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Sammanfattning
Titel: Modernt beslutsfattande - Människa eller AI

- En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar investerares beslutsfattande kring 

investeringar i AI-styrda fonder.

Författare: Fredrik Nygren & Olof Thelander 

Handledare: Olga Yttermyr 

Nyckelord: Artificiell Intelligens, beslutsfattande, beslutsfattarprocess, rationalitet, begränsad 

rationalitet och intuition 

Bakgrund: Det har länge forskats kring beslutsfattande och i centrum av forskningen finns 

människans oförmåga att fatta rationella beslut. I modern tid har AI fått en allt större betydelse 

och det har uppdagats att AI har möjligheten att överkomma människans oförmåga att fatta 

rationella beslut. I takt med digitaliseringen har AI och dess förmåga att hantera stora mängder 

information blivit ett användbart verktyg på investeringsmarknaden. De AI-styrda fonderna 

öppnar för ännu ett investeringsalternativ och det råder i dagsläget brist på förståelse för hur 

investerares beslut om att inkludera dessa fonder i sitt sparande påverkas av beteendemässiga 

faktorer.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-styrda 

fonder påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens 

egenskaper.  

Genomförande: Uppsatsen är en kvalitativ små-N-studie med ett hermeneutiskt perspektiv. 

Det empiriska materialet har samlats in genom ett bekvämlighets- och ett målstyrt urval. 

Sammanlagt 18 semi-strukturerade intervjuer har genomförts.   

Slutsats: Uppsatsen skapar förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-styrda fonder 

påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens egenskaper. 

Investerares känslor för och associationer till AI påverkar den initiala inställningen och används 

för att utvärdera för- och nackdelar. Den kunskap och det intresse investerare har för sparande 

och investeringar påverkar till vilken grad för- och nackdelar övervägs. De med högre 

respektive lägre kunskap ser olika värden i den AI-styrda fondens egenskaper. Beroende på 

dessa beteendemässiga faktorer ställer sig investerare olika till huruvida rationalitet eller 

intuition efterfrågas vid investeringsbeslut. 

 



 
 

 
 

 

 

 
  



 
 

 
 

Abstract  

Title: Modern decision making - Human or AI 

- A qualitative study on how different behavioral factors affect investors’ decision 

regarding investments in AI-managed funds.  

Authors: Fredrik Nygren & Olof Thelander  

Supervisor: Olga Yttermyr 

Key words: Artificial intelligence, decision making, decision making process, rationality, 

bounded rationality and intuition.  

Background: Decision making has been researched for a long time and in the center of the 

research is the human inability to make rational decisions. In modern time, AI has become 

increasingly important and it has been discovered that AI has the opportunity to overcome the 

human inability to make rational decisions. In line with digitalization, AI and its ability to 

managed large amount of information has become a useful tool on the investment market. The 

AI-managed funds open for yet another investment alternative and there is currently a lack of 

understanding of how investors’ decision to include these funds in their savings are influenced 

by behavioral factors. 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how a decision to invest in 

AI-managed funds is affected by investors’ behavioral factors and attributes of the AI-managed 

fund.  

Completion: This study is a qualitative small-N-study with a hermeneutic perspective. The 

empirical data has been gathered through a target and a convenience sample. A total of 18 semi 

structured interviews have been conducted. 

Conclusion: The study contributes to an increased understanding of how different factors in 

the investor and how the attributes of the AI-managed fund affect the investor's decision. 

Investors' feelings for and associations with AI affect the initial attitude and are used to evaluate 

the pros and cons. The extent to which the advantages and disadvantages of the alternatives are 

considered is largely determined by the knowledge and interest the investors have for savings 

and investments, which results in those with higher and lower knowledge seeing different 

values in the attributes of the AI-managed fund. Depending on these factors, investors differ as 

to whether rationality or intuition is required in investment decisions. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 6 

1.4 Forskningsfrågor ..................................................................................................................... 6 

1.5 Forskningsbidrag..................................................................................................................... 6 

1.6 Avgränsning ............................................................................................................................. 7 

2. Metod............................................................................................................................................ 9 

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv ............................................................................................. 9 

2.2 Forskningsdesign ................................................................................................................... 10 

2.3 Teoretisk ansats ..................................................................................................................... 11 

2.3.1 Små-N Studier ................................................................................................................. 12 

2.4 Datainsamling ........................................................................................................................ 13 

2.4.1 Urval ................................................................................................................................ 13 

2.4.2 Val av respondenter ........................................................................................................ 14 

2.4.3 Intervjuer ........................................................................................................................ 16 

2.4.4 Intervjuguide ................................................................................................................... 17 

2.4.5 Litteraturgenomgång ...................................................................................................... 18 

2.5 Studiens kvalitet .................................................................................................................... 19 

2.5.1 Tillförlitlighet .................................................................................................................. 20 

2.5.2 Överförbarhet ................................................................................................................. 20 

2.5.3 Pålitlighet ........................................................................................................................ 21 

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera ................................................................................ 21 

2.5.5 Äkthet ............................................................................................................................. 22 

2.6 Etiskt förhållningssätt .......................................................................................................... 22 

2.6.1 Informationskrav ............................................................................................................ 22 

2.6.2 Samtyckeskrav ............................................................................................................... 23 

2.6.3 Konfidentialitetskravet .................................................................................................. 23 



 
 

 
 

2.6.4 Nyttjandekrav ................................................................................................................ 23 

2.7 Bearbetning av empiriska data ............................................................................................. 24 

2.8 Källkritik ........................................................................................................................... 25 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................................. 27 

3.1 Beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut ................................................ 27 

3.1.1. Perception ....................................................................................................................... 27 

3.1.2 Affect heuristics .............................................................................................................. 28 

3.1.3 Referenspunkt ................................................................................................................ 29 

3.2. Människans förmåga att hantera information vid beslutsfattande ..................................... 30 

3.2.1 Rationalitet ..................................................................................................................... 30 

3.2.2 Begränsad rationalitet .................................................................................................... 30 

3.2.3 Intuition ......................................................................................................................... 32 

3.3 Beslutsfattarprocessen .......................................................................................................... 33 

3.4 AI:s inverkan på beslutsfattande .......................................................................................... 33 

3.4.1 AI:s förmåga att fatta beslut ........................................................................................... 33 

3.4.1 AI:s förmåga att hantera information vid beslutsfattande ............................................. 34 

3.5 Sammanfattning och teoretisk analysmodell........................................................................ 36 

4. Empiri ......................................................................................................................................... 39 

4.1 Struktur och beskrivning av respondentgruppen ................................................................. 39 

4.2 Respondenterna .................................................................................................................... 40 

4.2.1 Respondenternas upplevda känsla för AI ....................................................................... 40 

4.2.2 Respondenternas upplevda kunskaper och intresse för sparande och investeringar ..... 41 

4.2.3 Respondenternas kännedom kring AI-styrda fonder .................................................... 43 

4.2.4 Respondenternas inställning till rationellt beslutsfattande ........................................... 44 

4.2.5 Respondenternas beskrivning av den typiska investeraren ........................................... 46 

4.3 Profilerna ............................................................................................................................... 47 

4.4 Den optimistiska profilen ...................................................................................................... 47 

4.4.1 Den optimistiska profilens upplevda känsla för AI ........................................................ 48 

4.4.2 Den optimistiska profilens upplevda kunskaper och intresse för sparande och 

investeringar ........................................................................................................................... 49 



 
 

 
 

4.4.3 Den optimistiska profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden ................... 50 

4.4.4 Den optimistiska profilens intresse för AI-styrda fonder .............................................. 50 

4.5 Den likgiltiga profilen ............................................................................................................ 51 

4.5.1 Den likgiltiga profilens upplevda känsla för AI ............................................................... 51 

4.5.2 Den likgiltiga profilens upplevda kunskaper och intresse för sparande och investeringar

 ................................................................................................................................................. 52 

4.5.3 Den likgiltiga profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden ......................... 53 

4.5.4 Den likgiltiga profilens intresse för AI-styrda fonder .................................................... 53 

4.6 Den skeptiska profilen .......................................................................................................... 54 

4.6.1 Den skeptiska profilens upplevda känsla för AI ............................................................. 54 

4.6.2 Den skeptiska profilens upplevda kunskaper och intresse inom sparande och 

investeringar ............................................................................................................................ 55 

4.6.3 Den skeptiska profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden ........................ 56 

4.6.4 Den skeptiska profilens intresse för AI-styrda fonder ................................................... 56 

4.7 Sammanfattning och generalisering av profilerna................................................................. 57 

5 Analys .......................................................................................................................................... 59 

5.2 Beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut ............................................... 60 

5.2.1 Perception ....................................................................................................................... 60 

5.2.2 Affect heuristic ................................................................................................................ 61 

5.2.3 Referenspunkt ................................................................................................................ 63 

5.3 Profilernas efterfrågan på information i beslutsfattandet .................................................... 65 

5.4 Den optimistiska profilen ..................................................................................................... 68 

5.5 Den likgiltiga profilen ........................................................................................................... 69 

5.6 Den skeptiska profilen .......................................................................................................... 70 

7. Slutsats......................................................................................................................................... 73 

7.1 Uppsatsens syfte och forskningsfrågor................................................................................... 73 

7.3 Uppsatsens forskningsbidrag ................................................................................................. 75 

7.4 Förslag till vidare forskning ................................................................................................... 76 

8. Källförteckning ............................................................................................................................ 77 

8.1 Intervjuförteckning ............................................................................................................... 84 



 
 

 
 

9. Bilagor ........................................................................................................................................ 85 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide ......................................................................................................... 85 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Rodgers (2006) modell över beslutsfattarprocessen ....................................................................5 
Figur 2: Egengjort modell av Modiglianis (1986) 'Life cycle hypothesis' -modell .................................... 15 
Figur 3: Rodgers (2006) modell över beslutsfattarprocessen .................................................................. 27 
Figur 4: Egengjord figur över beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut ...................... 29 
Figur 5: Egengjord figur över olika sätt att hantera information ............................................................ 32 
Figur 6: Egengjord figur över beslutsfattarprocessen ............................................................................ 33 
Figur 7: Egengjord teoretisk analysmodell .......................................................................................... 36 
Figur 8: Presentation av den optimistiska, likgiltiga och skeptiska profilen ............................................. 47 
Figur 9: Sammanfattning av profilerna ................................................................................................. 57 
Figur 10: Egengjord teoretisk analysmodell......................................................................................... 59 
Figur 11: Analys av perception........................................................................................................... 60 
Figur 12: Analys av affect heurstic ..................................................................................................... 62 
Figur 13: Analys av referenspunkt ...................................................................................................... 64 
Figur 14: Analys av information ......................................................................................................... 66 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Respondenterna i den optimistiska profilen ........................................................................... 48 
Tabell 2: Respondenterna i den likgiltiga profilen ................................................................................. 51 
Tabell 3: Respondenterna i den skeptiska profilen ............................................................................... 54 



 
 

1 
 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje dag behöver människor fatta en stor mängd beslut, allt från att bestämma i vilken ordning 

de ska duscha eller borsta tänderna på morgonen till att bestämma vad de ska äta till lunch och 

middag. Rodgers (2006) menar att beslut kan vara av både den enkla varianten och den av mer 

komplex karaktär, som i val av karriär eller val av partner. Allt eftersom tekniken utvecklats 

har möjligheterna till att erhålla information också gjort det och samhället präglas idag av en 

kommunikations- och informationsintensiv miljö där information sprids snabbare än någonsin 

och det är orimligt att anta att människan kan ta hänsyn till alla relevanta aspekter (Diehl & 

Sterman, 1995; Moxnes, 2000; Sterman, 1989). När komplexiteten ökar, ökar också efterfrågan 

på hjälpmedel för att kunna fatta framgångsrika beslut (Ullah et. al, 2008; Rodgers, 2006).   

 

Investeringsbeslut är ett exempel på ett mer komplext beslutsfattande där investerare behöver 

ta hänsyn till vilken typ av investering de vill göra, vilket ställer stora krav på kunskap och 

information (Rodgers & McFarlin, 2017). Författarna (ibid) förklarar att investeringsbeslut är 

mer komplexa än att bara erhålla informationen, beslutsfattaren behöver också ta hänsyn till 

förmågan att använda sig av informationen för att fatta ett beslut. I takt med att marknaden för 

investeringar blivit större, har komplexiteten och den mängd val investerare står inför växt. Så 

tidigt som på 1960-talet förutsåg Herbert A. Simon teknikens och datorns påverkan på 

beslutsfattande (Simon, 1967). Lusardi och Mitchell (2014) förklarar att på grund av en stigande 

komplexitet på investeringsmarknaden kommer den tekniska utvecklingen att utgöra en 

nyckelroll för framtidens investeringsbeslut. 

 

Artificiell Intelligens, hädanefter AI, och maskininlärning är ämnen som står i centrum av 

debatten kring den teknologiska utvecklingen och ligger väl i tiden med den digitalisering som 

pågår i de flesta sektorer och industrier. Sverige har hög teknologisk utveckling och Sveriges 

framtidsvision är enligt digitaliseringsstrategin för 2017 att vara det land i världen som är bäst 

på att ta tillvara på de möjligheter som innovation inom AI medför (Regeringskansliet, 2017). 

Undersökningar indikerar att den generella kunskapen kring AI och dess funktioner i dagsläget 

inte är särskilt hög i Sverige (Insight Intelligence, 2018).  Deloitte (2017) menar i sin artikel 
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“AI and you” att utveckling och användning av AI är mer än en trend och det talas om ett 

omfattande paradigmskifte från människa till maskin i hanteringen av flertalet processer. 

Förarlösa bilar inom transportindustrin och cancerdiagnostisering inom sjukvården är bara 

några exempel på det som teknologin används till idag (ibid).  

 

På grund av sitt överlägsna sätt att hantera och analysera stora mängder data används även AI 

som ett verktyg på börsen för just detta ändamål (Vinnova, 2018). Nordens första AI-styrda 

fond utvecklades 2017 av FIM-kapitalförvaltning (2017) som genom deras VD ger följande 

bild över de möjligheter AI tillför förvaltningen: 

 

“Då en erfaren analytiker går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin 

karriär,kan maskinen gå igenom företagens alla befintliga årsberättelser på några 

dagar och samtidigt ge en placeringssyn om alla företag den analyserat” - FIM-

kapitalförvaltning (2017)  

 

Utvecklingen av den här typen av fonder har bidragit till att investerares valmöjligheter för 

investeringsbeslut utökas ytterligare och ännu ett alternativ behöver övervägas. Den teoretiska 

definitionen av ett beslut är att det är något som uppstår för en individ när den ställs inför en 

valmöjlighet med ett flertal möjliga handlingsalternativ där osäkerheten skapar ett dilemma 

(Takemura 2014; Simon 1976; Brunsson 1982). Det har länge forskats om beslutsfattande och 

människans oförmåga att fatta rationella beslut har ofta varit i centrum (Simons, 1972; 

Brunsson, 1982; Tversky & Kahneman, 1986; March, 1994; Kahneman, 2003; Nofsinger, 

2014). I modern tid har AI fått en allt större betydelse och det har uppdagats att AI har 

möjligheten att överkomma dessa begränsningar (Russell & Norvig, 2014), vilket följaktligen 

lett till ett större behov av att testa, revidera och utmana befintliga modeller som tidigare 

förklarat beslutsfattande. Uppsatsförfattarna vill genom uppsatsen bidra med ytterligare 

förståelse för beslutsfattande i det moderna samhället, ett aktuellt och på många plan 

fortfarande outforskat område. 

 



 
 

3 
 

1.2 Problemdiskussion 

Beslutsfattande kring investeringar är på grund av ett växande behov av att spara och en ökande 

komplexitet på den finansiella marknaden, ett omtalat och högaktuellt ämne (Lusardi & 

Mitchell, 2014; Swedbank, 2017). Daniel Kahneman vann redan 2001 nobelpriset i ekonomi 

för sin forskning och integration av psykologin i finansvärlden, och år 2017 tilldelades även 

Richard H. Thaler nobelpriset för sin forskning kring irrationalitet och ekonomiskt 

beslutsfattande på den finansiella marknaden (Nobelprize, u.å). Irrationalitet på den finansiella 

marknaden betyder bland annat att investerare faller offer för kognitiva begränsningar och 

mänskliga bias som exempelvis förvaltares girighet, känslor, självförtroende och humör 

(Nofsinger, 2005; Barberis & Thaler, 2003; Barber & Odean, 2001). Ett rationellt 

beslutsfattande förutsätter att beslutsfattaren har full information, är utan bias och strävar efter 

att maximera värdet genom att analysera samtliga alternativ och dess konsekvenser (Simon, 

1972; March, 1994; Marwala, 2017). 

 

Brunsson (1982) påpekar att det är svårt att ändra på människans icke rationella karaktärsdrag 

och menar att inte ens experter inom specifika ämnen kan antas vara fullt rationella i sitt 

beslutsfattande. Det innebär att trots den expertis och den erfarenhet fondförvaltare har kan de 

aldrig vara fullt rationella. Vidare menar Brunsson (1982) att full rationalitet endast kan uppnås 

genom matematiska formler eller datorprogram, vilket också Russell och Norvig (2014) 

diskuterar och förklarar att AI kan undvika problematiken kring mänskliga bias och således 

vara ett verktyg till rationellt beslutsfattande. Det AI saknar är känslomässiga anknytningar till 

olika handlingssituationer (Russell & Norvig, 2014). Sebastian Thomas, portföljchef i den AI-

styrda fonden, Allianz Global Artificial Intelligence Fond, hävdar i en intervju med tidningen 

Realtid (2017) att mänskliga känslor och tankar har en viktig roll inom investeringar, något som 

gör att många människor förlitar sig på att det ska vara en fysisk person med känslor och 

erfarenheter bakom besluten. Beslutsfattande som sker med hjälp av samlade erfarenheter och 

känslor sker enligt Kruglanski och Gigerenzer (2011) på intuition. Kahneman (2003) beskriver 

intuition som ett icke rationellt beslutsfattande men att det är ett användbart verktyg för att fatta 

gynnsamma beslut. Kunskap över huruvida investerare föredrar rationellt eller intuitivt 

beslutsfattande från förvaltarna är i dagsläget bristfällig och det finns för- respektive nackdelar 

med båda.  
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För att ytterligare förstå människors resonemang kring AI-styrda fonder och deras rationella 

egenskaper kan den generella attityden gentemot AI ha stor betydelse. Insight Intelligence 

(2018) har tillsammans med CGI, IBM, PostNord och Scream Mediabyrå undersökt svenska 

folkets attityder till AI inom det allmänna vardagslivet, undersökningen gjordes på 1000 

människor i åldrarna 16 till 70 år. I undersökningen framkommer det bland annat att en 

majoritet har uppgett att de hört talas om AI men besitter låg information och kunskap om vad 

det är för något, därför uppstår problemet att människor kan ha bildat förutbestämda åsikter och 

känslor anknutna till området. Slovic et al (2002) benämner detta som affect heuristics och 

beskriver det som ett positivt eller negativt stimuli som uppstår vid ett ord eller en beskrivning. 

Affect heuristics kan enligt Alhakami och Slovic (1994) fungera som verktyg för att utvärdera 

de för- och nackdelar som finns hos ny teknologi, det är därför enligt uppsatsförfattarna 

sannolikt att människors känslor för och associationer till AI kan ha en betydande roll för hur 

de ställer sig till det specifika området AI-styrda fonder. Samma undersökning från Insight 

Intelligence (2018) redogör också för att bakgrund, kön, ålder och utbildning påverkar 

inställningen till AI. Undersökningen är gjord ur en kvantitativ ansats och har gått miste om 

förståelse för hur beteendemässiga faktorer påverkar varför respondenterna svarar som de gör.  

 

Rodgers (2006) hävdar att det finns fyra koncept som påverkar ett beslut. Det första är 

perception (p) och betyder att människors uppfattningar påverkas av faktorer som bakgrund, 

tidigare utbildning och sysselsättning. Robbins och Judge (2016) diskuterar också perception 

och menar att det är ett subjektivt begrepp som kraftigt påverkas av motiv, intressen och 

förväntningar. Rodgers (2006) andra koncept handlar om att beslutsfattaren ska ha tillgång till 

och möjlighet att förstå all information (I) om ämnet. Simon (1972) förklarar genom sin 

forskning kring begränsad rationalitet att människor inte behöver perfekt information och 

kunskap utan att det räcker med tillräckligt bra information för att kunna fatta framgångsrika 

beslut. Det leder till en diskussion om vilken roll information egentligen har och hur det 

påverkar beslutet. Det tredje konceptet är enligt Rodgers (2006) bedömning (J) och handlar om 

de möjligheter till analys som uppstår när faktorer inom perception kombineras med den 

information som finns tillgänglig och förmågan att förstå och hantera den informationen. 

Slutligen syftar det fjärde konceptet, beslutsfattande (D), till hur beslutsfattaren går tillväga för 

att fatta beslutet och till vilken grad de övriga koncepten legat till grund för det slutgiltiga 

beslutet.  
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Figur 1: Rodgers (2006) modell över beslutsfattarprocessen 

 

Vid investeringsbeslut är det viktigt att väga och analysera fördelarna mot nackdelarna vilket 

är nödvändigt för att komma fram till om fördelarna kompenserar eventuella nackdelar 

(Rodgers och McFarlin, 2017). När investerare står inför ett investeringsbeslut, som valet 

mellan traditionellt förvaltad fond eller AI-styrd fond, behöver en negativ egenskap hos den 

ena valmöjligheten kompenseras med en positiv egenskap hos den andra.  Exempelvis behöver 

högre avgifter, som kan anses vara en negativ egenskap, kompenseras av högre avkastning, 

större mängd analyserad data eller ett mer rationellt beslutsfattande för att vara attraktivt (ibid). 

Ett problem som uppstår är att förmågan till övervägande och jämförelse mellan för- och 

nackdelar påverkas av de kunskaper beslutsfattaren har. Tversky och Kahneman (1986) 

benämner detta som beslutsfattarens referenspunkt och förklarar hur det kan bidra till att 

människor har olika förutsättningar inför ett beslut.  

 

Tidigare forskning har klarlagt att AI kan fatta mer rationella beslut genom att undkomma bias, 

känslor och andra kognitiva begränsningar (Russell & Norvig, 2014; Marwala, 2017). Det råder 

däremot brist på förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-styrda fonder påverkas av 

investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens egenskaper. Genom 

problemdiskussionen har uppsatsförfattarna med hjälp av tidigare forskning diskuterat 

beteendemässiga faktorer som är relevanta för uppsatsens kontext och där har perception, affect 

heuristics och referenspunkt haft central betydelse.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-styrda fonder 

påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens egenskaper.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

- Hur påverkar perception beslutet att investera i AI-styrda fonder? 

- Hur påverkar tidigare känslor för och associationer till AI beslutet att investera i AI-

styrda fonder?  

- Hur påverkar kunskap och intresse för sparande och investeringar beslutet att investera 

i AI-styrda fonder? 

- På vilka sätt påverkar de AI-styrda fondernas rationella förmåga investerares beslut? 

 

1.5 Forskningsbidrag 

Tidigare forskning har berört de faktorer AI kan bidra med för förvaltare men det saknas i 

dagsläget information om varför investerare tar beslutet att investera i en AI-styrd fond. 

Uppsatsen bidrar till forskningsfältet genom att studera ämnet beslutsfattande ur en modern 

kontext och ökar förståelsen för de beteendemässiga faktorer som påverkar människors beslut 

att investera i AI-styrda fonder. Det har enligt uppsatsförfattarnas vetskap inte genomförts 

tidigare studier inom den här specifika kontexten, varför uppsatsen bidrar med ökad förståelse 

till fältet. Genom att studera beslutsfattande ur en kontext som för många är obekant och 

komplex menar uppsatsförfattarna att resultatet bidrar med förståelse även för andra liknande 

beslut där beslutsfattaren har liknande karaktärsdrag. Uppsatsens resultat kan därför, genom 

kontextuell kunskap och förståelse, vara analogt applicerbart även i en större kontext inom 

beslutsfattande och i synnerhet inom investeringsbeslut. Hur komplicerade investeringsbeslut 

fattas bör inte skilja sig åt utan beror på individers subjektiva upplevelser av ämnet, som 

exempelvis hur bekant beslutsfattaren är med ämnesområdet eller beslutsfattarens 

kunskapsnivå. Uppsatsens resultat bidrar med förståelse för investeringsbeslut även i bredare 

kontext. Den situation där investerare överväger AI-styrda fonder istället för traditionella 

fonder är också överförbar till andra kontexter där människor möter ny teknologi. 



 
 

7 
 

Undersökningens empiriska material baseras på 20–30 åringar och deras investeringsbeslut i 

AI-styrda fonder. Undersökningsgruppen har olika karaktärsdrag och befinner sig i olika stadier 

i livet och resultatet behöver därför inte skilja sig märkbart för människor nära undersökningens 

åldersspann. Generaliserbarheten bör däremot vara begränsad till yngre generationer eftersom 

förmågan att anpassa sig till ny teknik kan vara annorlunda hos andra generationer. Genom 

ökad förståelse för hur investerares beslutsfattande påverkas kan uppsatsens resultat också 

gynna fondägare. Genom att skapa förståelse för vad det är som leder till beslutet att investera 

i AI-styrda fonder kan resultatet ge fondägare en uppfattning över hur en potentiell 

investeringsgrupp resonerar i valet mellan AI-styrd eller traditionell fond.  
 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsförfattarna har av praktiska skäl och eget intresse valt att avgränsa sig till privata 

investerare på den svenska marknaden. Avgränsningen grundar sig också på det faktum att 

Sverige har en hög teknologisk utveckling och en digitaliseringsstrategi som innebär att vara 

det landet i världen med bäst förmåga att ta tillvara på de möjligheter som innovation inom AI 

medför (Regeringskansliet, 2017). På den här marknaden har uppsatsen också avgränsat sig till 

människor i åldrarna 20–30 år. Avgränsningen är relevant eftersom människor inom 

åldersgruppen befinner sig i olika livssituationer (Modiglianis, 1986). Utöver det har tidigare 

undersökningar visat att människor inom åldersgruppen 20–30 år kan förvänta sig mindre i 

pension vilket följaktligen betyder att behovet av privat sparande och investeringar är stort 

(Swedbank, 2017). Trots ett växande behov av privat sparande anses den finansiella kunskapen 

vara låg hos 20–30 åringar (Almenberg & Säve-Söderberg, 2011), detta motstridande faktum 

bidrar enligt uppsatsförfattarna till relevansen av avgränsningen och stärker ytterligare 

aktualiteten i uppsatsens bidrag. AI går att diskutera ur ett mer avancerat och tekniskt 

perspektiv, men eftersom syftet är att skapa förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-

styrda fonder påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens 

egenskaper har uppsatsförfattarna beslutat att inte redogöra för hur dessa fonder har presterat 

historiskt eller hur de fungerar rent tekniskt.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Andersson (2014) gör gällande att det i grunden finns två forskningsideal att förhålla sig till vid 

vetenskaplig forskning, positivism och hermeneutik. Dessa representerar olika vägar att närma 

sig en problemundersökning och beroende på vilken typ av ansats som används lämpar sig olika 

sätt att handskas med problemet. Andersson (2014) förklarar vidare att positivismen är ett mer 

naturvetenskapligt angreppssätt där argument grundas på fakta och allmängiltiga lagar. Ur 

positivismens forskningsideal strävas det efter att hitta orsaken till varför något är som det är 

och att finna definitiva sanningar (Bryman & Bell, 2015). Hermeneutiken å andra sidan är ett 

socialvetenskapligt perspektiv och handlar om att tolka samt förstå subjektiva upplevelser med 

hjälp av frågor som ‘hur’ och ‘varför’ (Fejes & Thornberg, 2015). Starrin och Svensson (1994) 

och Andersson (2014) gör gällande att målet med forskningsmetoden är att förstå unika 

handlingar och företeelser i sin helhet och i relation till dess omgivning. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv försöker forskare inte redogöra för den ‘faktiska’ sanningen, de förhåller sig istället 

till den ‘upplevda’ sanningen som subjektet i undersökningen upplever och det utgör grunden 

för forskningen (Bryman & Bell, 2015). Uppsatsförfattarna ämnar skapa förståelse för hur ett 

beslut om att investera i AI-styrda fonder påverkas av investerares beteendemässiga faktorer 

och den AI-styrda fondens egenskaper. För att uppnå syftet krävs det kunskap om ‘hur’ och 

‘varför’ olika faktorer påverkar beslutet att investera i AI-styrda fonder och detta erhålls genom 

samtal där respondenten kan redogöra för den ‘upplevda sanningen’ och fritt skildra sina 

tankegångar (Bryman & Bell, 2015). 

 

Sambandet mellan de faktorer som diskuteras inom perception och det slutgiltiga 

investeringsbeslutet skulle kunna undersökas ur ett naturvetenskapligt perspektiv men det finns 

enligt Starrin och Svensson (1994) svar som får helt olika betydelse beroende på sammanhang. 

Därför är det av intresse att angripa problemet ur ett hermeneutiskt perspektiv för att skapa 

förståelse för det som studerats hos de enskilda studieobjekten, med målet att förstå hur beslutet 

påverkas av unika och upplevda uppfattningar. 

 

Enligt Kjeldstadli (1998) benämns tolkningsarbetet inom hermeneutiken som den 

hermeneutiska cirkeln, där cirkeln dras från ett initialt läge, ett problem, en förförståelse. Från 

utgångspunkten förvärvas och tolkas hela tiden ny information som forskaren får under tidens 
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gång, vartefter ny kunskap erhålls är det också essentiellt att återvända till utgångspunkten och 

formulera om problemställningen för att uppdatera förförståelsen. Genom en cirkelrörelse 

menar författaren (ibid) att tolkningen vinner i klarhet och insikt.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2015) menar att det finns två olika metodansatser att använda sig av vid 

utformandet av en uppsats, kvalitativ respektive kvantitativ ansats. Författarna gör gällande att 

en kvantitativ metod lämpar sig när stora mängder data används för att göra större, mer 

grundliga generaliseringar. I en kvantitativ forskningsstrategi betonas kvantifiering gällande 

både insamling och analys av data (ibid). Vidare påpekar Bryman och Bell (2015) att en 

kvantitativ forskningsstrategi är kopplad till positivismens normer och tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa forskningsstrategin är en metod som fokuserar på ord och förståelse. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) söker författare genom kvalitativa studier en förståelse för hur världen 

ser ut genom undersökningssubjektets synvinkel. Författarna (ibid) förklarar också att 

kvalitativa undersökningar sätter fokus på subjektiva erfarenheter som exempelvis 

uppfattningar och upplevelser. Vidare är kvalitativ forskning en processinriktad metod som ofta 

grundas på mindre strukturerade frågeställningar, där det gradvis ges möjlighet till fördjupning 

av idéer och tankar som kan ligga till grund för att frambringa nya teorier (Olsson & Sörensen, 

2011). Även om det genom tiderna debatterats huruvida det finns någon skillnad mellan 

kvantitativa- och kvalitativa forskningsstrategier blir det allt viktigare att göra en distinktion 

(Bryman & Bell 2015).  

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för forskningsområdet och dess kontext, 

ansåg uppsatsförfattarna att ett kvalitativt tillvägagångssätt var mest lämpligt. Genom intervjuer 

uppnås rik och fyllig data där respondenternas egna definitioner, tankar och idéer kombinerats 

med tidigare forskning och teorier. Det har lagt grunden till uppsatsförfattarnas möjlighet att 

skapa ytterligare förståelse för området beslutsfattande ur ett nytt, outforskat perspektiv. 

Andersson (2014) menar också att en kvalitativ metod passar bättre tillsammans med det 

hermeneutiska perspektivet där uppsatsförfattarna söker svar på frågorna ‘hur’ och ‘varför’. En 

kvantitativ undersökning förutsätter att begrepp är mätbara (Bryman & Bell, 2015) och i det 

fall enbart enskilda variabler undersökts hade det varit möjligt via enkäter, flervalsfrågor och 

statistiska sammanställningar. Eftersom syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur 
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investerares perception, tidigare kunskaper, känslor och associationer också påverkar 

investeringsbeslutet hade en kvantitativ metod riskerat att begränsa och utesluta en ökad 

förståelse för uppsatsens kontext. 

  

En viktig aspekt som bör diskuteras vid val av forskningsmetod är uppsatsens generaliserbarhet. 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att generaliserbarheten riskerar att vara lägre i kvalitativa 

undersökningar eftersom det empiriska materialet utgörs av ett mindre antal respondenter. Den 

kritik kvalitativa forskningsmetoder ofta bemöter är därmed riktad mot undersökningarnas brist 

på generaliserbarhet och det faktum att den inte kan anses representativ för en hel population 

(Bryman & Bell, 2015). Flyvbjergs (2006) gör däremot gällande att kvalitativa studier inte 

syftar till att tolka och förstå en total population, utan påpekar istället att en kvalitativ studie 

blir generaliserbar genom att uppnå kontextuell kunskap, vilket ligger i linje med den här 

uppsatsen och diskuteras närmare i avsnitt 2.5.2.  

 

2.3 Teoretisk ansats 

Utöver valet av ett hermeneutiskt perspektiv och kvalitativ metod kan uppsatsen också delas 

upp i olika angreppssätt. Val av ansats är viktigt att redogöra för eftersom det påverkar 

utformningen samt sambandet mellan teori och empiri och har således även stor påverkan på 

hur metoden konstrueras och appliceras (Bryman & Bell, 2015). Vid val av ansats nämns 

deduktiv samt induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskare förutspår framtida 

observationer i hypoteser, genom att utgå från teori när forskningsområdet undersöks empiriskt 

(Graziano, 2014; Bryman & Bell, 2015). Den deduktiva ansatsen har fått utstå kritik som menar 

att studien blir alltför beroende av teorier (Jacobsen, 2002). En induktiv ansats utgår från det 

empiriska mot mer generella slutsatser (Graziano, 2014; Fejes & Thornberg, 2015). En svaghet 

med den induktiva ansatsen är att den information som erhålls från empiriinsamlingen inte kan 

anses bindande eftersom de framtida svar som erhålls från samma respondenter kan skilja sig 

från dagens (Sohlberg & Sohlberg, 2008). Yin och Retzlaff (2013) lägger tyngd på att 

oberoende av induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt finns det tydliga fördelar med att 

noggrant väva in begrepp och teorier i uppsatsen.  

 

Enligt uppsatsförfattarnas har uppsatsen inslag av både induktiv och deduktiv karaktär vilket 

enligt Bryman och Bell (2015) ger uppsatsen en abduktiv ansats. Uppsatsförfattarna har tagit 
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avstamp i en empirisk frågeställning vartefter relevant teori tillämpats, något som ligger i linje 

med den induktiva beskrivningen. Däremot utgick uppsatsförfattarna från tidigare forskning 

och teorier, vilket är en markör på att uppsatsen också präglas av deduktiva drag. Sohlberg och 

Sohlberg (2008) förklarar att det i praktiken inte är nödvändigt att strikt förhålla sig till en 

bestämd ansats, eftersom forskningsprocessen oftast innefattar inslag av båda typer.  

 

Den abduktiva ansatsen har introducerats och blivit populär i företagsekonomiska sammanhang 

eftersom den övervinner de svagheter som finns hos induktiv och deduktiv ansats (Sohlberg & 

Sohlberg, 2008). Det abduktiva arbetssättet ligger i linje med den hermeneutiska cirkeln där 

forskarens förståelse och informationskännedom tolkas som upprepad dialog mellan empiri och 

teori (ibid). För att skapa förståelse för vad som tidigare sagts gällande perception, 

beslutsfattande och rationalitet har teorier kring dessa områden varit viktiga vid utformandet av 

uppsatsen. Empiriinsamlingen har också varit central eftersom AI-styrda fonder är ett specifikt 

och outforskat användningsområde för de funktioner AI används inom. En abduktiv ansats har 

i uppsatsen betytt att uppsatsförfattarna kunnat växla fram och tillbaka mellan empiri och teori 

för att hela tiden bearbeta ny information och utveckla förståelsen. 

 

2.3.1 Små-N Studier 

Merriam (1994) liknar studiedesignen vid en ritning av ett hus och menar att metoddesignen 

bör vara en plan över hur insamling, organisering och integrering av empiri ska mynna ut i en 

analys och slutsats med bas i teoretisk referensram. För att skapa förståelse för hur olika faktorer 

hos investerare påverkar ett specifikt beslut gör Jacobsen (2002) gällande att en intensiv 

insamlingsmetod kan vara lämplig. Författaren förklarar hur en intensiv insamling syftar till att 

skapa kontextuell förståelse över ett ämnesområde. Jacobsen (2002) menar att genom 

individuella erfarenheter och bakgrunder kan uppsatsförfattare hitta skillnader och likheter i hur 

respondenterna uppfattar ämnesområdet. Det lämpar sig att använda intensiva 

insamlingsmetoder när det är mindre viktigt att skapa förståelse för hur en större mängd 

uppfattar något och intresset istället ligger i att förstå samspelet samt relationen mellan ett 

mindre antal individer och det studerade ämnet. Jacobsen (2002) förklarar att en av de 

tillämpningsmetoder som kan användas när den här typen av empirisk information eftersöks är 

små-N-studier.  
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Små-N-studier innebär ofta ett färre, mer överskådligt antal respondenter där fokus läggs på det 

som ska undersökas och inte undersökningsgruppen som specifikt empiriskt fall (Jacobsen, 

2002). Det innebär att betoning på faktorer som plats och händelse, vilka är viktiga för en 

fallstudie, tonas ner. Genom empiriinsamling från flera studieobjekt ämnar uppsatsförfattarna 

lägga grunden för ökad förståelse för uppsatsens kontext. Små-N-studier lämpar sig när målet 

är att nå en beskrivning på hur ämnesområdet uppfattas i generella termer och inte bara utifrån 

ett specifikt fall. Därför ämnar uppsatsförfattarna att variera den kontext som 

empiriinsamlingen sker i vilket innebär att möjligheten att nå skillnader och likheter för olika 

typer av situationer ökar.  

 

Det empiriska materialet skall innefatta studieobjekt eller respondenter som är relevanta för 

undersökningens syfte. Det innebär att de valda respondenterna skall ha relevanta faktorer inom 

perception. Bryman och Bell (2015) och Denscombe (2018) förklarar att empiriinsamlingen 

skall ske under en specifik tidsperiod, gärna inom ett så litet tidsrum som möjligt. Det leder till 

vikten av urvalet uppsatsförfattarna gjort och utefter vilka kriterier respondenterna valts. Det 

ökar möjligheten för att en kopia av metoden genererar liknande empiriska resultat, vilket talar 

för högre överförbarhet. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Urval  

Vid genomförande av kvalitativa studier, ligger styrkan inte i mängden data som presenteras 

utan i vilken kvalitet på data som presenteras (Ahrne & Svensson, 2015). Vid kvalitativa studier 

är det därför av största vikt att redogöra för information om hur, vart och varför respondenter 

valts och på vilket sätt dessa individer kan bidra till undersökningens syfte. Vidare är det vanligt 

att valet av respondenter sker avsiktligt och med olika kriterier i åtanke (Yin & Retzlaff, 2013). 

Yin och Retzlaff (2013) påpekar också vikten av spridning bland respondenterna vilket enligt 

Bryman och Bell (2015) bidrar till att stärka studiens relevans i termer av överförbarhet. Detta 

innebär att respondenterna bör skilja sig åt vad gäller bakgrund, erfarenheter och andra faktorer 

som kan komma att påverka beslutsfattandet. Bryman och Bell (2015) benämner detta 

avsiktliga val som målstyrt urval, vilket innebär att det görs ett strategiskt val där varje individ 

väljs ut baserat på kriterier för att ha relevant koppling till de forskningsfrågor som ställs. 

Uppsatsförfattarna har använt ett målstyrt urval i empiriinsamlingen och tagit demografiska 
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faktorer som ålder, kön, utbildning och sysselsättning i beaktning, vilket haft en fördelaktig 

påverkan på uppsatsens överförbarhet eftersom uppsatsförfattarna kunnat styra mot en 

någorlunda jämn fördelning. 

 

För att redogöra för ‘hur’ och ‘var’ informationen samlats in har ett bekvämlighetsurval 

kompletterat det målstyrda urvalet, vilket innebär att respondenter till stor del valts ut på grund 

av faktorer som praktisk åtkomst och geografisk tillgänglighet. Det bör tilläggas att 

uppsatsförfattarna i den mån möjligt arbetat för att nå geografisk spridning och 

empiriinsamlingen har således skett på fler än en geografisk plats. Ett bekvämlighetsurval 

passar bra när uppsatsen måste ta hänsyn till tidsmässiga och praktiska faktorer (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Vid ett bekvämlighetsurval är det extra viktigt att författarna beaktar riskerna 

med att urvalet kan visa en snedvriden bild genom att inberäkna mer än ett kluster av 

respondenter i undersökningen. Gällande antal respondenter gör Ahrne och Svensson (2015) 

klart för att det på förhand inte behövs ett beslut om hur många intervjuer som ska ingå i urvalet 

men att tio till femton intervjuer per specifik grupp kan ge tillräcklig empirisk trovärdighet och 

bidra med en mättnad i studien. 

 

2.4.2 Val av respondenter 

Inledningsvis har respondenter sökts utefter grundkriteriet ålder och fokus på en yngre 

generation, 20 - 30 åringar, har valts. Valet att begränsa respondentgruppen till en yngre 

generation grundas delvis i en undersökning från Insight Intelligence (2018) som klarlagt att 

unga människor i större utsträckning svarat att de har vetskap om vad AI är för något och har 

generellt sett en mer positiv inställning till AI. Detta kan till stor del bero på att den generationen 

växt upp med mycket teknologi i sin omgivning (Larson, Eastman & Brock, 2016). Utöver det 

motiveras respondentvalet av Modiglianis (1986) förklaring till hur människor generellt sätt 

förhåller sig till sparande beroende på vilken livssituation de är i. Författaren beskriver genom 

´Life Cycle Hypothesis of Saving´ att i yngre år befinner sig människor i en period av ´Debt 

accumulation´ för att sedan, exempelvis vid första arbetet gå in i en period av sparande för att 

vid pensionen återgå till en period av ´Dissaving´. Eftersom personer mellan 20–30 år befinner 

sig i slutet och i början av två sidor i Modiglianis (1986) modell, `Youth Years´ och ´Working 

Years´, är åldersgruppen relevant. 
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Figur 2: Egengjort modell av Modiglianis (1986) 'Life cycle hypothesis' -modell 

 

Utöver det visar en undersökning som Swedbank (2017) låtit göra att respondentgruppen, där 

den största delen utgörs av 90-talister, kommer få mindre pension än de som går i pension i 

dagsläget men att kunskapen om detta är mycket låg. Detta innebär att respondentgruppen blir 

än mer relevant då behovet av privat sparande är högt samtidigt som den finansiella kunskapen 

är låg (Almenberg & Säve-Söderberg, 2011). Detta är båda faktorer som kan påverka 

beslutsfattandet och är därför av relevans för undersökningens syfte. Värt att nämna är också 

det faktum att valet av respondenter i åldersgruppen 20–30 åringar har en påverkan på 

uppsatsens överförbarhet vilket diskuteras närmare i kapitel 2.5.2 

 

Uppsatsförfattarna har försökt nå respondenter med olika karaktärsdrag och uppfattningar i linje 

med de faktorer som diskuteras i Rodgers (2006) och Robbins och Judge (2016) koncept om 

perception. För att inte enbart nå respondenter ur ett specifikt kluster har uppsatsförfattarna tagit 

kontakt med studenter från olika universitet och med olika utbildningsbakgrunder. För att nå 

och hitta relevanta respondenter med annan sysselsättning har uppsatsförfattarna använt 

kontaktnät och har därigenom kommit i kontakt med personer inom olika yrkesgrupper i olika 

städer. Det är forskarens ansvar att resultatet i en kvalitativ undersökning med ett 

bekvämlighets- och målstyrt urval inte beror på slumpmässiga intervjuer från en viss typ av 

person, utan att resultatet ska vara representativ för verkligheten (ibid). I uppsatsen har 

empiriinsamling och analys varvats och slutligen har 18 intervjuer genomförts och stannat där, 



 
 

16 
 

eftersom det varit av uppsatsförfattarnas mening att vidare insamling inte genererat ny 

information.  

 

2.4.3 Intervjuer 

Intervjuer utgör en betydelsefull del av den företagsekonomiska forskningen där syftet är att nå 

förståelse för upplevelser och resonemang (Ahrne & Svensson, 2015). Det empiriska materialet 

baseras på intervjuer för att ha möjligheten att ställa anpassade frågor och variera ordningen 

frågorna ställs på utefter respondenten. Ahrne och Svensson (2015) menar att genom den här 

typen av tillvägagångssätt nås fler dimensioner och uppfattningar av det som undersöks. 

Grundtanken har varit att genom ett mer flexibelt, avslappnat och mindre formellt 

intervjuformat bygga förståelse för frågor som berör på vilket sätt och varför respondenten 

resonerar som den gör. Detta genomförande av intervjuer är enligt Bryman och Bell (2015) känt 

som semi-strukturerade intervjuer och kommer hädanefter att hänvisas som det. För att semi-

strukturerade intervjuer ska fungera är det enligt Yin och Retzlaff (2013) viktigt att frågorna 

som ställs i intervjun är öppna och låter respondenten resonera öppet. Syftet med uppsatsen är 

att bidra med inblick i hur olika faktorer påverkar beslutsfattandet, vilket kräver att 

respondenten delar med sig av personliga detaljer. Enligt Bryman och Bell (2015) lämpar sig 

ett semi-strukturerat intervjuformat bäst när målet är att få respondenten att känna sig trygg och 

att respondenten ser intervjun mer som ett samtal vilket kan underlätta för respondenten att 

öppna upp sig.  

 

Semi-strukturerade intervjuer kan resultera i att samtliga intervjuer inte genomförs på samma 

sätt. Frågorna riskerar att inte ställs i samma ordning, vilket innebär att varje enskild intervju 

kan komma att skilja sig från de andra. En aspekt blir då tolkningssvårigheter, då 

respondenternas förmåga att uttrycka sig kan skiljas från varandra. Detta kan enligt Yin och 

Retzlaff (2013) innebära problem vid transkribering av insamlad data. Det kan exempelvis vara 

att respondenten använder sig av uttryck som är obekanta för uppsatsförfattarna (ibid). 

Ytterligare ett problem med semi-strukturerade intervjuer är att fördomar, tidigare 

uppfattningar och andra faktorer kan påverka inställningen till respondenten. Det kan innebära 

problem för hur svaren under intervjun uppfattas och tolkas. Därför är det viktigt att forskarna 

aktivt arbetar med att minimera den här typen av brister genom transkribering, kodning och en 

tydligt strukturerad intervjuguide. När respondenter själva återger sina upplevda kunskaper 



 
 

17 
 

finns det också en risk att mänskliga faktorer som övermod och blygsamhet påverkar svaret. 

Genom medvetenhet om problematiken som råder när människor tolkar sin upplevda kunskap 

har uppsatsförfattarna kunnat ställa kontrollfrågor och således även säkerställa att 

respondenternas upplevda kunskaper också kan återges i en objektiv mening.  

 

2.4.4 Intervjuguide 

Uppsatsförfattarna har konstruerat en intervjuguide (Bilaga 1) för att förenkla möjligheten att 

behålla den röda tråden genom att formulera ett antal huvudfrågor samt följdfrågor för att under 

samtalet snabbt kunna återgå till den preliminära intervjustrukturen och den röda tråden om 

behovet finns. Uppsatsförfattarna använder intervjuguiden för att samtliga respondenter ska få 

samma frågor och att frågorna alltid formuleras på samma sätt, detta är viktigt för att bibehålla 

relevansen från empiriinsamlingen. Utöver det kan följdfrågor eller nya intressanta reflektioner 

uppstå allt eftersom intervjuerna genomförs vilket kan resultera i att intervjuguiden får 

eventuella tillägg. 

 

En viktig aspekt av intervjuguiden är att frågorna är ställda på ett sätt som undviker “ja” eller 

“nej” svar och istället banar väg för en längre utläggning av respondenten, vilket ligger inom 

ramen för ett mer kvalitativt angreppssätt. För att lyckas med detta bör den som håller i intervjun 

enligt Yin och Retzlaff (2013) undvika att stapla frågor på varandra och istället ge respondenten 

tid att besvara varje fråga för sig, vilket uppsatsförfattarna haft i åtanke när intervjuguiden 

konstruerades. För att skapa intresse hos respondenten är det viktigt att intervjuns första fråga 

är av sådan karaktär att respondenten har möjligheten att med en gång svara utförligt och 

redogöra för tankar och därigenom minska risken för att styra respondenten i samtalet (Yin & 

Retzlaff, 2013). Det krävs därför att den första frågan är informativ och har en tydlig koppling 

till uppsatsens syfte (ibid). Yin och Retzlaff (2013) förklarar att den här typen av 

informationsrika, öppna och syftesförankrade inledningsfråga kallas för panoramafråga. Syftet 

med panoramafrågor är att låta respondenten komma igång och prata om ämnet på en generell 

nivå för att sedan konkretisera uppföljningsfrågorna mer och mer.  

 

Uppsatsförfattarna använde en generell fråga kring AI där respondenten ombads beskriva sin 

spontana känsla och inställning till fenomenet AI. Det gav respondenten möjligheten att öppna 

upp och redogöra för sin generella inställning samtidigt som det gav uppsatsförfattarna ett 
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intressant underlag, där koppling till känslor och associationer senare kunde göras. Därefter 

används ett antal uppvärmningsfrågor för att bygga en avslappnad miljö och förbättra 

förutsättningarna för att svaren som erhålls är giltiga (David & Sutton, 2016). Intervjun avslutas 

genom att ställa mer specifika frågor som är nära kopplade till ämnet och det problem som har 

tagits upp. Här ber uppsatsförfattarna respondenten att ta ett ställningstagande som sedan 

motiveras.     

 

2.4.5 Litteraturgenomgång 

Bryman och Bell (2015) betonar relevansen av en litteraturgenomgång och menar att 

litteraturen spelar en stor roll i såväl problemformuleringen som i forskningsdesignen. Vidare 

menar författarna (ibid) att en omfattande litteratursökning är av stor vikt för att undersöka i 

vilken utsträckning forskning redan bedrivits i samma område för att säkerställa att 

undersökningen inte redan gjorts. David och Sutton (2016) förklarar att litteraturgenomgången 

har två beståndsdelar och att den ena består av litteratursökning där syftet är att hitta material 

som har ett samband till ämnet och det andra syftar till att djupgående analysera litteraturens 

innehåll. David och Sutton (2016) menar vidare att om litteratursökningen ska vara slagkraftig 

är det bra att ta avstamp i aktuella tidningsartiklar, avhandlingar och rapporter. För att vara 

effektiv i litteratursökningen och inte hamna på villospår är det viktigt att identifiera och 

använda sig av nyckelord inom sökningarna (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2015). 

Vid litteratursökningen till uppsatsen använde uppsatsförfattarna sökverktyg som Scopus, 

Google Scholar och Libris. Genom att underbygga argumentationen med välciterade 

akademiska skrifter, både äldre och senare versioner, ämnar uppsatsförfattarna öka 

trovärdigheten för de diskussioner som förs kring centrala begrepp och hur utvecklingen och 

synen på dessa har förändrats. I enlighet med David och Suttons (2016) påbud att smalna ner 

sökningar använde uppsatsförfattarna nyckelord som Artificiell Intelligens, beslutsfattande, 

beslutsfattarprocess, rationalitet, begränsad rationalitet och intuition både enskilt och i 

kombination för att fånga in många artiklar i sökresultaten och därigenom lägga grunden för en 

kunskapsbas inom ämnet. Genom att bygga förförståelse kring vad AI kan göra för 

fondförvaltning och vilka egenskaper som urskiljer sig gentemot den traditionella förvaltningen 

kunde det konstateras att rationellt beslutsfattande var en faktor som både tidigare forskning 

och aktiva fondförvaltare lägger stor vikt vid (Simon, 1972; Russell & Norvig, 2014; Allianz, 

2017; FIM kapitalförvaltning, 2017). Genom att identifiera skillnader och likheter kunde 
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uppsatsförfattarna sedan börja diskutera vad som egentligen ligger bakom investerares 

beslutsfattande. 

 

Bryman och Bell (2015) gör också gällande att information som hämtas från internetkällor på 

webben oftast inte utvärderats och måste därför granskas mer kritiskt. Vid användandet av 

informella internetkällor rekommenderar Bryman och Bell (2015) att granska författare, 

webbsida och motiv till publicering, något som uppsatsförfattarna förhållit sig till för att 

säkerställa kvaliteten och trovärdigheten i uppsatsen. Uppsatsförfattarna anser att källor som 

visar intervjuer med framstående förvaltare inom området AI-styrda fonder är relevanta för att 

nå förvaltarnas perspektiv på vilka egenskaper AI-styrda fonder har. Det är viktigt att 

uppsatsförfattarna håller en kritisk granskning av dessa källor då uttalanden från representanter 

från de AI-styrda fonderna troligtvis är subjektiva i sina kommentarer och åsikter. Vidare har 

oberoende undersökningar inkluderats och organisationerna bakom undersökningen har 

granskats för att underbygga uppsatsens trovärdighet. 

 

2.5 Studiens kvalitet 

Kvalitet i vetenskapliga studier är av fundamental vikt och kvaliteten bestäms med hjälp av 

kvalitetskriterier. Utan aktning för de kvalitetskriterier som existerar kan forskare inte göra ett 

välgjort arbete (Starrin & Svensson, 1994). För att styrka uppsatsens kvalitet har 

uppsatsförfattarna diskuterat de kvalitetskriterier som enligt Bryman och Bell (2015) gäller för 

kvalitativa undersökningar. Enligt Bell et al (2019) är pålitlighet och giltighet fundamentala 

kriterier för den kvalitativa forskningsmetoden. Författarna förklarar att pålitlighet syftar till 

huruvida resultatet från undersökningen kommer bli likadant om undersökningen skulle göras 

på nytt. Ett tredje kriterium har varit replikerbarhet och gör gällande att tillvägagångssättet i 

uppsatsen måste vara tydligt beskriven för att undersökningen ska kunna upprepas ifall 

resultatet eller slutsatsen ifrågasätts (ibid). Lincoln och Guba (1985) menar att kvalitativa 

metoder är i behov av ytterligare bedömningsfaktorer för att säkerställa trovärdigheten för 

studien. Eftersom undersökningen tar en kvalitativ skepnad säkerställer uppsatsförfattarna 

kvaliteten genom att också diskutera de kriterier som Lincoln och Guba (1985) presenterar.  
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2.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är viktigt för att säkerställa att uppsatsen är trovärdig (Bryman och Bell, 2015). 

Yin och Retzlaff (2013) förklarar att första steget i att göra en uppsats tillförlitlig och trovärdig 

är att forskningen ska bedrivas på ett sätt som är offentligt tillgängligt. Vidare förklarar Yin och 

Retzlaff (2013) att ett steg mot trovärdighet är att tydligt beskriva de olika forskningsmetoder 

som uppsatsen använt för att läsare ska kunna förstå och bemöta uppsatsen med stöd eller kritik. 

I uppsatsen har tillförlitligheten beaktats och alla respondenter har erhållit både möjlighet och 

tillfälle att få ta del av resultatet. Vidare har uppsatsförfattarna upplyst respondenterna om 

möjligheterna till återkoppling vid eventuella frågetecken. Respondenterna har också 

möjligheten att läsa igenom det transkriberade materialet för att sedan godkänna de tolkningar 

och uppfattningar uppsatsförfattarna fått av intervjun. Transkriberat material, ljudfiler och allt 

annat känsligt material har lagrats i den databas som tillhandahålls av Liu på grund av 

säkerhetsskäl.1  

    

2.5.2 Överförbarhet 

Lincoln och Guba (1985) menar att överförbarhet handlar om huruvida undersökningens 

resultat är giltigt även i en bredare kontext, en annan kontext eller vid en annan tidpunkt. 

Överförbarhet är således den kvalitativa studiens generaliserbarhet. För att uppnå överförbarhet 

i en kvalitativ undersökning måste utformningen innehålla en tydlig och kritisk redogörelse för 

studiens urval och design (Bryman och Bell, 2015). Flyvbjerg (2006) förklarar att möjligheterna 

till ett anspråk på överförbarhet i en kvalitativ studie grundar sig på kontextuell kunskap. 

Författaren (ibid) gör gällande att kvalitativa studier kan fånga upp människors unika och 

kontextuella ageranden och menar därtill att det är något som enbart kan uppnås genom 

mänsklig interaktion. Uppsatsens resultat är kontextberoende eftersom den skapar förståelse för 

respondentgruppens beslutsfattande kring investeringar i AI-styrda fonder genom subjektiva 

upplevelser. Överförbarheten ligger därmed i linje med Flyvbjergs (2006) konstaterande om 

kvalitativa studier, och uppsatsförfattarna menar att den kontextuella kunskap som uppsatsen 

bidrar med är överförbara till beslutsfattare i liknande kontexter och till beslutsfattare med 

liknande profil som undersökningsgruppen.  

 

                                                           
1 Lena Högberg, Kursansvarig Examensarbete i företagsekonomi, föreläsning 21 januari 2019. 
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Uppsatsens resultat är analogt applicerbart på investeringsbeslut i bredare sammanhang. 

Kontexten har för de flesta respondenter varit obekant och det råder låg kunskap om AI-styrda 

fonder, men de beteendemässiga faktorer som undersökts påverkar beslut utöver den 

undersökta kontexten. Uppsatsförfattarna menar att överförbarheten inte är begränsad till 

investeringsbeslut kring AI-styrda fonder utan också giltig i beslutsfattande där människor 

möter något som de tidigare inte är bekanta med. AI används allt mer i samhället och därför är 

uppsatsens kontextuella förståelse överförbart till andra situationer där människor möter 

teknologi inom beslutsfattande. Som nämnt i kapitel 1.5 bör däremot överförbarheten begränsas 

till en yngre generation. 

 

2.5.3 Pålitlighet 

Uppsatsens pålitlighet garderas genom att uppsatsförfattarna tydligt förklarar alla faser i 

forskningsprocessen genom ett strukturerat och innehållsrikt metodkapitel. Bryman och Bell 

(2015) förklarar också vikten av att upprätthålla ett granskande synsätt och uppmanar 

uppsatsförfattare att använda kollegor som “revisorer” där de kan granska kvaliteten på de olika 

tillvägagångssätt och procedurer som använts. För att säkerställa att uppsatsen följer kraven 

inom pålitlighet har varje steg i uppsatsen dokumenterats noggrant och uppsatsförfattarna har 

även följt Bryman och Bells (2015) råd att använda kollegor i granskande syfte. Under 

skrivandet har uppsatsförfattarna deltagit i regelbundna seminarier där olika opponenter läst 

igenom och kommenterat uppsatsen för att säkerställa kvaliteten. Uppsatsen är skriven av två 

författare, vilket skapat möjligheten för att granska och transkribera varandras intervjuer.  

 

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman och Bell (2015) om att det inte 

får råda något tvivel om att uppsatsförfattarna låtit personliga värderingar inverka på 

genomförandet och slutsatsen av undersökningen. Författarna (Bryman & Bell, 2015) menar 

vidare att det är svårt att förhålla sig fullständigt objektiv i en kvalitativ undersökning eftersom 

risken finns för att man blir personligt inblandad i undersökningen, genom att handla i god tro 

kan man undvika att författarnas egna tankar inte influerar uppsatsen. För att minimera den 

subjektiva kontakten har åtgärder vidtagits för att eliminera eventuella fördomar, egna 

värderingar och tolkningsfel.  
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2.5.5 Äkthet 

Utöver de fyra trovärdighetskriterierna som nämns ovan har även Lincoln och Guba (1985) 

belyst frågan om äkthet. Äkthet syftar till frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i 

allmänhet där betydelsen av äkthet är att säkerställa, genomföra, utveckla, granska och 

rapportera om forskningen på ett öppet, rättvist, fullständigt, förståeligt och objektivt sätt 

(Vetenskapsrådet, 2017). I uppsatsen säkerställs äktheten genom att alltid prioritera och återge 

en rättvis och korrekt bild av respondenternas svar. Äkthet har säkerställts genom att låta 

respondenterna ta del av resultatet och därigenom kunnat godkänna att deras svar rapporterats 

på ett rättvist och förståeligt sätt.  

 

2.6 Etiskt förhållningssätt 

När studien präglas av ett mer naturvetenskapligt, kvantitativt angripande sker det mindre sällan 

manipulation av olika variabler då insamlad data ofta är mätbar och därför är etiska problem 

inte lika påtagliga för den typen av undersökningar som för de med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt (Graziano, 2014). Ur ett kvalitativt perspektiv är en central del av den etiska 

aspekten att deltagare i studien ska ha tillräcklig kunskap om studien de deltar i och alltid vara 

fria att avböja eller avsluta när som helst (ibid). Den informationsintensiva miljön innebär att 

nästan vem som helst kan granska vad som helst vilket ställer högre krav på forskare, både vad 

gäller kvalitet och innehåll men även hur forskningen genomförts och hur information om de 

som medverkat i forskningen behandlats (Vetenskapsrådet, 2017). Det föreligger alltså enligt 

Vetenskapsrådet (2017) två etiska förhållningssätt som uppsatsförfattare behöver ha i åtanke. 

Samtidigt som en individ som deltar i en undersökning ska skyddas mot skada och kränkning, 

får det inte ske till den grad att det hindrar viktig forskning. Vetenskapsrådet (2017) benämner 

dessa delar av forskningen som individskyddskravet respektive forskningskravet. 

Individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet (2002) konkretiseras i fyra kategorier. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Uppsatsförfattarna ämnar följa samtliga rekommendationer som individskyddskravet syftar till. 

 

2.6.1 Informationskrav 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall den som utför forskningen delge varje deltagare om vilken 

roll de har i undersökningen. Detta innebär att forskaren ska informera om vilken ny kunskap 

forskningen kan bidra till och att de uppgifter som samlas in, inte kommer användas i något 
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annat ändamål än forskningsprojektet (ibid). Vidare säger Vetenskapsrådets (2002) att det är 

viktigt att definiera vilken typ av undersökning som genomförs, då det finns skillnader beroende 

på undersökningsdeltagaren är aktivt eller passivt deltagande. Vid intervjuer bör den deltagande 

delges förhandsinformation (ibid), vilket innebär att innan intervjun startar sker en redogörelse 

för uppsatsens syfte och låter respondenten ställa eventuella frågor. För att säkerställa att 

informationskravet uppfylls har uppsatsförfattarna delgett respondenten information om 

uppsatsens syfte och därefter klarlagt vilken roll respondenten kommer ha i studien.   

  

2.6.2 Samtyckeskrav 

Samtyckeskravet belyser det faktum att den som deltar i en undersökning skall lämna samtycke 

för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare menar Vetenskapsrådet (2002) att för 

undersökningar där aktiva deltagare söks skall samtycke alltid inhämtas och deltagaren har rätt 

att avbryta när den vill. Vid eventuell avbruten medverkan är det viktigt att forskarna inte 

utsätter deltagarna för påtryckning om att gå vidare i intervjun. Samtliga respondenter har 

informerats om vad deras medverkan i uppsatsen innebär. Efter genomgången, och innan 

intervjuerna börjat har också samtliga respondenter lämnat sitt skriftliga samtycke. 

 

2.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet belyser det faktum att det råder ett avtal mellan forskare och deltagare 

om hur etiskt känsliga uppgifter skall behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att de 

uppgifter som är av personlig karaktär hanteras på ett sådant sätt att den enskilda deltagaren 

inte kan identifieras av utomstående (ibid). Således blir det viktigt att all slags empirisk 

rapportering sker anonymt utan möjlighet till identifiering. Detta är något uppsatsförfattarna 

noga förmedlat till respondenten inför och vid början av varje intervjutillfälle.     

 

2.6.4 Nyttjandekrav 

Nyttjandekravet förklarar till vilken grad de insamlade uppgifterna får användas. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att den information som forskarna samlat på sig endast får 

användas till forskningens ändamål och får inte användas eller utnyttjas på något sätt som 

påverkar deltagaren direkt. Risken för felaktigt användande av insamlade uppgifter bör 

elimineras med hjälp av planering.  
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2.7 Bearbetning av empiriska data 

Empiriinsamlingen har skett under 5 veckor i mars och april 2019. Uppsatsen omfattar 18 

intervjuer som skett på olika platser i landet. Intervjuerna har varit mellan 17 - 36 minuter långa 

med en genomsnittlig tid på 25 minuter. En av anledningarna till att intervjuerna skiljde sig i 

tid är enligt uppsatsförfattarna den skillnad i kunskapsnivå som råder mellan respondenterna. 

Vid majoriteten av intervjutillfällena deltog båda uppsatsförfattarna och transkriberingen av 

intervjuerna gjordes tätt inpå intervjun för att behålla saker som kroppsspråk och ansiktsuttryck 

färskt. Det faktum att båda uppsatsförfattarna inte deltog under samtliga intervjuer kan, som 

tidigare nämnt, innebära att uppsatsförfattarna går miste om följdfrågor varpå intervjuguiden 

blev viktig. Därtill kan den enskilde författarens uppfattning bli påtaglig vilket 

uppsatsförfattarna minimerat genom att transkribera varandras intervjuer vid de tillfällen endast 

en uppsatsförfattare varit närvarande. Transkriberingen är en tidskrävandet process där varje 

intervju tog 45–60 minuter beroende på längd. Endast fyra respondenter har bett om att få ta 

del av det transkriberade materialet varav ingen haft invändningar. Totalt 13 av respondenterna 

har bett om att ta del av studiens resultat.   

 

För att skapa en överblick och en övergripande förståelse sammanställde uppsatsförfattarna 

först det insamlade materialet. Vid insamling och sammanställning av det empiriska materialet 

är det viktigt att vara medveten om att uppsatsförfattarna färgas och påverkas av subjektiva 

erfarenheter, fördomar och tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2017). Därför har 

uppsatsförfattarna fört diskussioner över det sammanställda materialet för att för försäkra att 

uppfattningen av respondentens svar varit lika. Därefter har materialet plockats isär och 

uppsatsförfattarna har, genom kodning, sökt efter mönster och återkommande begrepp i det 

empiriska materialet och letat efter kopplingar mellan bland annat bakgrundsfaktorer, 

erfarenheter och känslor för att se om, och hur, dessa påverkar det slutgiltiga beslutet, att 

investera eller inte. För att finna mönster och kopplingar sökte uppsatsförfattarna efter 

nyckelord i transkriberingarna som sedan strukturerades upp för att analysera de likheter och 

skillnader som fanns mellan respondenterna. Allt eftersom det empiriska materialet sorterades 

och irrelevant material exkluderades kunde uppsatsförfattarna tyda återkommande begrepp 

vilket innebar att materialet kunde kategoriseras utefter relevanta faktorer.   Genom att koda 

och kategorisera materialet kunde uppsatsförfattarna urskilja tre olika profiler inom den totala 

respondentgruppen. Den optimistiska profilen, den likgiltiga profilen och den skeptiska 
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profilen. Detta har gjorts för att lättare kunna applicera uppsatsförfattarnas analysmodell till en 

större grupp och skapa en mer övergripande bild av respondentgruppen med målet att underlätta 

för läsaren. Respondenterna har kategoriserats efter de faktorer som diskuteras inom begreppet 

perception, affect heuristic och referenspunkt för att tydligare se vilken påverkan dessa faktorer 

haft på det slutgiltiga beslutet vad gäller investering i AI-styrda fonder. 

 

2.8 Källkritik 

Linköpings Universitetsbibliotek har varit studiens främsta källa för litteratursökning där Libris 

och Econlit varit databaser som kompletterat det utbud av fysiska böcker som finns i Bibliotek 

Valla. I linje med vad Alvesson och Sköldberg (2017) skriver präglas studien av 

förstahandskällor som ligger ämnesområdet nära till hands. Dessa källors äkthet har stärkts 

genom att inkludera andra källor för bekräftelse. Under inledningen används även webbaserade 

tidningsartiklar för att belysa den diskussion som finns om de AI-styrda fonderna och används 

inte som någon vetenskaplig källa. Uppsatsförfattarna har tagit del av en rapport från Insight 

Intelligence (2018) som undersökt svenskarnas inställning till AI ur ett mer brett och generellt 

perspektiv och Deloitte (2017) som undersökt uppfattningen av AI inom den finansiella sektorn. 

Rapporterna används inte som ett vetenskapligt underlag men utgör däremot en viktig del för 

att beskriva ämnesområdet och de skillnader som råder vad gäller uppfattning.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramens uppbyggnad utgår från Rodgers (2006) modell vilken sedan 

jämförs med andra teorier om beslutsfattande ur olika kontexter. Därför har Rodgers (2006) 

ursprungliga modell omarbetats och ytterligare teorier om beslutsfattande har adderats för att 

modellen ska vara aktuell i uppsatsens kontext.   

 

 

Figur 3: Rodgers (2006) modell över beslutsfattarprocessen 

 

3.1 Beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut 

3.1.1. Perception 

För att tydligt fånga beslutsfattarens bakgrund, uppfattningar, och andra viktiga faktorer som 

påverkar beslutsfattaren används begreppet perception. Robbins och Judge (2016) gör gällande 

att perception, handlar om hur individer organiserar och tolkar intryck för att skapa förståelse 

för omgivningen. Vidare påpekar författarna (ibid) att uppfattningar och det som upplevs kan 

skilja sig substantiellt från den objektiva verkligheten, vilket gör att det aldrig kan finnas någon 

avtalad universell åsikt om ett fenomen. Detta betyder i uppsatsens kontext att AI-styrda fonder 

aldrig kan vara ‘bra’ eller ‘dåliga’ utan att svaret finns i människans förmåga att uppfatta och 

uppleva, människans perception. Schiffman och Kanuk (2004) menar att perception avgör hur 

människor skapar kontext med hjälp av stimuli och erfarenheter. Eftersom perception är 

subjektivt är det viktigt att förstå och undersöka redan kartlagda faktorer som påverkar 

perception. Robbins och Judge (2016) menar att faktorer som påverkar perception kan finnas i 

individen, studieobjektet eller i situationen som blir upplevd. När individen ser på 

studieobjektet, AI-styrda fonder, kommer uppfattningen att influeras av faktorer som 

utbildning, sysselsättning, attityder, intressen, personlighet, motiv, och förväntningar. I det fall 

det studerade objektet är annorlunda och särskiljer sig från det normala kan det också ha en 

positiv påverkan på perceptionen i den meningen att det sticker ut från mängden. Robbins och 
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Judge (2016) förklarar också att när det studerade objektet granskas kommer fördomar och 

andra underliggande antaganden om objektet ha en stor påverkan. 

 

3.1.2 Affect heuristics 

Ytterligare en faktor som påverkar beslutsfattaren är ‘affect heuristics’. Slovic et al (2002) 

beskriver affect heuristics som en medveten eller omedveten känsla som genom stimuli 

påverkar beslutsfattarens förmåga att bedöma situationen. Affect heuristics är ett positivt eller 

negativt stimuli hos människor som uppstår vid exempelvis ett ord eller en beskrivning (Slovic 

et al, 2002). Zajonc (1980) menar att affect heuristics är det första som uppstår i informations- 

och bedömningsprocessen. För att förklara hur positiva och negativa stimuli kan uppstå vid ord 

eller beskrivningar använder sig Slovic et al (2002) av ord som kärlek och hat, ord som de flesta 

människor har känslor och stimuli kopplade till och menar att det är omöjligt att höra orden 

utan att det uppstår en positiv eller negativ känsla. Det föreligger en möjlighet att 

respondenterna i uppsatsen haft tidigare åsikter kopplade till de ord eller beskrivningar som 

används. De stimuli som uppstår kan vara både positiva och negativa och uppstå vid ord som 

exempelvis Artificiell Intelligens, magkänsla och rationalitet, det är därför enligt 

uppsatsförfattarna viktigt att undersöka och inkludera innebörden av affect heuristic vid 

beslutsfattandet. Slovic et al (2002) diskuterar hur grundläggande känsloreaktioner vid ett 

attribut, ett ord eller en beskrivning kan användas som ett hjälpmedel för att utvärdera mer 

komplex information, exempelvis vid bedömning av för- och nackdelar hos ny teknologi.  

 

I linje med tidigare diskussion kring perception och beslutsfattande är det viktigt att relatera till 

den del inom affect heuristic som behandlar det positiva och negativa sambandet mellan 

upplevda fördelar och anknutna risker. Alhakami och Slovic (1994) förklarar att det negativa 

sambandet är beroende av vilken grad de positiva eller negativa stimuli som är associerade till 

aktiviteten eller teknologin är dominerande. Vidare görs gällande att då människor intresserar 

sig och tycker om aktiviteten eller teknologin är de beredda att bedöma risken som lägre och 

fördelarna som högre eftersom uppfattningen inte bara påverkas av vad människor tycker utan 

också till stor del av känslor (Alhakami & Slovic, 1994).  
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3.1.3 Referenspunkt 

När beslutsfattare ställs inför allt mer komplexa beslut krävs allt mer information, kunskap och 

erfarenhet från beslutsfattarens sida för att ett gynnsamt alternativ skall kunna väljas (March, 

1994; Robbins & Judge, 2016). Därför påverkas beslutet av beslutsfattarens utgångspunkt, hur 

mycket information som finns tillgängligt och vilka erfarenheter beslutsfattaren har samlat på 

sig. Utgångspunkten benämns som referenspunkt av Tversky och Kahneman (1986). 

Författarna menar att referenspunkten inkluderar tidigare kunskap, tillgänglig information och 

andra faktorer som påverkar beslutsfattarens initiala inställning till beslutet. Vidare menar 

författarna att referenspunkten inte är konstant och kan förändras över tid. March (1994) 

beskriver att utgångspunkten inför beslutsfattandet också påverkar förväntningar på utfallet och 

menar vidare att en investerare som upplevt hög avkastning ofta har högre förväntan på framtida 

avkastning än en investerare som inte upplevt hög avkastning. Det är relevant då en person med 

mer erfarenhet kring fondsparande kan ha med sig en annan typ av erfarenhet i förhållande till 

en person med mindre erfarenhet och således ha annorlunda förväntningar på framtida utfall. 

När referenspunkt undersöks genom att låta individer återge upplevda kunskaper är Dunning-

Kruger effekten viktig att känna till. Dunning-Kruger effekten förklarar hur individer med hög 

kunskap inom ett ämne tenderar att underskatta sin förmåga medan individer med låg kunskap 

tenderar att göra tvärtom och överskatta sin egen förmåga (Kruger & Dunnings, 1999). 

 

 

Figur 4: Egengjord figur över beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut 
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3.2. Människans förmåga att hantera information vid beslutsfattande 

3.2.1 Rationalitet 

March (1994) definierar rationellt beslutsfattande som ett specifikt och bekant tillvägagångssätt 

för att fatta beslut. Vidare menar författaren att de handlingar som utförs beror på vilket utfall 

beslutsfattaren förväntar sig att respektive handling ska innebära. Rationella beslut, innebär 

enligt Simon (1972) och March (1994) att beslutsfattaren har all tillgänglig information, samt 

förmågan att kunna ta till sig informationen. Utefter det tar den rationella beslutsfattaren ett 

noga avvägt beslut baserat på vilken handling som genererar högst nytta, eller när det finns 

osäkerhet, den högsta förväntade nyttan (Simon, 1972; March 1994; Russell & Norvig, 2014). 

Simon (1972) förklarar att rationalitet förutsätter att beslutsfattaren har exakt kunskap om vilka 

konsekvenser ett beslut har, vilket han också påpekar är en omöjlig kunskapsnivå att uppnå. 

För att ett beslut skall anses rationellt menar March (1994) att samtliga beslutsfattare behöver 

besitta samma typ av preferenser. Simon (1972) och March (1994) menar därför att antagandet 

resulterar i en tolkning av beslutsfattandet utefter generella termer. March (1994) beskriver 

följaktligen ett rationellt beslutsfattande som en pågående process där beslutsfattaren 

systematisk måste analysera all information. Författaren förklarar att ett rationellt 

beslutsfattande kräver information om följande: 

 

- Vilka alternativ finns?  

- Vilka framtida konsekvenser kan uppkomma vid varje alternativ?  

- Vad är värdet av konsekvenserna som uppstår av varje alternativ?  

- Hur ska ett beslut fattas av alternativen beroende på hur värdefulla konsekvenserna är?  

 

3.2.2 Begränsad rationalitet  

Studier visar att i verkliga livet är sällan alla alternativ kända, alla konsekvenser är sällan 

övervägda och alla preferenser är i regel inte framkallade samtidigt (March, 1994). Simon 

(1972) introducerade istället begreppet begränsad rationalitet som tar hänsyn till det faktum att 

människan inte klarar av att hantera all tillgänglig information och därmed inte kan anses vara 

fullt rationella i sitt beslutsfattande. March (1994) påpekar också människans begränsade 

förmåga att fatta rationella beslut och menar att alla alternativ inte är kända för beslutsfattaren 

och således fokuserar beslutsfattaren på ett fåtal alternativ och ignorerar andra. Istället för att 

söka efter det bästa möjliga utfallet, söker beslutsfattaren det utfall som anses tillräckligt bra 
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vilket skiljer sig från individ till individ beroende på preferenser (ibid). March (1994) 

argumenterar att även om beslutsfattaren ämnar fatta rationella beslut, finns det begränsningar 

i form av kognitiva förmågor samt ofullständig information. Detta innebär att trots människans 

intention att uppnå rationalitet är förmågan att lagra och bearbeta information begränsad och 

människan kan därför inte se alla möjliga alternativ på en gång (ibid). Russell och Norvig 

(2014) påpekar också att förmågan att alltid fatta fullt rationella beslut inte är hållbart i den 

komplicerade miljö som verkligheten innebär. March (1994) menar att begränsningen inneburit 

att beslutsfattare tenderar att ändra och förenkla problem innan de beger sig in i 

beslutsfattarprocessen.  

 

Den informations- och kommunikationsintensiva miljö som råder där beslutsfattandet som 

krävs har blivit allt mer komplext är en av anledningarna till att människan väljer att förenkla 

sina problem innan de fattar beslut (Diehl & Sterman, 1995; Moxnes, 2000; Sterman, 1989). 

Reed et al. (2011) menar att en större mängd och mer komplexa alternativ inte nödvändigtvis 

innebär mer gynnsamma beslut. Grunden till problemet kan vara att den mänskliga 

beslutsfattarens uppmärksamhetsspann inte kan anses tillräcklig för att fatta välgrundade, mer 

rationella beslut där samtliga alternativ övervägts (March, 1994). Därtill menar March (1994) 

att begränsningar i förmågan att minnas och förstå kan skapa problem för beslutsfattaren. March 

(1994) och Simon (1967) menar att trots det faktum att tillräcklig information ofta finns, ligger 

problemet i hur informationen bearbetas och används och beror därför på kognitiva 

begränsningar hos beslutsfattaren. Uppmärksamhet, minne och förståelse är begränsningar som 

enligt uppsatsförfattarna är relevanta att diskutera då dessa områden framförs som några av AI:s 

främsta förmågor i förhållande till människan (March, 1994; Marwala, 2017; Russell & Norvig, 

2014). 

 

Med begränsningar i uppmärksamhet menar March (1994) att beslutsfattare omöjligt hinner 

uppmärksamma alla relevanta aspekter som krävs inför ett beslut. Begränsningar i förmågan att 

förstå syftar till beslutsfattarens problem med att organisera och använda redan tillgodogjord 

information för att dra slutsatser och göra kopplingar (March, 1994). Vidare menar författaren 

att människor ofta har relevant information men att sammanhanget bidrar till att beslutsfattaren 

inte lyckas använda sig av den. March (1994) menar att begränsningar i förmågan att minnas 

handlar om människors begränsningar att lagra information och använda den information de 
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lagrat. Författaren (ibid) beskriver minnet som begränsat och ofullständigt för långsiktig lagring 

av information. Minnesproblemet och människans begränsade förmåga att lagra information 

blir i synnerhet relevant vid jämförelse med AI:s beslutsfattarförmåga. 

 

3.2.3 Intuition  

Nobelpristagaren Daniel Kahneman har kartlagt de kognitiva faktorer människor besitter och 

hur dessa används vid beslutsfattande. Det talas om ett snabbt intuitivt beslutsfattande som 

kallas “system 1” och det långsamma reflekterande beslutsfattandet som kallas “system 2” 

(Stanovich & West, 2000; Kahneman, 2003). Ett beslut baserat på intuition sker enligt 

författarna snabbt, automatiskt, utan ansträngning samt baseras på känslor, vanor, associationer 

och omgivning. Eftersom ett intuitivt beslut baseras på tidigare vanor och sker nästintill 

omedvetet menar författarna (ibid) också att den här typen av beslut är svåra att kontrollera. 

Författaren gör klart att de flesta bedömningar sker via intuition och att intuition i regel 

härstammar från människans perception. Intuition är i vissa sammanhang förknippat med sämre 

prestationer, men Kahneman (2003) menar att intuition är ett starkt verktyg som har en väldigt 

precis karaktär, särskilt för en människa med tidigare erfarenheter inom området. En central 

faktor för att göra en bedömning med hjälp av intuition är att det ska finnas direkta associationer 

till ämnet tillgängliga för att informationen som behövs uppkommer spontant och utan 

ansträngning (ibid).  

 

 

Figur 5: Egengjord figur över olika sätt att hantera information 
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3.3 Beslutsfattarprocessen  

Rodgers (2006) förklarar att kombinationen av den individuella perceptionen, och det 

beslutsfattaren för med sig in i processen samt hantering och bearbetning av information behövs 

för att grundligt kunna analysera och ta beslut kring mer komplexa områden. Möjligheten att 

väga, sortera och klassificera den kunskap som kommer från erfarenheter, bakgrund och känslor 

tillsammans med tillgänglig information som beslutsfattaren klarar av att hantera och bearbeta 

är en uppgift som beslutsfattare ställs inför (March, 1994; Rodgers, 2006). 

Beslutsfattarprocessen behandlar därför det stadie där samtliga teorier som tagits upp i 

referensramen kombineras. Utifrån individuella möjligheter och förmågor kopplas faktorer i 

beslutsfattaren ihop med den informationshantering som önskas i beslutsfattandet. Det är en 

vag och högst individuell skillnad mellan kunskap och information men Rodgers (2006) menar 

att information blir kunskap först efter att den processats hos individen. Därför menar 

författaren att kunskap kan ses som en form av lagring och organisering av information.  

 

Figur 6: Egengjord figur över beslutsfattarprocessen 

 

3.4 AI:s inverkan på beslutsfattande 

Avsnittet belyser de teoretiska utgångspunkter som redan diskuterats men ur AI:s förmåga att 

fatta rationella beslut och dess inverkan på beslutsfattande.  

 

3.4.1 AI:s förmåga att fatta beslut 

AI introducerades redan 1943 och har under åren fått större och större fokus i takt med att 

forskare som Herbert Simon intresserat sig för ämnet (Russell & Norvig, 2014). Herbert Simon 

förutsåg redan 1957 att en dator skulle bli schackmästare och att komplicerade matematiska 

teorem skulle bevisas med hjälp av datorprogram. Redan 1965 existerade datorprogram som 

kunde lösa i princip vilket problem som helst, om problemet var förklarat på ett sådant sätt som 
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datorn kunde förstå (Russell & Norvig, 2014). Herbert Simon gav redan 1957 följande bild av 

den utvecklingspotential han såg i AI.  

 

“Det är inte min mening att överraska eller chocka er - men det enklaste sätt jag kan 

summera det på är genom att säga att det idag finns maskiner i världen som klarar av 

att tänka, lära och skapa. Därtill kommer deras förmåga att utföra dessa saker snabbt 

förbättras tills - i en nära framtid - mängden problem som datorer kan hantera kommer 

vara på en liknande nivå som de den mänskliga hjärnan klarar av.” (Simon, 1967 i 

Russell & Norvig, 2014 s. 20–21) 

 

Russell och Norvig (2014) menar att grundtanken med AI var att med hjälp av enklare 

datorprogram, bygga vidare-utvecklade program som använder ett intelligent tankesystem för 

att lösa problem. Det innebär att programmet kan dra nytta av egna tidigare misstag och 

därigenom utveckla nya potentiella lösningar (Russell & Norvig, 2014). Det betyder 

följaktligen att AI har förmågan att minnas tidigare erfarenheter och dra lärdom från dessa. Det 

faktum att AI kan uppfatta och hantera information om tidigare erfarenheter samt externa 

faktorer som bilder, ljud och andra filer innebär att AI också påverkas av en del 

beteendemässiga faktorer (Russell & Norvig, 2014).  

 

AI har förmågan att skapa en egen uppfattning av omgivningen genom att tolka allt från bilder 

och ljud till stora mängder data via filer eller internet (Russell & Norvig, 2014). Det AI saknar 

är känslomässiga anknytningar till olika handlingssituationer. Författarna (ibid) förklarar att 

eftersom samtliga beslut beror på inprogrammerade koder kan inte känslomässiga reaktioner 

anses vara en egenskap hos AI.  

 

3.4.1 AI:s förmåga att hantera information vid beslutsfattande 

Under de år forskare arbetat med utvecklingen av AI har också fokusområden förändrats 

(Russell & Norvig, 2014). I och med den omfattande mängd information och data som finns 

tillgänglig i dagens samhälle är förmågan att kunna lagra och dra nytta av stora mängder data 

viktigt hos AI (Russell & Norvig, 2014). Forskning som genomförts med informationshantering 

i fokus har visat att ju mer information du ger AI, desto mer korrekt blir programmets förmåga 

att fatta beslut (Yarowsky, 1995; Banko & Brill, 2001). Genom förmågan att lagra och hantera 
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stora mängder information menar Russell och Norvig (2014) att AI har möjligheten att lära sig 

utföra de handlingar som förväntas ge högst nytta, baserat på den information som hämtats och 

den information som är inbyggd. Det faktum att AI har den förmågan resulterar i att programmet 

har möjlighet att lära sig hur data ska hanteras så effektivt som möjligt, se mönster i 

informationen och tillslut nå slutsatser vilka samtliga är viktiga steg för rationellt 

beslutsfattande (March, 1994; Russell & Norvig, 2014; Marwala, 2017).  

 

Eftersom AI är baserat på hur hjärnan fungerar besitter det därför många av de attribut som 

hjärnan har, exempelvis förmågan att lära sig mönster genom att studera data (Russell & 

Norvig, 2014; Marwala, 2017). Författarna påpekar att AI har möjligheten att använda 

information i olika format, som text, bilder och internet för att sedan föra samman samtliga 

informationskällor och därigenom skatta bättre rationella förväntningar på framtida utfall. 

Dessa teoretiska förankringar om möjligheterna AI kan tillföra ligger i linje med den 

beskrivning FIM Kapitalförvaltnings VD (2017) ger: 

 

“Då en erfaren analytiker går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin 

karriär, kan maskinen gå igenom företagens alla befintliga årsberättelser på några 

dagar och samtidigt ge en placeringssyn om alla företag den analyserat” - FIM 

kapitalförvaltning (2017) 

 

Simon (1978) har konstaterat att människor och AI besitter olika styrkor och nämner minne 

som ett problem för människan. Författaren (ibid) belyser också uppmärksamhetsproblemet och 

menar att människor har problem med stora mängder informationshantering medan AI inte 

besitter något sådant hinder utan klarar av att se till den stora mängden information. 

Uppmärksamhets-, minnes- och förståelseproblemet samt de koginitiva begränsningar som 

finns hos människan kan överkommas med hjälp av AI samtidigt som den tid som krävs för att 

bearbeta informationen minimeras (Simon, 1978; Marwala, 2014). Marwala (2014) menar 

därför att den definition Simon (1972) ger av begränsad rationalitet är flexibel beroende på hur 

mycket AI beslutsfattaren använder sig av i beslutsfattarprocessen.  
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3.5 Sammanfattning och teoretisk analysmodell 

Den utvecklade analysmodellen baseras på Rodgers (2006) beskrivning av 

beslutsfattarprocessen. Till Rodgers (2006) modell har uppsatsförfattarna med stöd i annan 

forskning inom beslutsfattande (Simon, 1972; Tversky & Kahneman, 1986; March, 1994; 

Kahneman, 2003; Slovic et al, 2002; Alhakami & Slovic, 1994) adderat ytterligare 

beteendemässiga faktorer för att göra modellen aktuell för uppsatsens kontext. Det har resulterat 

i en mer omfattande modell som behandlar fler beteendemässiga faktorer. Robbins och Judge 

(2016) menar att människor tar med sig individuella uppfattningar in i varje beslut och 

benämner tillsammans med Rodgers (2006) och andra forskare detta som perception. Dessa 

individuella uppfattningar används enskilt när människor fattar intuitiva beslut, visualiserat som 

linjen mellan P och D i analysmodellen (Rodgers, 2006; Robbins & Judge, 2016; Kahneman, 

2003). En ytterligare dimension av beslutsfattande är förmågan att ta in, bearbeta och använda 

tillgänglig information. Redan inledningsvis diskuteras hur premisserna för 

informationsbehovet ändras i takt med att beslut blir mer komplexa. För att förstå information 

och förmågan att ta till sig information har Simon (1972), March (1994) och Kahnemans (2003) 

tidigare forskning bidragit till möjligheten att skapa en kontextbaserad analysmodell.  

 

 

Figur 7: Egengjord teoretisk analysmodell 
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4. Empiri 
Avsnittet inleds med en redogörelse för kapitlets struktur, därefter följer en kort presentation 

över respondenternas demografiska, geografiska och psykografiska faktorer. Sedan 

introduceras respondenternas upplevda känslor, associationer, erfarenheter, kunskap och 

intresse för områden som direkt eller indirekt berör och påverkar forskningsområdet. 

Avslutningsvis, för att underlätta inför det analytiska kapitlet såväl som för läsaren, presenteras 

en profilering av respondenterna.  

 

4.1 Struktur och beskrivning av respondentgruppen 

Presentationen av det empiriska materialet följer ordningen i den teoretiska referensramen och 

tar avstamp i respondenternas bakgrund, tidigare erfarenheter, känslor och associationer till AI 

samt upplevda kunskaper för sparande och investeringar. Därefter introduceras respondenternas 

tankar kring olika typer av beslutsfattande med tyngdpunkt på hur AI-styrda fonder skiljer sig 

från traditionellt förvaltade fonder i termer av informationshantering och intuition. För att 

förbereda läsaren inför det analytiska arbetet skapas profiler och respondenterna grupperas 

redan i empiriavsnittet utifrån svaren de angett. Därför kommer jämförelser respondenterna 

emellan att vara närvarande och nödvändiga redan under empiriavsnittet. Profilerna byggs efter 

respondenternas svarsmönster där sammanlagt tre olika profiler har skapats.   

 

Som tidigare diskuterats har uppsatsen haft ett avsiktligt och målstyrt urval. Som underlag till 

uppsatsen har det samlats data från totalt 18 respondenter. Den geografiska spridningen i 

respondentgruppen grundar sig på ett bekvämlighetsurval varav större delen av undersökningen 

varit centrerad i Linköping. Samtliga respondenter har minst avslutad gymnasieutbildning, 

därefter har respondenterna delats in i grupper med eftergymnasial utbildning, 11 respondenter, 

och utan eftergymnasial utbildning av 7 respondenter. Undersökningen har fokuserat på 

åldersgruppen 20 - 30 år och uppsatsförfattarna har till den mån möjligt försökt nå respondenter 

i båda ändarna av åldersspektrumet. 
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4.2 Respondenterna 

4.2.1 Respondenternas upplevda känsla för AI  

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de tror att debatten kring AI existerar på 

grund av osäkerheten kring vad det kan innebära i framtiden, ovissheten bidrar till hur 

respondenterna ställer sig till ämnet. En del respondenter argumenterar också för att de tror att 

inställningen kan skilja sig beroende på livssituation. De tror att människor med jobb, som kan 

vara hotade av AI, i större utsträckning ställer sig mer kritiska till AI medan akademiker inte 

oroar sig på samma sätt.  

 

“Det är nog entreprenörer eller välutbildade som kommer använda sig av AI mest för 

att effektivisera och driva fram och förnya processer [...] Det är nog de med lite enklare 

jobb som riskerar att bli ersatta helt och hållet som oroar sig mest” - Respondent (7) 

 

Därtill argumenterar de flesta för att med tid kommer människan anpassa sig och acceptera 

användningen av AI i samhället. Respondent (5) gör en liknelse med annan teknologi och 

antyder att tankegångarna kring introduktionen av datorer var liknande. Ytterligare 

respondenter drar paralleller med internet och använder det som argument för att motivera 

varför de tror att människan med tiden kommer acceptera AI som en del av samhället på samma 

sätt som internet är idag.  

 

“Tänker man på allt annat som människan anpassat sig efter, exempelvis internet, så 

tror jag att det kommer vara ett väldigt naturligt steg” - Respondent (2) 

 

En del av respondenterna menar att utvecklingen går väldigt snabbt och att det kan bli svårt att 

stoppa användningen av AI när den väl är igång. Samma respondenter förklarar också på olika 

sätt att mänsklig kontakt och interaktion fortfarande är viktigt och menar därför att om AI 

ersätter människor för snabbt, kan det uppstå problem i samhället. 

 

“Sen tror jag också det beror på hur fort AI implementeras på det stora hela i samhället 

och om vi människor inte får chansen att anpassa oss så kan det uppstå konflikter mellan 

samhället och staten eller företagen” - Respondent (14) 
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En del respondenter menar att okunskap om ämnet AI kan vara en av anledningarna till varför 

debatten är stark i dagsläget. Därtill ges förklaringen att eftersom det är ett komplext område 

och svårt att förstå kan människor bilda sig förutfattade meningar om hur AI används och därför 

ställa sig mer negativt till det faktum att AI implementeras allt mer.  

 

“Hur mycket motstånd det än finns för AI så är det ganska oundvikligt. Det kommer 

ungefär som mobilen och internet, finnas lite motstånd i början och det tar lite tid innan 

det accepteras fullt ut men om man inte är öppen för det eller vägrar använda sig av 

det i sitt vardagsliv så kan man nog kanske hamna lite utanför samhället” - Respondent 

(3) 

 

Ytterligare faktorer som flera av respondenterna tar upp är möjligheten till effektivisering och 

att AI öppnar för nya möjligheter, där sättet mänsklig arbetskraft idag används på kan förändras. 

Det finns respondenter som visar en tydlig skepticism gentemot AI och det finns de som visar 

en mer positiv inställning genom att argumentera för de möjligheter AI eventuellt kan medföra.   

 

4.2.2 Respondenternas upplevda kunskaper och intresse för sparande och investeringar 

Samtliga respondenter, med eller utan vidareutbildning har svarat att det äger eller någon gång 

under sitt liv har ägt fonder. Trots ägande i fonder är det stor spridning bland respondenterna 

när de ombads att uppskatta sin egen kunskap inom sparande, fonder och investeringar. Bland 

respondenterna förekom det generellt sett stor ödmjukhet i svaren där de tenderar att 

underskatta sin egen kunskapsnivå. Detta ledde till att uppsatsförfattarna fick göra bedömningar 

utifrån kontroll- och följdfrågor. De kontroll- och följdfrågor som ställdes för att skapa en 

uppfattning av kunskapsnivån var bland annat ‘Hur länge har du sparat?’, ‘Vad är ditt mål med 

sparandet?’ och ‘Vad tänker du på när du ska välja sparalternativ?’.  

 

En del av respondenterna påpekar att det har ett intresse för sparande och investeringar samt 

förstår värdet i att spara, men att de ändå upplever sina kunskaper som låga eftersom de inte har 

mycket erfarenheter. Generellt bland dessa respondenter är att sparandet är passivt eller ärvt 

och att de därför inte kan redogöra för hur eller varför de sparar som de gör. Ett vanligt 

förekommande resonemang när uppsatsförfattarna frågat varför respondenterna själva tror att 

deras kunskaper inom personligt sparande är låga, är att respondenterna svarat att intresset finns 
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och att de ämnar lära sig mer, men att de aldrig riktigt blivit av eftersom de anser att ämnet är 

komplext och upplever att de finns så mycket information att de är svårt att ta till sig allt och 

sätta sig in i det. Respondent (12) ger följande förklaring: 

 

“Jag har ju försökt vid flertalet tillfällen att läsa på och försöka lära mig, men jag har 

aldrig riktigt kommit igång för det känns som att man har en stor uppförsbacke, och där 

har jag helt enkelt inte haft tiden” - Respondent (12) 

 

En annan respondent förklarar bland annat att den inte har några kunskaper eller något intresse 

av sparande och investeringar, men att respondenten känt påtryckningar från kompisar och 

familj, och därigenom blivit införstådd i värdet av ett privat sparande.  

 

“Jag har kompisar som är intresserade och fått förklarat för mig varför det är viktigt 

med privat sparande. Eftersom jag inte har något vidare intresse så blir det mest att jag 

investerar i det som känns säkert och stabilt” - Respondent (5)  

 

Bland respondenterna finns det också de som uppfattar sin kunskap inom sparande som bra och 

som uttryckligen beskriver sitt intresse för sparande och investeringar som högt. Gemensamt 

för dessa respondenter är att de har några års erfarenhet av aktivt sparande samt att de genom 

jobb eller utbildning utökat sin kunskap. Respondent (6) motiverar sina kunskaper främst 

genom personligt intresse men att respondenten också tagit kurser inom finansområdet för att 

bredda sin kunskap. Respondent (9) har utifrån sin bakgrund på en svensk storbank fått 

möjligheten att lära sig mer om sparande och för välutvecklade argument för de investeringsval 

som görs.  

 

“Jag har väl genom arbetslivserfarenhet och studier fått lära mig det mest fundamentala 

i hur man bör tänka vad gäller privatsparande och varför det är nyttigt. Jag tror nog 

att detta har gjort så att min kunskap är något över snittet faktiskt” - Respondent (9)  

 

Skillnaden mellan de respondenter som uttrycker att de inte har kunskap och de som har, är 

framförallt var de befinner sig i den uppförsbacke som respondent (12) beskriver. De som 

förklarar kunskapsnivån som hög har ett större intresse för mer välbyggda argument kring 
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varför de investerar i fonder eller aktier och för även resonemang kring vilka för och nackdelar 

som finns med olika investeringsalternativ.  

 

4.2.3 Respondenternas kännedom kring AI-styrda fonder 

Efter att både AI och fondsparande diskuterats ställdes frågan hur respondenten själv tror att en 

AI-styrd fond fungerar och ifall de någon gång tidigare hört talas om eller till och med investerat 

i en sådan fond. I frågan kunde uppsatsförfattarna se att oavsett tidigare inställning och 

bakgrund var den tidigare kännedomen relativt låg. En del respondenter svarade att det hade 

hört talas om det, men hade inte någon aning om hur det fungerade eller vad som var skillnaden 

mot en traditionellt förvaltad fond (Respondent 2, Respondent 7). Respondent (3) beskriver 

följande:  

 

“Några personliga erfarenheter och sådär har jag inte av det utan mer bara hört talas 

om det. Jag förstår själva principen och att investerare ser fördelar med det här, det 

skulle mycket väl kunna vara det nya” - Respondent (3) 

 

Respondent (1) hade inte hört talas om just det här specifika användningsområdet för AI, men 

var inte chockad och kunde förstå att AI kunde vara hjälpsamt inom finansbranschen. För att få 

mer utvecklade svar och verkligen fånga upp de olika respondenternas kunskapsnivåer, tillbads 

också respondenterna att fritt reflektera över hur de tror att AI-styrda fonder fungerar. 

Respondent (13) ger följande bild:  

 

“Jo men jag har hört lite om AI-styrda fonder men tror det är svårt, man kan ju prata 

om dessa fonder men jag tror inte att så många förstår vad det innebär i praktiken [...] 

Man vet ju att det är ett AI-system som kör variabler och räknar på historik men du har 

ju ingen aning om hur eller varför den tar vissa beslut och hur den tänker” - Respondent 

(13)  

 

En del har fått bilden att en AI-styrd fond är en typ av fond som investerar främst i tekniska 

företag, det vill säga, företag som aktivt arbetar med, och utvecklar AI-lösningar för olika delar 

av samhället, branscher och industrier. Andra menar att de tyvärr inte har tillräckligt med 

kunskap eller är tillräckligt insatta för att göra en kvalificerad gissning. 
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När uppsatsförfattarna sedan frågar respondenterna ifall de tror att teknologin kommer att vara 

ett verktyg för att underlätta och hjälpa investerare ställer sig flera respondenter sig positiva till 

det. Flera respondenter förklarar att teknologins frammarsch är oundviklig och överallt där det 

finns möjlighet att använda teknologin för att effektivisera och hjälpa människor, kommer det 

att användas.  

 

4.2.4 Respondenternas inställning till rationellt beslutsfattande 

För att väga in det faktum att traditionella fonder och AI-styrda fonder skiljer sig åt diskuterades 

respondenternas ställningstagande till hur viktig mänsklig intuition upplevs vara för att 

förvaltarna ska kunna fatta gynnsamma beslut. Det råder delade meningar bland respondenterna 

om vilken roll intuition har ur rent investeringssyfte. Några respondenter tror att intuition är 

mer viktig medan andra tror att den är mindre viktig. Utöver det beskrev även en del 

respondenter hur de gärna såg en blandning av de båda, där människan arbetade tillsammans 

med AI för att utnyttja samtliga egenskaper.  

 

De respondenter som upplever att intuition är viktigt och har en betydande roll vid 

investeringsbeslut och argumenterar för att marknaden kan vara svår att förutsäga och att 

människan kan uppfatta förändringar som en dator inte kan. Respondent (3) menar att en 

individuell uppfattning av en nytillsatt VD för ett börsbolag kan betyda mer än de finansiella 

siffrorna, vad media skriver och vad personen i fråga har för historia. respondent (1) och (3) 

berättar att eftersom marknaden fortfarande styrs av människor, som kan vara oberäkneliga, 

vilket AI inte är på samma sätt, tror de att magkänslan fortfarande spelar en viktig roll då en 

människa kan fånga upp olika kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

 

“Det är många olika aspekter som spelar in, inte bara den råa data från företaget. Data 

bidrar ju såklart till mer gynnsamma utfall men i slutändan tror jag marknaden är lite 

oförutsägbar [...] Jag tror mänskliga faktorer till stor del behövs och är nödvändiga för 

att fånga upp känslor och sånt som AI missar” - Respondent (3) 

 

När respondenterna frågades om vilken balans mellan information och intuition som föredras 

skiljde sig svaren. Flera respondenter svarade att trots det faktum att AI kan hantera all 
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information är det kombinationen av tillräckligt med information, tidigare kunskap och 

intuition som kommer resultera i det mest gynnsamma beslutet. Dessa respondenter förklarar 

också att det är svårt att lita på ett sådant system fullt ut när förståelsen för området inte finns 

där.  

 

Delar av respondentgruppen svarade att en risk som finns hos mänskliga beslutsfattare är att de 

omöjligt kan hålla koll på allt som händer på marknaden och att en dator kan vara överlägsen 

där. Ett vanligt förekommande argument var också det faktum att informationshantering väger 

tungt när det kommer till att fatta gynnsamma investeringsbeslut.  

 

“Informationsinsamling och hantering är nog väldigt viktigt för att fatta gynnsamma 

investeringsbeslut. Det känns som att det höjer förutsättningarna för att fatta mer 

välgrundade beslut och ju mer information som är utvärderad desto bättre borde 

beslutet bli för saker som investeringar” - Respondent (11) 

 

Det råder alltså skillnader om huruvida respondenterna tror att AI kommer klara av att fatta 

gynnsamma investeringsbeslut utan att inkludera mänskliga faktorer och egenskaper. Därför 

fördes även en diskussion kring huruvida respondenterna ställde annorlunda förväntningar på 

den AI-styrda fonden i förhållande till en traditionellt förvaltad fond. Respondent (9) 

argumenterade för att AI-styrda fonder borde vara mindre volatila då de exkluderar mänskliga 

känslor och fattar rationella beslut som är baserade på betydligt mycket mer information vilket 

borde innebära att toppar och dalar minskar.  

 

“AI-styrda fonder baserar ju samtliga beslut på mycket information och påverkas inte 

av mänskliga bias vilket borde minska toppar och dalar. Man kan ju se ganska tydliga 

mänskliga svagheter när det är typ fire-sale och sånt” - Respondent (9) 

 

Andra respondenter tror däremot att AI-styrda fonder är mer riskfyllda då tekniken är ny och 

att det därför kan uppstå systemfel som påverkar hur det går. Med grund i den höga risken 

argumenterar dessa respondenter också för att de gärna ser högre avkastning i förhållande till 

en traditionell fond, rent historiskt. Respondent (7) resonerar slutligen över huruvida intresset 



 
 

46 
 

för att investera i ett nytt koncept skulle finnas om det inte visade sig fungera bättre än det 

tidigare alternativet och menar därför att högre förväntningar finns.  

 

4.2.5 Respondenternas beskrivning av den typiska investeraren 

Efter diskussion kring känslor för AI generellt, upplevda kunskaper inom sparande och 

investeringar samt likheter och skillnader i egenskaper hos AI-styrda fonder respektive 

traditionella fonder frågade uppsatsförfattarna respondenterna vem de tror är den typiske 

investeraren i en AI-styrd fond.    

 

Gemensamt för samtliga respondenter är tron på att den yngre generationen tenderar att visa 

större intresse för ny teknologi och också är snabbare på att anpassa sig till teknologiska 

förändringar. En majoritet av respondenterna tror också att det är en mer riskbenägen person 

som väljer att investera i en AI-styrd fond i dagsläget och respondent (6) ger följande bild.   

 

“Det är en ganska riskbenägen person som vågar hoppa på tåget vid första station” - 

Respondent (6) 

 

Respondent (2) och (4) tror också att människor med erfarenhet och ett gediget intresse för 

investeringar är de som i dagsläget kommer intressera sig för den här typen av fond, tills det 

blir mer normaliserat. Majoriteten av respondenterna argumenterar för att kunskap inom 

området investeringar samt kunskap inom området AI kan påverka viljan att investera i den här 

typen av fond.  

 

“Jag tror att tidigare kunskap om fondförvaltning är viktigt för att lättare kunna 

bedöma för- och nackdelarna mellan de traditionella fonderna respektive de AI-styrda 

fonderna” - Respondent (10) 

 

Även respondent (5) beskriver hur ett intresse för investeringar kan leda till nyfikenhet att vilja 

utforska nya områden inom investeringar. Mer kunskap om AI och om investeringar är något 

som Respondent (12) påstår är viktigt för att ta ett steg mot något som är mindre utforskat och 

utbrett bland investerare och fondbranschen idag. Respondent (3) och (6) argumenterar 

tillsammans med andra respondenter att teknikintresse kan vara en faktor som kan påverka 
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huruvida eventuella investerare intresserar sig för den här typen av fond. Respondent (3) lyfter 

fram det faktum att även äldre generationer kan vara intresserade av att investera i AI-styrda 

fonder om de exempelvis arbetar med detta eller har ett teknikintresse överlag.  

 

4.3 Profilerna 

Ur det bearbetade empiriska materialet har uppsatsförfattarna genom att koda och söka efter 

nyckelord lyckats identifiera likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Tre olika 

inställningar hos respondenterna har legat till grund för en översiktlig profilering. Ur 

svarsmönster har uppsatsförfattarna konstruerat och framställt de tre olika profilerna: den 

optimistiska, den likgiltiga och den skeptiska. Det är av uppsatsförfattarnas mening att detta 

tillvägagångssätt kommer underlätta och förbereda läsaren inför analyskapitlet. Genom att 

gruppera respondenterna i profiler kan både uppsatsförfattarna och läsaren se till det mer 

generella hos respondentgruppen. I nästkommande kapitel kommer respondenternas 

bakgrundsfaktorer att presenteras och profilerna kommer att redogöras för.  

 

 

Figur 8: Presentation av den optimistiska, likgiltiga och skeptiska profilen 

 

4.4 Den optimistiska profilen 

Den optimistiska profilen var en av de profiler som kunde skapas och grunden har varit 

respondenternas övergripande inställning till AI i samhället, deras upplevda kunskapsnivå 

gällande sparande och investeringar samt ett intresse för att investera i AI-styrda fonder. 

Profilen utgör 28% av den totala respondentgruppen varav 60% är män och 40% är kvinnor. 

Av de respondenter som tillhör den optimistiska profilen studerar för närvarande 80% vid 

universitet.  

 

 Den optimistiska Den likgiltiga Den skeptiska 
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Den optimistiska profilen 

Respondent Kön Utbildning Sysselsättning Kunskap Inställning AI 

6 Man Universitet Student Hög Positiv 

9 Man Universitet Student Hög Positiv 

11 Kvinna Universitet Student Hög Positiv 

13 Man Universitet Student Hög Positiv 

18 Kvinna Gymnasium Arbetar  Hög Positiv 

Tabell 1: Respondenterna i den optimistiska profilen 

 

4.4.1 Den optimistiska profilens upplevda känsla för AI  

Den optimistiska profilen uttrycker initialt en positiv inställning och känsla till användningen 

av AI. 

 

“Alltså jag känner mig ändå lugn inför hela AI-intåget. Det är klart att vissa jobb och 

så kommer ersättas men jag tror nog att människan kommer anpassa sig bra som vanligt 

vid revolutionerande förändringar. Jag själv som vanlig arbetare känner mig faktiskt 

inte så orolig.” - Respondent (18) 

 

Den optimistiska profilen förstår vilka problem som kan dyka upp och varför det förs en debatt 

men lägger större fokus på de möjligheter som finns att hämta i användandet av AI. 

Effektivisering och kostnadsminimering är två av de möjligheter som den optimistiska profilen 

lägger tyngd på och respondenter i den optimistiska profilen menar att det finns möjligheter att 

nå ny utveckling men att det mänskliga arbetet aldrig kommer ersättas helt, snarare förändras.  

 

“I och med industri 4.0 och allt vad det innebär så kommer ju AI ta över mer och mer 

vilket kommer förändra sättet människor arbetar på. Jag ser det som en positiv 
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utveckling för det mesta och är inte särskilt orolig själv. Jag ser det ur mer optimistiska 

ögon” - Respondent (6) 

 

Respondent (11) och (13) beskriver också en förståelse för den oro som användningen av AI 

innebär, men trycker på att det kommer innebära fler nya möjligheter. Generellt för den 

optimistiska profilen är att de menar att utvecklingen av AI är oundvikligt och att det är ett nästa 

steg för den teknologiska utvecklingen. Den optimistiska profilen tar upp det faktum att 

människan redan tagit sig igenom introduktionen av en revolutionerande teknik, internet. Ett 

argument är att de tror att människan överlag och framförallt den yngre generationen, som är 

uppvuxen med den tekniska utvecklingen, kommer anpassa sig snabbt till de förändringar som 

kommer ske.      

 

4.4.2 Den optimistiska profilens upplevda kunskaper och intresse för sparande och 

investeringar  

En av de faktorer som är tydlig för den optimistiska profilen är att de har högre kunskap inom 

sparande och investeringar. De har ofta sparat länge och ger ofta längre, mer välmotiverade 

utläggningar om varför de sparar i fonder eller aktier. I vissa fall har den optimistiska profilen 

arbetat med ekonomi eller studerat finansiella ämnen för att utveckla sin kunskap och visar att 

kunskapen finns genom att motivera sina ställningstaganden kring sparande. 

 

“Jag vill ha en bred exponering mot olika marknader och därför har jag ett 

aktiesparande som framförallt är exponerat mot Sverige och försöker nå utländsk 

exponering med hjälp av aktiefonder. Utöver det ser lägger jag också stor vikt vid 

avgiften och historisk utveckling” - Respondent (9) 

 

Respondent (6) föredrar exempelvis direktägande i aktier som sparform för att undvika avgifter 

och för att aktivt kunna styra sin exponering, medan respondent (11) väljer fonder för att snabbt 

kunna sprida risken och slippa göra alla valen själv. Respondent (18) föredrar i dagsläget 

indexfonder eftersom de minimerar risken och till stor del exkluderar mänskliga bias, samtidigt 

som möjligheten att nå en bred exponering på ett billigt sätt fortfarande finns.             

 



 
 

50 
 

4.4.3 Den optimistiska profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden  

På frågan om de tror människans intuition är viktig för att en fondförvaltare skall kunna fatta 

gynnsamma investeringsbeslut menar den optimistiska profilen att intuition inte är en 

avgörande faktor utan att förmågan att på ett effektivt sätt kunna analysera data är viktigare. 

Respondent (13) resonerar kring hur mer information leder till välgrundade beslut vilket 

följaktligen innebär att felmarginalerna minskar, alltså att informationsgrundade beslut borde 

vara mer träffsäkra än intuitionsbaserade beslut. Respondent (6) tillägger:    

 

“Jag skulle väl spontant säga att om det finns ett AI-alternativ som kan samla in och 

hantera betydligt mycket mer information än vad en människa klarar av så låter det 

mycket fördelaktigt. Jag skulle nog absolut kunna tänka mig att substituera bort 

magkänslan mot den förmågan” - Respondent (6)  

 

Den optimistiska profilen argumenterar också för att en risk som finns med mänskliga 

beslutsfattare, i det här fallet förvaltare, är att de inte kan hålla koll på allt som händer på 

marknaden och att i det avseendet är nog en dator bättre. Utöver det tycker den optimistiska 

profilen att möjligheten att koppla bort känslor och andra mänskliga faktorer ses som positivt.  

 

“Jag tänker att sett över längre tid så kommer nog vanliga förvaltare att få svårt att stå 

emot och överprestera gentemot AI. Diskussionen i dagsläget är väl att förvaltare 

knappt kan slå indexfonder över längre tid och en av fördelarna indexfonder har är ju 

att den mänskliga faktorn tas bort då man investerar i vissa, bestämda bolag inom ett 

land, bransch eller liknande” - Respondent (9) 

 

Ett problem den optimistiska profilen nämner med att använda AI som ett verktyg för 

investeringsbeslut är att samtliga beslut baseras på historik och hävdar därför att den enda 

mänskliga förmågan som saknas är förmågan att kunna blicka framåt.  

 

4.4.4 Den optimistiska profilens intresse för AI-styrda fonder 

Den slutgiltiga frågan handlade om respondenten kunde tänka sig att investera i den här typen 

av fond i dagsläget och den optimistiska profilen hade en positiv inställning till detta 

investeringsalternativ. Argumenten bakom beslutet grundade sig i det faktum att 
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informationshanteringen var omfattande och att det borde resultera i mindre risk, vilket var en 

attraktiv egenskap för den optimistiska profilen. Positiviteten och nyfikenheten för AI i 

kombination med ett investeringsintresse motiverade beslutet om att investera i den här typen 

av fond.  

 

4.5 Den likgiltiga profilen 

Ur empiriinsamlingen har uppsatsförfattarna också urskilt en grupp som inte visat lika tydliga 

mönster som den optimistiska och den skeptiska profilen gjort. Profilens ställningstagande har 

varit mer inkonsekvent och inte följt något särskilt mönster. Sammanlagt 39% av intervjuerna 

utgörs av den likgiltiga profilen varav 57% är kvinnor och 43% är män. Profilen har en blandad 

bakgrund vad gäller utbildning och sysselsättning. 

 

Den Likgiltiga profilen 

Respondent Kön Utbildning Sysselsättning Kunskap Inställning AI 

2 Kvinna Universitet Student Låg Positiv 

3 Man Universitet Student Låg Neutral 

4 Kvinna Gymnasium Arbetar  Låg Neutral 

10 Kvinna Universitet Arbetar  Låg Neutral 

12 kvinna Universitet Student Låg Positiv 

15 Man Gymnasium Arbetar  Låg Neutral 

17 Man Gymnasium Arbetar  Hög Negativ 

Tabell 2: Respondenterna i den likgiltiga profilen 

 

4.5.1 Den likgiltiga profilens upplevda känsla för AI 

Den likgiltiga profilen förstår att AI används i allt större utsträckning i samhället men lägger 

ingen tydlig värdering i om det är bra eller dåligt. Respondent (4) förklarar att hon förstår att 

människor blir oroade över all information som sparas, men påstår sig själv inte ligga sömnlös 

och oroa sig över att informationen ska användas i ett ovänligt syfte. Respondent (3) ger 

följande beskrivning: 
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“Det finns väl alltid en risk för att det kan användas till fel saker och till andra ändamål 

än vad det är tänkt, men om man ser till det rent generellt så är jag inte orolig. Man 

kan dessutom komma vidare med effektivisering och gå förbi de begränsningar som 

människan besitter” - Respondent (3) 

 

Gemensamt för den likgiltiga profilen är att de förklarar att de är svårt att göra ett konkret 

ställningstagande mot AI på grund av brist på kunskap, känslor och associationer kopplade till 

AI och dess användningsområden.  

 

4.5.2 Den likgiltiga profilens upplevda kunskaper och intresse för sparande och investeringar  

Den likgiltiga profilen upplever generellt sina kunskaper kring sparande och investeringar som 

låga även om det förekommer någon respondent med mer erfarenhet. Gemensamt för 

respondenterna inom den likgiltiga profilen är att samtliga uppger att de har antingen ett aktivt 

eller passivt fondsparande och att det är något de relativt nyligen börjat med. Respondent (15) 

ger följande bild av sin relation till fondsparande och investeringar.  

 

“Jag har ett privat fondsparande sedan lång tid tillbaka. Mina föräldrar startade ett 

sparande till mig där pengar från familj och släktingar hamnat [...] Jag skulle beskriva 

min kunskap som låg eftersom jag inte valt mina fonder själv. Jag går dock i banorna 

att öppna ett konto på Avanza för att lära mig mer och bli bättre på att spara”. - 

Respondent (15) 

 

Respondent (3) med pågående universitetsutbildning förklarar att även om ett sparande finns är 

det troligtvis något som blir ännu mer aktuellt ute i arbetslivet.  

 

“Jag har väl fått lite sparande från familjen men kunskapen är begränsad. Det är inte 

direkt någon vana där jag söker mig till nya fonder utan jag skjuter in mer i de fonder 

jag har, så mitt sparande är väl därför väldigt passivt. [...] Det blir antagligen mer 

sparande i framtiden när jag befinner mig i arbetslivet och tjänar lite mer pengar, då 

kan även andra alternativ bli mer intressanta” - Respondent (3)  
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Respondent (12) beskriver hur det känns svårt att komma igång då det känns som en för stor 

uppförsbacke och att respondenten inte haft tid för att skapa ett större intresse för sparande.  

 

4.5.3 Den likgiltiga profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden 

Den likgiltiga profilen har ett mer neutralt ställningstagande till hur viktigt intuition och andra 

mänskliga faktorer är vid beslutsfattande än den optimistiska och den skeptiska profilen. Den 

likgiltiga profilen föredrar inte det ena framför det andra och menar istället att den tillgängliga 

informationen om hur fonderna presterat rent historiskt är av större betydelse. Respondent (3) 

förklarar att intuition spelar en viktig roll eftersom marknaden är styrd av människor, men 

menar också att informationshantering är en klar fördel. 

 

“Jag tror att intuitionen kan vara väldigt viktig och tror verkligen att man kan fatta bra 

beslut när man går på känsla. Men sen tror jag också att inom just den här specifika 

branschen så blir besluten mycket bättre ifall man också gjort sin läxa ordentligt” - 

(Respondent 15) 

 

Respondent (17) menar att det är omöjligt att förvänta sig att en människa ska kunna bearbeta 

all information som finns på marknaden och anser därför att för i just det här ändamålet kan AI 

vara praktiskt och hjälpsamt. Men utvecklar sedan och förklarar att det bästa scenariot vore att 

blanda den mänskliga intuitionen med AI:s förmåga att samla information. 

 

“Jag tycker väl att det bästa skulle vara att använda AI för att bearbeta information 

men också använda människans erfarenheter och känsla för att komplettera 

informationen på bästa sätt” - Respondent (17)   

 

4.5.4 Den likgiltiga profilens intresse för AI-styrda fonder 

På frågan om huruvida respondenterna kunde tänka sig att investera i den här typen av fond var 

svaret enhetligt där alla utom en ställde sig negativ till att göra investeringen i dagsläget. Många 

argument motiverades med låg kunskapsnivå om både investeringar och AI. Respondent (17) 

var den enda respondent som skilde sig från gruppen.  
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“Jag ställer mig inte helt ointresserad mot AI-styrda fonder. Det skulle kunna fungera 

som ett alternativ till mitt övriga sparande och på så sätt kan jag sprida risken mer” - 

Respondent (17) 

 

Respondent (4) förklarar att eftersom ämnet är nytt och kunskap saknas finns inget intresse av 

att investera i den AI-styrda fonden. Respondent (10) förklarar att trots sin positiva inställning 

till den informationshantering AI kan klara av vill respondenten fortfarande ha en människa 

bakom beslutet.  

 

4.6 Den skeptiska profilen 

Utifrån den data som samlats in finns det också belägg för att porträttera den skeptiska profilen. 

Respondenterna inom den här profilen representerar de karaktärsdrag och åsikter som 

instinktivt hävdat ett större misstroende till AI inom olika användningsområden. Den skeptiska 

profilen utgör sammanlagt 33% av samtliga respondenter varav 67% är män och 33% kvinnor. 

Den skeptiska profilen har en blandad bakgrund vad gäller utbildning och sysselsättning.  

 

Den skeptiska profilen 

Respondent Kön Utbildning Sysselsättning Kunskap Inställning AI 

1 Man Universitet Student Låg Negativ 

5 Man Gymnasium Arbetar  Låg Negativ 

7 Man Universitet Student Låg Negativ 

8 Kvinna Universitet Student Låg Negativ 

14 Man Gymnasium Arbetar  Låg Negativ 

16 Kvinna Gymnasium Arbetar  Låg Negativ 

Tabell 3: Respondenterna i den skeptiska profilen 

 

4.6.1 Den skeptiska profilens upplevda känsla för AI  

Den skeptiska profilens känsla för AI ur en mer allmängiltig kontext präglas av mer negativitet 

och misstroende. Respondent (7) och (16) menar båda att det till stor del beror på osäkerheten 
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och ovissheten som kan komma med AI och att det finns mycket som skulle kunna gå fel. 

Respondent (1) förklarar att den mänskliga faktorn fortfarande behövs och att AI-utvecklingen 

går för snabbt framåt.  

 

“Min personliga uppfattning är att jag inte gillar AI, jag tycker utvecklingen går för 

snabbt och tror att den mänskliga faktorn fortfarande spelar en stor och viktig roll” - 

Respondent (1) 

 

Vidare resonerar den skeptiska profilen för hur de tror att AI kan frigöra jobb som människor 

tidigare har gjort och menar därtill att det kan skapa problem i samhället. Det faktum att 

traditionella arbeten kan ersättas beskriver respondent (7) och (5) skapar viss oro och bidrar till 

en mer negativ inställning. Den skeptiska profilen upplever också att den 

informationshanteringen AI är kapabel till ger upphov till osäkerhet där den mänskliga och 

personliga integriteten kan hotas (Respondent 1).  

 

“Ett praktiskt exempel på vad som skrämmer mig är den möjlighet som staten får för 

massövervakning och sånt. Se till exempel till Kina som nu infört kameror och någon 

form av poängsystem för invånarna, den typen av användningsområden för AI gör mig 

livrädd” - Respondent (5) 

 

4.6.2 Den skeptiska profilens upplevda kunskaper och intresse inom sparande och 

investeringar  

Den skeptiska profilen sätter sin aktuella kunskap och den information som de besitter i relation 

till ett ämne som de uppfattar som väldigt komplext. Utifrån erfarenhet, eller brist på erfarenhet 

upplever därför den skeptiska profilen sin kunskap som låg. De har, eller har haft ett 

fondsparande men lyckas i sämre grad redogöra för hur och varför de sparar som de gör. 

Respondent (14) förklarar bland annat att ett fondsparande finns men vet inte riktigt i vad eller 

vilken typ av fond det är. Respondent (8) berättar att sparande och investeringar känns som 

främmande vatten och att det sparande som sker är till en fond där respondentens föräldrar gjort 

insättningar och att utöver det sparas det på ett vanligt sparkonto.  
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“Jag har en fond som det köpts i mitt namn fast jag har aldrig gjort något aktivt utan 

det är mina föräldrar som gjort insättningar” - Respondent (8) 

 

4.6.3 Den skeptiska profilens inställning till olika typer av beslutsfattanden  

När den skeptiska profilen resonerade i frågan hur viktig intuition och andra mänskliga faktorer 

är berättar flera respondenter att de uppskattar informationshanteringen men menar att intuition 

inte kan substitueras bort. Respondent (5) berättar bland annat att fondmarknaden är mer än 

bara statistik och siffror, respondenten utvecklar sitt svar och menar att fondförvaltarnas 

känslor, erfarenheter och upplevelser spelar större roll. Även Respondent (14) menar att inom 

samtliga branscher och yrken borde en känsla bidra med något extra och drar en liknelse med 

professionella idrottsutövare där erfarenhet och talang har stor betydelse.  

 

“Så länge människor styr krävs det också människor för att förstå. Även om AI kan fatta 

bättre beslut utefter siffror kan människan förstå ytterligare dimensioner som är 

avgörande för att jag ska känna trygghet” - Respondent (1) 

 

Den skeptiska profilen argumenterar också för hur viktigt det är med vetskapen och tryggheten 

i att det är en människa som förvaltar deras pengar och det är någon de kan se i ögonen och som 

kan tillgodose deras individuella behov. Respondent (8) menar därtill att magkänslan är att 

föredra men att de också förutsätter att respondenten känner och litar på personen bakom 

magkänslan. En del respondenter i den skeptiska profilen diskuterar också problematiken 

rörande ansvar, där de anser att eftersom en fysisk människa kan hållas ansvarig för sitt 

handlande stärks deras incitament till att komplettera sin intuition med information och 

därigenom fatta välgrundade beslut. 

 

“Sen tror jag också att förvaltarens magkänsla kompletteras med information och 

inputs från kollegor och andra förvaltare på marknaden vilket är något jag anser vara 

värdefullt” - Respondent (1) 

 

4.6.4 Den skeptiska profilens intresse för AI-styrda fonder  

På frågan om respondenterna i dagsläget skulle placera pengar i en AI-styrd fond var svaret 

genomgående negativt. De flesta argument baseras på kunskapsnivå där respondenterna 
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menade att deras kunskap om AI och hur de AI-styrda fonderna fungerar var så pass begränsad 

att de i dagsläget inte kände sig tillräckligt säkra för att investera. Respondent (7) menar att 

inställningen kan förändras om några år när det finns mer kunskap om ämnet och kan se hur 

liknande fonder presterat. Den skeptiska profilen känner sig också mindre insatt i investeringar 

och finansbranschen och menar att det därför blir mer naturligt att dra sig för att göra något som 

skiljer sig från mängden och att det därför känns bäst att hålla sig till de sparalternativ som 

föräldrar eller familj beslutat om.  

  

4.7 Sammanfattning och generalisering av profilerna 

I figuren finns en överskådlig och sammanfattande illustration över samtliga profiler och dess 

olika karaktärsdrag och ställningstaganden. Syftet med figuren är att underlätta för läsaren då 

profilerna tillsammans med analysmodellen kommer ligga till grund för analysavsnittet.  

 

Figur 9: Sammanfattning av profilerna 
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5 Analys 
Genom att enskilt undersöka analysmodellens olika delar vill uppsatsförfattarna underlätta för 

läsaren och skapa en tydlig förklaring för hur olika faktorer inom modellen hänger ihop samt 

vilken påverkan respektive del har. Först diskuteras det teoretiska och empiriska materialet 

gällande perception, affect heuristics och referenspunkt, med utgångspunkt i profilerna. 

Kapitlet följs av en diskussion kring full rationalitet, begränsad rationalitet och intuition med 

avsikt att undersöka hur information påverkar profilernas beslut. Avslutningsvis diskuteras 

modellen i sin helhet för att undersöka hur beteendemässiga faktorer påverkar de 

ställningstagande profilerna tagit kring beslutsfattandet.  

 

 

Figur 10: Egengjord teoretisk analysmodell 
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5.2 Beteendemässiga faktorer som påverkar investerares beslut 

5.2.1 Perception  

Det begrepp Robbins och Judge (2016) belyser inom perception är bland annat bakgrund, 

erfarenhet och uppfattningar. Från det empiriska materialet är det möjligt att hävda att dessa 

faktorer ur ett jämförande perspektiv främst skulle vara kön, sysselsättning och utbildningsnivå. 

Robbins och Judge (2016) menar vidare att dessa faktorer ligger till grund för hur människor 

tolkar och organiserar intryck för att skapa förståelse för omgivningen och att dessa i sin tur ger 

upphov till olika attityder, intressen och motiv. Eftersom uppsatsförfattarnas intresse ligger i att 

skapa förståelse för hur dessa olika faktorer kan påverka ett beslut i AI-styrda fonder har 

profilerna i empiriavsnittet försett uppsatsförfattarna med nödvändigt underlag för att initiera 

en diskussion. 

 

 

Figur 11: Analys av perception  

 

Den optimistiska profilen 

Den optimistiska profilen är den mest homogena profilen i termer av faktorer som diskuteras 

under perception. Det som i störst utsträckning visar ett samband i termer av perception inom 

den optimistiska profilen är faktorerna utbildning och sysselsättning. Den poäng Schiffman och 

Kanuk (2004) gör när de belyser att människor skapar kontext utifrån sin bakgrund förstärks 

till viss del och skapar en möjlighet för att det samband som existerar inom den optimistiska 

profilens bakgrund och deras inställning till att investera i AI-styrda fonder skulle kunna bero 

på respondenternas utbildning och sysselsättning. Vad gäller faktorer som kön ger det empiriska 

materialet ett mer jämnt fördelat underlag vilket följaktligen försvårar möjligheterna för att 

kunna hävda hur respondenternas kön inom den optimistiska profilen skulle ha någon påverkan 

på beslutet. 
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Den likgiltiga profilen 

Den likgiltiga profilen är betydligt mer heterogen och respondenterna skiljer sig åt vad gäller 

kön, utbildningsnivå och sysselsättning. Det är en jämn fördelning av tidigare nämnda faktorer. 

Det samband som diskuterats i termer av bakgrundsfaktorer för den optimistiska profilen blir 

således ifrågasatt. Eftersom det är blandade bakgrunder hos respondenterna minskar 

möjligheten för att kunna hävda att de faktorer som diskuteras inom perception har någon viktig 

roll i beslutet att investera i AI-styrda fonder. Den enskilda faktor som är liknande bland 

respondenterna är att deras kunskaper inom fondsparande upplevs vara låga och att 

inställningen till AI är passiv. Tversky och Kahneman (1986) har konstaterat att tidigare 

användning och erfarenhet har stor påverkan på hur det studerade objektet upplevs. Detta 

öppnar för en diskussion kring andra faktorers betydelse som i enlighet med analysmodellen 

ligger i anslutning till perception.  

 

Den skeptiska profilen 

Den skeptiska profilen innehåller likt den likgiltiga profilen en större blandning av 

respondenter. I termer av sysselsättning och utbildning kan en jämn fördelning av respondenter 

urskiljas, vilket ytterligare stärker diskussionen om att det blir svårt att konkludera hur dessa 

bakgrundsfaktorer har någon påverkan på beslutet att investera i AI-styrda fonder. Den enskilda 

faktor som skiljer den skeptiska profilen från den likgiltiga är att i den skeptiska är majoriteten 

av respondenterna män. Genom att granska analysen av de övriga profilerna finns det inga 

belägg att hävda hur kön skulle vara en faktor som påverkar beslutet om att investera i AI-styrda 

fonder. Det är av uppsatsförfattarnas mening att det troligtvis är affect heuristic eller 

referenspunkt som tydligare beskriver den skeptiska profilens negativa inställning till att 

investera i AI-styrda fonder. 

 

5.2.2 Affect heuristic 

Slovic et al (2002) och Zajonc (1980) menar båda att känslor och associationer spelar stor roll 

vid beslutsfattandet. Zajonc (1980) gör gällande att affect heuristics, är det första som uppstår 

i informations- och bedömningsprocessen i beslutsfattandet. Något som visade sig vara till stor 

hjälp för uppsatsförfattarna vid profilering av det empiriska materialet var just de olika känslor 

som kunde deriveras genom respondenternas associationer till AI. Det empiriska materialet 
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visar tillräckligt med bevis genom spridning i respondenternas inställning till AI för att 

diskutera hur positiva eller negativa stimuli påverkar beslutsfattaren. Författarna (ibid) förklarar 

att människor skapar ett stimuli vid ett ord eller beskrivning och likt de tidigare exemplifierade 

orden ‘hat’ och ‘kärlek’ och hur dessa skapar direkta associationer, finns det belägg för att ordet 

‘AI’ också är laddat med stimuli. Slovic et al (2002) menar att känsloreaktioner är ett erkänt 

verktyg för att utvärdera mer komplex information och förklarar att det kan användas vid 

utvärdering av för- och nackdelar vid användandet av ny teknologi. Även det empiriska 

materialet gav antydan till att den typen av känsloreaktion och utvärdering som Slovic et al 

(2002) belyser, kan vara relevant för AI.  

 

 

Figur 12: Analys av affect heurstic 

 

Den optimistiska profilen 

Det empiriska materialet visar att den optimistiska profilen ställer sig positiv till AI. Likt det 

Slovic et al (2002) gör gällande ger den optimistiska profilen typiskt sett en positiv beskrivning 

av sin känsla för AI och dess användningsområden i samhället. Eftersom den optimistiska 

profilen också ställer sig positiv till att investera i en AI-styrd fond är det möjligt att Alhakami 

och Slovics (1994) teori om hur positiva känslor och associationer till en aktivitet eller en 

teknologi kan ligga till grund för att bedöma risken som lägre och fördelarna som högre, vara 

ett tänkbart motiv till ställningstagandet. I den optimistiska profilens specifika fall finns det ett 

samband mellan positiva känslor för och associationer till AI med ett intresse att investera i AI-

styrda fonder, vilket talar för hur affect heuristics skulle kunna påverka beslutet. 

 

Den likgiltiga 

Sambandet blir däremot lägre i det empiriska material som legat till grund för en 

sammanställning av den likgiltiga profilen. Inom den likgiltiga profilen finns det ingen 
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övervägande positiv eller negativ känsla för och association till AI. Alhakami och Slovic (1994) 

har klarlagt att ett dominant negativt eller positivt stimuli är nödvändigt för att använda affect 

heuristic när ny teknologi analyseras. Eftersom den likgiltiga profilen inte har något 

dominerande stimuli blir det istället aktuellt att analysera andra faktorers inverkan på 

beslutsfattaren.  

 

Den skeptiska profilen 

I linje med slovic et al (2002) påstående om positiva och negativa stimuli vid ord eller 

beskrivningar är den skeptiska profilen den optimistiska profilens motpart eftersom 

respondenter inom den skeptiska profilen har på olika sätt uttryckt ett negativt stimuli till AI. 

Respondenter inom den skeptiska profilen har på grund av olika anledningar inte skulle 

investera i en AI-styrd fond. Alhakami och Slovic (1994) teori som förklarar att negativa stimuli 

mot ny teknologi kan vara en anledning till att bedöma risken med teknologin som högre blir 

återigen relevant. På grund av enhetlighet mellan två profilers affect heuristic och deras 

inställning till att investera i en AI-styrd fond är det av uppsatsförfattarnas mening att det går 

att argumentera för att respondenternas tidigare känslor för och associationer till AI har en 

viktig betydelse i beslutsfattandet. Det är troligt att affect heuristics roll i kontexten blir 

tydligare när de övriga faktorerna är analyserade. 

 

5.2.3 Referenspunkt 

Flera teoretiker har klarlagt att när besluten rör allt mer komplexa ämnen ställs högre krav på 

information, kunskap och erfarenhet (March, 1994; Robbins & Judge, 2016). Tversky och 

Kahneman (1986) kallar positionen där beslutsfattaren befinner sig i termer av information, 

kunskap och erfarenheter för referenspunkt, vilket fungerar som människors utgångspunkt vid 

ett mer komplext beslutsfattande. Det empiriska materialet bjuder på ett underlag av 

respondenter som visar variation i upplevda kunskapsnivåer. Det är sålunda uppsatsförfattarnas 

mening att det empiriska materialet visar tillräcklig spridning av profilernas referenspunkt för 

att diskutera dess påverkan. Hur mycket referenspunkten påverkar är högst individuellt och 

därför är det viktigt att ha Dunner-Krugers modell (1999) i åtanke vid ytterligare analys av de 

olika profilerna. March (1994) förklarar att individers referenspunkt också till stor grad 

påverkar förväntningar på det möjliga utfallet. Det empiriska materialet visar också att tidigare 

erfarenheter har korrelation med förväntningar och krav. Det är därför möjligt att argumentera 
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för att skillnader i erfarenheter och kunskaper kan vara en faktor som är av relevans hos 

beslutsfattaren. 

 

 

Figur 13: Analys av referenspunkt 

 

Den optimistiska profilen 

Den optimistiska profilens kunskapsnivå upplevs som hög. Det empiriska materialet antyder att 

några respondenter i den optimistiska profilen till viss del varit påverkade av Kruger och 

Dunnings (1999) effekt vilket innebär att människor med hög kunskap inom ett ämne tenderar 

att underskatta sina kunskaper. Genom kontrollfrågor och diskussioner har tillräckligt med 

empiriskt material presenterats för att kunna argumentera att den optimistiska profilen faktiskt 

besitter mer kunskap, information och erfarenheter, således är det möjligt att den optimistiska 

profilen i enlighet med Tversky och Kahneman (1986), har en referenspunkt som ger en annan 

inställning till beslutet. Det är av uppsatsförfattarnas mening att referenspunktens roll i 

beslutsfattandet blir väsentlig eftersom det empiriska materialet också visar att den optimistiska 

profilen ställer sig positiv till att investera i en AI-styrd fond. Det som kräver sondering i senare 

avsnitt är hur gruppens referenspunkt påverkar beslutet att investera i AI-styrda fonder.   

 

Den likgiltiga profilen 

Majoriteten av respondenterna inom den likgiltiga profilen upplever sin kunskap som låg, sett 

till profilens helhet. Det empiriska materialet ger inga tecken på att den likgiltiga profilen ska 

ha under- eller överskattat sina kunskaper enligt Dunning-Kruger effekten. Den likgiltiga 

profilen menar att ett intresse finns och att bristen på kunskap snarare beror på bristande 

erfarenheter. Tversky och Kahneman (1986) belyser att tidigare kunskap, tillgänglig 

information och erfarenheter starkt påverkar beslutsfattarens inställning. Det empiriska 

materialet visar att den likgiltiga profilen inte ser ett behov av att investera i en AI-styrd fond 
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just nu, vilket följaktligen betyder att sambandet mellan referenspunkt och beslutet att investera 

i AI-styrda fonder blir ännu tydligare. Även hos den likgiltiga profilen blir det av större intresse 

att undersöka hur referenspunkten påverkar beslutet. 

 

Den skeptiska profilen 

Uppsatsförfattarna kan genom det empiriska materialet konstatera att samtliga respondenter 

inom den skeptiska profilen upplever sin kunskap för sparande och investeringar som låg. Det 

går att utläsa och argumentera för att den skeptiska profilens referenspunkt påminner om det 

argument den likgiltiga profilen framfört med den skillnaden att den skeptiska profilen inte 

visar något större intresse. I enlighet med den likgiltiga väljer den skeptiska profilen också att 

inte investera i en AI-styrd fond. Tversky och Kahnemans (1986) teori om referenspunkt får 

således en enhetlig betydelse i uppsatsen. Det är av uppsatsförfattarnas mening att analysen av 

referenspunkten och dess samband till att investera i AI-styrda fonder har fått en viktig 

betydelse, det som krävs ytterligare är att först skapa förståelse för vad det är i den AI-styrda 

fonden som påverkar beslutsfattandet för att sedan diskutera hur faktorer i beslutsfattaren 

påverkar det beslutet.   

 

5.3 Profilernas efterfrågan på information i beslutsfattandet 

Forskare har länge studerat ämnet beslutsfattande och människans oförmåga att, på grund av 

kognitiva begränsningar och bias, fatta rationella beslut (Simons, 1972; Brunsson, 1982; March, 

1994; Kahneman, 2003; Nofsinger, 2014). författarna förklarar bland annat att människan inte 

är kapabel till att vara fullt rationell utan att de handlingar människan utför beror på faktorer 

som ligger utanför människans kontroll. Russell och Norvig (2014) menar att den rationella 

förmågan är en av de egenskaper AI har, vilket gör att en AI-styrd fond utmärker sig från en 

traditionellt förvaltad fond. Människor besitter egenskaper som den AI-styrda fonden inte har. 

Kahneman (2003) benämner en av dessa som intuition och det empiriska materialet visar 

argument för att tidigare erfarenheter, magkänsla och andra mänskliga egenskaper inte bör 

uteslutas helt. Därför följer en analys ur profilernas perspektiv hur egenskaperna hos den AI-

styrda fonden respektive den mänskligt förvaltade fonden uppfattas.  
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Figur 14: Analys av information 

                                                                     

Den optimistiska profilens efterfråga på information i beslutsfattandet 

Simon (1971) och March (1994) beskriver att rationellt beslutsfattande är en process där 

information måste analyseras systematiskt för att vara uppdaterad. March (1994) förklarar 

också att människans intention om att uppnå full rationalitet hindras av förmågan att lagra och 

bearbeta information och kan därför inte tillgodose sig samtliga alternativ. Den optimistiska 

profilen värderar förmågan att hantera stora mängder data högt och menar att ju mer information 

som hanteras, desto större blir möjligheterna för välgrundade beslut vilket i slutändan borde 

leda till mindre volatila och mer gynnsamma investeringar. Enligt uppsatsförfattarna är det 

troligtvis en av anledningarna till varför den optimistiska profilen uttrycker positivitet till att 

investera i AI-styrda fonder, då informationshantering enligt Russel och Norvig (2014) är en av 

de förmågor som är AI:s främsta. Kahneman (2003) förklarar att eftersom intuitiva beslut sker 

omedvetet kan de vara svåra att kontrollera vilket den optimistiska profilen bekräftar som ett 

tydligt problem. Utöver Kahneman (2003) belyser även Diehl och Sterman (1995), Moxnes 

(2000), Sterman (1989) det faktum att dagens informations- och kommunikationsintensiva 

miljö innebär att ett mer komplext beslutsfattande kan resultera i att människan väljer att 

förenkla sina problem. Den optimistiska profilen argumenterar för att en mänsklig förvaltare 

omöjligt kan hålla koll på allt som händer på marknaden samtidigt och det kan leda till att 

förvaltare missar eller förenklar sina beslut. Uppsatsförfattarna menar att detta skulle kunna 

vara ytterligare en anledning till att den optimistiska profilen ställer sig mer positiv till en AI-

styrd fond som besitter förmågan att fatta mer rationella beslut.  
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Den likgiltiga profilens efterfråga på information i beslutsfattandet 

Det empiriska materialet visar att den likgiltiga profilen är passiv till huruvida rationalitet eller 

intuition är viktigast. March (1994) beskriver att människor begränsas av kognitiva förmågor 

och att dessa begränsningar påverkar beslutsfattandet. Tversky och Kahneman (1986) menar 

däremot att intuition kan vara ett starkt verktyg för en människa med goda erfarenheter från 

ämnesområdet. Det finns tydliga fördelar hos beslutstyperna som båda tilltalar den likgiltiga 

profilen vilket enligt uppsatsförfattarna skulle kunna vara anledningen till att profilen har en 

passiv inställning till AI-styrda fonder. Den likgiltiga profilen argumenterar för att intuition är 

positivt eftersom marknaden styrs av människor, men menar samtidigt att den 

informationshantering som en AI-styrd fond är kapabel till är en klar fördel. Uppsatsförfattarna 

menar därför att den likgiltiga profilen efterfrågan på information är någonstans mellan 

rationalitet och intuition. De tar visserligen hänsyn till de begränsningar som finns hos 

människan och som March (1994) benämner som uppmärksamhets-, minnes- och 

förståelseproblemet, samtidigt som de ser nytta i den mänskliga faktorn och det som Kahneman 

(2003) beskriver som intuition. Uppsatsförfattarna anser därför att det är något utöver de 

egenskaper som finns hos de olika typerna av beslutsfattande som ligger till grund för den 

likgiltiga profilens ställningstagande till AI-styrda fonder.  

 

Den skeptiska profilens efterfråga på information i beslutsfattandet 

Russell och Norvig (2014) förklarar hur AI inte påverkas av känslomässiga reaktioner eftersom 

besluten beror på inprogrammerade koder. Den skeptiska profilen värdesätter mänskliga 

faktorer högt och argumenterar för att marknaden styrs av människor och att det är en anledning 

till varför magkänsla inte kan substitueras bort av förbättrad informationshantering eller 

rationella beslut. Ytterligare ett argument den skeptiska profilen för, är att 

investeringsmarknaden är mer än bara statistik och siffror och att den mänskliga faktorn är en 

nödvändighet. Tversky och Kahneman (1986) diskuterar beslut baserat på intuition och menar 

att dessa beslut kan vara väldigt precisa. Det empiriska materialet påvisar att den skeptiska 

profilen värdesätter den mänskliga faktorn och det beslutsfattande som Tversky och Kahneman 

(1986) benämner som intuitiva. Russell och Norvig (2014) förklarar att AI besitter förmågan 

att skapa sig en egen uppfattning men att det som AI saknar är känslomässiga reaktioner, något 

som den skeptiska profilen värdesätter. Uppsatsens författare menar att detta blir en direkt 
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påverkande faktor till varför den skeptiska profilen ställer sig negativ till AI-styrda fonder då 

en av de egenskaper som värderas högt saknas.    

  

5.4 Den optimistiska profilen 

Ur diskussionen från avsnitt 5.2 kan uppsatsförfattarna urskilja att den optimistiska profilen har 

en positiv attityd gentemot AI på det stora hela samt att den upplevda kunskapsnivån för 

sparande och investeringar upplevs som hög. Den optimistiska profilen lägger stor tyngd vid 

förmågan att hantera stora mängder data och menar att ju mer information som hanteras, desto 

mer ökar möjligheterna för mer välgrundade beslut vilket i slutändan borde leda till mindre 

volatila, mer träffsäkra investeringar. Uppsatsförfattarna menar att en positiv inställning till AI 

generellt sätt i kombination med efterfrågan på det som beskrivs vara en av AI:s främsta 

förmågor, rationalitet, kan vara bidragande faktorer till varför den optimistiska profilen är 

positivt inställd till AI-styrda fonder. Uppsatsförfattarna menar därför att affect heuristic är en 

faktor som påverkar varför den optimistiska profilen ställer sig positiv till AI-styrda fonder, 

men att känslor och associationer inte vidare förklarar varför rationellt beslutsfattande föredras. 

 

Det leder till en diskussion kring varför den optimistiska profilen föredrar AI-styrda fonder och 

mer rationellt beslutsfattande framför intuitiva egenskaper och det är av uppsatsförfattarnas 

mening att kunskapen den optimistiska profilen besitter kring sparande och investeringar 

troligtvis är av betydande roll. De respondenter som utgör den optimistiska profilen har högre 

kunskapsnivå, vilket enligt uppsatsförfattarna kan resultera i att de ser andra värden i rationellt 

beslutsfattande till skillnad från de som upplever sin kunskapsnivå som låg. Uppsatsförfattarna 

menar därför att referenspunkt bidra faktor till hur de preferenser den optimistiska profilen har 

kring beslutsfattande.  

 

Det empiriska materialet visar att den optimistiska profilen ser problem med mänskliga 

beslutsfattare som de andra profilerna inte nämner. Ett problem de lyfter fram med mänskliga 

beslutsfattare går i linje med det March (1994) förklarar som uppmärksamhetsproblemet vilket 

innebär att beslutsfattare omöjligt hinner uppmärksamma alla relevanta aspekter som krävs 

inför ett beslut och att mänskliga beslutsfattare därför tenderar att ändra och förenkla sina 

problem.  
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Uppsatsförfattarna anser att utgångspunkten den optimistiska profilen har, både i känslor för 

och associationer till AI generellt samt det faktum att kunskapsnivån upplevs som högre 

påverkar de förväntningar och det ställningstagande de tar kring beslutsfattandet och är en stor 

anledning till varför rationalitet lyfts fram som en fördel hos den AI-styrda fonden. Den 

optimistiska profilen argumenterar utförligt för de för- och nackdelar som finns med olika typer 

av information i beslutsfattande men kommer fram till att rationalitet föredras. Vidare anser 

uppsatsförfattarna att den högre kunskapsnivån kan ha resulterat i det faktum att den 

optimistiska profilen på ett mer framstående sätt väger för- och nackdelar med rationellt och 

intuitivt beslutsfattande. Uppsatsförfattarna menar att det finns tecken på hur både affect 

heuristic och referenspunkt påverkar varför den optimistiska profilen kommer fram till att 

rationella beslut föredras. 

 

5.5 Den likgiltiga profilen 

Den likgiltiga profilen lägger ingen tydlig värdering i ifall det sätt som AI används på är bra 

eller dåligt. Uppsatsförfattarna har, i analysavsnitt 5.2 diskuterat den likgiltiga profilens 

neutrala inställning till AI och hur det påverkar deras ställningstagande. Uppsatsförfattarna 

anser att detta kan vara en av anledningarna till att den likgiltiga kommer med “icke-svar” och 

att det därför, utan att först analysera ytterligare faktorer, blir svårt att låta känslor och 

associationer ligga till grund för vilka faktorer som påverkar den likgiltiga profilens 

ställningstagande kring investeringar i AI-styrda fonder. Det är däremot uppsatsförfattarnas 

mening att den likgiltiga profilens neutrala känslor och associationer för AI är en anledning till 

att den likgiltiga är ambivalent.  

 

Vad gäller referenspunkt är den likgiltiga profilen mer enhetlig. Den likgiltiga profilen upplever 

sina kunskaper som låga vad gäller sparande och investeringar något som enligt Tversky och 

Kahneman (1986) kan påverka hur beslutsfattaren upplever problemet och situationen, vilket i 

det här fallet är beslutet att investera i AI-styrda fonder eller inte. Den likgiltiga profilen är 

intresserad av sparande och investeringar men beskriver också att det är något som berör 

framtiden och inte är aktuellt just nu. Uppsatsförfattarna menar att det kan vara en anledning 

till varför den likgiltiga profilen inte har någon preferens över huruvida de föredrar AI-styrda 

fonder eller traditionellt förvaltade fonder. Det ligger i linje med Alhakami och Slovic (1994) 

påstående om hur kunskap och intresse kan påverka inställningen till ett ämne och följaktligen 
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påverka vilka för- eller nackdelar beslutsfattaren ser. Tversky och Kahneman (1986) beskriver 

hur referenspunkten inte är konstant och kan förändras över tid, den likgiliga profilens 

påstående om att sparande och investeringar är av intresse kan därför enligt uppsatsförfattarna 

leda till kunskap i framtiden och därmed påverka beslutet att investera i AI-styrda fonder 

annorlunda. Uppsatsförfattarna menar att den neutrala inställningen till AI i dagsläget kan vara 

anledningen till att den likgiltiga föredrar det som redan är känt, traditionella fondalternativ. 

Det bekräftar ytterligare hur referenspunkt och affect heuristic har en viktig betydelse. 

 

5.6 Den skeptiska profilen 

Analysen under avsnitt 5.2 visar att den skeptiska profilen har en negativ känsla för AI på det 

stora hela samt att profilens upplevda kunskapsnivå för sparande och investeringar är låg. Slovic 

et al (2002) tar upp hur en negativ känsla kan ligga till grund för att bedöma risken som högre 

och det är av uppsatsförfattarnas mening att detta påverkar hur den skeptiska profilen ser på AI-

styrda fonder. Det empiriska materialet gör klart för att den skeptiska profilens oro beror på att 

kunskapen kring AI är låg och uppsatsförfattarna ser likheter med det Slovic et al (2002) 

förklarar då respondenterna också nämner att de ser fler risker i en fond som använder AI.  

 

Vidare framhävs ur det empiriska materialet att magkänsla och intuition är något som den 

skeptiska profilen värderar högt. Russell och Norvig (2014) förklarar hur AI inte påverkas av 

känslomässiga reaktioner eftersom de beslut AI fattar beror på inprogrammerade koder. 

Uppsatsförfattarna menar att det finns två möjliga förklaringar till varför den skeptiska profilen 

ställer sig negativ till AI-styrda fonder. Det första är det faktum att en negativ inställning 

gentemot AI, innebär att den skeptiska profilen ser fler risker i AI-styrda fonder, det andra är 

att den skeptiska profilen värdesätter en av de egenskaper AI saknar, intuition.  

 

Detta lämnar rum för diskussion över vad det är som gör att den skeptiska profilen ser högt 

värde i intuition när det kommer till beslutsfattande. Uppsatsförfattarna anser att detta kan 

kopplas till den relation den skeptiska profilen har till sparande och investeringar. De har en 

lägre kunskapsnivå och håller sig ofta till det sparande som föräldrar eller annan familj beslutat. 

Uppsatsförfattarna menar att förtroendet för andra människors beslut kan vara en anledning till 

varför den skeptiska profilen är negativ gentemot AI-styrda fonder. Högre förtroende för andra 

människors beslut kan grunda sig i att den skeptiska profilens upplevda kunskaper är låga. 
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Uppsatsförfattarna menar att den lägre kunskapsnivån kan resultera i att den skeptiska profilen 

på ett mindre framstående sätt väger in för- och nackdelarna med rationellt respektive intuitivt 

beslutsfattande för att komma fram till ett beslut.  
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7. Slutsats 

7.1 Uppsatsens syfte och forskningsfrågor  

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur ett beslut om att investera i AI-styrda fonder 

påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens egenskaper. 

 
För att svara på hur perception påverkar beslutet att investera i AI-styrda fonder kan 

uppsatsförfattarna konstatera att bakgrund, kön, utbildning och sysselsättning påverkar olika 

mycket och på olika sätt i och med ämnesområdets specifika kontext. Den optimistiska profilen 

är positiv till att investera i AI-styrda fonder och utgörs av universitetsstudenter. Eftersom 

perception avgör hur människor skapar kontext kan likheter i den optimistiska profilens 

gemensamma utbildningsnivå leda till att profilens respondenter organiserar, tolkar och 

uppfattar ämnets kontext på samma sätt vilket förklarar hur faktorer som diskuteras inom 

perception kan påverka investerares beslut. Den likgiltiga- och skeptiska profilen delar inte 

samma homogena drag som den optimistiska profilen utan består av respondenter där bakgrund, 

kön, utbildning och sysselsättning skiljer sig. Universitetsstudenter förekommer således även 

bland de profiler som inte visar intresse för att investera i AI-styrda fonder vilket bekräftar hur 

uppfattningar kan skilja sig åt och att det aldrig kan finnas någon universell åsikt. 

Uppsatsförfattarna konstaterar att perception påverkar hur en kontext uppfattas men menar att 

perception inte ensamt påverkar investerares beslut att investera i AI-styrda fonder. Därför har 

det, för att uppnå syftet, varit viktigt att undersöka andra beteendemässiga faktorer, som 

tillsammans med perception kan förklara hur beslut påverkas av dessa faktorer.  

 

Genom att undersöka hur känslor för och associationer till AI påverkar beslutet att investera i 

AI-styrda fonder kan uppsatsförfattarna konstatera att på grund av brist på tidigare kännedom 

använder uppsatsens alla profilgrupper känslor för och associationer till AI som ett hjälpmedel 

för att skapa kontext och en uppfattning om AI-styrda fonder. Den optimistiska profilen, som 

är intresserade av att investera i AI-styrda fonder har också positiva känslor för AI, vilket 

inneburit att profilen sett fler fördelar och bedömt riskerna som lägre. Den skeptiska profilen 

har negativa känslor för och associationer till AI och är kritisk till hur AI på olika sätt används 

och därför sett fler nackdelar och risker med att AI tar över det som människor tidigare gjort. 

Uppsatsförfattarna kan, genom den optimistiska- och den skeptiska profilen, konstatera hur 
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positiva respektive negativa känslor för AI påverkar beslutet att investera i AI-styrda fonder. 

Den likgiltiga profilen har en neutral inställning till AI och således inget dominerande 

känslomässigt stimuli och uppsatsförfattarna menar därför att beslutet påverkas av någon annan 

beteendemässig faktor. Profilerna har tagit ställning till ett ämne de varit obekanta med och har 

med hjälp av stimuli skapat en subjektiv uppfattning för AI-styrda fonder. Resultatet visar hur 

känslo- och associationsmässiga stimuli kan användas i den specifika kontexten, men hur 

mycket känslor och associationer påverkar är beroende av hur dominerande stimuli är.   

 

För att förstå hur kunskap och intresse för sparande och investeringar påverkar beslutet att 

investera i AI-styrda fonder kan uppsatsförfattarna konstatera att kunskaper och intresse för 

sparande och investeringar påverkar vilka förväntningar profilerna har samt vilka värden de ser 

i olika typer av beslutsfattande. Den optimistiska profilens höga kunskaper har underlättat för 

att värdera för- och nackdelar med både AI-styrda fonder och traditionellt förvaltade fonder och 

för mer välmotiverade resonemang. Den optimistiska profilen visar hur kunskap i kombination 

med ett intresse för sparande och investeringar leder, på grund av nyfikenhet, till att den 

optimistiska profilen vågar frångå det traditionella och pröva något nytt. Den likgiltiga och den 

skeptiska profilen upplever båda sina kunskaper som låga och för till skillnad från den 

optimistiska profilen mindre välmotiverade resonemang för varför de inte är intresserade av 

AI-styrda fonder. Till skillnad från den skeptiska profilen har den likgiltiga profilen ett intresse 

för sparande och investeringar. Eftersom referenspunkten inte är konstant kan det som idag är 

ett intresse för den likgiltiga profilen med tiden omvandlas till kunskap och påverka 

inställningen till AI-styrda fonder positivt, vilket beskriver hur kunskap och intresse 

tillsammans påverkar beslutet att investera i AI-styrda fonder.   

 

Perception, affect heuristic och referenspunkt har analyserats enskilt och tillsammans vilket 

tillslut skapat möjligheten för att undersöka på vilka sätt de AI-styrda fondernas rationella 

förmåga påverkar investerares beslut. Uppsatsförfattarna har, genom profilerna, funnit att den 

rationella förmågan påverkar profilerna på olika sätt. Den optimistiska profilen värdesätter AI:s 

förmåga att hantera stora mängder information och ser det som fördelaktigt att undkomma 

mänskliga begränsningar. Uppsatsförfattarna kan konstatera att den AI-styrda fondens 

rationella förmåga har en positiv påverkan på de som ser fördelar med dess innebörd. Den 

skeptiska och den likgiltiga profilen menar inte att den rationella förmågan hos den AI-styrda 
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fonden är negativ utan snarare att den AI-styrda fondens exkluderande av mänskliga faktorer 

är negativt. De som inte ser fördelarna i rationellt beslutsfattande är av åsikten att intuition, 

erfarenheter och andra mänskliga faktorer fortfarande har en central och betryggande betydelse. 

Uppsatsförfattarna kan därför konstatera att den AI-styrda fondens rationella förmåga inte 

direkt påverkar den skeptiska och den likgiltiga profilens beslut om att investera i AI-styrda 

fonder.  

 

7.3 Uppsatsens forskningsbidrag 

Uppsatsens bidrag är kontextuell förståelse för hur beslut om att investera i AI-styrda fonder 

påverkas av investerares beteendemässiga faktorer och den AI-styrda fondens egenskaper. 

Uppsatsförfattarna har kombinerat och vidareutvecklat befintliga modeller och teorier om 

beslutsfattande vilket tillslut lagt grunden för en modell som bidrar med ökad förståelse för hur 

olika beteendemässiga faktorer påverkar beslutet gällande investeringar i AI-styrda fonder. 

Kontexten har varit investeringsbeslut inom AI-styrda fonder men studiens resultat kan 

användas som en modell för de som studerar beslutsfattande i liknande kontexter. Det råder låg 

kunskap om AI-styrda fonder och därför kan de beteendemässiga faktorer som undersöks även 

vara giltiga i andra situationer där människor står inför ett obekant investeringsbeslut. 

Undersökningen har riktat sig till 20–30 åringar. I den valda åldersgruppen har karaktärsdragen 

hos individerna varit olika men svaren har inte skiljt sig nämnvärt, vilket innebär att uppsatsens 

resultat även är överförbara till människor nära det undersökta åldersspannet. Det går att 

diskutera om undersökningen borde avgränsats till människor med kunskaper inom 

forskningsområdet men eftersom tidigare undersökningar fastställt att den finansiella 

bildningen är låg hos yngre generationer i Sverige, är det av uppsatsförfattarna mening att det 

faktum att studien inkluderat olika kunskapsnivåer gjort uppsatsen representativ för 

verklighetsbilden och således även stärkt överförbarheten. Däremot bör överförbarheten vara 

begränsad till yngre generationer eftersom viljan att anpassa sig till ny teknik kan vara 

annorlunda hos andra generationer.  

 

Genom att skapa förståelse för investerares perspektiv kan även praktiska implikationer 

härledas ur uppsatsen. Förståelse för hur en potentiell investerare resonerar är av praktisk 

betydelse för de aktörer inom kapitalförvaltning som har en AI-styrd fond eller till de aktörer 

som funderar på att inkludera en i sin fondportfölj. I en bredare kontext kan uppsatsens resultat 
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även ha praktisk betydelse för andra kontexter där människor med liknande karaktärsdrag ställs 

inför valet mellan människa eller maskin. Slutsatsen bidrar med förståelse för vad det är som 

gör att full rationalitet efterfrågas och visar därtill att oavsett AI:s förmåga att hantera stora 

mängder information är den mänskliga faktorn fortfarande av central betydelse för flertalet 

människor.   

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Det har länge forskats om beslutsfattande men trots tidigare forskning finns det alltid nya 

kontexter inom beslutsfattande att utforska. Uppsatsförfattarna har undersökt en yngre 

generation och hur beteendemässiga faktorer påverkar deras beslutsfattande, det skulle därför 

också vara intressant att göra en jämförande undersökning för en äldre generation. Det skulle 

även vara intressant att göra en likadan forskning om några år när AI är ännu mer utvecklat för 

att ytterligare studera beslutsfattande där människa möter maskin. Eftersom känslor för och 

associationer till AI visat sig vara väsentliga faktorer skulle det också vara intressant att göra 

en liknande studie i ett mindre digitaliserat land där känslorna för och associationerna till 

teknologin skiljer sig. Ett potentiellt forskningsområde i ett mer tekniskt perspektiv är att 

undersöka hur väl de AI-styrda fonderna presterar och förslagsvis jämföra dessa med 

traditionella fonder. En sådan infallsvinkel kan användas för att analysera och jämföra huruvida 

informationshantering och förmågan till rationellt beslutsfattande leder till mer gynnsamma 

beslut. En undersökning av rationellt beslutsfattande skulle också vara intressant att göra ur ett 

kvantitativt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

77 
 

8. Källförteckning 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

 

Alhakami, A. S. & Slovic, P. (1994) A Psychological Study of the Inverse Relationship 

Between Percieved Risk and Perceived Benefit. Risk analysis, 14, ss. 1-33. 

 

Almenberg, J. & Säve-Söderbergh, J. (2011) Financial literacy and retirement planning in 

Sweden, Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), ss. 585–598.  

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersson, S. (2014) Om positivism och hermeneutik: en introduktion i vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Avanza, Ny AI-fond har sett dagens ljus, tillgänglig via  

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/24/ny-ai-fond-ser-dagens-ljus.html  

(hämtad 2019-02-06). 

 

Banko, M. & Brill, E. (2001) ‘Scaling to Very Very Large Corpora for Natural Language 

Disambiguation’, In Association for Computational Linguistics, 39, ss. 26-33. 

 

Barber, B. M. & Odean, T. (2001) Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common 

Stock Investment. The Quarterly Journal of Economics, 116 (1), ss. 261–292. 

 

Barberis, N. & Thaler, R. (2003) Chapter 18 A Survey of behavioral finance. I Constantinides, 

G., Rene, M. & Stulz, M. (red.), Handbook of the Economics of Finance: Financial Markets 

and Asset Pricing, North-Holland: Elsevier Science. 

 

Bell, E. et al. (2019) Business research methods. Oxford: Oxford University Press.  

          

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/24/ny-ai-fond-ser-dagens-ljus.html


 
 

78 
 

Brunsson, N. (1982) The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and 

organizational actions. Journal of management studies, 19(1), ss. 29-44.  

 

Bryman, A. & Bell, E. (2015) Business research methods. Oxford: Oxford University Press.  

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber.  

 

David, M., Sutton, C. D. & Torhell, S.-E. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Deloitte,  AI and you - Perceptions of Artificial Intelligence from the EMEA financial services 

industry, tillgänglig via 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology/deloitte-cn-tech-

ai-and-you-en-170801.pdf / (hämtad 2019-01-08) 

 

Denscombe, M. (2018) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Diehl, E. & Sterman, J. D. (1995). Effects of feedback complexity on dynamic decision making. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 62(2), ss. 198–215. 

 

Fejes, A. and Thornberg, R. (2015) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

FIM, FIM gör artificiell intelligens och maskininlärning tillgänglig för investerarna i Norden, 

tillgänglig via,  

https://www.fim.se/meddelanden/2017/fim-gor-artificiell-intelligens-och-maskininlarning-

tillganglig-for-investerarna-i-norden/ (hämtad 2019-02-06) 

 

Flyvbjerg, B. (2011) Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 

12(2), ss. 219–245. 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology/deloitte-cn-tech-ai-and-you-en-170801.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology/deloitte-cn-tech-ai-and-you-en-170801.pdf
https://www.fim.se/meddelanden/2017/fim-gor-artificiell-intelligens-och-maskininlarning-tillganglig-for-investerarna-i-norden/
https://www.fim.se/meddelanden/2017/fim-gor-artificiell-intelligens-och-maskininlarning-tillganglig-for-investerarna-i-norden/


 
 

79 
 

 

God forskningssed, (2017). Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Graziano, A. M. & Raulin, M. L. (2014) Research methods: a process of inquiry. Harlow: 

Pearson. 

 

Insight Intelligence (2018) Svenska folket och robotar, Stockholm: Insight Intelligence.  

 

Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Kahneman, D. (2003) A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality. 

American psychological association, 58(9), ss. 697-720. 

 

Kahneman, D. (2003) Maps of bounded rationality: Psychology for Behavioral Economics. The 

American Economic Review, 93(5), ss. 1449-1475. 

 

Kjeldstadli, K. et al. (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur 

 

Kruger, J. & Dunning, D. (1999) Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing 

One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. Journal of personality and social 

psychology, 77(6), ss. 1121-1134.   

 

Kruglanski, A. W. & Gigerenzer, G. (2011) “Intuitive and Deliberate Judgments are Based on 

Common Principles”, Psychological Review, 118(1), ss. 97–109.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Larson, L., Eastman, J. K. & Bock, D. E. (2016) A Multi-Method Exploration of the 

Relationship between Knowledge and Risk: The Impact on Millennials’ Retirement Investment 

Decisions. Journal of Marketing Theory and Practice, 24(1), ss. 72-90.  

 



 
 

80 
 

Lekvall, P., Wahlbin, C. & Frankelius, P. (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 

Upplaga 4. Göteborg: IHM Publ. 

 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. (1985) Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. 

 

Lusardi, A. & Mitchell, O. S., (2014) The economic importance of financial literacy: theory 

and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), pp. 5-44. 

 

March, J. G. & Heath, C. (1994) A primer on decision making: how decisions happen. New 

York: Free Press.  

 

Marwala, T. (2017) Rational Choice and Artificial Intelligence, Johannesburg: University of 

Johannesburg   

 

Marwala, T. & Hurwitz, E. (2017) Artificial intelligence and economic theory: Skynet in the 

market. Cham: Springer International Publishing.  

 

Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

 

Modigliani, F. (1986) Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, The American 

Economic Review, 76(3), ss. 297-313.  

 

Moxnes, E. (2000) Not only the tragedy of the commons: Misperceptions of feedback and 

policies for sustainable development. System Dynamics Review, 16 (4): ss. 325–348.  

 

Nobelprize (u.å). All Prizes in Economic Sciences, tillgänglig via 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ (hämtad 2019-05-13) 

 

Nofsinger, J. (2005). Social Mood and Financial Economics. Journal of Behavioral Finance, 6 

(3), ss. 144-160. 

 

Nofsinger, J. R. (2014) The psychology of investing. Boston: Pearson,  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/


 
 

81 
 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber 

 

Realtid.se (2017). AI kommer att revolutionera samhället, tillgänglig via 

http://www.realtid.se/ai-kommer-att-revolutionera-samhallet (hämtad 2019-02-04) 

 

Reed, D. D. et al. (2011) The “Tyranny of Choice”: Choice Overload as a Possible Instance of 

Effort Discounting’, Psychological Record, 61(4), pp. 547–560.  

 

Regeringskansliet (2018) Nationell inriktning för artificiell intelligens. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

 

Robbins, S. P. and Judge, T. (2016) Organizational behavior. [S.I.] : Pearson Education 

Limited. 

 

Rodgers, W. (2006) Process Thinking: Six Pathways to Successful Decision Making. New 

York: iUniverse. 

 

Rodgers, W. & McFarlin, T. G. (2017) Decision Making for Personal Investment: Real Estate 

Financing, Foreclosures and Other Issues. Cham: Springer International Publishing.  

 

Russell, S. J. and Norvig, P. (2014) Artificial intelligence: a modern approach. Harlow: Pearson 

Education Limited.  

 

Schiffman, L., G. & Kanuk, L. L. (2004) Consumer behavior. New Jersey: Pearson Education 

Inc. 

 

Simon, H. A. (1967) Models of man: social and rational: mathematical essays on rational 

human behavior in a social setting. London. 

 

http://www.realtid.se/ai-kommer-att-revolutionera-samhallet


 
 

82 
 

Simon, H. A. (1972) Theories of bounded rationality. Decision and Organization, 1(1), ss. 161-

176.  

 

Simon, H. A. (1976) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in 

Administrative Organization. New York: The Free Press.  

 

Simon, H. A. (1978) On How to Decide What to Do. The Bell Journal of Economics, 9(2), ss. 

494–507.  

     

Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E. & Macgregor, D. G. (2002) The Affect Heuristic. 

European Journal of Operational Research, 177(3), ss. 1333-1352. 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2008) Kunskapens former: Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber 

 

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2000) Individual differences in reasoning: Implications for the 

rationality debate? Behavioral and brain sciences, 23(5), ss. 645–664. 

 

Starrin, B. & Svensson, P.-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sterman, J. D. (1989) Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a 

Dynamic Decision Making Experiment, Management Science, 35(3), ss. 321-339.  

 

Swedbank & Sparbankerna. (2017) Många har orealistiska förväntningar på pensionen, 

tillgänglig via,  

https://online.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-

PRODE23381918 (hämtad 2019-03-27) 

     

Takemura, K. (2014) Behavioral decision theory: psychological and mathematical descriptions 

of human choice behavior. Berlin: Springer. 

 

https://online.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE23381918
https://online.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE23381918


 
 

83 
 

Tversky, A. & Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. The journal 

of business, 59(4) del 2, ss. 251-278. 

 

Ullah, Q. H., Spector, J. M. & Davidsen, P. I. (2008) Complex decision making: theory and 

practice. Berlin: New York: Springer.  

 

Vinnova (2018) “Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle” Analys av utveckling 

och potential. Stockholm: Vinnova 

 

Yarowsky, D. (1995) Unsupervised Word Sense Disambiguation Rivaling Supervised 

Methods. Annual Meeting- Association for Computational Linguistics, 33, ss. 189-196. 

 

Yin, R. K. and Retzlaff, J. (2013) Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

 

Zajonc, R.B., 1980. Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American 

Psychologist, 35(2), ss. 151–175. 

 

  



 
 

84 
 

8.1 Intervjuförteckning 

 

Respondent Kön Sysselsättning Utbildning Datum Intervjutid 

            

Respondent 1 Man Student Universitet 2019-03-21 00.30.18 

Respondent 2 Kvinna Student Universitet 2019-03-21 00.17.00 

Respondent 3 Man Student Universitet 2019-03-21 00.36.19 

Respondent 4 Kvinna Arbetar  Gymnasium 2019-03-22 00.25.57 

Respondent 5 Man Arbetar  Gymnasium 2019-03-25 00.27.58 

Respondent 6 Man Student Universitet 2019-03-26 00.19.23 

Respondent 7 Man Student Universitet 2019-03-26 00.19.55 

Respondent 8 Kvinna Student Universitet 2019-03-27 00.24.34 

Respondent 9 Man Student Universitet 2019-03-28 00.29.37 

Respondent 10 Kvinna Arbetar  Universitet 2019-03-28 00.17.48 

Respondent 11 Kvinna Student Universitet 2019-03-29 00.25.34 

Respondent 12 Kvinna Student Universitet 2019-04-03 00.21.29 

Respondent 13 Man Student Universitet 2019-04-03 00.26.08 

Respondent 14 Man Arbetar  Gymnasium 2019-04-10 00.23.39 

Respondent 15 Man Arbetar  Gymnasium 2019-04-12 00.32.16 
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Respondent 16 Kvinna Arbetar  Gymnasium 2019-04-12 00.27.32 

Respondent 17 Man Arbetar  Gymnasium 2019-04-15 00.23.20 

Respondent 18 Kvinna Arbetar  Gymnasium 2019-04-15 00.24.32 

 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide  
 
För att uppsatsens syfte skall uppnås är vi intresserade av din individuella uppfattning, 
erfarenhet och bakgrund samt dina tankar och reflektioner kring AI generellt, privatekonomiska 
frågor och beslutsfattande. Med hjälp av dina svar och teoretisk förankring ämnar vi skapa 
förståelse för hur faktorer hos investerare, samt egenskaper hos den AI-styrda fonden påverkar 
investerares beslut vad gäller investeringar i AI-styrda fonder.  
 
Du som respondent kommer förbli anonym och den data som spelas in och transkriberas 
kommer att lagras på Linköpings Universitets databas. Du kommer ha möjlighet att ta del av 
transkriberingen för att säkerställa att inga missförstånd eller tolkningsfel finns. 
Transkriberingen skickas ut på begäran av respondenten.  
 
Under intervjun kommer begreppen AI-fonder/AI-styrda fonder samt traditionellt förvaltade 
fonder att användas. AI-fonder/AI-styrda fonder syftar till en fond vars investeringsanalys och 
beslut fattas av Artificiell Intelligens medan traditionellt förvaltade fonder syftar till analys och 
investeringsbeslut som fattas av människor. 
 
Intervju ___: 2019 - ___ - ___ 
 
Förstår du vad din medverkan i intervjun innebär?  
 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 
 
Har du förstått hela bakgrundsinformationen, kan vi utgå från den under intervjun? 

 
Kön: 

Ålder: 

Sysselsättning: 

Högsta uppnådda eller nuvarande utbildningsnivå:  
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I Dagens Industri förra veckan så beskrev en artikel hur Artificiell Intelligens är 
implementerat i de flesta branscher och mycket tyder på att man kommer hitta mer och mer 
användningsområden för det.  
 

- Vad är din känsla för detta?  
 

- Varför tror du att det blir en debatt om detta?  
 

- Vad tror du påverkar den positiva eller negativa uppfattningen hos folk? 
 
Eftersom AI är ett väldigt diskuterat ämne i dagens samhälle och mycket ändå faktiskt 
indikerar på att vi går mot en framtid där AI kommer spelar en viktig roll.  
 

- Hur tror du att folk kommer anpassa sig till det faktum att AI blir mer och mer 
integrerat?  

 
- Kan du nämna några vardagsområden där du använder AI? (aktivt/passivt) 

 
Förklara vart det används. t.ex. google, spotify (passiv - användning), AI-hjälp t.ex. 
rådgivning, automatisering (aktiv användning). Vad får du för känsla av att använda dig av 
AI på detta vis?  
 

- Har du privat sparande i fonder?  
 

Ja Nej Vet ej 
 
Hur skulle du beskriva din erfarenhet och din kunskap av fondsparande och investeringar? 
 

- Hur länge har du sparat i fonder? 
- Varför sparar du i fonder? 
- Vad är ditt mål med sparandet? 
- Vad tänker du på när du ska välja fondalternativ? 

 
På grund av AI:s förmåga att hantera information och data så har ett användningsområde för 
AI blivit finansbranschen. Idag finns det fonder som helt fattar sina beslut efter AI s.k. AI-
styrda fonder.  
 

- Har du någon tidigare kännedom kring dessa fonder? 
- Vad tror du att det innebär med en AI-styrd fond? 

 
Den främsta skillnaden mellan traditionella och AI-styrda fonder är på vilka grunder de 
slutgiltiga investeringsbesluteten fattas. En robot tar enbart sina beslut efter information, 
medan människor också påverkas av känslor.  
 
Hur ställer du dig till känslornas påverkan vid investeringar? Anser du att magkänsla kan vara 
en viktig faktor? 
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Vad har du för förtroende för att AI klarar av att fatta gynnsamma investeringsbeslut? 
 
Motivera 
 
Som vi diskuterade innan så har AI förmågan att hantera mer information än en människa. 
 

- Hur viktigt är det för dig att all information analyseras?  
 
Kan andra mänskliga egenskaper väga upp för det faktum att all tillgänglig information inte 
kan hanteras?  
 
Tidigare forskning har visat att människors bakgrund och erfarenheter har stor påverkan på 
alla beslut som görs.  
 

- Vilken typ av människa (Bakgrund och erfarenhet) tror du är intresserad för den här 
typen av fond? 

- Utbildning 
- Ålder 
- Kön 
- Finansiell kunskap / Finansiellt intresse 
- Teknikintresserad  
- Höginkomsttagare 
- riskbenägna 

 
Det faktum att AI-styrda fonder besitter andra egenskaper än traditionella fonder kan 
påverka de förväntningar man har. Med bakgrund i det vi diskuterat tidigare: 
 

- Skulle du ställa annorlunda krav/förväntningar på den här typen av fond? Isåfall vilka 
och varför? 
 

- Skulle du kunna tänka dig att betala mer eller mindre för den här typen av tjänst, i 
förhållande till en traditionellt förvaltad fond? 

 
Skulle du föredra användandet av mänsklig förvaltning eller AI-förvaltning?  
 

- Varför - varför inte? 
 
Hur tror du framtiden kommer se ut för detta ämnesområde?  
 

 
 

 

 
 
 



 
 

88 
 

 


