på Waizer betonar att det är en synnerligen liten del av befolkningen 

som använder någon form av finansiell rådgivning, men han tror dock inte att private 

banking kommer att försvinna helt. Johan Wahlman är av åsikten att AI på sikt kommer 

att konkurrensutsätta människor och antagligen kommer de riktigt duktiga förvaltarna 

finnas kvar eftersom det under en överskådlig tid finns faktorer som en maskin inte kan 

ta till sig. Detta gäller de allra bästa analytikerna medan de mediokra inte kommer ha en 

chans mot AI, tror Johan Wahlman, samtidigt som han tror att det kommer framträda 

många konkurrenter. Dagens oerhört snabbare datorkraft är den första anledningen till 

att AI är så aktuellt. Själva grunden för AI är att kopiera den mänskliga hjärnan vilket 

har varit möjligt att göra under en relativt lång tid, men det är först idag som datorer är 

tillräckligt kraftfulla. Den andra anledningen till AI:s aktualitet är den stora tillgången 

till data. Data i sig måste göras läsbar och där kommer ett mänskligt inslag in. Det finns 

hur mycket information som helst men data måste kunna föras in i AI-modellerna, göras 

läsbar och “putsas” så att den går att använda som input-data. Annars kan “garbage-in-

garbage-out” framträda, vilket är ett viktigt problem att undvika. Enligt Wahlman 

kommer det förhoppningsvis utvecklas fler AI-fonder av FIM även om FIM Artificiell 

Intelligens i dagsläget är den enda AI-fonden i Norden. Det pågår mycket utveckling, 

inte minst bland storbankerna. FIM belyser följande aspekter om AI:s framtid: 
 

1. Det krävs fortfarande människor som kan programmera. Maskinen lär sig inte själv 

och det krävs att kunna hitta de människor som ska utveckla tekniken. 

2. Teknologin finns där och kommer fortsätta att utvecklas. 

3. Bra kvalitet på data krävs. Dåliga data med bra teknologi blir fortfarande dåligt och 

bra data med dålig teknologi blir inte heller bra. 
 

De tekniska lösningarna ändrar sig nästan varje vecka, enligt Rickard Lindell, då 

iteration sker i utvecklingen och det som är en lösning idag inte säkerligen är det 

imorgon. Därför handlar det mycket om att testa och lära. I Nordeas fall gäller det att få 

ut en produkt så fort som möjligt och sedan utveckla tjänsten tillsammans med 

kunderna. Samtidigt kan de aktörer som lägger sig i bakvattnet dra lärdom av de andras 

misstag. Vidare gör Rickard Lindell antagandet att rådgivningen på bankkontor kommer 

att minska medan private banking kommer att finnas kvar. Vidare kommer sannolikt 
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många fler börja använda robotrådgivning samt följa råd istället för att inte göra 

någonting. Vissa förutspår att 30 procent av rådgivningen på globala marknaden inom 

fem år kommer att vara digital rådgivning, vilket dock är lite överoptimistiskt enligt 

Lindell.  

 

Enligt Ulf Ahrner på Fundler har MIFID 2 försvårat den provisionsbaserade och 

traditionella rådgivningsbranschens betalningssätt, vilket tidigare har gjorts med 

bristande transparens “under bordet”. Därmed insåg Fundler att detta kommer att bana 

väg för en ny bransch eftersom den traditionella rådgivningen tar mycket betalt för den 

avkastning som genereras. Den unga generationen kommer inte gå till ett bankkontor 

för att få hjälp med fonder och går ett ärende inte att göra digitalt finns risken att kunden 

inte kommer göra det alls. Människor har många fler valmöjligheter idag och vill ha det 

bästa. Ulf Ahrner är helt övertygad om att AI och automatiserad rådgivning kommer ta 

över marknaden då allt fler personer vill ha låga kostnader i förhållande till avkastning. 

Utmaningen för små bolag är att överleva under tiden som kunder vänjer sig. 

Utmaningen för de stora bolagen är istället att de har stora kostnadsmassor som en 

digital rådgivningsmodell inte kan täcka, vilket sannolikt kommer skapa avskedningar. 

 

Anna Svahn påpekar att vissa robotrådgivare har alldeles för låga marginaler och måste 

ta in kapital flera gånger då det krävs så pass stora marknadsandelar för att överleva. 

Storbanker har råd att investera mer innan de går break-even medan många nystartade 

robotrådgivare troligtvis kommer gå i konkurs. Anna Svahn menar att den traditionella 

rådgivningssektorn kan komma att försvinna. Däremot kommer antagligen inte, som 

flera respondenter har nämnt, private banking för förmögna personer att göra det.  

Vidare lyfter Anna Svahn fram att förvaltare troligtvis fortfarande kommer eftertraktas 

men att en stor del av arbetet sannolikt kommer utföras av programmerare som bevakar 

algoritmer. Ett flertal av de stora aktörer som Anna Svahn varit i kontakt med har insett 

att de inte har råd att utestänga möjligheterna med AI. Maria Mähl på Arabesque 

betonar att AI är framtiden då tekniken kan möjliggöra för företag att fokusera mer på 

att få kunderna engagerade och involverade vilket tidigare har varit ett problem.  

 

Hur kommer då den finansiella marknaden se ut i framtiden? En viktig fråga många 

ställer sig är huruvida AI-förvaltade fonder och rådgivare kommer att leda till en 

effektivare marknad, som ligger i linje med den effektiva marknadshypotesen framförd 
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av Eugene Fama (1970). Anna Svahn belyser två viktiga faktorer, nämligen huruvida 

AI-produkter kommer kunna överträffa varandra i framtiden om samtliga arbetar 

effektivare. Vidare är det intressant att undersöka huruvida börsen kommer fortsätta gå i 

cykler eller mestadels genomgå långsamma och stadiga uppgångar i händelse av att AI 

gör marknaden effektivare och stabilare. Anna Svahn tror att marknaden kommer bli 

effektivare men dock aldrig helt effektiv så länge den mänskliga faktorn är inblandad, 

då inprogrammerade algoritmer oftast kan ha någon inbyggd bias. Även Johan 

Wahlman är inne på samma spår och har hittills inte sett några indikationer på att 

marknaden har blivit starkt effektivare som ett resultat av AI. Wahlman menar att både 

människor och bolag har ett behov av att differentiera sig. Således kommer inte alla 

bolag ha samma förutsättningar vilket troligen kommer skapa en viss diskrepans på den 

finansiella marknaden även i framtiden.  

 

Maria Mähl på Arabesque för fram diskussionen om huruvida AI kan ge åtkomst till en 

fullständigt fri, rättvis och effektiv marknad där alla aktörer har samma tillgång till 

perfekt information tack vare AI som insamlar och analyserar data. Maria Mähl tror inte 

att en helt effektiv marknad med perfekt information till alla kommer existera men 

betonar att speciella och ovanliga data kan bli viktigare att få tillgång till, exempelvis 

väderdata vilka är betydande för handel med jordbruksråvaror. Denna jakt på data kan 

öka och bli betydande på ett helt nytt sätt. Det faktum att aktörer programmerar olika 

produkter gör att olika information kommer att erhållas.  
 

Vi är delvis inne på samma linje som respondenterna gällande den effektiva 

marknadshypotesen utformad av Eugene Fama (1970). Därmed grundar sig denna 

studie i vår tro att med fler programmerare som optimerar sina algoritmer kommer dessa 

algoritmer efterlikna och närma sig varandra över tid vilket kan skapa en något 

effektivare marknad. Respondenterna i denna studie har påvisat att mer information kan 

göras tillgänglig för beslut med hjälp av AI och därför menar vi att det finns argument 

för att marknadens effektivitet borde kunna öka. Dock vill vi belysa att inte alla aktörer 

på finansmarknaderna har tillgång till AI-verktyg vilket gör att det finns argument emot 

en högre marknadseffektivitet med AI, då marknaden som helhet inte blir lika 

effektiviserad. Därmed tror vi inte att marknaden någonsin kommer att bli helt effektiv, 

även till följd av anledningen att många aktörer fortfarande vill vara unika.  
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5.5.4. Utmaningar med AI 

 
AI inom rådgivning och förvaltning bör inte tas för given som en endast positiv 

företeelse. Det finns även stora utmaningar med nya arbetssätt. Anna Svahn poängterar 

att tekniska krascher, så kallade flash crashes, kan utgöra en sådan utmaning. 

Fondbolaget ser att politisk risk, som tidigare nämnts kan vara svår att värdera och 

agera utifrån, vilket kan vara en utmaning för AI att hantera sådana “mjuka” faktorer. 

Fondbolaget menar att det tar många år att utvärdera om förvaltningen görs på ett bra 

sätt. Ett enskilt år kan avkastningen vara stor, men med långsiktig förvaltning bör 

investerare titta på hur utvecklingen har gått de senaste på 5–10 åren. Fondbolaget 

framhäver att en av de största utmaningarna gäller datainsamling vilket kan vara svårt, 

särskilt i småbolagssfären där tillgången till data är mer begränsad. Sedan finns 

utmaningar gällande antaganden, huruvida det går att anta att marknaden agerar 

rationellt eller irrationellt, vilket kan vara svårt för AI att urskilja. Utöver detta finns 

faktorer som är mer mänskliga och kan påverka kapaciteten till vad en AI kan avgöra. 

Därmed ser Fondbolaget att möjligheterna med AI snarare kan vara att lära sig se 

mönster och trender än att kunna agera proaktivt. 
 

Att framtidens kapitalförvaltning kräver en annan kompetens i organisationen är enligt 

Maria Mähl en betydande utmaning då bolag som vill ställa om sin verksamhet behöver 

investera i andra kompetenser. Merparten av de anställda på Arabesque är dataforskare, 

statistiker, matematiker och “kvantare”. De flesta kapitalförvaltningar inser att de måste 

ställa om till den nya tekniken, men de står inför en utmaning i sin kompetenspool. 

Mähl framhäver att företagen behöver fundera över vad företagen ska utveckla själva 

samt vilken utveckling de skall köpa in. Det kommer även ställas högre krav på 

portföljförvaltarna eftersom de ska kunna använda sig av informationen. 

Fortsättningsvis förutspår Maria Mähl att fler företag kommer att gå i Arabesques 

fotspår. Företag med stort kapital kommer med stor sannolikhet göra det. Traditionella 

aktiva förvaltare kommer inte finnas kvar om några år, förutspår Maria Mähl. Många 

mindre aktörer vet att de behöver ställa om verksamheten men många vet inte hur de 

ska genomföra transformationen då de saknar kompetensen. Huruvida risken för flash 

crashes ökar med implementeringen av AI är dock svårt att säga, enligt Maria Mähl. För 

varje paradigmskifte är det svårt att veta vad som kommer att hända, men på grund av 

automatisering är det tydligt att de flesta kommer få samma signaler.  
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5.6. Sammanfattning av analys 

I figur 3 återfinns en sammanfattande modell över hur referensramens innehåll om 
investeringsprocessen, Den nya investeraren och beteendefinans har besvarat de fyra 
olika frågeställningarna. 
 

  

Figur 3: Egenkonstruerad schematisk modell över studien analysresultat. 

 

För att besvara studiens huvudsyfte i efterföljande avsnitt besvaras frågeställningarna 

vilka redogör för psykologisk bias, effektivisering med hjälp av AI, transparens och 

oberoende samt hur vi tror att framtiden kommer se ut inom kapitalförvaltning och 

finansiell rådgivning. Syftet med denna studie är att analysera hur kapitalförvaltning och 

finansiell rådgivning kan påverkas av implementeringen av AI och hur synen på AI är 

inom dessa två områden. 

 

Hur kan AI minska psykologisk bias och påverka människors investeringsbeteende, i 

termer av risk, kapitalallokering samt investeringsbeslut? 

 

Vi ser en stor potential och tydliga indikationer i förmågan för AI att minska bias inom 

rådgivning samt kapitalförvaltning. Däremot är det inte så okomplicerat att alla problem 
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åtgärdas i takt med att AI implementeras, speciellt då det fortfarande är människor som 

ansvarar för utvecklingen av tekniken. Inom båda segmenten menar aktörerna att 

utmaningen är att få människor att ändra sina beteenden och börja använda AI-tjänster. 

Här är förmågan att skapa trygghet och tillit till AI betydande och svårigheten att ta till 

sig AI kopplas till familiarity bias. Vi vill poängtera vikten av att aktörerna lyckas 

kommunicera varför kunderna gynnas av att använda den nya AI-tjänsten. Starka 

argument finns för att AI kan mildra familiarity bias genom dess avsaknad av 

förutfattade meningar. Dock är inte tillämpningen problemfri då familiarity bias kan 

uppträda vid kodning av algoritmer. Däremot reducerar AI familiarity bias i den mening 

då AI kan använda otaliga många variabler för att ta beslut. Vi har även sett tecken på 

att AI kan reducera representativity bias då den nya tekniken kan skapa bättre prognoser 

med självlärande algoritmer utifrån stora mängder insamlade datapunkter som 

människan inte lika bra kan dra prognosticerande slutsatser ifrån. Med sådana exaktare 

prediktioner kan risk och osäkerhet minska vilket kan skapa bättre utsikter för 

avkastning och gynna rådgivare, kapitalförvaltare samt kunder. Vi som författare ser 

även att AI kan minska emotional bias vilket synliggörs i fördelen att enklare kunna 

upprätthålla en buy-and-hold-strategi, vilket generellt är lönsammare över tid. Vidare 

kan investerare enklare hålla sig till sin risktolerans, placeringshorisont, 

diversifieringsgrad samt sitt avkastningskrav. Både forskning samt den insamlade 

empirin i studien påvisar de negativa följderna av att låta känslor påverka 

investeringsbeslut, vilket dock inte en AI utsätts för.  
 

Vi har tydliggjort hur social interaction bias utgör ett återkommande problem inom 

traditionell rådgivning och kapitalförvaltning, ett problem som såväl vi samt 

respondenterna hävdar kan reduceras kraftigt med AI till hjälp. Fördelen blir då att 

screening av nyheter kan ge bättre beslutsunderlag. Dock är utmaningen att granska 

nyheter vilket till viss del fortsatt kommer inrymma utrymme för människans 

kompetens. I förbindelse till denna bias syns även AI:s potential gällande illusion of 

control bias då ofiltrerad information kan förvirra och skapa en illusion av kontroll hos 

investerare. AI kan skanna datamängder åt människan och minska denna bias. Vi 

argumenterar för att förekomsten av herding bias kan minska då AI agerar rationellt 

utan att känna instinkten att följa andras agerande, vilket ett flockdjur som människan 

däremot gör. Vi ifrågasätter dock huruvida ett nytt flockbeteende kan uppstå om all AI 

tar likadana beslut och vägrar avvika från de andra AI-verktygens beslut. Därför menar 
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vi att detta dilemma bör tas i beaktning. Förekomsten av home bias kan minskas med AI 

då respondenterna i denna studie har tydliggjort att AI kan ha avsaknad av geografiska 

preferenser och samtidigt kan ombalansera enligt förutbestämda tillfällen. Dessutom 

kan portföljvalsteori med hjälp av AI på ett enkelt sätt nå ut till personer som annars inte 

hade de tagit del av denna kunskap. Vidare, eftersom människor ofta drabbas av mental 

accounting bias har det i denna studie framkommit tydliga indikationer på att denna 

bias kan minska till följd av att AI värdesätter allt kapital likadant och kan hjälpa kunder 

inom robotrådgivning att erhålla bättre transparens och förståelse över sin finansiella 

situation.  

  

Hur kan traditionell kapitalförvaltning och finansiell rådgivning effektiviseras med 

hjälp av AI? 

 

Vi ser stora effektiviseringsmöjligheter med implementeringen av AI inom både 

kapitalförvaltning samt finansiell rådgivning. Dessa effektiviseringsmöjligheter grundar 

sig primärt i den hastighet som AI lyckas insamla och analysera information till en 

bråkdel av den tid en traditionell kapitalförvaltare eller finansiell rådgivare lägger ned 

på samma arbete. Att kunna genomföra fundamental analys av alla världens 

årsredovisningar på bara några dagar visar vilken potential denna teknik besitter, trots 

att den ännu inte är fullt utvecklad. Oavsett vilken investeringsstrategi kapitalförvaltaren 

har valt, vare sig det är dynamisk hedging, buy-and-hold eller ombalansering av 

portföljen, kan en AI anpassa sig och på ett effektivt sätt finna de bolag som bäst passar 

de kriterier kapitalförvaltaren eftersträvar. Sammanfattningsvis kommer ledtiden från 

insamlandet av information, analys av dess data samt investeringsbeslut förkortas 

betydligt vilket ger både en tids- och kostnadseffektivare affärsmodell. 

 

Tillika automatiserad rådgivning leder enligt oss till en kraftigt effektivare affärsmodell. 

En automatiserad rådgivare med icke-självlärande komponenter har potentialen att på 

ett lika sofistikerat sätt hjälpa alla kunder samtidigt, istället för att dessa kunder ska 

behöva boka tid hos rådgivare på ett bankkontor. En automatiserad rådgivare är med 

andra ord tidseffektivare vilket skapar betydande stordriftsfördelar. Denna 

effektivisering skapar goda förutsättningar att bedriva en lönsammare affärsmodell 

inom både kapitalförvaltning och finansiell rådgivning, vilket följaktligen leder till goda 

möjligheter för reducerade kostnader och förbättrade marginaler. Ett rimligt antagande 



100 
 

är att kostnadsförskjutning kan ske på kort sikt medan kostnadsminimering kan 

åstadkommas på lång sikt som ett resultat av att marginalkostnader kan avta till följd av 

AI. Vi drar dock slutsatsen att finansiella aktörer bör samarbeta med tekniska aktörer för 

att på ett lyckat sätt implementera AI.  

 

Hur kan AI leda till en mer transparent och oberoende finansiell rådgivning? 

 

Vi anser att implementering av AI inom finansiell rådgivning, så kallad automatiserad 

rådgivning, leder till en mer transparent och oberoende rådgivning vilket grundar sig i 

att en automatiserad rådgivare inte har någon emotionell påverkan på sina 

rekommendationer, utan dessa är helt baserade på kundens preferenser, tidshorisont och 

riskprofil. Vidare anser vi att automatiserad rådgivning eliminerar potentiella 

intressekonflikter i form av Agency Theory-problematiken, under förutsättning att 

fullständigt oberoende råder vid programmeringen av sådana rådgivningsverktyg. Ännu 

en förutsättning är att den finansiella aktören är tydlig med om tjänsten innefattar stark 

eller svag AI då vi argumenterar för att ett missvisande användande av begreppet AI kan 

skapa förvirring hos kunder och resultera i asymmetrisk information. Dock har vi belyst 

att utvecklingen inte alltid är oberoende och detta problem kan därmed kvarstå. 

Däremot, givet oberoende utveckling skulle automatiserad rådgivning och 

implementering av AI vara en lösning på problematiken kring att rådgivare snarare 

agerar säljare för sina egna produkter istället för att beakta kundens bästa. Vidare anser 

vi att implementeringen av MIFID 2 är en faktor som driver på utvecklingen av 

automatiserad rådgivning. Vi drar slutsatsen att MIFID 2 i kombination med 

implementering av AI i samband med finansiell rådgivning leder till en mer transparent 

marknad och minskad asymmetrisk information mellan kund och rådgivare. 

 

Hur kommer framtidens kapitalförvaltning och finansiella rådgivning se ut? 

 

Resultatet av denna studie grundar sig i vår övertygelse om att framtidens 

kapitalförvaltning och finansiella rådgivning kommer bestå av en växelverkan mellan 

Artificiell Intelligens och mänsklig intelligens. Denna kombination, så kallad cyborg 

finance där Den nya investeraren får en central roll kommer att tillfredsställa kundens 

behov på ett bättre sätt genom att komplettera människans personliga egenskaper med 

automatisering vilket effektiviserar hantering och analys av data. Vi anser att de aktörer 
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som väljer att implementera AI som verktyg i sin affärsmodell besitter ett stort övertag 

gentemot sina konkurrenter och att det är fundamentalt att följa med i utvecklingen för 

att inte tappa marknadsandelar. Därmed är det, som tidigare nämnt, essentiellt för 

aktörerna att inse styrkan med AI istället för att arbeta emot utvecklingen samt fokusera 

på konkurrensen sinsemellan aktörerna. Samtidigt har vi sett tecken på hur AI kan skapa 

en högre grad av kundanpassade lösningar vilket är positivt då utvecklarna kan nå nya 

kundsegment. Dock kan ansvaret på kunden öka i takt med att de förväntas kunna svara 

utförligt på frågor som ställs i applikationen för automatiserad rådgivning.  

 

Vi tror således inte att dagens kapitalförvaltare kommer att ersättas av AI, utan snarare 

kommer rollen att förändras i grunden. Rollen kommer rimligtvis i framtiden bygga mer 

på att utveckla och övervaka de AI-verktyg som kapitalförvaltaren använder, vilket bäst 

kan illustreras med tidigare nämnda exempel där dagens piloter snarare övervakar den 

datoriserade autopiloten istället för att flyga manuellt. I takt med att tekniken utvecklas 

kommer dessutom AI-verktyget bli allt bättre på självlärande och att “tänka själv”, 

vilket ökar dess styrka och minskar bias. Samtidigt är det av stor vikt att bibehålla de 

personliga egenskaper som en människa besitter, däribland moral, varför vi är 

övertygade om att en hybridlösning kommer att bli framtidens kapitalförvaltning. Det är 

även centralt att beakta huruvida AI skall utgöra ett verktyg för att erhålla 

beslutsunderlag som en människa utgår ifrån eller om AI skall fatta alla beslut 

självständigt. Vidare kommer en del kunder fortfarande eftersträva en personlig kontakt 

i samband med investeringar. Gällande rådgivarens roll är det sannolikt att den kommer 

ersättas i större grad av automatiserad rådgivning, med digitaliseringen som en 

bidragande faktor. Vi som författare har sett tecken på att den nya generationen vill ta 

del av finansiell rådgivning var än kunden befinner sig. En förutsättning är däremot att 

utvecklingen av automatiserad rådgivning klarar av att möta de utmaningar med 

förtroende, kompetens och mänskligt beteende som råder idag. 
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Avslutningsvis, i figur 4 återger vi en tydliggörande modell över de olika svårigheter 

som påverkar resultatet av implementeringen av AI inom kapitalförvaltning och 

finansiell rådgivning. Vi argumenterar för att dessa utgör kritiska aspekter för hur 

utfallet blir efter implementering. Om dessa kritiska aspekter varsamt beaktas vid 

implementering menar vi att AI i kombination med människa kan resultera i att den nya 

aktören, som vi tidigare i studien benämnt som Den nya investeraren, kommer att 

förbättra för både kund och finansiell aktör. Denna förbättring sker genom att leverera 

de värdefulla förbättringar som benämns under Resultat i modellen. Således, om de 

nedanstående svårigheterna på ett lyckat sätt hanteras kan AI reducera de problem som 

vi tidigare i studien har beskrivit i form av studiens fyra forskningsfrågor. 

 

 

Figur 4: Hedman-Pettersson modellen för vilka aspekter som behöver beaktas vid 

implementering av AI.  
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6. Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur kapitalförvaltning och finansiell rådgivning 

kan påverkas av implementeringen av AI och hur synen på AI är inom dessa två 

områden.  
 

-  Studien påvisar att AI har stor potential att reducera inslag av bias inom rådgivning 

och kapitalförvaltning. Styrkan i AI-lösningar återfinns i kombinationen av mänsklig 

intelligens och Artificiell Intelligens. Stora utmaningar finns gällande datahantering och 

hur aktörer skall minska bias vid kodning av algoritmer. 
 

-  Det står klart att implementering av AI kan bidra till effektivare datahantering och 

kostnadshantering på lång sikt samt stordriftsfördelar. I sin utsträckning skapas 

möjligheter till ökad kundnytta och en större kundgrupp vilket dock bör ställas i 

kontrast till de ökade utvecklingskostnaderna på kort sikt.  
 

-  Studien fastslår även att AI har potential att minska intressekonflikter i form av 

Agency Theory-problematik. Dock finns ingen garanti för att AI kan lösa problemet helt 

då det är svårt att kontrollera att olika incitament inte har påverkat utvecklingen av AI-

tjänsterna. Däremot, merparten av utvecklarna till dagens AI-tjänster har ambitionen att 

skapa en oberoende tjänst vilket kan öppna upp för att de två sektorerna blir mer 

oberoende än tidigare. AI kan även öka graden av kundanpassning.  

 

-  Den framtida finansiella rådgivningen och kapitalförvaltningen kommer med 

stor sannolikhet, enligt studiens resultat, att ha inslag av cyborg finance där Den 

nya investeraren kan komma att utgöra en central roll. Med AI som hjälpmedel 

kan rådgivare och förvaltare enklare hävda sig mot konkurrens samt minska den 

kritik som finns angående höga avgifter. Den huvudsakliga framtida rollen för 

människan förutspås vara som övervakare och utvecklare, varpå personliga och 

moraliska egenskaper fortfarande kommer vara eftertraktade. 
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Slutligen vill vi återkoppla till det citat som återfinns i början av uppsatsen:  

“Digital technology is not a fit for us or our customers.”  

                                                                                   (Coenen 2005, i FIM 2017a). 
 

Vi menar att en sådan inställning inte kommer att fungera på den framtida 

finansmarknaden då aktörer med en sådan inställning till ny teknik, såsom AI, 

sannolikt kommer att möta betydande utmaningar att fortgå med sin verksamhet.   

6.1. Studiens kunskapsbidrag 

 

Denna studie har genom en kvalitativ metod undersökt hur sju aktörer inom finansiell 

rådgivning samt kapitalförvaltning ser på AI:s påverkan inom dessa två segment. 

Kunskapsbidraget från denna studie är relevant eftersom teknikens aktualitet ökar 

successivt vilket bör jämföras med att en del av den tidigare forskning som påträffats är 

äldre, exempelvis från 1991. Studien fyller en kunskapslucka med sin kombination av 

AI och beteendefinans i tider då MIFID 2 förändrar marknaden i grunden. Studiens 

kunskapsbidrag kan generaliseras till liknande fall, länder som liknar Sverige gällande 

digitaliseringsgrad samt inom andra ekonomiområden där verksamheten kan optimeras 

med AI och där vissa delar av det mänskliga tänkandet sätter stopp för vidare 

optimeringsmöjligheter. I studien framgår att AI:s påverkan inom finanssektorn är bred 

och att få aktörer kommer lämnas oberörda varför kunskapen från studien kan 

generaliseras. Studiens kunskapsbidrag kan vara relevant för försäkringsbolag, 

fondkommissioner och fintech-bolag. Vidare anses studien vara ytterst relevant för 

storbanker vars verksamheter möter konkurrens från nystartade aktörer vilka tillämpar 

AI. Slutligen är kunskapsbidraget även relevant för mindre aktörer inom de två 

studerade segmenten då studien belyser hur mindre aktörer kan bemöta AI:s påverkan.  
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6.2. Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning kan vara att på sikt analysera hur AI-fonder presterar i 

relation till traditionella fonder. Här kan det vara av intresse att jämföra riskjusterad 

avkastning i form av Sharpe-kvot, standardavvikelser, allokering av tillgångsslag med 

mera. Vidare är det av intresse att undersöka hur kunder ställer sig till implementeringen 

av AI, då denna aspekt inte är något denna studie har belyst. Det är även intressant att 

undersöka hur juridiska och regulatoriska aspekter behöver förändras då lagtext med 

stor sannolikhet behöver omformuleras ännu mer för att fullt ut reglera de utmaningar 

som uppstår gällande ansvarsområdet mellan människa och AI. Vidare finns utrymme 

för framtida forskning att utforska vilka möjligheter och svagheter som AI kan bidra 

med gällande exempelvis compliance (regelefterlevnad), kundtjänst samt AML (Anti 

Money Laundering) inom banker. Det är även av intresse att utföra en liknande studie i 

ett annat land som inte är lika digitaliserat som Sverige för att se vilken roll AI anses ha 

i framtiden där.  
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1: Intervjuguide - Rådgivare som tillämpar AI  
 

Varför implementerar ni AI i er rådgivningsprocess? 
 

Vad ser ni för risker med implementering av AI inom rådgivning? 
 

Med AI:s intåg, hur hotade är rådgivares tjänster? Kan AI och rådgivare samexistera? 

 

Vilka former av psykologiska bias tror ni att AI kan eliminera vad gäller beslutsfattande 

vid rådgivning?  

 

Vilka psykologiska beteenden kan AI inte mildra vid rådgivning? 

 

Kan en robotrådgivare drabbas av psykologisk bias med tanke på att utvecklaren skapar 

algoritmerna? Kan machine-learning bli skev och skapa fel inlärningsbeteende? 

 

Finns bias fortfarande kvar i er tjänst? 

 

Bör en rådgivningsrobot föreslå fonder och aktier från alla banker eller endast från det 

egna utbudet? 

 

Har Mifid2 varit en bakomliggande orsak till denna utveckling mot AI inom 

rådgivning? 

 

Tror ni att AI bidrar till en effektivare marknad, enligt Effektiva marknadshypotesen? 

 

Hur tror ni att det kommer se ut kommande år, kommer fler rådgivare tillämpa AI?  
 

Människor kan handla etiskt och hållbart, om de vill. Tror ni att denna förmåga kan 

minska eller öka med inslag av AI? 



 
 

 

Varför har robotrådgivning inte implementerats tidigare? Vad var startskottet? 

 

Hur påverkar AI privatpersoners kunskaper om sparande och investeringar?  
 

Har ni sett någon efterfrågan på robotrådgivare med lägre risknivå?  

 

Vår uppfattning är att AI-fonder kan användas för att konkurrera med traditionella 

fonder och rådgivning för att hjälpa kunder att minska kostnaderna för avgifter. Hur ser 

ni på detta syfte med tanke på kostnaden för er tjänst?  
 

Vilka faktorer styr avgifterna för tjänsten? 

 

Vissa robotrådgivare har tvingats lägga ner sin verksamhet. Vad krävs för att på ett 

lyckat sätt implementera AI-rådgivning?  
 

Vad tror ni att implementeringen av AI på den finansiella marknaden kommer att leda 

till på längre sikt? 

 

Hur upplever ni att de aktörer som ni kommit i kontakt med förhåller sig till den nya 

trenden inom AI?  

 

Hur tror ni att IT-bolag, såsom Google, kommer att påverka bank- och finanssektorn? 

 

Vilket kundsegment riktar sig er tjänst till? 

 

Eftersom AI bygger på machine learning och lärande via exponering mot data, hur 

påverkas sparare beroende på vid vilken tidpunkt de väljer att börja använda tjänsten? 

 

Vad krävs för att faktiskt få kunder att byta till en sådan tjänst som denna? 

 

Hur lagrar ni insamlad data från kunder säkert? Hur uppehåller ni kundernas förtroende 

gällande detta?  

 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide - Kapitalförvaltare som tillämpar AI 
 

Varför implementerar ni AI i er investeringsfilosofi? 

 

Vad har ni för investeringsstrategi och investeringsprocess? 

 

Vilket kundsegment riktar sig er AI-fond till? 

 

Vad ser ni för risker med implementering av AI inom kapitalförvaltning? 

 

Hur kan ni minska risken att desinformation av misstag kan inkluderas i ert verktyg? 

 

Hur arbetar er tjänst för att undvika bias? 

 

Kan en investeringsrobot drabbas av psykologisk bias med tanke på att utvecklaren styr 

algoritmerna.? Kan machine-learning bli skev och skapa fel inlärningsbeteende? 

 

En stor del av dagens AI har som vi förstått det utvecklats under den långa uppgången 

efter finanskrisen. Hur har detta påverkat algoritmer generellt? 

 

Vilka former av psykologiska bias tror ni att AI kan eliminera vad gäller beslutsfattande 

vid investeringar?  

 

Vilka psykologiska beteenden kan AI inte mildra? 

 

Vilken roll har förvaltaren i er tjänst? Finns någon bias fortfarande kvar?  
 

Vilka fundamenta/nyckeltal kollar ni på när AI:n väljer bolag? 

 

Hur frekvent köper/säljer ni bolag? 

 

Vad krävs för att faktiskt få kunder att genomföra denna förändring och byta till en 

sådan tjänst som ni erbjuder? 



 
 

 

Hur tror ni att det kommer se ut kommande år? Kommer fler ta efter?  
 

Med AI:s intåg, hur hotade är förvaltares tjänster? Kan AI och förvaltare samexistera? 

 

Har Mifid2 varit en bakomliggande orsak till denna utveckling mot AI? 

 

Varför har rena AI-fonder inte implementerats tidigare? Vad var startskottet?  
 

Tror ni att AI bidrar till en effektivare marknad, enligt Effektiva marknadshypotesen? 

 

Hur påverkar AI privatpersoners kunskaper om investeringar? 

 

Människor kan handla etiskt och hållbart, om de vill. Tror ni att denna förmåga kan 

minska eller öka med AI-transaktioner som vardag?  
 

Vad tror ni att implementeringen av AI på den finansiella marknaden kommer att leda 

till på längre sikt? 

 

Hur upplever ni att de aktörer som ni kommit i kontakt med förhåller sig till den nya 

trenden inom AI?  
 

Har ni sett någon efterfrågan på en AI-fond med lägre risknivå?  

 

Vår uppfattning är att AI-fonder kan användas för att konkurrera med traditionella 

fonder och rådgivning för att hjälpa kunder att få ner avgifterna. Hur ser ni på detta 

syfte med tanke på kostnaden för er tjänst?  
 

Är det fortfarande förvaltare som har yttersta ansvar för fonden, moraliskt och juridiskt 

sett? Hur kommer ansvaret fördelas i framtiden när AI är ännu mer utvecklat? 

 

Hur tror ni att IT-bolag, såsom Google, kommer att påverka bank- och finanssektorn?  

 

Eftersom AI bygger på machine learning och lärande via exponering mot data, gör detta 



 
 

att investerare som börjar använda tjänsten tidigt missgynnas jämfört med de som 

tillkommer senare? 

 

  



 
 

Bilaga 3: Intervjuguide - Kapitalförvaltare som inte tillämpar AI 
 

Vad är er syn på AI inom kapitalförvaltning? 

 

Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? Kommer AI ta över marknaden? 
 

Kan ni tänka er att implementera AI i er kapitalförvaltning? 

 

Hur ser ni på analytikerns och förvaltarens roller framöver? Kan AI samexistera med 

dessa? 

 

Varför implementerar ni inte AI i er investeringsfilosofi? 

 

Vilka fundamenta/nyckeltal kollar ni på när ni väljer bolag? Hur frekvent köper/säljer ni 

bolag? 

 

Vad krävs för att faktiskt få kunder att genomföra ett byte till en AI-tjänst? 

 

Vad ser ni för risker med implementering av AI inom kapitalförvaltning? 

 

Vad har ni för investeringsstrategi och hur är er investeringsprocess? 

 

Vilka former av psykologisk bias tror ni att AI kan eliminera vad gäller beslutsfattande 

vid investeringar? Vilka psykologiska beteenden kan AI inte mildra? 

 

Människor kan handla etiskt och hållbart, om de vill. Tror ni att denna förmåga kan 

minska eller öka med AI? 

 

Hur tror ni att IT-bolag, såsom Google, kommer att påverka bank- och finanssektorn?  
 

Tror ni att AI bidrar till en effektivare marknad, enligt Effektiva marknadshypotesen? 

 

Hur upplever ni att de aktörer som ni har kommit i kontakt med förhåller sig till AI? 
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