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Sammanfattning 

TITEL: Framtidens finansiella rådgivare: Människor, robotar eller hybrider?   

FÖRFATTARE: Gvidas Černeckis & Edvin Rogefors     

HANDLEDARE: Göran Hägg     

BAKGRUND: Robotrådgivning kan något förenklat definieras som en digital plattform som 

förser kunder med en automatiserad finansiell rådgivning. Många nya aktörer har börjat 

tillhandahålla robotrådgivningstjänster och robotrådgivning anses ha potential att förbättra 

marknaden för finansiell rådgivning. Ur ett konsumentperspektiv leder robotrådgivningen till 

bland annat sänkta direkta kostnader i form av lägre förvaltningsavgifter. Trots sänkta direkta 

kostnader och övriga konsumentfördelar har kapitalinflödet till robotrådgivningstjänster inte 

varit omfattande. Enligt ekonomiska teorier om transaktionskostnader, väljer köpare att inte 

genomföra köpet av en tjänst om uppfattade transaktionskostnader förenade med själva 

transaktionen upplevs för höga. Därmed är det av intresse att undersöka hur konsumenter 

uppfattar transaktionskostnader förenade med robotrådgivningen samt hur detta påverkar 

intention att använda tjänsten.  

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka hur direkta kostnader respektive indirekta 

transaktionskostnader påverkar konsumenters intention att använda sig av robotrådgivning. 

Vidare är syftet att undersöka huruvida respondenter med en liknande intention att använda 

robotrådgivningstjänster delar några gemensamma drag.    

GENOMFÖRANDE: Data till studien har samlats in med hjälp av enkätundersökning. Enkäten 

har besvarats av 77 personer. För att analysera statistiska samband mellan de olika oberoende 

variablerna och den beroende variabeln intention har vi genomfört en multipel 

regressionsanalys. För att vidare analysera den insamlade datan och få ännu djupare insikter i 

hur respondenterna ställer sig i förhållande till robotrådgivningen har vi genomfört 

klusteranalys.      



 

  
 

SLUTSATS: Enligt vår studie har variablerna förtroende och mänsklig kontakt ett statistiskt 

signifikant samband med intentionen att använda robotrådgivning. Enligt klusteranalysen kan 

dessutom två konsumentprofiler urskiljas med utgångspunkt i intention att använda 

robotrådgivning. Direkta kostnader, vilka har undersökts med hjälp av variabeln kostnad, har 

inte visats ha något större inverkan på konsumenternas inställning till robotrådgivning, varför 

hybridlösningar enligt vår mening skulle kunna vara en möjlig lösning för att minska 

konsumenternas uppfattade transaktionskostnader och på det sättet öka intentionen att använda 

robotrådgivningstjänster.      

NYCKELORD: Robotrådgivning, finansiell rådgivning, digitalisering, sparande.        



 

  
 

Abstract 

TITLE: Financial advisors of the future: Humans, robots or hybrids? 

AUTHORS: Gvidas Černeckis & Edvin Rogefors 

SUPERVISOR: Göran Hägg 

BACKGROUND: Robo-advisory can be defined as a platform which provides customers with 

an automated financial advisory. A large number of new and already existing financial 

institutions have started providing robo-advisory services and robo-advisors are considered to 

have the potential to improve the market of financial services. Among other things, robo-

advisory leads to decreased direct costs for consumers in terms of lower management fees. 

Despite the reduced direct costs and other consumer benefits, the capital inflow to robo-

adivosory services has not been substantial yet. According to the economic theories in the field 

of transaction costs, a buyer is not going to conduct a purchase of a service if perceived 

transaction costs associated with the transaction itself are too high. Thus, it is essential to 

examine how consumers perceive transaction costs associated with robo-advisory and how that 

affects consumers intention to use robo-advisory-services. 

PURPOSE: The purpose of this study is to examine how direct costs and indirect transaction 

costs affect consumers intention to use robo-advisory. Furthermore, the purpose of this study is 

to examine whether consumers with a similar intention to use robo-advisory services, share any 

other characteristics.   

IMPLEMENTATION: Data for our study has been collected via survey. The survey has been 

answered by 77 people. To analyze possible statistical relationships between the dependent 

variables and the independent variable intention, we have conducted a multiple regression 

analysis. In order to further analyze the collected data and gain even deeper insights into how 

respondents stand in relation to robo-advisory, cluster analysis has been conducted. 



 

  
 

CONCLUSION: According to our results, only variables trust and human contact have a 

significant statistic relationship with the intention to use robo-advisory. Furthermore, by means 

of cluster analysis we have been able to distinguish two consumer profiles based on the 

dependent variable intention.  Direct costs, in terms of the variable cost, have not been shown 

to have any substantial impact on consumers attitude towards robo-advisory. Hence, hybrid-

solutions could, in our opinion, be a possible solution in order to reduce consumers perceived 

transaction costs, and further increase the intention to use robo-advisory. 

KEYWORDS: Robo-advisory, financial advisory, digitalisation, savings. 
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 Inledning 

 Bakgrund  

Finansbranschen har under de senaste decennierna förändrats avsevärt, vilket till stor del kan 

förklaras av den tekniska utvecklingen. Marknaden för finansiell rådgivning har också blivit 

föremål för betydande förändringar i och med den digitala utvecklingen (Fein, 2015). Ett 

exempel på ett nytt tekniskt fenomen som har erhållit mycket uppmärksamhet är 

robotrådgivning. Robotrådgivning kan något förenklat definieras som en digital plattform som 

förser kunden med en automatiserad finansiell rådgivning, utan att någon fysisk rådgivare 

behöver vara involverad (Fein 2015; Ipsos 2017). Robotrådgivningstjänster bygger på 

algoritmer och programvaror, vilka framställer förslag till en passande investeringsportfölj. 

Utformningen av portföljen utgår ifrån en ekonomisk kartläggning av investeraren, vilket 

genomförs med hjälp av att investeraren besvarar ett antal frågor om exempelvis lön, ålder och 

investeringsmål. Med hjälp av denna information sker en automatiserad bedömning av 

investerarens finansiella mål i förhållande till dennes riskpreferenser (Ipsos, 2017).   

  

Robotrådgivning blir alltmer vanlig och framväxten av robotrådgivningstjänster anses ha 

potential att förändra marknaden för finansiell rådgivning (Ipsos, 2017). Enligt Ipsos (2017) 

leder framväxten av robotrådgivningstjänster till att finansiell rådgivning kan erbjudas till en 

större kundkrets tack vare lägre förvaltningskostnader samt mindre krav på startkapital. 

Utvecklingen går snabbt framåt både i Sverige och utomlands (FI, 2016). I USA har flera 

aktörer blivit relativt stora på området och förvaltar idag tiotals miljarder dollar via 

rådgivningsrobotar. Betterment, som numera förvaltar över 13 miljarder USD åt fler än 350 

000 kunder, har varit pionjär på marknaden och företaget växer fortsättningsvis varje år 

(Betterment, 2018). På den svenska marknaden har ett antal aktörer också börjat tillhandahålla 

robotrådgivningstjänster och utbudet för kunderna ökar i snabb takt. Tieless var det första 

företaget som kunde erbjuda robotrådgivning och numera erbjuder exempelvis de svenska 

nischbankerna Nordnet och Avanza robotrådgivningstjänster åt sina kunder (Tieless, 2017; 

Nordnet, 2018; Avanza, 2018). Ett annat exempel utgörs av storbanken Nordea, som också har 

lanserat en robotrådgivare benämnd Nora (Nordea Sverige, 2018). Finansinspektionen (2016), 

som övervakar finansmarknader i Sverige, har visat en positiv inställning till framväxten av 

robotrådgivningstjänster. Enligt myndigheten kommer digitala rådgivningstjänster med stor 
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sannolikhet att spela en viktig roll inom finansiella marknader i framtiden. Finansinspektionen 

(2016) menar att den webbaserade marknaden bidrar till att skapa en oberoende 

rådgivningsmarknad. 

 

Enligt Ipsos (2017) kan robotrådgivningstjänster erbjudas konsumenter till lägre 

förvaltningsavgifter än traditionell rådgivning. Robotrådgivning innebär med andra ord sänkta 

direkta kostnader för konsumenter. Trots detta har kapitalinflödet till robotrådgivningstjänster 

varit relativt lågt och i dagsläget är kundbaserna fortfarande tämligen små jämfört med 

traditionell rådgivning (Deutsche Bank Research, 2017). Detta tyder på att det torde finnas 

andra faktorer, vilka ligger till grund för att robotrådgivningens marknadsandelar inte har ökat 

i snabbare takt. Robotrådgivning och fysisk finansiell rådgivning utgör två olika alternativa 

rådgivningsformer, vilka skiljer sig i fler olika avseenden än storleken på 

förvaltningsavgifterna. Till skillnad från den traditionella rådgivningen tillhandahålls 

exempelvis robotrådgivningstjänster helt digitalt, vilket bidrar till en hög tillgänglighet. 

Möjligheter att erhålla personlig kontakt och fysiska råd från en fysisk finansiell rådgivare är 

dock begränsade när det gäller robotrådgivningen (Fisch, Laboure och Turner, 2017).  

  

Investerare ställs därmed inför ett beslut om huruvida de ska använda sig av rådgivningstjänster 

samt vilken form av rådgivningen som bäst passar deras behov (Fisch, Laboure och Turner, 

2017). Trots att de direkta kostnaderna förenade med robotrådgivningen är lägre jämfört med 

den traditionella rådgivningen, kan det presumeras att konsumenters intention att använda 

robotrådgivningstjänster påverkas av övriga indirekta faktorer. I denna uppsats benämns dessa 

som indirekta transaktionskostnader. Den ekonomiska forskningen inom Transaction Costs 

Economy (TCE) syftar till att förklara varför vissa transaktionsformer väljs framför andra 

(Williamson, 1985). Utgångspunkten i TCE är att informationsfördelningen bland marknadens 

aktörer är asymmetrisk, vilket föranleder olika typer av kostnader förenade med transaktioner, 

såsom exempelvis kostnader för sökandet av information respektive kostnader för övervakning 

av motparter. Dessa olika typer av kostnader förenade med transaktioner benämns 

transaktionskostnader (Williamson, 1985).  TCE-perspektivet har använts i syfte att förklara 

en mängd olika fenomen, däribland hur köpare fattar sina köpbeslut (Thompson & Yuanyou, 

2003; Liang & Huang, 1998; Benjamin & Wigand, 1995). Enligt Thompson och Yuanyou 

(2003) påverkas konsumenters vilja att handla på nätet av hur konsumenterna uppfattar 

transaktionskostnader förenade med onlinetransaktioner. Om de uppfattade 

transaktionskostnaderna är för höga avstår konsumenterna från att genomföra transaktionen. 
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De uppfattade transaktionskostnaderna påverkas i sin tur av en mängd olika faktorer. 

Exempelvis minskar de uppfattade transaktionskostnaderna om en konsument känner 

förtroende för motparten, medan osäkerheten kring transaktionens utfall leder till att de 

uppfattade transaktionskostnaderna ökar (Thompson och Yuanyou, 2003). De upplevda 

transaktionskostnaderna är därmed enligt Thompson och Yuanyou (2003) avgörande i frågan 

om en konsument är villig att genomföra transaktionen. I denna uppsats utvecklas detta synsätt 

vidare för att undersöka huruvida och på vilket sätt direkta kostnader respektive indirekta 

transaktionskostnader påverkar konsumenters intention att använda robotrådgivningstjänster.  

 

Tekniken bakom robotrådgivning är fortfarande relativt ny och robotrådgivningstjänsterna har 

funnits på marknaden enbart under en kort tidsperiod. För att analysera hur direkta kostnader 

respektive indirekta transaktionskostnader påverkar intentionen att använda robotrådgivningen 

kommer vi även att använda oss av Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). 

Modellen har utvecklats inom området för informationssystem för att bland annat analysera 

vilka faktorer som kan vara av betydelse för konsumenters acceptans av nya teknologiska 

lösningar. I denna uppsats integreras därmed forskningen i både informationssystem och 

ekonomi genom att TAM, samt den ekonomiska forskningen om transaktionskostnader, 

sammanlänkas i en egenutvecklad modell. Den egenutvecklade modellen används för att 

undersöka hur direkta kostnader samt indirekta transaktionskostnader påverkar konsumenternas 

intention att använda robotrådgivning genom att analysera åtta olika variabler, nämligen (1) 

kostnad, (2) marknadsföringsinitiativ, (3) tillgänglighet, (4) förtroende, (5) mänsklig kontakt, 

(6) uppfattad risk, (7) uppfattad användbarhet samt (8) uppfattad användarvänlighet.  

 

Enligt Ipsos (2017) utgör anskaffning av nya kunder en av de största utmaningarna för 

robotrådgivningstjänster. Förståelsen för hur direkta kostnader respektive indirekta 

transaktionskostnader påverkar konsumenternas intention att använda robotrådgivningstjänster 

är därför av betydelse för att analysera varför användningen av robotrådgivningen fortfarande 

är tämligen låg trots de olika fördelarna som robotrådgivningen medför.  
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 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur direkta kostnader respektive indirekta 

transaktionskostnader påverkar konsumenters intention att använda sig av robotrådgivning. 

Vidare är syftet att undersöka huruvida respondenter med en liknande intention att använda 

robotrådgivningstjänster delar några gemensamma drag. 

 

 Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet kommer vi att besvara följande frågor: 

● Vilka direkta kostnader samt indirekta transaktionskostnader har ett samband med 

konsumenternas intention att använda robotrådgivning? 

● Delar konsumenter, som har en liknande intention att använda robotrådgivning, några 

gemensamma egenskaper med avseende på de undersökta variablerna?  

 Genomförande 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har vi använt oss av en egenutvecklad 

modell, i vilken ekonomiska teorier om transaktionskostnader har integrerats med TAM. Datan 

till denna studie har samlats in med hjälp av en enkät som besvarats av 77 personer. Betydelsen 

av direkta kostnader respektive indirekta transaktionskostnader har undersökts genom analys 

av åtta olika variabler. För att analysera eventuella statistiska samband mellan de olika 

variablerna och den beroende variabeln intention har vi genomfört en multipel 

regressionsanalys. För att vidare analysera den insamlade datan och få ännu djupare insikter i 

hur respondenterna ställer sig i förhållande till robotrådgivningen har vi utfört klusteranalys. 

Med hjälp av klusteranalysen har olika konsumentprofiler identifierats utifrån respondenternas 

intention att använda robotrådgivningstjänster.  
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 Robotrådgivning 

 Inledande kommentarer 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av traditionell finansiell rådgivning för att öka 

förståelsen för robotrådgivningen samt dess framväxt. Vidare i kapitlet presenteras en närmare 

redogörelse för olika typer av robotrådgivningstjänster och dess särdrag. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av hur robotrådgivningstjänster skiljer sig från de traditionella 

rådgivningsformerna. Denna jämförelse genomförs i syfte att identifiera de faktorer som 

sedermera kan användas i undersökningen av direkta kostnader och indirekta 

transaktionskostnader. 

 Allmänt om finansiell rådgivning 

Investeringar i finansiella instrument kan vara en komplicerad process för investerare. 

Exempelvis förekommer en stor mängd olika typer av finansiella produkter, vilka kan vara 

svåra att bedöma enligt Fisch, Laboure och Turner (2017). Dessutom är investeringar i regel 

förenade med olika typer av risker, vilka måste kunna uppskattas av investerare. Olika 

investeringsalternativ medför olika skattekonsekvenser, vilket också kan vara svårt att bedöma 

för exempelvis vanliga privatsparare (Fisch, Laboure och Turner, 2017). Dessa och en mängd 

andra faktorer resulterar i att investeringar är en komplex process, varför marknaden för 

finansiell investeringsrådgivning existerar (Fisch, Laboure och Turner, 2017).  

 

Enligt artikel 4 i MiFID II definieras investeringsrådgivning som “tillhandahållande av 

personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på värdepappersföretagets 

initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument”. 

Investeringsrådgivning kan vara mer eller mindre omfattande. Förutom att enbart erhålla 

investeringsrekommendationer för att kunna placera sitt kapital, kan kunderna helt delegera 

kapitalförvaltningen till finansiella rådgivare genom en så kallad diskretionär 

portföljförvaltning. Investeringsrådgivning ska enligt den rättsliga definitionen vara 

kundanpassad, vilket innebär att olika faktorer vad avser kunden ska tas i beaktning i samband 

med investeringsrådgivning. Dessa faktorer kan exempelvis innefatta en bedömning av 

kundens ekonomiska situation, riskpreferenser och skattemässiga förhållanden (Fisch, Laboure 

och Turner, 2017).  
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 Allmänt om robotrådgivning 

Den tekniska utvecklingen och framväxten av exempelvis artificiell intelligens (AI) har 

avsevärt påverkat många olika marknader och områden (Singh och Kaur, 2017). Med hjälp av 

nya tekniska lösningar kan stora mängder information behandlas och analyseras på ett effektivt 

sätt, vilket även med fördel kan användas inom kapitalförvaltningen (Singh och Kaur, 2017). 

Under de senaste decennierna har därmed en ny typ av finansiell rådgivning växt fram, 

nämligen robotrådgivning (Ipsos, 2017).  

 

Med begreppet robotrådgivning avses något förenklat “[i]nternet-based investment advisory 

services aimed at retail investors” (Fein, 2015 s. 2). Till skillnad från den traditionella 

rådgivningen är robotrådgivningen automatiserad, vilket innebär att rådgivningen kan ske utan 

någon inblandning av mänskliga rådgivare (Fein, 2015). Istället för fysiska intervjuer görs 

kundbehovsanalysen med hjälp av ett datorbaserat frågeformulär, vilket möjliggör identifiering 

av kunders sparmål, investeringshorisont samt riskpreferenser (Deutsche Bank Research, 

2017). Den erhållna informationen används för att konstruera en passande portfölj med 

utgångspunkt i bakomliggande algoritmer, som i många fall bygger på modern portföljteori 

(Singh och Kaur, 2017). I vissa robotrådgivningstjänster förvaltas portföljen sedermera 

automatiskt utifrån den genomförda kundanalysen, vilket exempelvis kan innefatta automatiska 

omallokeringar (Fisch, Laboure och Turner, 2017). Kapitalet placeras i regel i börshandlade 

respektive vanliga fonder med utgångspunkt i den moderna portföljteorin (Fisch, Laboure och 

Turner, 2017).  

 

Komplexiteten varierar i de olika robotrådgivningstjänsterna på marknaden idag. Utifrån 

tjänsternas komplexitet och automatiseringsgrad kan robotrådgivare klassificeras i fyra olika 

kategorier (Deloitte, 2016). Den första kategorin innefattar robotrådgivare, vilka enbart 

tillhandahåller ett förslag till portföljallokering efter att användare besvarar ett onlineformulär. 

Placeringar sker dock inte automatiskt, utan kunderna måste själva skapa konton, lägga ordrar 

och förvalta portföljer. Beroende på rådgivningstjänsten, kan förslaget avse ett antal olika typer 

av finansiella instrument såsom börshandlade fonder (ETF-fonder)1, aktier eller obligationer 

(Deutsche Bank Research, 2017). Robotrådgivare i den andra kategorin är något mer tekniskt 

avancerade jämfört med den första kategorin. Informationen om kunder inhämtas med hjälp av 

ett formulär online och verkställandet av ordrar är semi-automatiserat, vilket innebär att fysiska 

                                                      
1
 ETF är en förkortning på den engelska benämningen Exchange Traded Funds.  



 

 7 

förvaltare fördefinierar investeringsvillkoren i en algoritm, som sedermera övervakas av 

förvaltarna (Deloitte, 2016). Robotrågivningstjänster i den tredje kategorin bygger på en i 

princip fullständig automatisering, vilket innebär att algoritmerna utgör utgångspunkten för 

både den initiala portföljallokeringen och eventuella rebalanseringar. Professionella 

fondförvaltare ansvarar för den slutliga övervakningen av dessa tjänster. Robotrådgivare inom 

den fjärde kategorin är helt automatiserade och bygger på självlärande AI-algoritmer. 

Utgångspunkten i sådana rådgivningstjänster är en viss investeringsstrategi, där portföljen 

fortlöpande justeras och rebalanseras utifrån realtidsförändringar på marknader (Deloitte, 

2016).  

 

Enligt Deloitte (2016) kan 80 procent av idag verksamma robotrådgivningstjänster hänföras till 

den tredje kategorin. En stor del av robotrådgivningstjänster kan dessutom anses utgöra hybrid-

robotrådgivning, vilket betyder att algoritmerna utnyttjas inom portföljallokeringsprocessen 

samtidigt som kunderna har tillgång till en fysisk förvaltare (Cocca, 2016). Vid en 

hybridlösning ges kunden alltså möjlighet att använda sig av de fördelar som upplevs finnas 

med robotrådgivning, samtidigt som en fysisk rådgivare finns tillgänglig för möten och kontakt 

via exempelvis e-post (Cocca, 2016). Cocca (2016) menar att den här lösningen är ett steg i 

riktning mot att robotrådgivning sedan kommer användas utan att involvera en fysisk rådgivare.    

 Skillnader mellan robotrådgivning och fysisk rådgivning 

Digitala lösningar för betalningar har omfamnats av en stor del av Sveriges befolkning, något 

som har lett till en betydlig minskning av kontantanvändandet i samhället (Finansinspektionen, 

2016). Vi anser att den höga graden av digitalisering beträffande bankärenden och betalningar 

torde göra Sverige till en potentiellt stor marknad för robotrådgivare, och därför motiverar valet 

att fokusera på den svenska marknaden. Enligt en undersökning utförd av Accenture (2017) är 

69 procent av Sveriges befolkning öppna för att överlåta bank-, försäkrings- och 

pensionsärenden till robotar. När det gäller klassisk fondrådgivning är 78 procent av svenskarna 

öppna för att använda sig av en robotrådgivning för att allokera sparandet (Accenture, 2017).  

 

Ett antal nya företag i Sverige har lanserat nya produkter samtidigt som befintliga aktörer också 

har börjat tillhandahålla datoriserade rådgivningstjänster. Enligt prognoser förväntas 

marknaden för robotrådgivningstjänster växa i en betydande takt under de kommande åren, 

vilket med störst sannolikhet kommer att påverka den nuvarande strukturen avseende finansiell 

rådgivning (Singh och Kaur, 2017). I och med denna utveckling uppstår en fråga om vilka 
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skillnader som föreligger mellan robotrådgivningen och traditionella rådgivningsformer och 

varför robotrådgivningstjänster anses ha potential att medföra mervärden för kunderna.  

 

Fisch, Laboure och Turner, (2017) hävdar att robotrådgivningen skiljer sig från den traditionella 

rådgivningen i ett antal olika avseenden. Robotrådgivningen är förenad med betydligt lägre 

kostnader än fysisk rådgivning. Detta leder till att distributörer av robotrådgivning kan 

tillhandahålla sina tjänster till lägre avgifter jämfört med fysiska finansiella rådgivare (Fisch, 

Laboure och Turner, 2017). Exempelvis uppgår förvaltningsavgifter till 0,15 - 0,34 procent hos 

den svenska aktören Lysa (Lysa, 2018). Låga kostnader kan delvis förklaras av att 

algoritmbaserade rådgivningstjänster är mindre arbetsintensiva och kännetecknas av 

storskalighetsfördelar, vilket innebär att en färdig algoritm enkelt kan tillhandahålla 

placeringsråd till ett stort antal kunder. Dessutom kan rådgivningen tillhandahållas till kunder 

utan att några höga krav ställs avseende minimikapital, till skillnad från den traditionella 

kapitalförvaltningen, där kraven på startkapital i vissa fall kan uppgå till betydande belopp 

(Fisch, Laboure och Turner, 2017). Lägre totala kostnader innebär i sin tur att den finansiella 

rådgivningen kan erbjudas till en bredare kundkrets som annars inte hade haft råd med den 

fysiska finansiella rådgivningen (Fisch, Laboure och Turner, 2017). Låga kostnader utgör 

därmed ett argument för användandet av robotrådgivningen, något som exempelvis noteras av 

Deutsche Bank Research (2017).  

 

En annan faktor, som enligt Fisch, Laboure och Taylor (2017) skiljer robotrådgivningen från 

den fysiska rådgivningen är tjänsternas tillgänglighet. Investerare har tillgång till 

robotrådgivare dygnet runt oberoende av var de befinner sig. Tillgängligheten kan dock anses 

vara mer begränsad när det gäller fysisk finansiell rådgivning.  

 

Deutsche Bank Research (2017) påpekar även att skillnader mellan fysisk rådgivning och 

robotrådgivning föreligger vad avser kundbehovsanalysen. När det gäller robotrådgivning 

genomförs exempelvis kundbehovsanalys med hjälp av ett datorbaserat frågeformulär, vilket 

syftar till att identifiera kundernas sparmål, investeringshorisont samt riskpreferenser (Deutsche 

Bank Research, 2017). När det gäller traditionell finansiell rådgivning genomförs 

kundbehovsanalysen med hjälp av en intervju, vilket är mer tidskrävande jämfört med ett 

frågeformulär online. Dessutom är informationsinsamling via dator förenat med lägre 

administrationskostnader i och med att dokumentationen kan ske på ett automatiserat sätt, som 

tidigare nämnt bidrar till lägre kostnader (Deutsche Bank Research, 2017). En datoriserad 
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kundbehovsanalys har dock erhållit en viss kritik (Finanstilsynet, 2018). Exempelvis kan en 

kunds finansiella situation svårligen bedömas i sin helhet med hjälp av ett kort frågeformulär 

online. Vad gäller robotrådgivningstjänster bygger kundbehovsanalysen enbart på 

basinformation, vilket kan påverka rådgivningens kvalitet. Enligt kritikerna (FINRA, 2016) kan 

denna typ av riskbedömning även ses som one-size-fits-all, som i sin tur kan leda till att kunder 

med olika sparmål kan få förslag till samma portföljallokering. Exempelvis identifierade 

FINRA (2016) att huvuddelen av robotrådgivningstjänster kategoriserar investerare i fem till 

åtta olika investerarprofiler. Fysiska rådgivare är emellertid inte lika bundna till standardiserade 

frågeformulär, vilket möjliggör en bredare informationsinhämtning och mer kundanpassade 

finansiella råd. Slutligen är datoriserade frågeformulär förenade med response bias, vilket 

innebär att kunder, vilka objektivt sett har samma förståelse över finansiella instrument, 

besvarar samma frågor på olika sätt (Deutsche Bank Research, 2017). Subjektiva orsaker spelar 

roll, exempelvis olika grader av självförtroende. Detta kan i sin tur resultera i opassande 

portföljrekommendationer (Deutsche Bank Research, 2017). Tillsynsmyndigheten, som 

övervakar finansiella marknader i Danmark, har exempelvis riktat kritik mot en 

robotrådgivningstjänst som tillhandahålls av Danske Bank. Kritiken avser huvudsakligen den 

standardiserade kund- och riskbedömningen som kan medföra att investerares ekonomiska 

situation inte beaktas på ett lämpligt sätt (Finanstilsynet, 2018). 

 

Trots att antalet robotrådgivare har ökat snabbt har mängden kapital, som flyttats från fysisk till 

automatiserad rådgivning, inte varit lika omfattande (Fisch, Laboure och Turner, 2017). När 

det exempelvis gäller USA, förvaltar robotrådgivare enbart en liten del av det sammanlagda 

investerade kapitalet (Fisch, Laboure och Turner, 2017). Fisch, Laboure och Turner (2017) 

anser att det kan diskuteras varför kapitalinflödet till robotrådgivare inte är lika omfattande trots 

de olika fördelar som den nya tekniken kan resultera i. Ett antal olika faktorer existerar, vilka 

påverkar kundernas låga acceptans av robotrådgivningen. En möjlig förklaring skulle enligt 

Fisch, Laboure och Taylor (2017) kunna vara att fysiska rådgivare förser kunder med 

immateriella värden, vilka inte kan ersättas av robotar. Även Cocca (2016) ställer sig frågan 

om hur viktig den mänskliga interaktionen är avseende finansiell rådgivning. Enligt ING (2017) 

är människor typiskt sett motvilliga att släppa kontrollen över olika beslut, trots att detta skulle 

leda till ett bättre förväntat utfall. Detta kan delvis förklara varför investerare fortfarande inte 

är villiga att använda sig av robotrådgivning. ING (2017) har utfört en enkätundersökning med 

15 000 respondenter från 13 europeiska länder samt Australien och USA. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att 91 procent av respondenterna inte skulle vara villiga att delegera 
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investeringsbeslut till automatiserade robotrådgivare. I samma undersökning har ING (2017) 

visat att vissa demografiska faktorer eventuellt kan ha en viss påverkan på huruvida och i vilken 

grad människor är villiga att lämna över investeringsbeslutsfattandet till automatiserade 

algoritmer. Det har exempelvis visats att ålder kan ha en viss betydelse och att motvilligheten 

mot robotrådgivningen är större hos äldre människor (> 65 år) jämfört med den yngre 

befolkningsandelen (ING, 2017). 

 

Cocca (2016) anser att förtroendet utgör en avgörande komponent när det gäller finansiell 

rådgivning. En finansiell rådgivare måste ha kundernas förtroende för att kunna skapa värde. 

Förtroendet inom kapitalförvaltningen kan enligt Cocca (2016) avse ett antal olika faktorer, 

såsom exempelvis rådgivarens anseende, sakkunskap och expertis. Förtroendet påverkas även 

av ansvarsfrågor, det vill säga frågor om vad som händer ifall rådgivning sker på ett bristande 

sätt och exempelvis inte följer legala riktlinjer.  
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 Teoribakgrund 

 Inledande kommentarer 

I det föregående kapitlet presenteras fenomenet robotrådgivning i förhållande till den 

traditionella rådgivningen. Robotrådgivningen kan erbjudas konsumenter till lägre direkta 

kostnader jämfört med vanlig finansiell rådgivning. Emellertid har kapitalinflödet till 

robotrådgivningstjänster varit tämligen lågt jämfört med traditionell förvaltning, vilket tyder på 

att konsumenternas intention att använda robotrådgivning även påverkas av andra faktorer, 

vilka vi benämner som indirekta transaktionskostnader. För att kunna undersöka betydelsen av 

de indirekta transaktionskostnaderna med avseende på konsumenters intention, utvecklar vi en 

egen modell i vilken vi integrerar ekonomisk forskning om transaktionskostnader samt 

modeller inom informationssystem. Detta kapitel innehåller inledningsvis en beskrivning av 

TCE, för att kunna analysera de indirekta transaktionskostnaderna och ställa hypoteser om dem. 

I analysen testar vi hypoteserna med hjälp av den egenutvecklade modellen som i sin tur bygger 

på TAM (Davis, 1985). Detta kapitel innehåller därmed en redogörelse för samtliga teorier, 

som utgör en teoretisk bakgrund för vår egenutvecklade modell.  

 Transaktionskostnader 

Ett antagande i en klassisk ekonomisk teori är att samtliga marknadsaktörer besitter samma 

information, vilket leder till att transaktioner kan ske utan att några transaktionskostnader 

uppstår (Modigliani och Miller, 1958). Emellertid har denna teori fått en betydelsefull kritik, 

på grund av att informationsfördelningen mellan marknadsaktörerna inte sällan anses vara 

asymmetrisk (Williamson, 1985). För att minska den föreliggande informationsasymmetrin, 

kan avtalsparter behöva vidta olika åtgärder innefattande exempelvis sökandet av information, 

förhandling av avtalsvillkoren samt övervakning av motparten. Dessa aktiviteter medför olika 

typer av kostnader, vilka benämns transaktionskostnader (Williamson, 1985). 

 

Teorier om transaktionskostnader avser att förklara varför vissa transaktionsformer väljs 

framför andra. Enligt TCE är huvudprincipen att människor väljer de transaktionsformer som 

medför lägsta transaktionskostnader (Liang och Huang, 1998). TCE har använts i syfte att 

förklara beslut relaterade till olika slags transaktionsformer, såsom exempelvis företags beslut 

om huruvida en viss produkt ska tillverkas internt inom företaget eller om produktionen ska 

“outsourcas”, det vill säga överlämnas till andra aktörer utanför företaget 
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(Nationalencyklopedin, 2018). Enligt Liang & Huang (1998) spelar transaktionskostnader en 

avgörande roll i konsumenters beslut om huruvida ett köp ska ske på en fysisk butik eller via 

nätet. Enligt Thompson och Yuanyou (2003) påverkas konsumenters vilja att ingå en viss 

transaktion av deras uppfattade transaktionskostnader. Studiens resultat ger stöd åt en slutsats 

att de uppfattade transaktionskostnaderna i form av tid och ansträngning har ett negativt 

samband med konsumenters vilja att ingå transaktioner, i denna studie transaktioner online.  

 

Transaktionskostnader förekommer i olika former och ett antal olika faktorer påverkar dess 

storlek. Liang och Huang (1998) lyfter fram faktorn osäkerhet, som rör frågan om 

transaktionskostnader härrörande från informationsasymmetrier samt oväntade utfall. 

Osäkerhet kan exempelvis bero på att en produkt i sig riskerar att inte nå upp till en köpares 

förväntningar avseende produktens kvalité, vilket benämns produktosäkerhet. Köparen kan 

även vara osäker på själva transaktionsprocessen, vilket benämns processosäkerhet (Liang och 

Huang, 1998). En annan viktig faktor som har en betydande inverkan på transaktionskostnader 

är enligt Williamson (1985) förtroende. Om en konsument exempelvis har ett bristande 

förtroende för sin motpart, måste konsumenten undersöka motparten och övervaka huruvida 

denne agerar i enlighet med avtalet, något som kräver konsumentens tid och ansträngning och 

ökar dennes uppfattade transaktionskostnader (Williamson, 1985; Thompson och Yuanyou, 

2003; Swan m.fl., 1988). Ett bristande förtroende leder därmed till höga transaktionskostnader 

(Williamson, 1985).  

 

Transaktionskostnader kan även uppstå i olika faser av en transaktion. Innan en transaktion äger 

rum, måste köparen leta efter information om vilka produkter kan tillgodose dennes behov, 

vilket medför kostnader för informationssökandet (Liang och Huang, 1998). Innan köpet sker, 

måste produkten ofta undersökas och/eller prövas, vilket medför kostnader förenade med 

produktgranskning (Liang och Huang, 1998). Dessutom sker förhandlingar av avtalsvillkoren 

mellan köparen och säljaren, vilket också medför transaktionskostnader förenade med 

förhandlingarna. Transaktionskostnader uppstår även efter transaktionen i form av exempelvis 

upplevda eller verkliga kostnader beträffande en bristande kundservice och/eller övervakning 

av huruvida motparten agerar i enlighet med avtalet (Liang och Huang, 1998). Den samlade 

effekten av dessa olika delar av de upplevda transaktionskostnaderna har slutligen en avgörande 

betydelse om huruvida konsumenten väljer att göra transaktionen ifråga eller inte (Thompson 

och Yuanyou, 2003; Liang och Huang, 1998).   
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Enligt Liang och Huang (1998) kan storleken på de olika typerna av transaktionskostnader 

variera beroende på om produkten eller tjänsten tillhandahålls via nätet eller via fysiska butiker. 

Produktens eller tjänstens specifika egenskaper kan också ha en betydelse för storleken på de 

upplevda transaktionskostnaderna, när en jämförelse görs mellan fysisk försäljning och e-

handel. I sin studie visar Liang och Huang (1998) exempelvis att konsumenter upplever att 

transaktionskostnader förenade med köp av böcker är mindre vid e-handel än vid köp i fysiska 

butiker. Emellertid upplever konsumenter att köp av skor och mikrovågsugnar medför högre 

uppfattade transaktionskostnader när dessa produkter köps via e-butiker jämfört med fysiska 

butiker. Studiens resultat talar för att produkter, som exempelvis kräver en noggrann granskning 

eller prövning eller där kundservice är viktig, lämpar sig bättre för fysisk försäljning (Liang och 

Huang, 1998).     

 

Liang och Huang (1998) hävdar att en konsument kommer att välja den transaktionsform som 

medför lägsta transaktionskostnader. Enligt Thompson och Yuanyou (2003) påverkas 

konsumenters vilja att handla på nätet av hur konsumenterna uppfattar transaktionskostnader 

förenade med transaktionen. Om de uppfattade transaktionskostnaderna är för höga kommer 

kunderna att avstå från att genomföra transaktionen. Enligt oss kan detta synsätt tillämpas när 

det gäller intention att använda robotrådgivningen. Samtliga former av de beskrivna uppfattade 

transaktionskostnaderna kan av oss anses utgöra indirekta transaktionskostnader, till skillnad 

från de direkta kostnaderna i form av förvaltningsavgifter. Med andra ord torde enligt vår 

mening indirekta transaktionskostnader ha inverkan på konsumenternas intention att använda 

robotrådgivningen.  

 

I kapitel 4 utvecklar vi våra hypoteser beträffande hur direkta kostnader respektive indirekta 

transaktionskostnader påverkar konsumenters intention att använda robotrådgivning. Vi 

analyserar de indirekta transaktionskostnaderna genom att undersöka sju olika variabler medan 

direkta kostnader undersöks genom en variabel. Hypoteserna bygger på TCE, det vill säga hur 

de olika variablerna kan anses påverka konsumenters intention att använda robotrådgivning 

genom att ha inverkan på direkta kostnader samt indirekta transaktionskostnader.  
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 Beteende- och acceptansmodeller 

3.3.1 Theory of Reasoned Action 

Det var under 1960-talet som forskare inom marknadsföring började utveckla modeller för att 

kunna förutse konsumenters köpbeteende genom deras attityd och tro om produkterna i fråga 

(Ahtola, 1975). Pionjären inom området blev Martin Fishbein som lanserade flera modeller 

inom området. Med hjälp av modellerna kunde Martin Fishbein konstatera att konsumenters 

attityd gentemot en produkt beror på deras tro och känslor om flera attribut hos objektet (Ahtola, 

1975; Fishbein och Ajzen, 1975). När det gäller acceptans av en ny teknik, är modellen Theory 

of Reasoned Action (TRA) den mest använda och accepterade (Venkatesh m.fl., 2003). Genom 

åren har modellen använts i ett brett spektrum av ämnesfält för att hjälpa till med att förutse 

mänskligt beteende i förhållande till människors tidigare erfarenheter och inställningar till olika 

fenomen (Ajzen och Fishbein, 1988). Enligt Ajzen och Fishbein (1988) baserar en individ sitt 

beslut om att bete sig på ett visst sätt på sina förväntningar avseende utfallet som följer av 

handlingen. Köpbeteendet enligt denna modell, som har utvecklats inom systemvetenskapen, 

kan jämföras med det ovanbeskrivna TCE-perspektivet. Enligt TCE antas en konsument basera 

sitt köpbeslut på uppfattade transaktionskostnader, vilket bland annat innefattar osäkerhet om 

transaktionsutfall. Teorin bakom TRA kan summeras med följande ekvation: 

 
Beteendemässig avsikt = attityd + subjektiva normer 

(Fishbein och Ajzen, 1975) 

 

Av ekvationen kan utläsas att attityd är en viktig faktor för att kunna förstå avsikten till en 

handling. Gordon Allport (1935) konstaterade redan på 1930-talet att attityd är det mest 

distinkta och oumbärliga konceptet inom amerikansk socialpsykologi. Bohner och Wänke 

(2002) definierar attityd som en summeringsutvärdering av objektet i fråga medan andra menar 

att det handlar om varaktiga åsikter som lagras i minnet och kan användas vid behov och 

beslutstagande (Wyer och Petty, 1994). Ajzen och Fishbein (1975) använder termen attityd i 

sitt ramverk som något som individer automatiskt och simultant utvecklar i takt med att 

uppfattningar kring objekt anskaffas.  

 

Den andra faktor som inkluderas i ekvationen avseende beteendemässig avsikt är subjektiva 

normer. Med subjektiva normer menas att individers agerande påverkas av social press och 

olika situationers sociala konstruktion (Ajzen och Fishbein, 1988). Vidare formulerar Ajzen 

och Fishbein (1975) att dessa attityder och subjektiva normer är sprungna ur behavioural beliefs 
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och normative beliefs. Behavioural beliefs syftar till att en individ snabbare anammar ett 

beteende om denne är positivt inställd till det, medan en motsatt inställning fördröjer eller helt 

förhindrar benägenheten att anamma beteendet (Ajzen och Fishbein, 1988). Normative beliefs 

refererar i sin tur till individens uppfattning om socialt normativt tryck eller andras åsikter 

angående huruvida ett beteende borde utföras. 

 

De ovan nämnda faktorerna utgör grunden för TRA-teorin och skapar tillsammans en kedja 

som grundas i individers övertygelser och slutar med det faktiska beteendet. Detta illustreras 

nedan i figur 1.  

 

 

Figur 1 - TRA (Ajzen och Fishbein, 1988) 

 
TRA är en modell som snarare används för att förutse beteende än resultatet av det (Foxall, 

1997). Det är därför av yttersta vikt att identifiera de framträdande övertygelser som finns bland 

deltagarna för beteendet i fråga när TRA ska användas (Foxall, 1997). TRA har tidigare använts 

inom områden för informationsteknik och tekniska innovationer för att analysera hur dessa kan 

komma att tas emot av konsumenter (Yousafzai, Foxall och Pallister, 2010).   

 

3.3.2 Theory of planned behaviour  

Theory of Planned Behaviour (TPB) är en förlängning av Ajzens (1991) tidigare modell TRA 

(Fishbein och Ajzen, 1975). Syftet med TPB är att förklara specifika individuella beteenden. 

Precis som i grundteorin TRA utgör individers avsikter att utföra ett visst beteende en central 

faktor inom TPB (Ajzen, 1991). Avsikter antas här omfatta de motivationsfaktorer som bidrar 

till att påverka ett beteende och därmed indikera hur mycket individer kan tänka sig att försöka 

och anstränga sig för att inkludera ett nytt beteende i sin vardag (Ajzen, 1991). I TPB-modellen 

lade Ajzen (1991) till en variabel, nämligen behavioural control, vilket visas i figur 2. Denna 
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variabel syftar till att undersöka i vilken grad individer tror sig ha kontroll över sitt beteende 

och förmågan att bemästra det. Ett praktiskt exempel är att om två individer har lika stor avsikt 

att lära sig åka skidor är det större sannolikhet att denne med störst självförtroende kommer att 

lära sig jämfört med den som tvivlar, om båda försöker (Ajzen, 1991).   

 

 

Figur 2 - TPB (Ajzen, 1991) 

Ming-Chi Lee (2009) har använt TPB för att undersöka individers benägenhet att använda sig 

av internetbanker. För att förutspå beteenden och avsikter med internetbanker kom författaren 

fram till att resultatet av studien hade en hög förklaringsgrad och bekräftade att modellen var 

robust för att appliceras på sådana fenomen (Lee, 2009). Ungefär 80 procent av variationerna i 

studien kunde förklaras med hjälp av TPB, vilket kunde anses vara högt i sammanhanget (Lee, 

2009). Studien innefattade även variabler vilka liknar de som vi kan hitta i TAM, exempelvis 

uppfattad användarvänlighet respektive uppfattad användbarhet, varom mer nedan. TPB och 

TAM har många teoretiska likheter och det är inte helt ovanligt att studier utförs med en korsvis 

användning av teorierna (Lee, 2009). 

 

3.3.3 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (TAM), som utvecklades av Fred D. Davis år 1985, är en vidare 

utvecklad version av TRA. Som namnet antyder syftar modellen till att förklara och förutse 

individers acceptans och beteende kring nya tekniska innovationer. Modellen har med tiden 

modifierats för att kunna användas i samband med undersökningar av varierande tekniska 

fenomen. Davis (1985) särskiljer sin modell från TRA genom att exkludera de sociala 

faktorerna, tidigare nämnda subjektiva normer, då han menar att dessa inte är applicerbara när 

det kommer till en teknisk kontext, vilket är den stora skillnaden jämfört med TRA. Davis 
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(1985) ersätter subjektiva normer med externa variabler som kan delas in i två huvudområden: 

uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet.  

 

Eftersom teorin i grunden är utvecklad för informationssystem och för appliceringar vad gäller 

företags användande av nya interna system och tekniska lösningar, definierar Davis (1985) 

uppfattad användbarhet som graden av hur mycket en individ tror att systemet i fråga skulle 

kunna förbättra individens prestanda på jobbet. Uppfattad användarvänlighet definieras enligt 

Davis (1985) som graden av hur mycket en individ tror att den nya tekniska lösningen kan 

användas utan mental och fysisk ansträngning. Vidare hävdar Davis (1985) att ju enklare ett 

system är att använda, desto högre kommer kvaliteten på arbetet att vara. Som vi ser i figur 3 

nedanför stärker detta uttalande tesen att uppfattad användarvänlighet har stark påverkan på 

uppfattad användbarhet, vilket har bevisats i tidigare forskning (Davis, 1989). I tidigare studier 

konstateras även att det är just uppfattad användbarhet som är den huvudsakliga faktorn för att 

förutspå acceptansen av nya teknologiska lösningar. 

 

 

  Figur 3 - TAM (Davis, 1985) 

Tidigare studier baserade på TAM har tagit steget ur de industriella sammanhangen och istället 

undersökt konsumtionsmönster och kommersiella fenomen. E-handel, internetbanker, mobila 

betalningslösningar samt hantering av känsliga uppgifter är exempel på fenomen och tekniker 

som har utvärderats med hjälp av TAM (Yousafzai, Foxall och Pallister, 2010). Rauniar m.fl. 

(2014) applicerade TAM i sin studie om användare på sociala medier och dess attityd och 

benägenhet att använda sig av medierna. Denna studie visade på att deras reviderade TAM-
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modell för sociala medier stödde alla hypoteser som ställdes angående användning av sociala 

medier (Rauniar m.fl., 2014). Resultatet gav även stöd för vikten av att identifiera externa 

variabler till TAM i samband med bedömning av användares engagemang på olika sociala 

medier.  

 

Marakarkandy, Yajnik och Dasgupta (2017) använde TAM för att undersöka vilka faktorer som 

spelar roll för individers benägenhet att använda sig av internetbanker för betalningar, 

överföringar och andra vardagliga banktjänster. Även i denna studie betonades vikten av att 

välja ut passande externa variabler då en anpassad version av TAM förklarade 29.9 procent av 

variationen i användandet av internetbank, till skillnad mot en standardmall av TAM, som 

förklarade 26.5% av variansen (Marakarkandy, Yajnik och Dasgupta, 2017).  

 

Enligt författarna Marakarkandy, Yajnik och Dasgupta (2017) utgörs den största utmaningen 

av att hitta teoretiskt stöd för externa variabler och dess relation till att förklara nya insikter 

kring användandet av banktjänster online. För att identifiera relevanta externa variabler i 

analysen avseende robotrådgivningen har vi valt att utgå från den ekonomiska forskningen om 

transaktionskostnader.  
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 Egenutvecklad modell 

 Inledande kommentarer 

I detta kapitel presenteras vår egenutvecklade modell vilken används för att undersöka hur 

direkta kostnader respektive indirekta transaktionskostnader påverkar konsumenters intention 

att använda sig av robotrådgivning. Kapitlet inleds med en närmare beskrivning av samtliga 

variabler som undersöks i modellen. Kapitlet innehåller även hypoteser om hur direkta 

kostnader samt indirekta transaktionskostnader påverkar konsumenternas intention att använda 

sig av robotrådgivningen, vilket vidare analyseras i kapitel 6. Hypoteserna ställs med 

utgångspunkt i TCE och tidigare forskning. I slutet av kapitlet presenteras den fullständiga 

egenutvecklade modellen, som står till grund för analysen.  

 Kostnad 

Robotrådgivning profileras som ett lågprisalternativ när det gäller finansiell rådgivning, och 

marknadsföringen har till största del fokuserat på avgifterna (Fisch, Laboure och Turner, 2017). 

Eftersom det finns ett brett utbud av olika rådgivningstjänster varierar avgifterna. 

Förvaltningsavgifterna uppgår dock generellt till 0,3 – 0,8 procent, vilket är väsentligt lägre än 

förvaltningsavgifter för traditionellt förvaltade fonder (Fisch, Laboure och Turner, 2017). På 

den svenska marknaden har det under senare år uppmärksammats att aktiva fonder med 

förhållandevis höga avgifter egentligen fungerar som passiva indexfonder, något som har 

skapat en stor kontrovers (Omberg och Lindholm, 2016). Nya direktiv från EU i form av MIFID 

2 skärper dessutom kraven på transparens på de finansiella marknaderna med avsikt att öka 

medvetenheten bland konsumenter om avgifter (SOU 2015:2). Främsta anledningen till att 

rådgivningsrobotar kan erbjuda så låga förvaltningsavgifter är som tidigare nämnt en mindre 

grad av mänsklig inblandning, som resulterar i lägre personal- och administrationskostnader 

jämfört med traditionell finansiell rådgivning. Dessutom utgörs portföljförslaget oftast av 

börshandlade fonder som har låga förvaltningsavgifter (Fisch, Laboure och Turner, 2017).  

 

Med detta i åtanke är det av intresse att undersöka hur respondenterna uppfattar kostnader som 

rör sparande och rådgivning. För att undersöka hur denna faktor värdesätts av respondenterna 

ställer vi följande tre frågor: 
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Variabeln kostnad avser de direkta kostnaderna förenade med rådgivningen. 

Robotrådgivningen möjliggör sparandet till låga förvaltningsavgifter varför de direkta 

kostnaderna är mindre jämfört med fysisk rådgivning.  De tre frågor som anges i tabellen ovan 

ger oss möjlighet att urskilja vad konsumenterna har för inställning till kostnader samt huruvida 

de tror att robotrådgivningen skulle sänka de direkta kostnaderna förenade med sparandet. Som 

tidigare nämnt ökar transparensen på de finansiella marknaderna och därför bör medvetenheten 

om avgifter beträffande sparandet öka med tiden. Robotrådgivningstjänster sänker de direkta 

kostnaderna i och med att finansiell rådgivning erbjuds till lägre förvaltningsavgifter jämfört 

med traditionell rådgivning. Sammantaget torde detta påverka konsumenternas intention att 

använda robotrådgivning positivt, varför vi ställer följande hypotes: 

 

H1: Låga kostnader har en positiv påverkan på intentionen att använda sig av robotrådgivning. 

 Marknadsföringsinitiativ  

Ett flertal studier har genomförts inom området avseende acceptans och användning av 

internetbanker. I dessa studier konstaterades det att aktörers marknadsföringsinsatser hade en 

betydande påverkan på kunders acceptans av nya teknologiska lösningar (Marakarkandy, 

Yajnik och Dasgupta, 2017). Polatoglu och Ekin (2001) undersökte den turkiska marknaden 

och införandet av banktjänster online. I denna studie identifierade författarna marknadsföring 

från bankerna som en drivande faktor för acceptansen av tjänsterna. En annan studie rörande 

finansiella institutioners marknadsföringsinitiativ genomfördes i Australien. Brist på 

medvetenhet identifierades som en av de viktigaste orsakerna till att australiensare inte var 

villiga att använda sig av internetbanker under tiden då internet var ett tämligen nytt fenomen 

(Sathye, 1999). Slutsatsen i denna studie blev sedermera att bankers initiativ och 

marknadsföring av tjänsterna minskade informationsasymmetrin, ökade medvetenheten och 

även användningen av tjänsterna (Sathye, 1999). För att öka medvetenheten kring fördelar med 

banktjänster online är det av stor vikt att banker och övriga aktörer marknadsför sina tjänster, 

annars är risken övervägande att konsumenter inte kommer att använda tjänsten och ta del av 

fördelarna förknippade med dem (Williamson m.fl., 2006). Park och Joung (2017) har 
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undersökt användningen av robotrådgivning i Sydkorea. Även i denna studie fastställdes det att 

kunder som tycker sig ha fått information om tjänsten, är mer benägna att använda tjänsten.  

 

I studien ställs två frågor gällande marknadsföringsinitiativ, vilka lyder som följande:  

 

 

 

Till skillnad från variabeln kostnad kan variabeln marknadsföringsinitiativ enligt oss ses som 

en form av en indirekt transaktionskostnad. I och med att robotrådgivning är ett så pass nytt 

fenomen uppstår en informationsasymmetri, likt tidigare beskrivna undersökningar. Sökandet 

av information om det nya fenomenet är tidskrävande, vilket resulterar i transaktionskostnader. 

Mer information om robotrådgivningstjänster torde sänka de indirekta transaktionskostnaderna 

genom att minska informationsasymmetrierna mellan konsumenter och leverantörer av 

robotrådgivningstjänster. Mot bakgrund av detta ställer vi en hypotes om att 

marknadsföringsinitiativ och mer information om robotrådgivning har en positiv påverkan på 

konsumenternas intention att använda sig av robotrådgivningen, eftersom de uppfattade 

transaktionskostnaderna minskar när konsumenterna har tillgång till mer information om 

tjänsten.  

 

H2: Aktörers marknadsföringsinitiativ avseende robotrådgivning har en positiv påverkan på 

intentionen att använda sig av robotrådgivning.  

 Uppfattad användbarhet respektive användarvänlighet  

I TAM avgörs acceptans av en ny teknisk lösning av attityden gentemot det nya systemet eller 

den nya produkten. I vår studie inkluderas därmed två standardvariabler från den ursprungliga 

TAM-modellen: uppfattad användbarhet (Perceived usefulness, PU) och uppfattad 

användarvänlighet (Perceived ease of use, PEOU) (Davis, 1985). Uppfattad användbarhet 

syftar till vilken grad användaren tror att den nya produkten kan komma att bidra med ökad 

prestanda på uppgiften som ska utföras. Enligt Davis (1985) syftar uppfattad användarvänlighet 

till vilken grad användaren tror att det går att använda produkten utan ansträngning.  
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Uppfattad användbarhet har enligt Venkatesh och Davis (2000) visat sig ha en större påverkan 

än uppfattad användarvänlighet när det gäller acceptans av nya tekniska lösningar. Beträffande 

långsiktig användning av nya teknologiska lösningar har däremot användarvänligheten en 

större betydelse, eftersom det krävs för att användarens tålamod för att använda tjänsten inte 

ska minska benägenheten att acceptera denna (Venkatesh och Davis, 2000). Davis (1985) 

menar däremot att uppfattad användarvänlighet har en direkt påverkan på uppfattad 

användbarhet. I ett scenario där allt annat är lika, kommer system och produkter, som är lätta 

att använda, att ha en positiv effekt på prestandan för det utförda arbetet, och indirekt öka 

användbarheten (Davis, 1985). Vikten av respektive faktor varierar beroende på vilken 

målgrupp som studeras, graden av komplexitet i tekniken och flertalet andra variabler 

(Venkatesh m.fl., 2003).  

 

I denna studie ses användbarheten som en tro att robotrådgivningen skulle förbättra kvalitén på 

sparandet, avkastningen samt funktionaliteten. Användarvänligheten avser i sin tur skötandet 

av olika ärenden, exempelvis bankrelaterade, på ett enkelt sätt med hjälp av digitala tjänster. 

För att undersöka dessa två variabler ställs tre frågor per variabel: 

 

 

 

Med hjälp av frågorna undersöker vi den uppfattade användbarheten respektive 

användarvänligheten. Dessa två variabler kan anses vara relaterade till indirekta 

transaktionskostnader. De indirekta transaktionskostnaderna kopplade till uppfattad 

användbarhet respektive användarvänlighet torde vara låga beträffande teknikvana personer. 

En person med en mindre teknikvana kan enligt oss däremot uppleva att de indirekta 

transaktionskostnaderna är höga och direkt avgörande för att inte använda tjänsten. Om en 

respondent upplever sig ha nytta av robotrådgivningen samt kan använda den utan större 



 

 23 

ansträngning bör intentionen att använda tjänsten öka tack vare mindre indirekta 

transaktionskostnader. Mot bakgrund av detta ställer vi upp följande hypoteser:  

 

H3: Uppfattad användbarhet har en positiv påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning. 

H4: Uppfattad användarvänlighet har en positiv påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning. 

 Tillgänglighet 

Ur ett konsumentperspektiv är tillgängligheten en fördel med robotrådgivning gentemot 

traditionell rådgivning (Singh och Kaur, 2017). Fysiska personer behöver inte vara inblandade 

i processen, varför konsumenter inte behöver förhålla sig till några mötestider. Istället kan 

kunderna komma åt tjänsten när som helst och vart som helst (Fisch, Laboure och Turner, 

2017). För många konsumenter är dessutom möjligheten att fylla i sin finansiella information 

via internet mer tilltalande jämfört med att fylla i papper eller diskutera sina affärer i ett fysiskt 

möte (Fisch, Laboure och Turner, 2017). Fisch, Laboure och Turner (2017) argumenterar även 

för att robotrådgivning bör vara extra tilltalande för yngre generationer som generellt är mer 

bekväma med teknik och föredrar möjligheten att själva kunna utföra sina ärenden när det 

passar dem. För att undersöka den uppfattade tillgängligheten ställs tre frågor i enkäten: 

 

 

 

Den digitala tillgängligheten torde sänka de indirekta transaktionskostnaderna om 

tillgängligheten upplevs som större vid robotrådgivning jämfört med traditionell rådgivning. 

Likt de tidigare beskrivna variablerna kan variabeln tillgänglighet värderas olika beroende på 

individers preferenser, vilket ytterligare undersöks i analysen. Nuförtiden flyttas många 

vardagstjänster till onlinelösningar och tekniken utvecklas snabbt, vilket ökar konsumenters 

benägenhet att själva kunna styra över sin tid (Tertilt och Scholz, 2017). Detta talar för att 

tillgängligheten i olika tjänster efterfrågas. Mot bakgrund av detta ställs följande hypotes:  
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H5: Tillgängligheten har en positiv påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning.  

 Förtroende  

Förtroendet är ett svårdefinierat begrepp och ett flertal olika definitioner förekommer inom 

olika ämnesområden (McKnight och Chervany, 2001). Mayer, Davis och Schoorman (1995 s. 

712) definierar förtroendet enligt följande:  

 

“the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectations 

that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to 

monitor or control that other party”. 

 

När det gäller finansiell rådgivning, spelar förtroendet en avgörande roll och finansiella 

rådgivare är i hög grad beroende av kundernas tillit. Lachance och Tang (2012) hänvisar till ett 

antal studier, enligt vilka förtroendet har ansetts vara det viktigaste kriteriet i samband med 

valet av en finansiell rådgivare. Förtroendet har emellertid påverkats negativt under de senaste 

decennierna av bland annat finanskrisen år 2008. General Social Survey (2008) konstaterade 

att andelen personer som inte hade något förtroende för banker och övriga finansiella 

institutioner uppgick till 21 procent år 2008, medan en motsvarande andel var 41 procent år 

2010. Lachance och Tang (2012) konstaterade även att ett högt förtroende leder till en ökad 

användning av finansiell rådgivning.  

 

Finansiella robotrådgivningstjänster bygger på datorbaserade algoritmer medan finansiella råd 

tillhandahålls via internet. Förtroendet spelar även en viktig roll vad avser internethandel och 

onlinetransaktioner (Ambrose och Johnson, 1998). Enligt Suh och Han (2002) kännetecknas 

onlinemiljön av en viss osäkerhet och bristen på förtroendet kan ha förödande konsekvenser för 

internettransaktioner (Fusaro m.fl., 2002). När det gäller finansiella tjänster, vilka tillhandahålls 

via internet, ökar enligt Pi, Liao och Chen (2012) risken och osäkerheten jämfört med en fysisk 

finansiell rådgivning. Detta beror delvis på att parterna befinner sig på olika platser varför 

kunder inte kan kontrollera den andra partens beteende (Suh och Han, 2002). När det 

exempelvis gäller deltagandet i onlinetransaktioner och användandet av internetbanking, måste 

parterna lita på att deras respektive motpart inte ska agera opportunistiskt (Chandio m.fl., 2013).  
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Förtroendet har tidigare inkluderats i ett antal studier baserade på TAM. Som tidigare nämnt 

ökar osäkerheten vid banktjänster online (Pi, Liao och Chen, 2012), vilket motiverar frågan om 

respondenterna litar på tekniken bakom robotrådgivning. Även graden av bekvämlighet att 

placera pengar efter användande av en rådgivningsrobot torde spegla graden av förtroende 

eftersom en låg bekvämlighet tyder på misstro (Pi, Liao och Chen, 2012). I enkäten ställs tre 

frågor beträffande variabeln förtroende: 

 

 

 

Med hjälp av dessa frågor mäter vi respondenternas förtroende för robotrådgivningen. Enligt 

TCE leder ett högt förtroende till minskade indirekta transaktionskostnader, vilket bland annat 

beror på att informationsutbytet mellan avtalsparter sker effektivare när parterna hyser tillit för 

varandra (Dyer & Chu, 2003). Högt förtroende torde alltså leda till minskade indirekta 

transaktionskostnader i samband med användning av robotrådgivningen. Ett bristande 

förtroende innebär emellertid att transaktionskostnaderna är höga, på grund av att deltagare i 

transaktioner bland annat måste genomföra ordentliga motpartsundersökningar. Mot bakgrund 

av detta ställer vi upp följande hypotes: 

 

H6: Högt förtroende har en positiv påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning.  

 Mänsklig kontakt  

Finansbranschen bygger till stor del på förtroende, och det kan argumenteras att den 

immateriella tillgången i form av mänsklig kontakt är till traditionell rådgivnings favör (Singh 

och Kaur, 2017). Det verkliga, eller uppfattade, värdet av den mänskliga kontakten är en viktig 

anledning till att många robotrådgivningstjänster idag erbjuder en hybridlösning (Fisch, 

Laboure och Turner, 2017). Mot en premie kan konsumenter i sådana lösningar välja att ha 

möjligheten att ställa frågor om de investeringsförslag som erhålls samt tillsammans med en 

traditionell investeringsrådgivare komma fram till det bästa förslaget (Fisch, Laboure och 

Turner, 2017). Hybridlösningar är billigare än traditionell förvaltning och kan med stor 
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sannolikhet bli framtiden för den rådgivande finansmarknaden (Fisch, Laboure och Turner, 

2017). Robotrådgivningstjänster bygger som tidigare nämnt på enkätliknande formulär, som 

används för att samla in data och information om kunden (Tertilt och Scholz, 2017). Trots att 

liknande formulär också delvis används vid traditionell rådgivning, kan den fysiska rådgivaren 

ta in fler ”mjuka värden” och läsa in extra information utanför frågorna i formulären under 

mötets gång, vilket kan påverka investeringsförslaget (Tertilt och Scholz, 2017). Tack vare den 

mänskliga kontakten kan en helhetsbedömning genomföras lättare, vilket också kan framföras 

under mötet och användas som argument för investeringsförslaget (Tertilt och Scholz, 2017).     

 

I enkäten undersöks variabeln mänsklig kontakt med tre frågor: 

 

 

 

Ur ett TCE-perspektiv torde möjligheten till att få hjälp av en fysisk rådgivare sänka 

investerares indirekta transaktionskostnader. Bristen på mänsklig kontakt kan då i sin tur leda 

till ökade indirekta transaktionskostnader, dels på grund av att investerare exempelvis inte har 

någon tillgång till en fysisk rådgivare som kan besvara eventuella frågor. Enligt Deutsche Bank 

Research (2017) och Danska Finanstilsynet (2018) anses dessutom kundbehovsanalysen vara 

mer begränsad jämfört med en fysisk rådgivare, eftersom fysiska rådgivare har bättre 

möjligheter att ta hänsyn till flera olika faktorer. Informationsutbytet torde därmed påverkas 

negativt vid robotrådgivningen, vilket ökar konsumenternas transaktionskostnader. Med detta i 

åtanke anser vi att bristen på mänsklig kontakt, eller den begränsade kontakten, bör ha en 

negativ påverkan på konsumenters intention att använda sig av robotrådgivning. Mot bakgrund 

av detta ställs följande hypotes: 

 

H7: Bristen på mänsklig kontakt har en negativ påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning. 
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 Uppfattad risk  

Som tidigare nämnt utgör förtroende en viktig del på de finansiella marknaderna. I alla sociala 

situationer som innefattar ömsesidigt beroende, informationsutbyte och samarbete spelar 

förtroendet en viktig roll, och det är upp till varje individ att bedöma risken i att ingå kontrakt 

med olika motparter (Johnson-George och Swap, 1982). En hög uppfattad risk kräver en väl 

tilltagen premie för att väga upp för det möjliga negativa utfallet som denna risk medför 

(Johnson-George och Swap, 1982). Wolfers och Stevenson (2011) har undersökt hur förtroende 

för banker och andra organisationer påverkas av konjunkturcykler och visat på ett stagnerande 

förtroende för banker sedan 1980-talet och framåt. I samband med finanskriser minskar 

förtroendet drastiskt och den uppfattade risken för att interagera med banker ökar (Stevenson 

och Wolfers, 2011).  

 

Park och Joung (2017) har undersökt robotrådgivning med hjälp av TAM i Sydkorea och visat 

att individer med hög förståelse för tekniken, låg riskpreferens och högt förtroende är benägna 

att använda sig av tekniken. Den förväntade risken kan enligt oss anses vara låg bland dessa 

individer som förstår konceptet med tekniken och inte vill ta höga risker med sina investeringar.  

 

Robotrådgivning sker via digitala plattformar vilket innebär att kunders personliga data samlas 

in via internet. Denna typ av insamlande och förvaring av personliga uppgifter avseende kunder 

kan medföra en risk att datan inte hanteras på ett säkert sätt. Gerrard och Cunningham (2003) 

har konstaterat att bankkunder tenderar att vara oroliga över hur deras personliga data hanteras 

i samband med onlinebanking. Howcroft m.fl. (2002) har visat att förväntad risk avseende 

hanteringen av känslig personlig information påverkar användandet av internetbanking 

negativt. Detta torde även vara applicerbart när det gäller robotrådgivning, varför en fråga 

beträffande variabeln uppfattad risk avser just risken för felaktig hantering av personlig data. 

Även opportunistiskt beteende tas upp i enkäten, vilket är en risk att ta hänsyn till vid finansiell 

rådgivning (Williamson, 1975). Vid opportunistiskt beteende inom finansiell rådgivning 

maximerar rådgivaren egennyttan snarare än kundens intressen, något som inte är önskvärt för 

kunden (Williamson, 1975). Det kunskapsövertag som rådgivare ofta har i samband med en 

rådgivningssituation gör att väsentlig information kan utelämnas och sänka kvaliteten på 

rådgivningen (Williamson, 1975).  
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Tre frågor ställs avseende variabeln uppfattad risk i enkäten:  

 

 

 

En hög uppfattad risk leder till höga indirekta transaktionskostnader ur ett TCE-perspektiv. 

Exempelvis medför en hög uppfattad risk osäkerhet kring transaktionens utfall eller 

transaktionsprocessen, vilket i sin tur innebär att transaktionskostnaderna blir högre. Dessutom 

ökar bland annat transaktionskostnader förenade med sökandet av information när riskerna 

förknippade med produkten eller motparten uppfattas vara höga (Dyer och Chu, 2003). 

Detsamma gäller för de indirekta transaktionskostnaderna som ökar vid högre uppfattad risk. 

Beträffande robotrådgivningen torde en hög uppfattad risk angående de ovannämnda faktorerna 

såsom risk för en bristfällig hantering av personlig data eller risk för ett opportunistiskt 

beteende, medföra höga indirekta transaktionskostnader. Mot denna bakgrund ställer vi 

följande hypotes:  

 

H8: En hög uppfattad risk har en negativ påverkan på intentionen att använda sig av 

robotrådgivning 
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 Sammanställning av variabler som används i vår egenutvecklade 
modell 

I tabellen nedan sammanställs de ovan beskrivna variabler. Dessa variabler ger upphov till en 

modell som återges i figuren nedan. I figur 4 redovisas den egenutvecklade modellen.  

 

Faktor Källor Typ av kostnad 

Kostnad (Fisch, Laboure och Turner, 

2017) 

Direkt kostnad 

Marknadsföringsinitiativ (Williamson m.fl., 2006; Park 

och Joung, 2017; 

Marakarkandy, Yajnik och 

Dasgupta, 2017) 

Indirekt transaktionskostnad 

Användarvänlighet (Davis, 1985; Venkatesh och 

Davis, 2000) 

Indirekt transaktionskostnad 

Användbarhet (Davis, 1985; Venkatesh och 

Davis, 2000) 

Indirekt transaktionskostnad 

Tillgänglighet (Fisch, Laboure och Turner, 

2017; Singh och Kaur, 2017) 

Indirekt transaktionskostnad 

Förtroende (McKnight och Chervany, 

2001; Ambrose och Johnson 

1998; Chandio m.fl. 2013; 

Dyer & Chu, 2003) 

Indirekt transaktionskostnad 

Mänsklig kontakt (Singh och Kaur, 2017; 

Tertilt och Scholz, 2017; 

Fisch, Laboure och Turner, 

2017) 

Indirekt transaktionskostnad 

Uppfattad risk (Johnson-George och Swap, 

1982; Stevenson och 

Wolfers, 2011; Park och 

Joung, 2017) 

Indirekt transaktionskostnad 

Tabell 1 - Sammanställning variabler 
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Figur 4 - Egenutvecklad modell 

Förhållanden mellan den beroende variabeln och de åtta oberoende variablerna kommer att 

analyseras statistiskt för att kunna acceptera eller förkasta de ställda hypoteserna. Programvaran 

SPSS används i analysen och detta diskuteras närmare i metodavsnittet. Regressionsekvationen 

som används ser ut som följande:  

𝑌𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

=  𝛽0 + (𝛽1 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) + (𝛽2 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣)

+ (𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑟𝑣ä𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (𝛽4 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡)

+ (𝛽5 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (𝛽6 ∗ 𝐹ö𝑟𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒) + (𝛽7 ∗ 𝑀ä𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡)

+ (𝛽8 ∗ 𝑈𝑝𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑘) +  𝜀 

 

  



 

 31 

 Metod 

 Teoretisk strategi 

I denna studie använder vi oss av ett deduktivt angreppssätt. Den insamlade empirin undersöks 

och hypoteser utvecklas med utgångspunkt i tidigare forskning (Cooper och Schindler, 2013). 

För att hypoteserna ska kunna formuleras krävs genomgång och analys av de befintliga 

teorierna (Bryman och Bell, 2013). I vår studie utgörs de tidigare teorierna av den ovan 

beskrivna TAM-modellen (Davis, 1985), TCE samt tidigare studier där teknologiacceptans 

behandlas.  

 

Det finns ett flertal sätt att samla in data till en studie, till exempel intervjuer, fokusgrupper, 

observationer och enkäter (Graziano och Raulin, 2014). Till denna studie används som tidigare 

nämnts en enkät för att samla in den primära datan. Enkäten gör det möjligt att få in den mängd 

data som krävs vid kvantitativ analys som ämnas att genomföras i studien. Distribution av 

enkäten har skett till ett urval av respondenter via mail samt publicerats online, något som 

beskrivs ytterligare i avsnitt 5.5. För att kunna analysera den kvantitativa data som enkäten har 

inbringat har svaren kodats vilket har möjliggjort användandet av statistikprogrammet SPSS.  

 

 Studiedesign  

I denna studie har tvärsnittsdesign applicerats och datan har samlats genom en 

enkätundersökning vid en viss tidpunkt (Cooper och Schindler, 2013). Tvärsnittsdesign 

möjliggör undersökningen av relationer mellan variabler, varför detta passar denna studie och 

tillämpning av TAM (Graziano och Raulin, 2014). Den data som har samlats in genom 

enkätundersökningen är mestadels kvantitativ för att kunna analysera och hitta samband mellan 

de olika variabler som är kopplade till intentionen att använda sig av robotrådgivning. Till 

skillnad från en experimentell design finns det ingen tidsmässig relation mellan variablerna att 

ta hänsyn till, eftersom all data har samlats in i stort sett samtidigt (Bryman och Bell, 2013). 

Dessutom jämförs datan inte mot samma respondenter vid något senare skede (Bryman och 

Bell, 2013). Detta medför att det inte går att fastslå någon kausal relation mellan variabler vid 

ett upptäckande av ett samband. Faktumet att det finns en koppling mellan variablerna är den 

enda slutsatsen som kan dras (Cooper och Schindler, 2013). 
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För denna studie har åtta variabler valts ut för att undersöka betydelsen av direkta kostnader 

och indirekta transaktionskostnader med avseende på konsumenters intention att använda sig 

av robotrådgivning genom den egenutvecklade modellen. Dessa variabler är följande: 

● Kostnad 

● Marknadsföringsinitiativ 

● Uppfattad användarvänlighet 

● Uppfattad användbarhet 

● Tillgänglighet 

● Förtroende 

● Mänsklig kontakt 

● Uppfattad risk 

 

Stängda frågor har använts för att kunna mäta och utvärdera de olika variablernas betydelse 

(Cooper och Schindler, 2013). Stängda frågor lämpar sig i samband med enkätundersökningar 

eftersom ingen intervjuare finns på plats för att besvara eventuella frågor eller funderingar som 

respondenterna kan ha (Bryman och Bell, 2013). Arbetet med att hitta sambandsmönster 

underlättas när datan från stängda frågor används, eftersom de olika respondenternas svar kan 

jämföras med varandra (Cooper och Schindler, 2013). Förutom stängda frågor har även ett antal 

öppna frågor inkluderats för att kunna erhålla deskriptiv statistik. Dessa frågor inkluderar 

exempelvis frågor om demografi, tidigare erfarenhet av rådgivning samt huruvida respondenter 

tidigare har hört om fenomenet robotrådgivning. Frågorna möjliggör undersökning av 

exempelvis i vilken grad respondenterna är bekanta med robotrådgivning samt huruvida några 

skillnader föreligger mellan olika åldrar och övriga demografiska faktorer.  

 

Vid insamling av en kvantitativ data är det också fördelaktigt att samla in så rå data som möjligt, 

vilket gör det möjligt att slå ihop datan i olika kluster i analysen (Cooper och Schindler, 2013). 

Exempelvis är demografi-frågan om respondentens ålder öppen med möjlighet att skriva in 

ålder själv istället för en eventuell åldersgrupp med ett spann på åldrar. På det sättet kan vi 

själva fördela respondenterna i olika klustergrupper. 

 Pilotstudie 

Enligt Cooper och Schindler (2013) bör man i undersökningar som använder sig av enkäter 

eller intervjuer i största möjliga mån utföra en pilotstudie. Syftet med pilotstudien är dels att 
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säkerställa att frågorna inte i något avseende är bristfälliga och dels att kontrollera att enkäten i 

sin helhet håller en bra kvalitet (Bryman och Bell, 2013). I samband med enkätundersökningar 

är detta av särskild relevans, eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan svara 

på eventuella frågor från respondenterna (Bryman och Bell, 2013). Pilotstudien ger därmed en 

möjlighet att få feedback på enkätens utformning och de frågor som har ställts. Deltagarna i 

pilotstudien ska idealt inte ingå i det tänkta urvalet för undersökningen. Om man senare vill 

göra ett sannolikhetsurval i studien måste dessa väljas bort, vilket i sin tur kan påverka det 

kommande urvalets representativitet negativt (Bryman och Bell, 2013).  

 

Insamlingsmetoden för pilotstudien har varit bekvämlighetsurval, vilket är tidseffektivt och 

skapar goda chanser att få in svar snabbt (Cooper och Schindler, 2013). Enkäten har skickats ut 

till 20 respondenter. Respondenterna i pilotstudien består av vänner och bekanta som har 

liknande egenskaper som urvalsgruppen. Syftet har varit att testa idéer och få en bättre överblick 

(Cooper och Schindler, 2013). Med hjälp av pilotstudien har vi identifierat ett antal brister i de 

initiala frågorna i enkäten, varför några justeringar har gjorts. Ett antal frågor har omformulerats 

på grund av att vissa frågor uppfattades som otydliga av respondenter. Även beskrivningen av 

robotrådgivningen i inledningen av enkäten har justerats i syfte att förse respondenter med en 

bättre kunskapsgrund avseende undersökningsobjektet.  

 Insamling av data 

5.4.1 Svenska Handelsbanken 

Eftersom studien är av finansiell karaktär och avser att undersöka konsumenters intention att 

använda en teknisk lösning som ofta erbjuds av finansiella aktörer, har en kontakt tagits med 

Svenska Handelsbanken (SHB). Detta ansågs passande eftersom SHB ännu inte har någon 

digital rådgivningstjänst och därför kan ha nytta av resultatet i denna studie när en sådan ska 

lanseras. Kundbasen är dessutom bred, vilket möjliggör att nå ut till tillräckligt många 

respondenter. Enkäten lämpar sig för respondenter med eller utan tidigare erfarenhet av 

robotrådgivning, vilket gör att bankens kunder är ett passande urval för studien. Efter att ha 

pratat med representanter på bankens mötesplats- och rådgivningsavdelning framgick det att 

det fanns en möjlighet att sända ut enkäten till ett urval av bankens kunder i Sverige.  

5.4.2 Urval 

Urvalet är som tidigare nämnt SHB-kunder i Sverige. Urvalet har ytterligare begränsats genom 

att två kriterier för urvalet har applicerats, nämligen att kunderna inte har en månatlig lön över 
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50 000 kr samt tillgångar i form av aktier/fonder/kontomedel som överstiger en miljon. Om 

endast ett kriterium stämmer överens, ingår däremot kunden i det tänkta urvalet. Kunder som 

har lön över 50 000 kr samt tillgångar över en miljon anses av oss, vilket även överensstämmer 

med SHB, ha för komplex ekonomi för att använda en robotrådgivare med den teknik som finns 

tillgänglig. En fysisk rådgivare lämpar sig bättre för det kundsegmentet, varför det därför inte 

ingår i målgruppen för urvalet. I enkätens inledning ges respondenterna chans att besvara två 

frågor som visar om de tillhör målgruppen i enkätens urval.  

 

Urvalets absoluta storlek är av vikt i studien, vilket också kräver en slumpmässig metod för att 

välja ut urvalet. Detta har uppnåtts genom att respondenterna slumpmässigt har valts ut i en 

omfattande databas över kundregister med hjälp av en programvara. Utskicket skickades sedan 

via mail där respondenterna ombads att delta i studien på frivillig basis. Det totala utskicket 

uppgick till 130 bankkunder. Enkäten har även delats via ett bankkontors Facebook-sida och 

har därmed skapat ett snöbollsurval (Cooper och Schindler, 2013). Det går inte att fastslå hur 

många som har nåtts av enkäten eller information om den, då spridningen på sociala medier 

kan variera mycket (Cooper och Schindler, 2013). Gränsvärdet för antal respondenter sattes till 

77 vilket är tillräckligt för att kunna bygga en statistiskt pålitlig modell förutsatt att urvalet är 

slumpmässigt (Field, 2013). Enligt Field (2013) kan tumregler för x antal respondenter per 

variabel vara övertygande och konkreta, men förenklar ofta problematiken kring urvalet. Det 

som avgör urvalets storlek bör istället vara hur starka relationer studien har för avsikt att finna 

signifikans för. Vid slumpmässigt urval kan R för modellen estimeras och ge en indikation på 

förväntad effektstorlek2 (Field, 2013). Enligt Cohen (1992) kan ekvationen k/(N-1) användas 

för att estimera den förväntade effektstorleken. För vår studie blir den förväntade 

effektstorleken då: 

8

77 − 1
= 0,105 

Värden så nära noll som möjligt är önskvärda enligt Cohen (1992), och för den här studien 

väljer vi att acceptera 0,105. Värdet indikerar att en liten effektstorlek finns (Cohen, 1992) och 

studiens generella signifikansnivå på 0.05 går då att uppnå.  

 

Enkäten stängdes därför efter att 77 deltagare slutförde enkäten och det var bekräftat att alla 

svar var fullständiga och kunde inkluderas i studien. Detta gjordes främst på grund av 

                                                      
2
 Effektstorlek kan definieras som avståndet mellan den ställda nollhypotesen och mothypotesen. 



 

 35 

tidsaspekten, det vill säga i syfte att hinna genomföra en grundlig analys av den insamlade datan 

med hänsyn tagen till den begränsade tiden.  

 Mätning  

Olika begrepp behöver kunna kvantifieras för att kunna mätas (Bryman och Bell, 2013). Flera 

olika svårigheter föreligger emellertid när det gäller mätning av olika begrepp. Exempelvis 

förekommer olika definitioner och varierande mått avseende ett och samma begrepp och dessa 

kan tolkas ur olika perspektiv (Barmark och Djurfeldt, 2015). I denna studie mäts ett antal olika 

variabler med hjälp av flertalet enkätfrågor. Detta tillvägagångssätt kallas för 

operationalisering och innebär att vi tolkar olika begrepp genom att undersöka hur 

respondenter besvarar frågor kopplade till begreppen.  På grund av att vissa variabler är 

svårdefinierbara och komplexa, kan det i många fall vara fördelaktigt att ställa flera frågor för 

att kunna mäta samma variabel. I denna uppsats definieras olika variabler med utgångspunkten 

i tidigare forskning och samtliga variabler i enkäten undersöks med hjälp av flera frågor i syfte 

att erhålla en så komplett uppfattning som möjligt (Barmark och Djurfeldt, 2015). 

Svarsalternativen i enkätfrågorna har utformats enligt likertskalan med en femgradig skala där 

mittenalternativet ger möjligheten att lämna ett neutralt svar (Cooper och Schindler, 2013). 

Hela enkäten med samtliga frågor finns som bilaga (se bilaga 1). 

 Validitet och Reliabilitet 

En högkvalitativ studie förutsätts uppfylla kraven avseende validitet och reliabilitet (Cooper 

och Schindler, 2013). Nedan ges en kort beskrivning av hur vi har gjort för att säkerställa en så 

hög validitet samt reliabilitet som möjligt.  

 

Validitet avser frågan om huruvida “de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte” (Bryman och Bell, 2013, s. 63). Validiteten kan i sin tur delas in i ett antal 

kategorier. Enligt Cooper och Schindler (2013) är begreppsvaliditet av relevans i samband med 

kvantitativa studier och handlar om frågan om ett mått avseende ett visst begrepp mäter just det 

begreppet. Om måttet inte riktigt avspeglar det undersökta begreppet, är begreppsvaliditeten 

låg. Vi har använt oss av frågor och variabler som använts i ett antal tidigare studier, vilket 

bidrar till en högre grad av begreppsvaliditet. Intern validitet rör i sin tur frågan om 

orsakssamband (Cooper och Schindler, 2013). Med andra ord är det fråga om huruvida och till 

vilken grad vi kan dra en slutsats om att en viss variabel påverkar en annan variabel. För att 
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upprätthålla en intern validitet har vi varit försiktiga i våra slutsatser vad avser samband och 

orsakssamband mellan olika variabler. En tredje typ av validitet, nämligen extern validitet, är 

hög om studiens resultat kan generaliseras och tillämpas utanför själva studien (Graziano och 

Raulin, 2014). Samhällsforskningen har fått en viss kritik om att forskningens resultat inte alltid 

har någon koppling med hur verkligheten ser ut i praktiken på grund av att forskningen 

exempelvis inte genomförs i en naturlig miljö (Graziano och Raulin, 2014). I vår studie 

förmedlas enkätundersökningen via e-post och sociala medier, vilket enligt Cooper och 

Schindler (2013), minskar risken för en bristande extern validitet eftersom respondenterna 

exempelvis själva har kunnat välja tid och plats för ifyllandet av enkäten.  

 

I vår studie använder vi som tidigare nämnt ett antal mått/indikatorer för att kunna mäta vissa 

fenomen. Enligt Graziano och Raulin (2014) är ett viktigt kriterium i kvantitativa studier 

reliabilitet, vilket rör frågor om bland annat måttens pålitlighet och stabilitet. Vår strävan är att 

använda oss av mått som bland kan anses vara pålitliga och stabila (Graziano och Raulin, 2014). 

I denna uppsats använder vi flerindikatorsmått för att få en så bra bild över våra variabler som 

möjligt. Därmed strävar vi efter en hög intern reliabilitet, vilket är av betydelse när flera 

indikatorer används för att undersöka en variabel (Graziano och Raulin, 2014). Intern 

reliabilitet rör frågan om huruvida olika indikatorer mäter samma variabel. För att testa den 

interna reliabiliteten har vi använt oss av Cronbach’s Alfa (Bryman och Bell, 2013). Enligt 

Bryman och Bell (2013) bör Cronbach’s Alpha uppgå till 0,7 för att uppfylla kraven på en hög 

intern reliabilitet.  

 

I figuren nedan anges resultat från Cronbach’s Alpha-testet avseende variablerna i vår studie. 

Med de initiala frågorna uppgick Cronbach’s Alfa avseende variabler kostnad och 

marknadsföringinitiativ till 0,589 respektive 0,542. Dessa variabler har justerats genom att ett 

par avvikande frågor har tagits bort, vilket har resulterat i högre värden på Cronbach’s Alfa. Av 

tabellen nedan framgår det att variablerna i vår modell generellt uppfyller kraven på intern 

reliabilitet. Variablerna uppfattad risk och kostnad har en Cronbach’s Alfa som understiger 0,7. 

Värdena ligger dock nära nivån på 0,7, varför intern reliabilitet kan anses vara acceptabel och 

samtliga variabler inkluderas i vår vidare analys. Variabeln marknadsföringsinitiativ består av 

en fråga, varför den interna reliabiliteten inte behöver testas.  
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Cronbach’s Alfa 

Variabel Cronbach’s Alpha Antal frågor 

Marknadsföringsinitiativ - 1 

Kostnader 0,66  2  

Uppfattad Användarvänlighet 0,858 3 

Mänsklig Kontakt 0,835 3 

Uppfattad Användbarhet 0,767 3 

Tillgänglighet 0,839 3 

Förtroende 0,841 2 

Uppfattad Risk 0,692 3 

Intention 0,876 2 

Tabell 2 - Cronbach's Alpha 

Eftersom alla variabler, som undersöks med mer än en fråga, ligger på acceptabla nivåer är det 

lämpligt att indexera varje variabel för vidareanvändning i analysen (Tabachnik och Fidell, 

2007). Samtliga variabler görs om till sammansatta index och justeras till intervallskalan 1–5. 

Enligt Tabachnik och Fidell (2007) är intervallskalan en förutsättning för att kunna utföra 

regressionskörningar senare i analysen samt för att kunna jämföra värden på de olika 

variablerna med varandra. 

 Analysmetoder  

Den insamlade datan från enkäten har analyserats i flera steg. Först har vi utfört en bivariat 

analys i form av Pearson’s r för att analysera samvariationen mellan de åtta oberoende 

variablerna och den beroende variabeln intention (Cooper och Schindler, 2013). När 

korrelationen mellan beroende och oberoende variabler mäts med hjälp av Pearson’s r erhålls 

en koefficient mellan -1 och 1. Om koefficienten är lika med 0, är korrelationen mellan den 

beroende och oberoende variabeln obefintlig (Cooper och Schindler, 2013). Enligt Cooper och 

Schindler (2013) tyder en hög koefficient emellertid på en hög korrelation mellan den beroende 
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och oberoende variabeln. Viktigt att notera är att korrelationskoefficienten inte säger någonting 

om huruvida en viss variabel påverkar en annan variabel, vi får enbart information om 

variablernas samvariation (Cooper och Schindler, 2013).  

 

För att kunna genomföra multivariat analys har vi undersökt multikollineariteten med hjälp av 

en korrelationsmatris. Multikollinearitetsanalys har använts för att kontrollera att de olika 

variablerna inte besvarar samma sak (Graham, 2003). Efter att datan kontrollerades för 

samvariation och multikollinearitet kunde multivariat analys utföras. En multipel regression har 

använts för att se hur mycket av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

åtta oberoende variablerna (Graham, 2003).  

 

För att vidare analysera den insamlade datan har två-stegs-klusteranalys använts som anses vara 

en lämplig metod för att undersöka stora mängder observationer, vilka kännetecknas av ett 

flertal varierande attribut (Okazaki, 2006). De olika variablerna i modellen tar hänsyn till olika 

attribut kopplade till intentionen att använda robotrådgivning och två-stegs-

klusteranalysmetoden passar nämligen som vidare analysmetod. 

 Källkritik 

Den primära datan för studien har varit den som samlats in via enkäten. Under studiens gång 

vid behandling av datan har vi haft i åtanke att robotrådgivning är ett relativt nytt fenomen, 

vilket kan ha inverkan på hur respondenterna besvarar frågor. I och med att kännedomen är låg 

kring robotrådgivningen, kan samma undersökning ge helt andra resultat om den utförs längre 

fram i tiden och medvetenheten om robotrådgivningstjänster har ökat. Resultaten och 

slutsatserna i studien kan alltså skilja sig betydligt från framtida studiers resultat.  

 

Genom hela studien har objektivitet eftersträvats. Aktörer och rapporter från icke vetenskapliga 

institut, till exempel Accenture (2017), har endast använts för deskriptiva syften och även i 

dessa fall med försiktighet. I största möjliga mån har huvudkällorna sökts upp och i de fall 

referat till tidigare studier har använts, så har den källans ursprung beaktats. Vid användning av 

vetenskapliga artiklar har journal samt revisionen av artikeln tagits i beaktning för att bedöma 

möjligheten att användas som källa. Litterära källor har bedömts utifrån författare, redigerare 

samt förlag som publicerat litteraturen.  
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 Etiska aspekter 

Etiska aspekter måste beaktas i all forskning som bedrivs inom företagsekonomi enligt Cooper 

och Schindler (2013). Säkerställandet av att etiska krav upprätthålls bidrar även till ett högre 

förtroende för studiens resultat (Bryman och Bell, 2013). Samtliga respondenter har hela tiden 

varit anonyma även för oss, på grund av distributionsformen per mail och sociala medier samt 

enkätens utformning. I utskicket av enkäten har de etiska aspekterna varit av extra stor vikt på 

grund av att kundregister och personliga mailadresser har använts för att skicka ut enkäten. 

Information om studiens syfte, att deltagandet är helt frivilligt, anonymitet, konfidentialitet 

samt ändamålet med den insamlade datan har klargjorts tydligt initialt i meddelandet och 

upprepats igen innan enkäten initierades. Ingen vilseledande information har givits kring 

studien. Det har även varit viktigt att det tydligt framgått att respondenterna valts ut 

slumpmässigt. Ett utkast på mail har skapats och skickats till kontaktpersonen på SHB som har 

säkerställt att tillvägagångssättet överensstämmer med bankens interna rutiner för kontakt med 

kunder.  
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 Resultat 

 Demografisk data  

Enkäten har besvarats av sammanlagt 77 respondenter, varav 41 respondenter är kvinnor (53,2 

procent) och 36 respondenter är män (46,8 procent). Åldersintervallet sträcker sig från 20 till 

80 medan genomsnittsålder uppgår till 40,19 (se tabell 3 och figur 5). Nedan redovisas också 

ett frekvensdiagram med respondenternas åldrar.  

 

Ålder 

  N Yngst Äldst Genomsnitt 

Ålder 77 20 80 40,19 

Tabell 3 - Åldersspann 

 

Figur 5 - Frekvensdiagram ålder 

När det gäller respondenternas sysselsättning, utgörs majoriteten av respondenterna av 

anställda (66,2 procent). Både studenter och egna företagare utgör andelar om 10,4 procent. 

De tre övriga sysselsättningskategorierna utgörs av pensionärer (6,5 procent), arbetssökande 

(5,2 procent) samt annat (1,3 procent) (se tabell 4).  
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Sysselsättning 

Sysselsättning Frekvens Procent 

Annat 1 1,3 

Anställd 51 66,2 

Arbetssökande 4 5,2 

Egen företagare 8 10,4 

Pensionär 5 6,5 

Student 8 10,4 

Tabell 4 - Sysselsättning 

I och med att robotrådgivning är ett tämligen nytt fenomen på de finansiella marknaderna, har 

en fråga ställts om huruvida respondenterna har hört talas om robotrådgivningen. Av 77 

respondenter har 35 personer (45,5 procent) svarat att de tidigare har hört om robotrådgivningen 

medan de resterande 42 personerna (54,5 procent) har svarat nekande på frågan. En respondent 

har tidigare använt sig av den ovan nämnda robotrådgivningstjänsten Lysa. 

 

I tidigare studier har unga personer angetts som den främsta målgruppen för 

robotrådgivningstjänster på grund av att yngre personer bland annat har visat sig ha en bättre 

vana att använda sig av digitala verktyg i vardagen och hysa ett större förtroende för nya 

tekniska lösningar (Deutsche Bank Research, 2017). Dessutom har det visats att äldre personer 

tenderar vara mindre benägna att släppa beslutsfattandet avseende finansiella beslut (ING, 

2017). 
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Figur 7 - Regelbundet sparande bland olika åldersgrupper 

85,7% 81,0%
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Har du något regelbundet sparande 

idag?

Ja Nej

Av figuren nedan framgår det att andelen personer vilka tidigare har hört om robotrådgivningen 

är i vår studie större bland de yngre respondenterna, med undantag för åldersgruppen 20 - 24.  

 

 

Figur 6 – Kännedom om robotrådgivning bland olika åldersgrupper 

 

När det gäller frågan om huruvida respondenterna har ett regelbundet sparande har 74 procent 

svarat “ja”. Av figuren nedan framgår det tydligt att majoriteten av respondenter har ett 

regelbundet sparande inom åldersintervallet 20–64. Respondenterna inom åldersgrupperna 65–

74 samt 75–80 har emellertid inget regelbundet sparande idag (se figuren nedan). Detta ter sig 

vara väntat eftersom dessa respondenter är i pensionsålder och då snarare börjar använda sina 

besparingar.  
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När det gäller frågan “Om du skulle ha 100 000 SEK att placera, vart skulle du vända dig då 

för att få finansiella råd?” har 33,8 procent svarat att de skulle leta efter information om 

investeringar på internet. En lika stor andel om 33,8 procent har svarat att de skulle kontakta en 

personlig rådgivare på sin nuvarande bank, medan 22,1 procent har valt alternativet 

“vänner/familj” (se tabellen nedan). Tre personer (3,9 procent) har svarat att de skulle använda 

sig av robotrådgivningen.  

 

Om du skulle ha 100 000 SEK att placera, vart skulle du vända dig då för att få 

finansiella råd? 

Svarsalternativ Frekvens Procent 

Jag skulle använda mig av 

robotrådgivning 

3 3,9 

Jag skulle inte placera 

pengarna 

2 2,6 

Jag skulle leta efter 

information om investeringar 

på internet 

26 33,8 

Personlig rådgivare på min 

nuvarande bank 

26 33,8 

Vet inte 3 3,9 

Vänner/Familj 17 22,1 

Tabell 5 – Svarsfördelning beträffande placeringsfrågan 
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I figuren nedan presenteras hur svarsalternativen på frågan om finansiella råd har fördelats inom 

de olika åldersgrupperna. Alternativet “vänner/familj” är populärast bland de allra yngsta 

respektive äldsta. Alternativet “personlig rådgivare på min nuvarande bank” är populärast inom 

åldersgrupperna 35–44 samt 45–54, medan de flesta respondenterna inom åldersgruppen 25–

34 har valt alternativet “jag skulle leta efter information om investeringar på internet”.  

 

 

Figur 8 – Hur placeringsfrågan besvaras av de olika åldersgrupperna 

 

På frågan “Slutligen, till vilken grad skulle du vilja använda robotrådgivning?” har majoriteten 

av respondenter valt alternativet “jag skulle vilja få investeringsråd men jag skulle vilja fatta 

investeringsbeslut själv”. Ett antal respondenter (7,8 procent) har uppgett att de skulle vilja 

delegera allt beslutsfattande till robotrådgivningen medan vissa respondenter har svarat att de 

inte vill använda sig av några automatiserade investeringstjänster (10,4 procent). Enligt figur 9 

framgår det att enbart respondenter över 45 har valt alternativet “jag vill inte använda mig av 

några automatiserade investeringstjänster”, medan alternativet “jag skulle vilja få 

investeringsråd men jag skulle vilja fatta investeringsbeslut själv” dominerar bland de yngre 

respondenterna.  
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Figur 9 – Viljan att använda robotrådgivning bland olika åldersgrupper 

 Övriga frågor  

Övriga frågor i enkäten var relaterade till de olika variabler som ingår i modellen. Hela enkäten 

med svarsfördelningen på de olika frågorna finns som bilaga (2). I tabellen nedan presenteras 

medelvärde, median samt standardavvikelse för samtliga respondenters svar beträffande 

modellens beroende och oberoende variabler. 

  

 

Tabell 6 - Medelvärde, median och standardavvikelse 

 

Svaren har samlats in genom att respondenterna har angett på en likertskala (1–5) i vilken 

utsträckning de håller med om olika påståenden kring de olika variablerna. De olika värdena 

ger en viss information om den generella bilden respondenterna har haft avseende 

robotrådgivning. Värden nära tre tyder på mindre ställningstaganden och en viss likgiltighet. 

De oberoende variablerna uppfattad användbarhet, mänsklig kontakt samt uppfattad risk har 

Oberoende variabler Medelvärde Median Standardavvikelse

Kostnad 3,65 3,50 0,93

Marknadsföringsinitiativ 3,68 4,00 1,11

Användarvänlighet 4,32 4,67 0,88

Användbarhet 3,29 3,33 0,90

Tillgänglighet 3,67 3,67 0,99

Förtroende 3,70 3,67 0,71

Mänsklig Kontakt 3,04 3,00 1,08

Uppfattad Risk 3,15 3,33 0,83

Beroende variabel Medelvärde Median Standardavvikelse

Intention 3,44 3,50 1,11
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lägst värden vilket kan tolkas som att respondenterna har haft svårt med att ha en tydlig 

uppfattning om frågorna och deras ställning. Eftersom robotrådgivning är ett nytt fenomen för 

många kan det vara svårt att ha en klar åsikt och då väljs ofta svarsalternativet “3” som ett 

bekvämlighetsval (Bryman och Bell, 2013). Dessa tre variabler innefattar påståenden som är 

svårare att ta ställning till om respondenten inte har någon erfarenhet av finansiell rådgivning, 

traditionell som digital. För någon som inte är insatt i frågor relaterade till sparande, rådgivning 

och liknande kan det vara svårt att ta ställning till hur avkastningen kan påverkas av 

robotrådgivning och därmed användbarheten av tjänsten. Detsamma gäller för variabeln 

mänsklig kontakt som fokuserar på värdet av den mänskliga kontakten i en rådgivningssituation. 

Om respondenten inte har erfarenhet av fysiska rådgivningsmöten blir det svårt att ange hur 

mycket den mänskliga kontakten är värd i en sådan situation.  

 

Variabeln uppfattad risk präglas av samma problem som de två ovan beskrivna variablerna och 

utan erfarenhet eller tidigare information kan ofta svarsalternativet “3” väljas med anledning 

av att det är svårt att ha en uppfattning om eventuella risker med ett nytt fenomen. Variabeln 

marknadsföringsinitiativ har ett högt medelvärde, vilket indikerar att mer information skulle 

uppskattas av respondenterna. En effekt av mer information skulle kunna vara att färre treor 

väljs bland svaren för de andra variablerna. Medelvärdet utelämnar dock mycket information 

om de olika respondenternas svar, på grund av att även starka ställningstaganden som ”håller 

inte med alls” och ”instämmer helt” kan ge ett medelvärde på 3 och i så fall antyda likgiltighet. 

Detta undersöks vidare i klusteranalysen (avsnitt 6.6).   

 Bivariat analys - Pearson’s r 

Vi har genomfört en analys av hur de enskilda oberoende variablerna korrelerar med variabeln 

intention.  I tabell 7 anges en sammanställning av korrelationskoefficienter i vår studie. 

Oberoende variabel Pearson’s r  Signifikansnivå 

Kostnad 0,190 0,098 

Marknadsföringsinitiativ 0,596 0,000 

Uppfattad Användarvänlighet 0,591 0,000 

Uppfattad Användbarhet 0,747 0,000 

Tillgänglighet 0,751 0,000 

Förtroende 0,759 0,000 
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Mänsklig Kontakt 0,689 0,000 

Uppfattad risk 0,603 0,000 

Tabell 7 - Pearson's r och signifikansnivåer 

Såsom det framgår av tabell 7 har de flesta oberoende variablerna ett tämligen högt värde på 

Pearson’s r. Pearson’s r koefficienten beträffande variabeln förtroende har det högsta värdet, 

nämligen 0,759. Detta innebär att personer, som enligt enkäten har ett högt förtroende för 

robotrådgivningen, tenderar att även ha en hög intention att använda sig av 

robotrådgivningstjänster. Även koefficienter avseende variablerna uppfattad användbarhet 

samt tillgänglighet uppgår till cirka 0,75, vilket tyder på att en stark korrelation föreligger 

mellan dessa variabler och intentionen att använda sig av robotrådgivningen.  

 

Variabeln kostnad har det lägsta värdet på Pearson’s r, vilket uppgår till 0,190. Enligt vår 

mening är detta resultat förvånansvärt på grund av att låga förvaltningsavgifter som tidigare 

nämnt utgör ett av de viktigaste försäljningsargumenten för operatörer av 

robotrådgivningstjänster. Detta resultat kan tolkas som att respondenterna inte tror att 

robotrådgivningen kommer att vara billigare än den vanliga finansiella rådgivningen. En av 

förklaringarna skulle kunna vara att respondenterna inte har en bra kännedom om kostnader 

förenade med finansiell rådgivning respektive robotrådgivning, i synnerhet med tanke på att 

robotrådgivningen är en ny företeelse.  

 Multikollinearitet 

Vår modell innehåller åtta stycken oberoende variabler. I och med detta föreligger det en viss 

risk för multikollinearitet, det vill säga att de oberoende variablerna är korrelerade med 

varandra. Multikollinearitet kan undersökas med hjälp av en korrelationsmatris (tabell 8) och 

genom VIF-värden i en regressionsanalys, vilket har genomförts och redovisas nedan.  
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Tabell 8 - Korrelationsmatris 

Enligt Bowerman, O´Connell och Koehler (2003) bör korrelationen mellan två oberoende 

variabler inte överstiga 0,9 på grund av att det är ett tecken på hög grad av multikollinearitet. 

Av tabellen ovan framgår det att inga variabler överstiger gränsvärdet och det närmaste är 

korrelationen mellan variablerna tillgänglighet och uppfattad användbarhet, som får värdet 

0,825**. Korrelationen är 0,825 på signifikansnivå 0,01. Även måttlig multikollinearitet kan 

vara ett problem (Graham, 2003) och bör alltid beaktas med stor försiktighet. Vi har därför även 

undersökt multikollineariteten genom den multipla regressionen för modellen som 

tillhandahåller Tolerans- och VIF-värden, vilka illustreras i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 9 - Kollinearitetsstatistikor 

 

Inom statistik anses VIF-värden över 10 för någon eller flera variabler, samt ett genomsnitt för 

alla oberoende variabler väsentligt högre än 1, vara tecken på allvarlig multikollinearitet 

(Bowerman, O´Connell och Koehler, 2003). Variabeln med högst VIF-värde i modellen är 

tillgänglighet med 3,995, som även har ett relativt högt värde i korrelationsmatrisen när det 

Tolerans VIF

(Konstant)

Kostnad 0.861 1.161

Marknadsföringsinitiativ 0.457 2.189

Användarvänlighet 0.512 1.955

Användbarhet 0.262 3.814

Tillgänglighet 0.250 3.995

Förtroende 0.329 3.043

Mänsklig Kontakt 0.561 1.782

Uppfattad Risk 0.441 2.267

Beroende variabel: Intention

Kollinearitetsstatistikor
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gäller korrelationen mellan variablerna tillgänglighet och uppfattad användbarhet. VIF-värdet 

på 3,995 understiger dock gränsvärdet 10 med god marginal och snittet för alla oberoende 

variabler är 2,526, vilket inte anses vara väsentligt högre än 1.  

 

Modellen ter sig inte ha problem med multikollinearitet mellan de åtta oberoende variabler som 

valts ut, varför samtliga variabler inkluderas vidare i analysen.  

 Multivariat analys 

Med hjälp av bivariat analys har de åtta oberoende variablerna testats var för sig mot den 

beroende variabeln intention för att tydliggöra korrelationen med den beroende variabeln. Hela 

modellen inkluderande samtliga variabler behöver prövas genom multivariat analys och därför 

har vi genomfört en multipel linjär regression i syfte att analysera modellen i sin helhet. Genom 

en multipel linjär regression har vi testat följande ekvation: 

 

𝑌𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

=  𝛽0 + (𝛽1 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) + (𝛽2 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣)

+ (𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑟𝑣ä𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (𝛽4 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡)

+ (𝛽5 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (𝛽6 ∗ 𝐹ö𝑟𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒) + (𝛽7 ∗ 𝑀ä𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡)

+ (𝛽8 ∗ 𝑈𝑝𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑘) +  𝜀 

 

Regressionen används för att förklara hur stor del av variansen i den beroende variabeln som 

kan förklaras av de åtta oberoende variablerna (Graham, 2003). Med hjälp av regressionsanalys 

kan vi undersöka vilka variabler som statistiskt kan påvisas ha en signifikant effekt på 

intentionen att använda robotrådgivning. Den generella signifikansnivån för studien är 0,05 

vilket är en vanlig nivå inom statistiska undersökningar enligt Bowerman, O’Connell och 

Koehler (2003). P-värdet för varje oberoende variabel måste alltså vara <0,05 för att det ska 

kunna tolkas som en signifikant variabel (Bowerman, O’Connell och Koehler, 2003). I tabell 

10 presenteras resultat från regressionen. 
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Tabell 10- Regressionsanalys 

 
Som vi ser i tabellen är det endast förtroende och mänsklig kontakt som visar på statistisk 

signifikans för intentionen att använda robotrådgivning, med p-värden <0,05 (Graham, 2003). 

Nollhypoteser för varje variabel kan testas med hjälp av detta resultat (se bilaga 4). Endast två 

nollhypoteser förkastas, nämligen hypoteserna avseende förtroende och mänsklig kontakt. Båda 

dessa är signifikanta med p-värden <0,01. Övriga sex nollhypoteser kan inte förkastas då dessa 

har p-värden >0,05. Bland dessa nollhypoteser har kostnad och förväntad risk klart högst p-

värden om 0,816 respektive 0,950, vilket tyder på att förändringar i dessa variabler har liten 

påverkan på intentionen att använda robotrådgivning (Bowerman, O’Connell och Koehler, 

2003). Dessa två variablers koefficientskattningar är även närmast 0, -0,017 respektive 0,007. 

Tolkningen av det är att kostnad och uppfattad risk har minst påverkan på den beroende 

variabeln. 

 

Vid undersökningar med flera oberoende variabler är den justerade förklaringsgraden mest 

intressant att titta på (Agresti och Finlay, 2014). Den icke-justerade förklaringsgraden kommer 

alltid att vara högre när fler variabler inkluderas oberoende av dess signifikans för modellen.  I 

ursprungsmodellen med alla åtta variabler uppgår den justerade förklaringsgraden till 74,6 

procent (se bilaga 4). En andel om 74,6 procent av den beroende variabelns varians kan med 

andra ord förklaras av de åtta oberoende variablerna. I statistiska sammanhang är en grov 

tumregel att förklaringsgrader över 0,5 (50 procent) anses acceptabla (Bowerman, O’Connell 

och Koehler, 2003). Den siffran kan skilja sig mycket mellan olika studier men med tanke på 

antalet variabler och den i sammanhanget höga justerade förklaringsgraden anser vi 74,6 

procent vara tillräckligt högt.  

 

Coef SE Coef t P

(Konstant) -1.302 0,446 -2.918 0,005

Kostnad -0.017 0,074 -0.233 0.816

Marknadsföringsinitiativ 0.067 0.086 0.788 0.433

Användarvänlighet 0.141 0.102 1.375 0.174

Användbarhet 0.176 0.139 1.273 0.207

Tillgänglighet 0.141 0.13 1.082 0.283

Förtroende 0.482 0.157 3.074 0.003

Mänsklig Kontakt 0.344 0.080 4.332 0.000

Uppfattad Risk 0.007 0.116 0.064 0.950

Beroende variabel: Intention

Resultat från regressionsanalys
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Eftersom endast två variabler har visat sig ha statistisk signifikans, har vi genomfört en 

regression med endast de två signifikanta variablerna förtroende och mänsklig kontakt. Detta 

har resulterat i en justerad förklaringsgrad på 70,4 procent (se bilaga 5). Som det framgår av 

bilaga 5, sjunker nämligen den justerade förklaringsgraden när de sex icke-signifikanta 

variablerna exkluderas, något som dels kan förklaras av att en stor andel variabler har tagits 

bort. På grund av att båda modellerna har tillfredsställande justerade förklaringsgrader har vi 

valt den med det högsta värdet, nämligen ursprungsmodellen med samtliga åtta oberoende 

variabler och en justerad förklaringsgrad på 74,6 procent. Den slutliga regressionsekvationen 

för att förklara respondenternas intention till att använda robotrådgivning ser därmed ut som 

följande:  

 

𝑌𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑟å𝑑𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

= −1,302 + (−0,017 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) + (0,067 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣)

+ (0,141 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑟𝑣ä𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (0,176 ∗ 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡)

+ (0,141 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡) + (0,482 ∗ 𝐹ö𝑟𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒)

+ (0,344 ∗ 𝑀ä𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡) + (0,007 ∗ 𝑈𝑝𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑘) + 𝜀 

 

 Klusteranalys 

6.6.1 Allmänt om klusteranalys 

Enligt den multipla regressionsanalysen har enbart två variabler en statistiskt säkerställd 

inverkan på respondenternas intention att använda robotrådgivning. För att vidare analysera den 

insamlade datan och få ännu djupare insikter i hur respondenterna ställer sig i förhållande till 

robotrådgivningen har vi genomfört klusteranalys. Enligt Fraley och Raftery (2002) är 

klusteranalys en analysmetod som kan användas i syfte att identifiera olika kluster utifrån 

insamlade observationer. Intresset för klusteranalys har ökat under de senaste åren, vilket delvis 

kan förklaras av de betydande datamängder som tämligen enkelt kan samlas in med dagens 

teknologiska lösningar (Fraley och Raftery, 2002). Exempelvis kan detaljhandlare använda sig 

av klusteranalys i syfte att identifiera grupper bland sina kunder utifrån en insamlad data om 

köpbeteenden (Fraley och Raftery, 2002) 
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6.6.2 Klusteranalys enkätundersökning 

Med hjälp av programmet SPSS har vi genomfört en klusteranalys i syfte att identifiera olika 

“konsumentprofiler” med utgångspunkt i de observationer som har samlats in genom 

enkätundersökningen. I avsnitt 6.2 har vi beräknat medelvärden på de olika variablerna. 

Medelvärden på vissa av dessa variabler uppgår till cirka “3”. Om en stor andel respondenter 

besvarar frågorna med “1” respektive “5”, är värdet av informationen från medelvärden relativt 

begränsat. Med hjälp av klusteranalysen kan vi undersöka huruvida vi kan identifiera några 

distinkta grupper, vilka delar gemensamma egenskaper. Med hjälp av statiska programvaror 

kan denna identifieringsprocess göras på ett helt automatiserat sätt. De indexerade värden 

avseende de olika variablerna har använts som utgångspunkt för klusteranalysen (se mer om 

indexeringen i avsnitt 5.7). Vi har valt att låta SPSS-programmet fastställa antalet kluster 

automatiskt med hjälp av bakomliggande algoritmer. Detta har resulterat i att två distinkta 

grupper har identifierats av SPSS (figur 10).  

  

 

Figur 10 - Klusterindelning konsumentprofiler 

 

Enligt SPSS-analysen är variabeln intention den viktigaste variabeln i klusterindelningen (se 

bilaga 6). Detta innebär att den ena gruppen har en hög intention att använda robotrådgivningen 

medan intentionen hos den andra gruppen är låg. Figurerna nedan representerar hur 

respondenterna har fördelats i de två olika klustren med utgångspunkt i värdet avseende 

intention (skalan 1–5). Grupp 1, som återges i figur 11, representerar en konsumentprofil som 

har en hög intention att använda sig av robotrådgivningen. Denna konsumentprofil kallas 

fortsättningsvis som robotrådgivningsvänlig. Figur 12 visar vilket värde på variabeln intention 
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Klusterindelning i konsumentprofiler

Robotrådgivningsmotvillig

Robotrådgivningsvänlig
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respondenterna i den andra gruppen angett, som har identifierats av SPSS. Denna grupp 

benämns fortsättningsvis robotrådgivningsmotvillig, då klustret representerar en 

konsumentprofil som inte har någon hög intention att använda sig av robotrådgivnignen. Med 

hjälp av denna indelning kan vi konstatera att två tydliga konsumentprofiler kan identifieras 

bland enkätens respondenter, nämligen de robotrådgivningsvänliga respektive 

robotrådgivningsmotvilliga. Skillnader mellan båda profilerna med avseende på samtliga 

variabler anges i tabell 11 och figur 11–12. Båda grupperna analyseras mer detaljerat i de 

kommande avsnitten. 

 

Figur 11 - Robotrådgivningsvänliga 

 

Figur 12 - Robotrådgivningsmotvilliga 
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Tabell 11 - Skillnader mellan konsumentprofiler med avseende på samtliga variabler 

6.6.3 Grupp 1 - Robotrådgivningsvänliga 

Den första gruppen representerar som tidigare nämnt respondenter som i genomsnitt har en hög 

intention att använda sig av robotrådgivningen (4,21 av 5,0). Respondenterna i denna grupp har 

ett tämligen högt genomsnittsvärde beträffande i princip samtliga övriga variabler. Exempelvis 

uppgår värdet på variabeln tillgänglighet till 4,3, vilket kan tolkas som att 

robotrådgivningsvänliga personer i detta kluster tror att robotrådgivningen skulle spara deras 

tid samt underlätta deras sparande. Ur ett TCE-perspektiv kan detta tolkas som att 

konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig tror att robotrådgivningen kännetecknas av en hög 

tillgänglighet, vilket sänker de indirekta transaktionskostnaderna. Dessutom litar personer i 

denna grupp på tekniken bakom robotrådgivningen och är bekväma med att placera pengar efter 

att ha fått råd från en robotrådgivare, eftersom variabeln förtroende uppgår till ett värde på 4,15. 

Ett högt förtroende har i tidigare forskning visats sänka transaktionskostnader. Personerna i 

detta kluster hyser med andra ord ett högt förtroende för fenomenet robotrådgivning, vilket 

minskar deras uppfattade indirekta transaktionskostnader.  

 

Konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig har även ett högt värde på användarvänlighet, 

nämligen 4,7. Detta tyder på att respondenterna i denna grupp generellt är bekväma med 

tekniska hjälpmedel och tror att de med enkelhet skulle lära sig att använda 

robotrådgivningstjänsten. Som tidigare nämnt, minskar de uppfattade transaktionskostnaderna 

om en konsument upplever att tjänsten är användarvänlig. Värdet på 4,7 tyder på att detta är 

fallet beträffande konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig. Även värdet på 

marknadsföringsinitiativ kan anses vara relativt högt, nämligen 4,2. Detta tyder på att mer 

information om robotrådgivningen skulle öka chanserna att en robotrådgivningsvänlig 

konsument provar tjänsten. Detta kan tolkas som att mer information om 

robotrådgivningstjänster skulle minska konsumenternas behov av att söka information om 
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robotrådgivningstjänster, vilket i sin tur skulle sänka deras uppfattade indirekta 

transaktionskostnader.  

 

Sammanfattningsvis har konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig en hög intention att 

använda robotrådgivning, vilket innebär att de samlade direkta kostnaderna respektive indirekta 

transaktionskostnaderna inte är av en sådan storlek att konsumenten skulle välja att avstå från 

att använda robotrådgivningen. 

  

6.6.4 Grupp 2 - Robotrådgivningsmotvilliga 

Det andra klustret består av personer som inte har en lika hög intention att använda sig av 

robotrådgivningen. Det genomsnittliga värdet på variabeln intention uppgår nämligen till 2,36, 

till skillnad från den första gruppen som har värdet på 4,21. Personerna i denna grupp har även 

betydligt lägre värden på många andra variabler. Exempelvis uppgår värdet på variabeln 

tillgänglighet till 2,78, vilket tyder på att de robotrådgivningsmotvilliga personerna i mindre 

grad tror på att robotrådgivningen skulle underlätta deras sparande eller spara tid. Ur ett TCE-

perspektiv tyder detta på att personerna i detta kluster upplever att robotrådgivning inte är 

särskilt tillgänglig, varför de uppfattade indirekta transaktionskostnaderna inte minskar.  

 

Dessutom är värdet på variabeln förtroende betydligt lägre i detta kluster, nämligen 3,07. Detta 

tyder på att robotrådgivningsmotvilliga konsumenter inte litar på tekniken bakom 

robotrådgivningen i lika stor utsträckning som de robotrådgivningsvänliga konsumenterna i 

grupp 1. Detta talar också för att de robotrådgivningsmotvilliga konsumenterna är mindre 

bekväma med att placera pengar efter att ha fått råd från en robotrådgivare.  De uppfattade 

indirekta transaktionskostnaderna är därmed högre inom detta kluster jämfört med 

konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig när det gäller variabeln förtroende.   

 

Även värden avseende variablerna uppfattad användbarhet och uppfattad risk är betydligt lägre 

i denna grupp, vilket är tecken på att de robotrådgivningsmotvilliga personerna inte tror att 

deras sparande skulle förbättras med hjälp av robotrådgivningen. Ett lågt värde på variabeln 

uppfattad risk tyder på att personerna i denna grupp generellt tror att det finns olika risker med 

robotrådgivningen, såsom en risk för ett opportunistiskt beteende, en risk att tekniken inte skulle 

fungera på ett tillfredsställande sätt samt en risk för att robotrådgivningen inte skulle hantera 
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personlig data på ett säkert sätt. Detta tyder på att robotrådgivningsmotvilliga personer upplever 

högre transaktionskostnader jämfört med de robotrådgivningsvänliga personerna.  

 

Sammanfattningsvis har konsumentprofilen robotrådgivningsmotvillig en låg intention att 

använda robotrådgivning. Ur ett TCE-perspektiv ger detta stöd åt en slutsats att detta klusters 

samlade uppfattade indirekta transaktionskostnader är så höga att de 

robotrådgivningsmotvilliga konsumenterna inte har någon intention att ingå transaktionen.    

  

6.6.5 Direkta kostnader - låg betydelse? 

Enligt klusteranalysen spelar variabeln kostnad inte någon avgörande roll vad gäller 

respondenternas indelning i olika kluster. Som tidigare nämnt avser variabeln kostnad direkta 

kostnader förenade med robotrådgivningen.  Värdet på denna variabel uppgår till 3,74 i den 

första gruppen, medan ett motsvarande värde är 3,52 i den andra gruppen. Båda grupperna har 

med andra ord svarat på frågorna avseende kostnader på ungefär samma sätt. Detta tyder på att 

varken de robotrådgivningsvänliga eller robotrådgivningsmotvilliga generellt tror på att 

robotrådgivningen skulle kunna sänka kostnader förenade med sparandet. Detta stämmer väl 

överens med de resultat som har erhållits med hjälp av de ovan beskrivna analyserna (se bland 

annat avsnitt om Pearson’s r samt Regressionsanalys). Dessa resultat analyseras i kapitel 7.  

 

6.6.6 Demografisk analys av klustergrupperna 

För att få en bättre överblick över de två ovan beskrivna konsumentprofilerna har vi även 

analyserat klustergrupperna i förhållande till tre stycken demografiska faktorer, nämligen kön, 

sysselsättning och ålder.  

 

När det gäller kön, kan det konstateras att fördelningen mellan de olika klustren är jämn. Med 

andra ord finns inget som tyder på att en viss kön tenderar att i högre grad tillhöra någon av de 

två grupperna, utan fördelningen mellan könen är tämligen jämn (se figur 13).    
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Figur 13 - Fördelning mellan könen inom de två klustren 

Beträffande sysselsättning kan det konstateras att grupperna studenter, arbetssökande samt 

anställda är relativt jämnt fördelade mellan de två olika klustergrupperna. Av figur 14 framgår 

dock att kategorin egna företagare tenderar att tillhöra gruppen robotrådgivningsvänlig, vilket 

med andra ord innebär att egna företagare generellt har en högre intention att använda sig av 

robotrådgivningen jämfört med de övriga grupperna inom sysselsättningskategorierna. Enligt 

oss kan denna tendens bero på ett antal olika faktorer. Exempelvis är det tänkbart att egna 

företagare värderar tillgängligheten i robotrådgivningen samt möjligheten att spara tid högre än 

de övriga sysselsättningskategorierna, vilket följaktligen innebär att egna företagares 

uppfattade transaktionskostnader sänks mer än exempelvis studenters.    

 

En motsatt slutsats kan dras om kategorin pensionärer. Andelen pensionärer i studien är låg, 

men samtliga pensionärer som deltagit i enkätundersökningen tillhör klustret 

robotrådgivningsmotvillig. Med andra ord tenderar pensionärer enligt klusteranalysen att inte 

ha någon hög intention att använda sig av robotrådgivningen och värden på de övriga 

variablerna också är låga (se avsnitt 6.4.4). Detta överensstämmer med de olika studier som har 

redovisats tidigare, där åldern konstaterades ha en inverkan på människors acceptans av nya 

tekniska lösningar (Fraley och Raftery, 2002; ING, 2017). Resultatet tyder även på att 

pensionärerna enligt vår studie upplever att transaktionskostnader förenade med 

robotrådgivningstjänster är för höga, varför de inte har någon intention att ingå transaktionen. 
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Figur 14 – Fördelning mellan sysselsättningskategorier inom de två klustren 

 

Slutligen har vi analyserat hur fördelningen inom de två klustergrupperna ser ut avseende de 

olika åldersgrupperna. Enligt figur 15 ser vi att de äldre respondenterna i högre grad tillhör 

gruppen robotrådgivningsmotvilliga än de yngre kategorierna, vilket tyder på att ålder kan ha 

en inverkan på huruvida intentionen att använda sig av robotrådgivningen är hög eller låg. Även 

majoriteten av respondenterna i åldersgruppen 55–64 tillhör gruppen 

robotrådgivningsmotvilliga, medan de yngre åldersgrupperna innehåller fler 

robotrådgivningsvänliga personer. En möjlig förklaring till detta är att yngre personer har en 

bättre vana av att använda sig av digitala verktyg i vardagen. Dessutom talar det för att yngre 

personer hyser ett större förtroende för robotrådgivningen, med tanke på att variabeln 

förtroende uppgår till ett tämligen högt värde hos den robotrådgivningsvänliga gruppen. Dessa 

resultat tyder därmed på att konsumentprofilen robotrådgivningsvänlig troligtvis är en något 

yngre person (under 65) och att de uppfattade transaktionskostnaderna är mindre hos de yngre 

respondenterna.  
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Figur 15 – Fördelning mellan åldersgrupper beträffande kluster 
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 Sammanfattande analys 

Robotrådgivning är en ny form av finansiell rådgivning som har vuxit snabbt de senaste åren. I 

Sverige erbjuds idag robotrådgivningstjänster av ett flertal olika finansiella aktörer. Enligt 

enkätundersökningen i denna studie har dock mer än hälften av samtliga respondenter aldrig 

hört talas om robotrådgivningen och enbart en person har använt robotrådgivningen tidigare. 

Dessa resultat talar för att robotrådgivningen fortfarande är ett tämligen okänt fenomen bland 

konsumenter, trots att antalet aktörer som tillhandahåller robotrådgivningstjänster har ökat i en 

snabb takt. Anskaffning av nya kunder kommer i enlighet med detta resultat att utgöra en 

betydande utmaning för operatörer av robotrådgivningstjänster, vilket även har konstaterats av 

Ipsos (2017).  

 

En undersökning av vilka faktorer som har inverkan på konsumenternas intention att använda 

robotrådgivningstjänster är därmed av intresse för att förstå varför den nya formen av finansiell 

rådgivning fortfarande enbart används i liten utsträckning. Ur ett konsumentperspektiv är 

robotrådgivningen som tidigare nämnt förenat med lägre direkta kostnader än fysisk 

rådgivning. Denna studiens resultat tyder emellertid på att det inte är de direkta kostnaderna 

som har störst betydelse för konsumenternas intention att använda robotrådgivningstjänster. 

Hänsyn måste även tas till de indirekta transaktionskostnaderna.   

 

För att undersöka hur de åtta faktorerna påverkar intentionen att använda robotrådgivning har 

vi använt oss av en multipel linjär regressionsanalys. Enligt denna analysmetod har variablerna 

förtroende och mänsklig kontakt visats ha en statistiskt signifikant inverkan på variabeln 

intention (p-värden <0,05). Varken förtroende eller mänsklig kontakt är en direkt kostnad, utan 

båda variablerna avser konsumenternas indirekta transaktionskostnader.  Regressionsanalysen 

visar dock inte huruvida en viss variabel påverkar den andra utan vi enbart kan konstatera att 

variablerna förtroende och mänsklig kontakt har ett statistiskt säkerställt samband med 

variabeln intention, varför resultaten måste tolkas med en viss försiktighet.  

 

Beträffande variabeln förtroende tyder regressionsresultaten på att ett högt förtroende för bland 

annat tekniken bakom robotrådgivningen har ett statistiskt säkerställt samband med att 

konsumenter har en hög intention att använda sig av robotrådgivningen. Detta överensstämmer 

med tidigare undersökningar som har visat att förtroendet spelar en viktig roll i samband med 

valet av en finansiell rådgivare samt att kraven på förtroendet ökar när det gäller onlinemiljön 
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(Lachance och Tang, 2012; Suh och Han, 2002; Pi, Liao och Chen, 2012). Det statistiskt 

säkerställda sambandet mellan förtroendet och intentionen ligger även i linje med teorier om 

transaktionskostnader, enligt vilka ett högt förtroende minskar de indirekta 

transaktionskostnaderna förenade med transaktionen (Williamson, 1985).  

 

När det gäller variabeln mänsklig kontakt visar regressionens resultat att konsumenter, vilka har 

en hög intention att använda robotrådgivningen, inte sätter något högt värde på den mänskliga 

aspekten i samband med finansiell rådgivning. Detta är enligt oss ett förväntat resultat i och 

med att robotrådgivningen bygger på automatiserade tjänster utan att någon fysisk person 

behöver vara involverad. Konsumenter som värderar den mänskliga kontakten högt, har i sin 

tur en låg intention att använda sig av robotrådgivningen. Ur TCE-perspektivet ökar de 

indirekta transaktionskostnaderna för sådana konsumenter, om konsumenterna inte har någon 

tillgång till en fysisk rådgivare. Detta är också en naturlig följd av de egenskaper som 

kännetecknar robotrådgivningen.  

 

De övriga variablerna i den multipla regressionsmodellen har inte visats ha någon statistisk 

säkerställd inverkan på intentionen att använda sig av robotrådgivningen. Emellertid har de 

enskilda variablernas korrelation med den beroende variabeln kunnat fastställas med hjälp av 

Pearson’s r, enligt vilken samtliga variabel, förutom variabeln kostnad, korrelerar med den 

beroende variabeln intention. Detta ger också stöd åt en slutsats att konsumenternas intention 

att använda robotrådgivningstjänster påverkas mestadels av de uppfattade indirekta 

transaktionskostnaderna.   

 

I syfte att fördjupa vår analys och komplettera regressionsanalysen har en klusteranalys 

genomförts för att undersöka huruvida några distinkta grupper kan identifieras bland 

respondenterna med utgångspunkt i deras svar. Som resultat av klusteranalysen har vi kunnat 

identifiera två distinkta konsumentprofiler. En robotrådgivningsvänlig konsument har en hög 

intention att använda sig av robotrådgivningen (4,21), medan intentionen hos den 

robotrådgivningsmotvilliga konsumenten är låg (2,36). Värden på de övriga variablerna skiljer 

sig också mellan dessa konsumentprofiler. De största skillnaderna föreligger som tidigare 

nämnt med avseende på variablerna tillgänglighet och marknadsföringsinitiativ. När det gäller 

variabeln kostnad har både den robotrådgivningsvänlige respektive 

robotsrådgivningsmotvillige ungefär lika värden. Detta överensstämmer med vår analys med 

Pearson’s r samt regressionsanalysen, enligt vilka variabeln kostnad inte har något tydligt 
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samband med intentionen att använda robotrådgivningen. Detta styrker alltså slutsatsen att de 

direkta kostnaderna inte utgör någon avgörande faktor när det gäller konsumenternas intention 

att använda robotrådgivningen.  

 

Som tidigare nämnt utgör i dagsläget låga kostnader ett av de viktigaste försäljningsargumenten 

för robotrådgivningstjänster. Trots detta tyder vår studie på att de direkta kostnaderna inte har 

någon avgörande betydelse enligt vår analys. Kostnadsvariabeln har ett högt p-värde i 

regressionen, vilket visar på en icke-existerande signifikans. Även enligt klusteranalysen har 

variabeln kostnad tydligen en låg betydelse. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna 

vara att konsumenter i dagsläget saknar information om avgiftsstrukturer och har en relativt 

dålig uppfattning om kostnader förenade med traditionell finansiell rådgivning respektive 

robotrådgivning. Detta kan i sin tur leda till att betydelsen av variabeln kostnad skulle förändras 

om medvetenheten avseende förvaltningsavgifter skulle öka. Den ökade transparensen som en 

effekt av bland annat MiFID II kan mycket väl komma att öka medvetenheten kring avgifter 

för sparande, vilket torde gynna robotrådgivningsaktörer samt variabelns betydelse i liknande 

studier framöver.   

 

Medvetenheten om fördelar med låga förvaltningsavgifter skulle även kunna tydliggöras genom 

olika marknadsföringsåtgärder. Låga avgifter har redan använts som ett av robotrådgivningens 

främsta försäljningsargument och därmed utgjort en betydande del av marknadsföringen. Låga 

avgifter förenade med robotrådgivningen har till och med tydliggjorts i ingressen till vår 

enkätundersökning för att öka medvetenheten hos konsumenter som inte tidigare har hört om 

robotrådgivningen. Det faktumet att konsumenter fortfarande inte tror att robotrådgivningen 

skulle kunna sänka deras avgifter för sparande och finansiell rådgivning, talar enligt vår mening 

för att kostnader eventuellt inte är en lika viktig faktor vad gäller konsumenternas uppfattade 

transaktionskostnader samt intentionen att använda sig av robotrådgivningen såsom exempelvis 

faktorerna förtroende eller mänsklig kontakt. Detta kan därmed i viss utsträckning förklara 

varför kapitalinflöden till robotrådgivningstjänster fortfarande inte är omfattande trots det 

ökande antalet robotrådgivningstjänster samt de olika fördelarna som robotrådgivningen 

medför för konsumenter. 

 

I och med att de direkta kostnaderna inte är den viktigaste faktorn med avseende på 

konsumenternas intention, skulle enligt vår mening en hybridlösning kunna vara en möjlig 

lösning för att minska de indirekta transaktionskostnaderna samt öka intentionen hos 
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konsumenterna. Med hjälp av hybridlösningar skulle konsumenterna vid behov kunna förses 

med en fysisk rådgivare, men samtidigt skulle delar av rådgivningen kunna skötas av 

algoritmer. En hybridlösning skulle dock leda till ökade behov av humana resurser och därav 

skulle förvaltningsavgifter öka för investerare. Låga kostnader har dock i denna studie inte 

visats ha något signifikant påverkan på konsumenternas intention att använda 

robotrådgivningstjänster. Sänkta indirekta transaktionskostnader till följd av möjligheten att få 

hjälp av en fysisk rådgivare torde enligt vår studie överväga betydelsen av ökade direkta 

kostnader på grund av högre förvaltningsavgifter, vilket talar för att hybridlösningar skulle 

kunna utgöra ett fördelaktigt alternativ till helt automatiserade robotrådgivningstjänster.  Som 

tidigare nämnt har variabeln mänsklig kontakt visats ha ett statiskt signifikant samband med 

variabeln intention. Tillgången till en fysisk rådgivare med hjälp av en hybridlösning torde 

därmed öka intentionen att använda tjänster hos konsumenter, som värderar den mänskliga 

kontakten högt.  
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 Slutsats 

Robotrådgivningstjänster kan anses utgöra ett nytt innovativt alternativ till traditionell finansiell 

rådgivning. Tack vare framsteg i teknologin kan robotrådgivning tillhandahållas helt digitalt 

till lägre avgifter, vilket bland annat medför lägre direkta kostnader för konsumenter. Vår 

analys ger däremot stöd åt slutsatsen att indirekta transaktionskostnader spelar en minst lika 

viktig roll när det gäller konsumenternas intention att använda robotrådgivningstjänster.  

 

Indirekta transaktionskostnader förekommer i olika former och påverkas av olika faktorer. 

Enligt vår studie är förtroende och mänsklig kontakt i synnerhet viktiga och statistiskt 

signifikanta faktorer när det gäller konsumenternas uppfattade indirekta transaktionskostnader 

och intention att använda robotrådgivningstjänster. Förtroendet utgör en viktig beståndsdel på 

finansiella marknader och ett lågt förtroende för robotrådgivningen är förknippad med en låg 

intention att använda robotrådgivningstjänster. Konsumenter som värderar mänsklig kontakt 

högt har på samma sätt en mindre benägenhet att använda digitala robotrådgivningstjänster, 

som fullständigt tillhandahålls online. Olika konsumenter värderar och uppfattar de olika 

formerna av indirekta transaktionskostnader på olika sätt. Detta framgår även tydligt av 

klusteranalysen, enligt vilken två konsumentprofiler kan urskiljas utifrån konsumenternas 

intention att använda robotrådgivningen. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de indirekta transaktionskostnaderna påverkas av 

olika faktorer beroende på konsumenternas uppfattningar, vilket i sin tur har samband med 

deras intention att använda robotrådgivningen. De direkta kostnaderna, i form av låga avgifter, 

har dock inte visats ha något tydligt samband med konsumenternas intention att använda 

robotrådgivning. Enligt oss skulle en hybridlösning vara en fördelaktig lösning för att sänka 

indirekta transaktionskostnader hos en större del av konsumenter, exempelvis hos konsumenter 

som sätter ett högt värde på mänsklig kontakt. Hybridlösningar skulle medföra högre direkta 

kostnader. Enligt vårt resultat skulle detta dock inte överväga betydelsen av de indirekta 

transaktionskostnaderna och i slutändan skulle fler konsumenter gynnas av de fördelar som kan 

erhållas genom en kombination av fysiska rådgivare och robotar.  
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 Förslag till vidare forskning 

I studien har det konstaterats att variabeln kostnad, har minst betydelse när det kommer till 

respondenternas intention att använda sig av robotrådgivning. Då robotrådgivning profileras 

som ett lågprisalternativ för sparande var detta resultat inte väntat. En framtida kvalitativ studie 

med liknande syfte som denna studie skulle kunna bidra med en djupare förståelse för hur 

konsumenter värdesätter de olika transaktionskostnaderna kopplade till sparande. Variablerna 

förtroende och mänsklig kontakt har visats ha störst betydelse för intentionen att använda 

robotrådgivning. Dessa variabler avser mjukare värden, vilket ytterligare motiverar en sådan 

studie i framtiden.  

 

Kännedomen kring robotrådgivning bland respondenterna i studien är relativt låg. Endast 45 

procent har hört talas om robotrådgivning tidigare och endast en har använt sig av en sådan 

tjänst. I takt med att MiFID II får genomslag och medvetenheten kring både kostnadsstrukturer 

och robotrådgivning stiger, torde detta påverka konsumenters intention att använda 

robotrådgivning. En kvantitativ studie i framtiden med fokus på transaktionskostnaders 

betydelse skulle därför vara av intresse för att se vilka variabler som har betydelse på framtidens 

marknad för finansiell rådgivning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Fråge-
/variabelnamn Fråga Skala Testad variabel 

D1 Vad är din ålder? Fri text Demografi 

D2 

Vad är ditt juridiska 

kön?   Demografi 

D3 

Vad är din huvudsakliga 

sysselsättning? 

Flervals-

alternativ Demografi 

D4 

Har du en månatlig lön 

över 50 000 SEK? Ja/nej Demografi 

D5 

Har du tillgångar i form 

av 

aktier/fonder/kontomedel 

som totalt överstiger en 

miljon SEK? Ja/nej Demografi 

D6 

Har du hört talas om 

robotrådgivning tidigare? Ja/nej Demografi 

D7 

Har du använt 

robotrådgivning tidigare? Ja/nej Demografi 

D8 

Om ja, vilken tjänst var 

det? Fri text Demografi 

D9 

Har du något regelbundet 

sparande idag? Ja/nej Demografi 

M1 

Jag tycker att 

information om 

finansiell rådgivning är 

lättillgänglig. 1-5 Likert Marknadsföringsinitiativ 

M2 

Mer information om 

robotrådgivning skulle 

öka chanserna att jag 

prövar tjänsten. 1-5 Likert Marknadsföringsinitiativ 

K1 

Låga avgifter är viktigt 

för mig när det gäller 

mitt sparande. 1-5 Likert Kostnader 

K2 

Jag anser att avgifter för 

traditionella sparformer 

är för höga. 1-5 Likert Kostnader 

K3 

Jag tror att 

robotrådgivning skulle 

sänka mina kostnader för 

sparande. 1-5 Likert Kostnader 

T1 

Med hjälp av 

robotrådgivning skulle 

jag kunna spara tid 

genom att inte behöva gå 

till banken för ett fysiskt 

möte. 1-5 Likert Tidsbesparing/tillgänglighet 
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T2 

Robotrådgivning skulle 

tillåta mig att sköta mitt 

sparande när det passar 

mig. 1-5 Likert Tidsbesparing/tillgänglighet 

T3 

Tillgängligheten ökar 

troligheten att jag skulle 

ta tag i mitt sparande. 1-5 Likert Tidsbesparing/tillgänglighet 

F1 

Det är viktigt att jag får 

råd anpassade för just 

mig när det kommer till 

min ekonomi. 1-5 Likert Förtroende 

F2 

Jag tror att tekniken 

bakom robotrådgivning 

är pålitlig. 1-5 Likert Förtroende 

F3 

Vänligen ange hur 

bekväm eller obekväm 

du skulle vara med att 

placera pengar efter att 

ha fått råd av en 

rådgivningsrobot. 1-5 Likert Förtroende 

M1 

Ett fysiskt möte ökar 

sannolikheten för att jag 

ska ta ett beslut om mitt 

sparande. 1-5 Likert Mänsklig kontakt 

M2 

En fysisk rådgivare 

skulle vara bättre på att 

ge råd anpassade till just 

mig. 1-5 Likert Mänsklig kontakt 

M3 

Bristen på mänsklig 

kontakt gör mig mindre 

benägen att använda 

robotrådgivning. 1-5 Likert Mänsklig kontakt 

FR1 

Jag tror att det finns en 

risk att robotrådgivning 

inte skulle fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 1-5 Likert Uppfattad risk 

FR2 

Jag tror att det föreligger 

en risk att min personliga 

information inte hanteras 

på ett säkert sätt vid 

robotrådgivning. 1-5 Likert Uppfattad risk 

FR3 

Jag tror att traditionell 

rådgivning är förenat 

med större risk for 

opportunistiskt beteende 

jämfört med 

robotrådgivning. 1-5 Likert Uppfattad risk 

FA1 

Jag tror att jag skulle 

spara mer regelbundet 

med hjälp av en 

robotrådgivare. 1-5 Likert Uppfattad användbarhet 

FA2 

Jag tror att 

robotrådgivning kan 

förbättra avkastningen på 1-5 Likert Uppfattad användbarhet 
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mitt långsiktiga 

sparande. 

FA3 

Jag tror att 

robotrådgivning kan göra 

det möjligt för mig att 

snabbt se över mitt 

sparande. 1-5 Likert Uppfattad användbarhet 

FAV1 

Jag brukar ha lätt för mig 

att använda nya digitala 

verktyg i min vardag. 1-5 Likert Uppfattad användarvänlighet 

FAV2 

Jag tycker generellt att 

det är enkelt att göra 

bankärenden på internet. 1-5 Likert Uppfattad användarvänlighet 

FAV3 

Jag skulle förmodligen 

ha lätt för att lära mig 

robotrådgivningstjänsten. 1-5 Likert Uppfattad användarvänlighet 

 

Bilaga 2 - Frekvenser 

 

Antal respondenter: 77 

Variabelnamn Frekvens Procent 

Kön     

Man 36 46,8% 

Kvinna 41 53,2% 

Vill ej uppge 0 0,0% 

Ålder Se bilaga 3   

      

D1     

Student 8 10,4% 

Anställd 51 66,2% 

Arbetssökande 4 5,2% 

Pensionär 5 6,5% 

Egen företagare 8 10,4% 

Annat 1 1,3% 

D2     

Ja 3 3,9% 

Nej 74 96,1% 

D3     

Ja 5 6,5% 

Nej 72 93,5% 

D4     

Ja 4 5,2% 

Nej 73 94,8% 
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D5     

Ja 35 45,5% 

Nej 42 54,5% 

D6     

Ja 1 1,3% 

Nej 76 98,7% 

D7     

Fritext: Lysa     

D8     

Ja 58 75,3% 

Nej 19 24,7% 

M1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 1 1,3% 

(5-punkts Likert=2) 18 23,4% 

(5-punkts Likert=3) 33 42,9% 

(5-punkts Likert=4) 18 23,4% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 7 9,1% 

M2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 14 18,2% 

(5-punkts Likert=3) 10 13,0% 

(5-punkts Likert=4) 32 41,6% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 19 24,7% 

K1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 3 3,9% 

(5-punkts Likert=2) 7 9,1% 

(5-punkts Likert=3) 12 15,6% 

(5-punkts Likert=4) 28 36,4% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 27 35,1% 

K2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 14 18,2% 

(5-punkts Likert=3) 26 33,8% 

(5-punkts Likert=4) 21 27,3% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 14 18,2% 

K3     
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Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 12 15,6% 

(5-punkts Likert=3) 21 27,3% 

(5-punkts Likert=4) 36 46,8% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 6 7,8% 

T1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 4 5,2% 

(5-punkts Likert=2) 10 13,0% 

(5-punkts Likert=3) 6 7,8% 

(5-punkts Likert=4) 27 35,1% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 29 37,7% 

T2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 1 1,3% 

(5-punkts Likert=2) 7 9,1% 

(5-punkts Likert=3) 15 19,5% 

(5-punkts Likert=4) 29 37,7% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 24 31,2% 

T3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 5 6,5% 

(5-punkts Likert=2) 21 27,3% 

(5-punkts Likert=3) 13 16,9% 

(5-punkts Likert=4) 26 33,8% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 12 15,6% 

F1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 0 0,0% 

(5-punkts Likert=2) 7 9,1% 

(5-punkts Likert=3) 5 6,5% 

(5-punkts Likert=4) 32 41,6% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 33 42,9% 

F2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 11 14,3% 

(5-punkts Likert=3) 27 35,1% 

(5-punkts Likert=4) 25 32,5% 
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Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 12 15,6% 

F3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 4 5,2% 

(5-punkts Likert=2) 14 18,2% 

(5-punkts Likert=3) 15 19,5% 

(5-punkts Likert=4) 29 37,7% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 15 19,5% 

MK1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 8 10,4% 

(5-punkts Likert=2) 20 26,0% 

(5-punkts Likert=3) 18 23,4% 

(5-punkts Likert=4) 20 26,0% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 11 14,3% 

MK2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 7 9,1% 

(5-punkts Likert=2) 17 22,1% 

(5-punkts Likert=3) 17 22,1% 

(5-punkts Likert=4) 23 29,9% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 13 16,9% 

MK3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 20 26,0% 

(5-punkts Likert=2) 22 28,6% 

(5-punkts Likert=3) 10 13,0% 

(5-punkts Likert=4) 21 27,3% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 4 5,2% 

FR1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 22 28,6% 

(5-punkts Likert=3) 34 44,2% 

(5-punkts Likert=4) 16 20,8% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 3 3,9% 

FR2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 16 20,8% 
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(5-punkts Likert=2) 20 26,0% 

(5-punkts Likert=3) 16 20,8% 

(5-punkts Likert=4) 19 24,7% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 6 7,8% 

FR3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 3 3,9% 

(5-punkts Likert=2) 19 24,7% 

(5-punkts Likert=3) 29 37,7% 

(5-punkts Likert=4) 18 23,4% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 8 10,4% 

FA1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 9 11,7% 

(5-punkts Likert=2) 21 27,3% 

(5-punkts Likert=3) 17 22,1% 

(5-punkts Likert=4) 21 27,3% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 9 11,7% 

FA2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 4 5,2% 

(5-punkts Likert=2) 15 19,5% 

(5-punkts Likert=3) 29 37,7% 

(5-punkts Likert=4) 24 31,2% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 5 6,5% 

FA3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 1 1,3% 

(5-punkts Likert=2) 13 16,9% 

(5-punkts Likert=3) 14 18,2% 

(5-punkts Likert=4) 28 36,4% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 21 27,3% 

FAV1     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 5 6,5% 

(5-punkts Likert=3) 5 6,5% 

(5-punkts Likert=4) 25 32,5% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 40 51,9% 
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FAV2     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 1 1,3% 

(5-punkts Likert=2) 5 6,5% 

(5-punkts Likert=3) 3 3,9% 

(5-punkts Likert=4) 17 22,1% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 51 66,2% 

FAV3     

Instämmer inte alls (5-punkts Likert=1) 2 2,6% 

(5-punkts Likert=2) 6 7,8% 

(5-punkts Likert=3) 4 5,2% 

(5-punkts Likert=4) 24 31,2% 

Instämmer helt (5-punkts Likert=5) 41 53,2% 

 

Bilaga 3 - Frekvenstabell åldrar 

 

Frekvenstabell Ålder 

Ålder 

Antal 

respondenter 

20 1 

21 1 

22 1 

23 4 

24 7 

25 3 

26 4 

27 3 
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28 3 

30 2 

31 1 

32 1 

33 2 

34 2 

35 1 

37 1 

38 2 

39 1 

40 2 

41 1 

42 3 

44 1 

45 4 

47 1 

49 3 

50 4 

53 3 
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55 2 

56 1 

57 1 

58 1 

62 3 

63 2 

67 1 

69 1 

73 1 

78 1 

80 1 
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Bilaga 4 - Nollhypotes 

  
 

Variabel Hypotes Nollhypotes Resultat
Kostnad H1: Låga 

förvaltningsavgifter 

har en positiv effekt 

på intentionen att 

använda sig av 

robotrådgivning.

H01: Det finns inget 

samband mellan låga 

förvaltningsavgifter 

och intention att 

använda 

robotrådgivning

P=0,817>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras

Marknadsföringsinitiativ H2: Aktörers 

marknadsföringsiniti

ativ avseende 

robotrådgivning har 

en positiv effekt på 

intentionen att 

använda sig av 

robotrådgivningstjän

H02: Det finns inget 

samband mellan 

aktörers 

marknadsföringsinitia

tiv och intention att 

använda 

robotrådgivning

P=0,436>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras

Användarvänlighet H3: förväntad

användarvänlighet 

har en positiv effekt

på intentionen att

använda sig av

robotrådgivning

H03: Det finns inget 

samband mellan 

användarvänlighet 

och intention att 

använda 

robotrådgivning

P=0,173>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras

Användbarhet H4 Förväntad

användbarhet har en

positiv effekt på

intentionen att

använda sig av

robotrådgivning

H04: Det finns inget 

samband mellan 

användbarhet och 

intention att använda 

robotrådgivning

P=0,208>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras

Tillgänglighet H5: Tillgängligheten 

har en positiv 

påverkan på 

intentionen att 

använda sig av 

robotrådgivningstjän

sten.

H05: Det finns inget 

samband mellan 

tillgänglighet och 

intention att använda 

robotrådgivning

P=0,282>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras

Förtroende H6: Ökat förtroendet 

har en positiv 

påverkan på 

intentionen att 

använda sig av 

robotrådgivningtjäns

ter. 

H06: Det finns inget 

samband mellan 

förtroende och 

intentionen att 

använda 

robotrådgivning

P=0,003<0,05 

Nollhypotesen 

förkastas

Mänsklig Kontakt H7: Bristen på

mänsklig kontakt har

negativ effekt på

intentionen att

använda sig av

robotrådgivning

H07: Det finns inget 

samband mellan 

mänsklig kontakt och 

intentionen att 

använda 

robotrådgivning

P=0,000<0,05 

Nollhypotesen 

förkastas

Uppfattad Risk H8: Förväntad risk 

har en negativ effekt 

på intentionen att 

använda sig av 

robotrådgivning

H08: Det finns inget 

samband mellan 

förväntad risk och 

intention att använda 

robotrådgivning

P=0,954>0,05 

Nollhypotesen 

accepteras
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Bilaga 5 - SPSS-utskrift regression 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,879a ,773 ,746 1,12600 

  

a. Predictors: (Constant), Risk, Kostnad, Initiativ, M. Kontakt, PEU , 

Förtroende, Användbarhet, Tillgänglighet 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

293,733 8 36,717 28,959 ,000b 

Residual 86,215 68 1,268     

Total 379,948 76       

  

a. Dependent Variable: Index_Intention 

b. Predictors: (Constant), Risk, Kostnad, Initiativ, M. Kontakt, PEU , Förtroende, Användbarhet, 

Tillgänglighet 
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Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M. Kontakt, 

Förtroendeb 

. Enter 

  

a. Dependent Variable: Index_Intention 

b. All requested variables entered. 

  

  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,844a ,712 ,704 1,21595 

  

a. Predictors: (Constant), M. Kontakt, Förtroende 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 270,536 2 135,268 91,487 ,000b 

Residual 109,412 74 1,479     

Total 379,948 76       
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a. Dependent Variable: Index_Intention 

b. Predictors: (Constant), M. Kontakt, Förtroende 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,157 ,734   -2,940 ,004 

Förtroende 1,729 ,222 ,556 7,797 ,000 

M. Kontakt ,868 ,147 ,421 5,909 ,000 

  

a. Dependent Variable: Index_Intention 
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Bilaga 6 - Klusteranalys  
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